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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
(VALORES EXPRESSOS EM REAIS, EXCETO QUANDO INDICA?!!E OUTRA FORIaA)

Em atendimento às disposições legais e regulamentares vigentes, a Administração da UNivEnsioAOE OE SÃo PAULO apresenta as Notas Explicativas às Demonstrações
Contábeis do exercício de 2020, sobre a qual considera oportuno destacar:

COIUSTITU ÇAO, O SÃoOAULO,AL iaCOpeEXDe OPERnelO.283, de 25 de janeiro de 1934, é uma autarquia de regime especial, dotada de autonomia didático-científica,
administrativa, disciplinar e de gestão financeira e patrimonial, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Económico do Estado de São Paulo.

De acordo com seu Estatuto, são fins da UNtvKKSiOAÜE OE SÃo PAULO:
1 -- promover e desenvolver todas as formas de conhecimento, por meio do ensino e da pesquisa;
11 - ministrar o ensino superior visando à formação de pessoas capacitadas ao exercício da investigação e do magistério em todas as áreas do conhecimento
qualificação para as atividades profissionais;
111 -- estender à sociedade serviços indissociáveis das atividades de ensino e de pesquisa.

bem como à

Com sede no município de São Paulo, onde está localizado seu principal campus, a UNivEKslOAOE cumpre seus fins por meio de Unidades de Ensino e de Pesquisa, Museus,
Órgãos de Integração e órgãos Complementares, distribuídos em diversas regiões do Estado de São Paulo. Seus demais campa estão localizados nas cidades de Bauru,
Lorena, Piracicaba, Pirassununga, Ribeirão Preto e São Carlos.

Os recursos da UNivEKSIOAOE poderão ser provenientes de:
1 -- dotações que Ihe forem atribuídas nos orçamentos da União, dos Estados e dos Municípios.
ll--subvenções e doações;
111 -- empréstimos e financiamentos;
IV -- rendas de aplicação de bens e de valores patrimoniais;
V -- retribuição de serviços prestados à comunidade;
VI -- taxas e emolumentos;
Vll -- rendas eventuais.

os recursos do Tesouro do Estado consignados na Lei Orçamentária Anual do Estado de São Paulo para a UNivEnslOAOE OE SÃo PAUtO são repassados pela Secretaria da
Fazenda, cuja base de cálculo corresponde a 5,0295%o da arrecadação do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) - Quota-Parte do Estado. Esses recursos são disponibilizados mensalmente pelo Governo Estadual à
UNIVERSIDADE DE SÃo PAULO através de repasses financeiros.



APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Elaboradas de acordo com as práticas emanadas pela Lei ng 4.320/1964, pela Lei Complementar ng 101/2000, e adequadas com as normas e procedimentos contábeis
aplicadas ao setor público.
As Demonstrações Contábeis da UNivERsloAOE DE SÃo PAULO contemplam a execução e a análise dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, sendo materializadas nos
Balanços Orçamentárío, Financeiro e Patrimonial, nas Demonstrações das Variações Patrimoniais e dos Fluxos de Caixa.

Balanço Orcamentário
Elaborado de acordo com o artigo 102 da Lei ne 4.320/].964, e adequado às normas de contabilidade aplicadas ao setor público, o quadro principal evidencia a origem e
aplicação por fonte de recursos, sendo 1 - Tesouro do Estado, 4 - Recursos Próprios e 5 - Recursos Vinculados Federais, bem como a previsão da receita e a fixação da
despesa, suas respectivas atualizações ocorridas durante o exercício, e as despesas liquidadas e pagas por conta da execução orçamentária. Nos quadros anexos, é
demonstrada a execução dos restos a pagar processados e não processados dos exercícios anterior e anteriores.

O orçamento da UNlvEKSIOAOE DE SÃo PAULO, consignado na Lei ne 17.244/2020, fixou a despesa no valor de R$ 5.977.782.633,00. Durante o exercício, em virtude de
suplementações e reduções, o orçamento atualizado passou a ser de R$ 5.820.983.321,00, um decréscimo aproximado de 2,62%o em relação ao valor original previsto.

Na execução orçamentária, as receitas realizadas totalizaram o montante de R$ 643.491.660,33, o que correspondeu a um decréscimo de 12,09% em relação à previsão
inicial. No exercício 2020 não houve retorno de receitas diferidas arrecadadas em anos anteriores, uma vez que a UNiVCRSIOAOE não possui saldos disponíveis.

Vale destacar que os repasses obrigatórios referentes à função Saúde no Estado de São Paulo passaram a ser controlados pelo Fundo Estadual de Saúde (Fundei) em
atendimento à Lei Complementar ne 141/2012, que regulamentou o artigo 198, $ 3e, da Constituição Federal. Desse modo, parte do repasse obrigatório recebido pela
UNIVERSIOAOE referente à parcela do ICMS passou a ser controlado por esse Fundo e foi repassado como receita intraorçamentária, enquanto que o restante como repasse
Hlnanceiro

As despesas empenhadas totalizaram o valor de R$ 5.426.717.467,86, gerando uma economia orçamentária de 6,77%o em relação à dotação atualizada

O déficit verificado na execução orçamentária se deve ao fato de que o repasse financeiro do Governo do Estado de São Paulo não é considerado como receita
orçamentária, para não haver duplicação de receita conforme preceitua a Lei Complementar ng 101/2000. Isto ocorre em razão da alocação dos recursos do Tesouro do
Estado estar consignado na Lei Orçamentária Anual somente na despesa orçamentária, gerando Q desequilíbrio, mas não representando irregularidade (Portaria STN/MF ne
339/2001 e Lei Complementar ne IO1/2000, artigo 50, $1Q).

O superávit financeiro não é receita do exercício em referência, sendo constituído em exercício anterior, e representa disponibilidade para utilização em 2020. Portanto,
encontra-se detalhado no campo "saldo de exercícios anteriores", servindo como fonte de recursos para créditos adicionais (Lei ne 4.320/1964, artigo 43, $ 1e, incisa 1, e $

DISCRIMINA RO FONTE DE RECURSOS VALOR

REDUÇÃO   TESOURODOESTADO 1176.775259,00)

SUPLEMENTAÇÃO   RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS 15.073.411,00
    RECURSOS PRÓPRIOS 2.000.000.00

TOTAL     (159.701.848,00)



2e) Durante o exercício de 2020, a UNivEKslOAOE utilizou recursos provenientes de superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial de 2019 no valor de R$

17.073.411,00a distribuição orçamentária inicial com as necessidades da UNivEKsloADE, foram realizadas reprogramações orçamentárias durante o exercício, devidamente
aprovadas pelas instâncias envolvidas.

O Balanço Financeiro demonstra as receitas e despesas orçamentárias, bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, conjugados com os
saldos em espécies provenientes do exercício anterior, e os que são transferidos para o exercício seguinte.
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despesas realizadas na fonte Tesouro do Estado.

Durante o exercício, as disponibilidades financeiras aumentaram em R$ 540.021.234,34, o que corresponde a um aumento de aproximadamente 47,68% se comparados os
saldos finais dos exercícios de 2019 e 2020:

EXEKCÍCiO

2019
2020

VARIAÇÃO (EM R$)

VARIAÇÃO (EM 9 )

SALOO BM 31/12

1.132.543.897,93
1.672.565.132,27

540.021.234,34
47,68%

Balanço Patrimonial
O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente.
representativas do património público, além das contas de compensação.

a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas

quando a UNIVEnUOADE for a fiel depositária, independentemente do prazo de exigibilidade; os demais passivos foram classificados como não circulante.

Aplicações finançejrêg: são registradas pelos montantes aplicados, acrescidos dos rendimentos auferidos até a data do balanço.

Imobi izado: estão neemnsts bens de consumo existentes no f nal do exerddo. reavaliações e depreciações. A UNivERSiOAOE está se adequando para atender o cronograma

estabelecido pela STN ng 548, de 24 de setembro de 2015 es de empresas e demais investimentos que a UNIVERSIOAOE possui e são avaliados pelo método do custo.



Anões Judlçla!= o valor apresentado no passivo não circulante está relacionado a honorários sucumbenciais. O valor devido foi atualizado para a data de 31/12/2020
utilizando a "tabela oficial atualizada aplicável nos cálculos judiciais relativos às fazendas públicas", com base em decisões recentes do Tribunal de Justiça de São Paulo.

O saldo patrimonial da UNIVERSIOAOE OE SÃo PAULO atingiu, no ülnal do exercício, o montante de R$ 5.079.456.698,35, que correspondeu a um aumento aproximado de
11,84% se comparado ao saldo do exercício anterior
O superávít financeiro apurado no final do exercício totalizou o valor de R$ 1.177.469.375,06 que, de acordo com as normas vigentes, corresponde à diferença positiva
entre o ativo financeiro e o passivo financeiro.

Vale destacar que de acordo com as novas normas de contabilidade aplicadas ao setor público, os restos a pagar não processados não fazem parte do Balanço Patrimonial,
porém continuam sendo uma obrigação inclusa no passivo financeiro para efeitos de cálculo do saldo patrimonial e do superávit/déficit financeiro. Considerando os
inscritos no exercício e os revigorados de exercícios anteriores, os restos a pagar totalizaram o valor de R$ 495.173.455,76, sendo R$ 304.663.381,31 de restos a pagar
processados e R$ 190.510.074,45 de restos a pagar não processados.

Demonstração das Variações Patrimoniais
A Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as alterações verificadas no património da instituição, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e
indica o resultado patrimonial do exercício.

O resultado patrimonial do período, que é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais aumentativas e dímínutivas, apresentou superávit no valor de R$
601.218.303,67.

Demonstração dos Fluxos de Caixa

A Demonstração dos Fluxos de Caixa evidencia a capacidade da entidade em gerar caixa e equivalentes de caixa. Bem como demonstrar suas necessidades de liquidez,
permitindo projetar cenários de fluxos futuros de caixa nas atividades operacionais, de investimento e de financiamento, e elaborar análises sobre eventuais mudanças em
torno da capacidade de manutenção do financiamento da entidade.

Durante o exercício, a UNivEKSiOAOE OE SÃo PAULO gerou movimentações de caixa e seus equivalentes nos seguintes fluxos

TOTAL 540.021.234,34

DISCRIMINA 0 VALOR SALDO

Fluxo de Caixa das Ingressos 5.174.848.381,09  
Ativídades Operacionais Desembolsos 4.608.597.939.96 566.250.441.13

Fluxo de Caixa das Ingressos 20.042.156.92  
Atividades de Investimentos Desembolsos 46.271.363.71 (26.229.206,79)
fluxo de Caixa das Ingressos 0,00  
Atividades de Financiamento Desembolsos 0,00 0,00



INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Receitas Diferidas
A UNIVERSIDADE não possui saldos de receita diferida de anos anteriores a serem solicitados na Secretária da Fazenda

Auditoria Independente
A UNIVERSIOADE não possui análise de empresa de auditoria independente

São Paulo, 31 de dezembro de 2020
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