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BALANÇO PATRIMONIAL | Exercícios findos em 31 de dezembro (em reais) 

Ativo N.E. 31/12/2019 31/12/2018 

Circulante   8.913.481 7.109.837 

   Caixa e equivalentes de caixa  4 1.335 830 

   Aplicações financeiras  5 7.935.777 6.812.662 

   Contas a receber 6 293.609                        -    

   Depósitos judiciais 7                        -    5.538 

   Tributos a recuperar/compensar 8 613.999 51.301 

   Adiantamentos a funcionários  9 13.740 1.909 

   Despesas do exercício seguinte 10 55.022 237.597 

Não Circulante   104.478 317.372 

   Realizável a Longo Prazo   5.538                        -    

       Depósitos judiciais  7 5.538                        -    

   Imobilizado  11 89.557 304.306 

   Intangível  11 9.383 13.066 

Total do Ativo    9.017.959 7.427.210 

        

Passivo N.E. 31/12/2019 31/12/2018 

Circulante   1.135.591 1.325.273 

   Fornecedores  12 80.954 92.788 

   Obrigações Trabalhistas  13 836.396 818.934 

   Obrigações Tributárias 14 186.155 362.151 

   Provisão para contingências  15 19.884 50.000 

   Outras contas a pagar  16 12.202 1.400 

Total do Passivo    1.135.591 1.325.273 

        

Patrimônio Líquido  17 7.882.368 6.101.937 

   Capital social    20.000.000 20.000.000 

   Capital social a integralizar   (7.300.000) (7.300.000) 

   Prejuízos acumulados    (4.817.632) (6.598.063) 

Total do Passivo e Patrimônio Líquido              9.017.959             7.427.210  
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO | Exercícios findos em 31 de dezembro (em reais) 

 N.E. 31/12/2019 31/12/2018 

 Receita com prestação de serviços          14.886.296         14.736.706  

 Impostos sobre serviços prestados           (2.121.297)         (2.099.981) 

 Receita operacional líquida 18        12.764.999         12.636.725  

 Despesas com pessoal 19         (7.682.125)         (6.649.734) 

 Despesas com pró labore 19         (1.629.227)         (1.859.375) 

 Despesas com serviços de terceiros 20           (638.431)           (486.780) 

 Despesas Gerais 21           (520.411)           (545.066) 

 Outras despesas operacionais 22           (304.209)             (15.082) 

 Outras receitas operacionais 23               32.553                15.149  

 Resultado Operacional            2.023.148           3.095.836  

 Receitas financeiras 24             331.293              264.576  

 Despesas Financeiras 24               (7.281)               (3.616) 

 Resultado antes do IRPJ e CSLL            2.347.161           3.356.797  

 IRPJ 25           (410.360)           (566.079) 

 CSLL 25           (156.370)           (212.428) 

 Resultado líquido do exercício         1.780.431        2.578.289  
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DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE | Exercícios findos em 31 de dezembro (em reais) 

 31/12/2019 31/12/2018 

 Resultado do exercício        1.780.431         2.578.289 

 Ajustes de exercícios anteriores -         (8) 

 Resultado abrangente do exercício       1.780.431        2.578.281  



 6 

 

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 2019  |  SÃO PAULO PARCERIAS S.A. 

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | Exercícios findos em 31 de dezembro (em reais) 

  Capital Social 
Capital social a  

integralizar 
Prejuízos 

Acumulados 
Patrimônio 

Líquido 

Em 31 de dezembro de 2016          20.000.000           (7.300.000)        (10.566.755)            2.133.245  

Resultado do exercício                         -                           -              1.390.411             1.390.411  

Em 31 de dezembro de 2017          20.000.000           (7.300.000)          (9.176.344)            3.523.656  

Resultado do exercício                         -                           -              2.578.289             2.578.289  

Ajuste de exercícios anteriores                         -                           -                          (8)                        (8) 

Em 31 de dezembro de 2018          20.000.000           (7.300.000)          (6.598.063)            6.101.937  

Resultado do exercício                         -                           -              1.780.431             1.780.431  

Em 31 de dezembro de 2019          20.000.000           (7.300.000)          (4.817.632)            7.882.368  
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 2019  |  SÃO PAULO PARCERIAS S.A. 

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA | Exercícios findos em 31 de dezembro (em reais) 

  31/12/2019 31/12/2018 

Fluxo de Caixa das atividades operacionais     

  Resultado do exercício               1.780.431                2.578.289  

  Depreciações e amortizações                   (61.800)                    54.995  

  Ajustes de exercícios anteriores                           -                              (8) 

a) Total               1.718.631                2.633.276  

Aumento/Redução - Ativos Circulante e Não circulante     

  Clientes                 (293.609)                    39.302  

  Impostos a recuperar                 (562.697)                    95.130  

  Adiantamento a empregados                   (11.831)                      9.529  

  Despesas do exercício seguinte                  182.575                  (235.995) 

  Depósitos judiciais                           -                       (5.538) 

Aumento/Redução - Passivos Circulante e não circulante     

  Fornecedores                   (11.834)                    41.473  

  Obrigações trabalhistas                    17.462                     22.448  

  Obrigações tributárias                 (175.996)                    79.273  

  Outras contas a pagar                    10.802                       1.400  

  Provisão para contingência                   (30.116)                           -    

b) Total                 (875.244)                    47.021  

(a+b) Caixa Líquido gerado (aplicado) - atividades operacionais                843.387              2.680.297  

      

Fluxo de Caixa das atividades de Investimento     

  Adições de Imobilizado e Intangível                   (32.541) 
                  

(35.405) 

  Baixas de Imobilizado e Intangível                  312.773                            -    

c) Caixa Líquido gerado nas atividades de Investimento                280.232                 (35.405) 

  Recebimentos para aumento de capital     

(a+b+c) Aumento/Redução do capital circulante líquido             1.123.619              2.644.892  

      

Saldo Inicial               6.813.493                4.168.601  

Saldo Final               7.937.112                6.813.493  
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NOTAS EXPLICATIVAS | Exercícios findos em 31 de dezembro (em reais) 

1. CONTEXTO OPERACIONAL  

A São Paulo Parcerias S.A. (“SPP”, “SP Parcerias” ou “Companhia”), cuja criação foi autorizada pela Lei 

Municipal nº 14.517/2007, é uma sociedade de economia mista integrante da Administração Indireta do 

Município de São Paulo, vinculada à Secretaria de Governo, e regida pelas Leis federais nº 6.404/1976 

(Lei das Sociedades por Ações) e nº 13.303/2016 (Lei de Responsabilidade das Estatais), seu estatuto 

social e demais disposições legais aplicáveis. 

Sua atividade finalística precípua é a de estruturar e desenvolver projetos de concessão, privatização e 

parcerias público-privadas, prestando serviços de consultoria e assessoria técnico-especializada, em 

especial, para a viabilização do Plano Municipal de Desestatização (PMD) e do Programa Municipal de 

Parcerias Público-Privadas, o que gera eficiência e cria condições para a melhoria substancial da 

qualidade dos serviços públicos municipais colocados à disposição da população paulistana.  

Em 2019, destaca-se a entrega de três grandes contratos de concessão assinados com a iniciativa 

privada, que geraram R$ 2,5 bilhões em benefícios econômicos: Parques Ibirapuera, Jacintho Alberto, 

Eucaliptos, Tenente Brigadeiro Faria Lima, Lajeado e Jardim Felicidade; Complexo do Pacaembu e 

Mercado Municipal de Santo Amaro. A Companhia concluiu, ainda no mesmo ano, duas licitações de 

ativos imobiliários gerando também o benefício de R$ 72 milhões ao Município de São Paulo. 

O atendimento aos compromissos assumidos e a racionalização dos recursos se refletem no resultado 

positivo do exercício em R$ 1,78 milhão, o qual reforça o comprometimento e a responsabilidade da 

Administração da Companhia. 

 

2. BASE DE PREPARAÇÃO  

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil 

pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”) e foram preparadas utilizando o custo histórico 

como base de valor.  

Essas demonstrações são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Companhia. Todas as 

informações financeiras apresentadas em Real foram arredondadas para o milhar mais próximo, exceto 

quando indicado de outra forma. 

A preparação das demonstrações financeiras de acordo com as normas do Comitê de Pronunciamentos 

Contábeis (“CPC”) exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a 

aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os 

resultados reais podem divergir dessas estimativas. 

 

3. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS 

As políticas contábeis descritas em detalhes a seguir têm sido aplicadas de maneira consistente a todos 

os exercícios apresentados nessas demonstrações financeiras. 
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NOTAS EXPLICATIVAS | Exercícios findos em 31 de dezembro (em reais) 

3.1. Instrumentos Financeiros 

Instrumento financeiro é um contrato que dá origem a um ativo financeiro, a um passivo financeiro ou a 

um instrumento patrimonial. 

 

a. Ativos financeiros 

A Companhia reconhece os recebíveis pelo valor justo inicialmente na data em que foram originados. 

Todos os outros ativos financeiros são reconhecidos inicialmente na data da negociação, que é a data na 

qual a Companhia se torna uma das partes das disposições contratuais do instrumento. 

Recebíveis 

Esses ativos abrangem contas a receber e outros créditos. São mensurados inicialmente pelo valor justo 

acrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis. 

Caixa e equivalentes de caixa 

Compreendem dinheiro em caixa e depósitos bancários, demonstrados ao custo.  

Aplicações Financeiras 

Abrangem aplicações financeiras de curto prazo e de alta liquidez, os quais são sujeitos a um risco 

insignificante de alteração no valor justo, e são utilizados pela Companhia na gestão das obrigações de 

curto prazo. 

b. Passivos financeiros 

Os passivos financeiros da SPP são compostos por fornecedores, contas a pagar, e outras contas a 

pagar, cuja mensuração se dá pelo valor justo deduzidos de quaisquer custos de transação atribuíveis.  

 

3.2. Ativo imobilizado e Intangível 

Itens do imobilizado e intangível são mensurados pelo custo histórico de aquisição, deduzido de 

depreciação/amortização acumulada e perdas de redução ao valor recuperável (impairment) 

acumuladas. 

Os bens são baixados por ocasião de sua alienação ou quando não há expectativa de geração de 

benefícios econômicos futuros. 

Ganhos e perdas na alienação são apurados pela comparação entre os recursos advindos da venda com 

o valor contábil do item, e são reconhecidos líquidos dentro de outras receitas/despesas no resultado. 

Em função do desgaste ou uso, os itens do ativo imobilizado e intangível são depreciados/amortizados 

pelo método linear, baseado na vida útil econômica de cada componente. 

A vida útil é definida e periodicamente reavaliada com base em laudo emitido por empresa 

especializada em avaliação patrimonial. 



 10 

 

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 2019  |  SÃO PAULO PARCERIAS S.A. 

NOTAS EXPLICATIVAS | Exercícios findos em 31 de dezembro (em reais) 

Os valores estimados de perda são reconhecidos no resultado e o valor da depreciação/amortização 

acumulada é registrado em conta contábil redutora do grupo de ativo imobilizado e intangível. 

Ainda, em conformidade com o disposto no parágrafo 3º, artigo 183 da Lei 6.404/76, a Companhia 

realiza periodicamente a análise da recuperação dos valores registrados no imobilizado. 

 

3.3. Provisões 

Uma provisão é reconhecida se, em função de um evento passado, a Companhia tem uma obrigação 

legal ou construtiva que possa ser estimada de maneira confiável, e se for provável que um recurso 

econômico seja exigido para liquidar a obrigação. 

 

3.4. Receita de contrato com cliente 

A receita operacional da prestação de serviços no curso normal das atividades é medida pelo valor justo 

da contraprestação à qual a SPP espera receber pela transferência do serviço contratado ao cliente.  

Ao entregar os “produtos” previstos em contrato, a SP Parcerias reconhece a receita equivalente. 

 

3.5. Receitas e despesas financeiras 

As receitas financeiras abrangem basicamente as receitas de juros sobre aplicações financeiras e 

descontos obtidos. As despesas financeiras abrangem despesas com juros diversos.  

 

3.6. Imposto de renda e contribuição social 

A tributação sobre a renda compreende o Imposto de Renda Pessoa Jurídica (“IRPJ”) e a Contribuição 

Social sobre o Lucro Líquido (“CSLL”), sendo calculada no regime do lucro real (lucro ajustado) segundo 

as alíquotas aplicáveis na legislação em vigor: 15%, sobre o lucro real e 10% adicionais sobre o 

excedente de R$ 240mil, no caso do IRPJ, e 9% sobre o lucro tributável, no caso da CSLL, e consideram a 

compensação de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social, limitada a 30% do lucro real. 

 

3.7. Demonstração dos fluxos de caixa 

A demonstração dos fluxos de caixa foi preparada pelo método indireto e apresentada de acordo com o 

pronunciamento CPC 03 - Demonstração dos Fluxos de Caixa, emitido pelo CPC. 

 

3.8. Demonstração do resultado abrangente 

Resultado abrangente é a mutação que ocorre no patrimônio líquido durante um período que resulta de 

transações e outros eventos que não são derivados de transações com os sócios na sua qualidade de 
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NOTAS EXPLICATIVAS | Exercícios findos em 31 de dezembro (em reais) 

proprietários. 

 

4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 

Os saldos de caixa e equivalentes de caixa compreendem basicamente numerários em espécie e 

depósitos bancários disponíveis. 

 

5. APLICAÇÕES FINANCEIRAS 

As aplicações financeiras referem-se a cotas de fundo de investimento junto ao Banco do Brasil, 

lastreadas em Títulos do Governo Federal, com o objetivo de atender a Prefeitura Municipal de São 

Paulo. A rentabilidade é proporcionada de forma compatível com as variações diárias das taxas de juros, 

concentrando as aplicações em ativos e operações de renda fixa (exclusivamente com Títulos Públicos 

Federais e/ou operações compromissadas lastreadas por esses títulos). A rentabilidade em 2019 foi de 

5,937%. 

Além da rentabilidade, o aumento de R$ 1.123.114 no exercício de 2019 refere-se à sobra de caixa 

decorrente do resultado positivo da Companhia.  

 

6. CONTAS A RECEBER 

Refere-se a valores a receber deduzidos de provisão para créditos de liquidação duvidosa. 

a. A rubrica é composta por valores a receber oriundos de transações com partes relacionadas, neste 

caso, a Secretaria de Governo do Município de São Paulo. Ressalta-se que a Prefeitura de São 

Paulo é a acionista majoritária da SP Parcerias. As transações são realizadas em condições 

estritamente comutativas e se referem a prestação de serviços congruentes com o objeto social da 

SPP. 

b. A provisão para créditos de liquidação duvidosa foi constituída em função da solicitação de 

cancelamento de nota fiscal após o encerramento do mês de emissão. O cancelamento somente 

será concluído após a autorização da Secretaria de Finanças Municipal, momento em que a 

provisão será revertida e o estorno da receita será realizado. 

 

 

 

Contas a receber 31/12/2019 31/12/2018 

Clientes (a)            381.525                       -   

(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (b)            (87.916)                      -   

Total            293.609                       -   
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NOTAS EXPLICATIVAS | Exercícios findos em 31 de dezembro (em reais) 

7. DEPÓSITOS JUDICIAIS 

A rubrica é composta por recursos bloqueados judicialmente, os quais não foram provisionados porque 

a Companhia é parte ilegítima para figurar polo passivo da relação processual, restando aguardar a 

autorização para restituição do valor bloqueado. 

 

8. TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR 

Os saldos de impostos e contribuições a recuperar compreendem os montantes desembolsados a título 

de antecipações de impostos e contribuições e/ou retidos de clientes, efetuados de acordo com a 

legislação fiscal vigente. 

 

9. ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS 

A rubrica é composta pelo pagamento antecipado de férias gozadas em janeiro/2020 (R$ 11.387), 

conforme previsto na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e demais valores antecipados, como por 

exemplo, coparticipação de empregados no fornecimento do benefício de vale-transporte, limitado a 

6% do valor do salário, conforme o artigo 4º da Lei 7.418/1985.  

 

10. DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE 

 

Tributos a recuperar/compensar 31/12/2019 31/12/2018 

IRRF sobre aplicação financeira              58.362               30.941  

CSLL antecipada            107.888                 2.132  

IRPJ antecipado            328.456                 5.451  

COFINS a Recuperar                  538                 1.231  

PIS a recuperar                  116                   116  

CSRF a recuperar                  806                   806  

IRRF a recuperar sobre folha de pagamento              18.772                 3.423  

ISS a recuperar                7.202                 7.202  

INSS a recuperar              91.860                       -   

Total            613.999               51.301  

Despesa do exercício seguinte 31/12/2019 31/12/2018 

Prêmios de seguros a apropriar              20.907               18.987  

Despesas antecipadas (a)              33.542                       -   

Adiantamento de Intermediação (b)                      -              218.609  

IPTU a apropriar                  573                       -   

Total              55.022             237.597  
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NOTAS EXPLICATIVAS | Exercícios findos em 31 de dezembro (em reais) 

a. A rubrica é composta por valores referentes às despesas de condomínio (R$ 12.201) e vale refeição 

(R$ 21.341) de janeiro/2020, cujos faturamentos ocorrem no mês imediatamente anterior à 

realização da despesa. 

b. A redução em 2019 decorre do término de contrato de prestação de serviços com previsão de 

reembolso de subcontratação, firmado entre a SPP e a Secretaria Municipal de Desestatização e 

Parcerias . Tal contrato previa a antecipação de recursos para posterior repasse à empresa 

Elemental Desenvolvimento Imobiliário e Concessões Ltda. Por se tratar de reembolso, não havia 

contrapartida no resultado da Companhia.  

 

11. IMOBILIZADO E INTANGÍVEL 

 

 

    2018 2019 

Composição dos Saldos 

Vida útil 
estimada 

(em 
anos) 

Valor 
Líquido 

Custo 
Depreciação 
acumulada 

Perda por 
redução ao 

valor 
recuperável 

Valor 
Líquido 

  Benfeitorias em imóveis de terceiros *5      217.468  
                

-    
                 -                    -                    -    

  Equipamentos de informática 4        27.821     89.581        (58.839)      (14.407)        16.335  

  Máquinas, aparelhos e equipamentos 10          2.904       14.566         (1.361)        (3.277)          9.928  

  Móveis e utensílios 8        56.113     286.732      (127.097)      (96.341)        63.294  

  Licença de uso de software **1        13.066       38.584        (13.622)      (15.579)          9.383  

Total        317.372  
    

429.463  
    (200.920)    (129.604)        98.940  

Movimentação da depreciação 

Vida útil 
estimada 

(em 
anos) 

Saldo em 
2018 

Adições Baixas 
Saldo em 

2019 

  Benfeitorias em imóveis de terceiros *5          (83.857)             (18.326)        102.182                     -    

  Equipamentos de informática 4          (47.353)             (11.486) 
                          

-    
          (58.839) 

  Máquinas, aparelhos e equipamentos 10               (525)                 (836) 
                          

-    
            (1.361) 

  Móveis e utensílios 8        (118.278)               (8.819) 
                          

-    
        (127.097) 

  Licença de uso de software **1          (12.596)               (3.489)           2.463            (13.622) 

Total        (262.609)            (42.956)        104.645       (200.920) 
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* Determinada com base no prazo do contrato de locação de imóvel. 

** A vigência da licença de uso de softwares é anual e por isso, a amortização é realizada com base 

nesse prazo. 

 

Avaliação do valor recuperável de ativos (teste de impairment) 

Em conformidade com o disposto no parágrafo 3º, artigo 183 da Lei 6.404/76, a Companhia revisa 

periodicamente o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de identificar eventos que possam 

indicar desvalorização ou perda de seu valor recuperável. 

Em 2019, para a referida avaliação, foi contratada a empresa Actual Inteligência, que após a realização 

dos testes de recuperabilidade dos ativos a partir do fluxo de caixa descontado (valor em uso) e a partir 

do valor líquido de venda dos ativos imobilizados, concluiu que os valores justos dos ativos analisados 

mostravam sua recuperabilidade, pois superavam os valores contábeis, não havendo necessidade de 

registrar perda por desvalorização.  

 

 

 

Movimentação da perda por 
redução ao valor recuperável 

Vida útil 
estimada 

(em 
anos) 

Saldo em 
2018 

Adições Baixas 
Saldo em 

2019 

  Benfeitorias em imóveis de terceiros *5              (111)                    -                      111                     -    

  Equipamentos de informática 4         (14.407)                    -                          -              (14.407) 

  Máquinas, aparelhos e equipamentos 10           (3.277)                    -                          -                (3.277) 

  Móveis e utensílios 8          (96.341)                     -                          -              (96.341) 

  Licença de uso de software **1          (15.579)                  -                          -              (15.579) 

Total         (129.714)                 -                      111       (129.604) 

Movimentação do Custo 

Vida útil 
estimada 

(em 
anos) 

Saldo em 
2018 

Adições Baixas 
Saldo em 

2019 

  Benfeitorias em imóveis de terceiros *5          301.435                      -            (301.435)                    -    

  Equipamentos de informática 4            89.581                      -                         -               89.581  

  Máquinas, aparelhos e equipamentos 10              6.706                7.860                       -               14.566  

  Móveis e utensílios 8          270.732              16.000                       -             286.732  

  Licença de uso de software **1            41.241                8.681            (11.338)            38.584  

Total           709.695             32.541         (312.773)        429.463  
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12. FORNECEDORES 

O saldo de fornecedores registrado no valor de R$ 80.954 em 2019 (R$ 92.788 em 2018) é composto 

pelas movimentações anuais de inclusão de notas fiscais de aquisição de produtos e serviços e baixas 

pelos pagamentos ao longo do exercício.  

 

13. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 

A  provisão para encargos de férias dos funcionários foi constituída de acordo com os direitos 

adquiridos até a data de encerramento do exercício, acrescidos dos encargos previdenciários e sociais. 

 

14. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 

 

 

 

Obrigações trabalhistas 31/12/2019 31/12/2018 

Salários e ordenados a pagar              52.511                       -   

INSS sobre folha a recolher            158.614             182.106  

FGTS a recolher              44.038               39.487  

Férias a pagar            431.182             441.678  

Encargos sobre férias a pagar            150.051             153.704  

Bonificação sobre Pró-Labore a pagar                      -                  1.959  

Total            836.396             818.934  

Obrigações tributárias 31/12/2019 31/12/2018 

ISS a recolher              14.904               61.823  

IRPJ a recolher                      -                21.316  

CSLL a recolher                2.662               18.298  

IRRF sobre serviços tomados a recolher                    81                   837  

PIS a recolher                5.100               20.558  

COFINS a recolher              23.775               94.930  

CSRF sobre serviços tomados a recolher                2.304                 2.119  

ISS retido sobre serviços tomados a recolher                  498                   321  

INSS retido sobre serviços tomados a recolher                  709                 1.400  

Contribuição sindical a recolher                  968                   968  

IRRF sobre salários e pró-labore a recolher            135.154             139.582  

Total            186.155             362.151  
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15. PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS 

Passivo contingente é uma obrigação que resulta de eventos passados e cuja existência será confirmada 

apenas pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros incertos não totalmente sob controle da 

entidade. 

Toda contingência é avaliada e classificada como: 

a. Provável: para a qual é reconhecida provisão; 

b. Possível: divulgada em notas explicativas às demonstrações financeiras sem o reconhecimento de 

provisão; 

c. Remota: não requer provisão ou divulgação. 

A Administração, com base nas informações de seus Assessores Jurídicos, na análise das demandas 

judiciais pendentes e com base em experiências anteriores referentes a jurisprudências, constituiu 

provisão em montante considerado suficiente para cobrir prováveis perdas estimadas com as ações em 

curso . 

Não há demandas judiciais classificadas como possível. 

 

16. OUTRAS CONTAS A PAGAR 

 

17. PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

a. Capital Social 

O capital subscrito no valor de R$ 20.000.000 está representado por 20.000.000 ações ordinárias 

nominativas e sem valor nominal, sendo que 19.999.999 destas pertencem à Prefeitura Municipal de São 

Paulo. 

Do capital subscrito, R$ 7.300.000 estão a integralizar. 

 

b. Prejuízos Acumulados 

A SPP encerrou o exercício com o resultado positivo de R$ 1.780.431, o que reduziu seus prejuízos 

acumulados de R$ 6.598.063 em 2018 para R$ 4.817.632 em 2019.  

 

Outras contas a pagar 31/12/2019 31/12/2018 

Condomínios a pagar              12.202                       -   

Adiantamento de clientes                      -                  1.400  

Total              12.202                 1.400  
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18. RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA  

A receita operacional da Companhia é composta pela prestação de serviços relacionados ao Programa 

Municipal de Parcerias Público-Privadas e ao Plano Municipal de Desestatização. 

 

19. DESPESAS COM PESSOAL E PRÓ-LABORE 

a. A variação da despesa com pessoal está relacionada ao aumento do quadro de profissionais e aos 

reajustes previstos na Convenção Coletiva de Trabalho 2019/2020. 

b. A redução dos gastos com pró-labore ocorreu em função da diminuição de 4 (quatro) diretores 

em 2018 para 3 (três) em 2019. 

 

20. DESPESA COM SERVIÇOS DE TERCEIROS 

A rubrica é composta, substancialmente, por gastos incorridos com contratos de locação de 

equipamentos de informática e impressão, auditoria independente, serviços contábeis, limpeza e 

serviços de tecnologia da informação. 

 

 

 

 

 

 

 

Despesas com pessoal e pró-labore 31/12/2019 31/12/2018 

Pessoal (a)       (7.682.125)       (6.649.734) 

Pró-labore (b)       (1.629.227)       (1.859.375) 

Total       (9.311.352)       (8.509.110) 

Receita operacional líquida 31/12/2019 31/12/2018 

Receita com prestação de serviços       14.886.296        14.736.706  

(-) PIS          (245.624)          (243.156) 

(-) COFINS       (1.131.358)       (1.119.990) 

(-) ISS          (744.315)          (736.835) 

Total       12.764.999        12.636.725  
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21. DESPESAS GERAIS 

 

a. Os  gastos com a locação do imóvel e condomínio da sede da Companhia representam, 

aproximadamente, 53% da rubrica de despesas gerais. 

b. Referem-se, substancialmente, à despesa com a publicação das demonstrações financeiras no 

Diário Oficial do Município de São Paulo. 

c. As despesas com depreciação e amortização estão demonstradas na nota explicativa n.° 11 

(“Movimentação da depreciação”) 

d. Trata-se de despesas diversas, como por exemplo: exames médicos periódicos, admissionais e 

demissionais, materiais de uso e consumo, taxas diversas, despesas  com correios, materiais de 

escritório e etc. 

 

22. OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 

 

a. Conforme disposto nos CPC’s n.º 04 – Ativo Intangível e n.º 27 – Ativo imobilizado, o valor contábil 

de um item intangível ou imobilizado deve ser baixado por ocasião da sua alienação ou quando 

não há expectativa de benefícios econômicos futuros com a sua utilização ou alienação. 

Considerando a mudança de sede da Companhia, as benfeitorias realizadas no imóvel da antiga 

Despesas Gerais 31/12/2019 31/12/2018 

Locação de imóveis (a)          (197.944)          (243.384) 

Condomínio (a)            (77.802)            (71.332) 

Publicações oficiais (b)            (67.667)            (55.706) 

Depreciações e amortizações (c)            (42.956)            (39.912) 

Energia elétrica            (31.393)            (27.164) 

Seguros            (29.735)            (15.164) 

Conservação e reparos            (16.984)              (8.255) 

Telefonia            (11.986)              (6.000) 

Outras despesas gerais (d)            (43.945)            (78.149) 

Total          (520.411)          (545.066) 

Outras despesas operacionais 31/12/2019 31/12/2018 

Baixas de ativo imobilizado e intangível (a)          (208.017)                      -   

Perdas de crédito de tributos não recuperáveis (b)              (8.276)                      -   

Provisão para créditos de liquidação duvidosa (c)            (87.916)                      -   

Perda por desvalorização de ativos                      -              (15.082) 

Total          (304.209)            (15.082) 
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sede (benfeitorias em imóveis de terceiros), no valor contábil de R$ 199.142, foram baixadas por 

não apresentar expectativa de benefícios econômicos futuros . Foram baixadas também, licenças 

de uso de software não mais utilizadas pela Companhia, no valor contábil de R$ 8.875. 

b. Trata-se da baixa de créditos tributários prescritos. 

c. Conforme mencionado na nota explicativa n.º 6, a provisão foi constituída em função da 

solicitação de cancelamento de nota fiscal após o encerramento do mês de emissão. 

 

23.  OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 

Refere-se a valores apropriados a título de recuperação de despesas diversas. 

 

24. RESULTADO FINANCEIRO 

O aumento do resultado financeiro está relacionado ao aumento da rubrica de aplicações financeiras, 

conforme mencionado na nota N.E. 5 .  

 

25. IMPOSTO DE RENDA (IRPJ) E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL) 

A memória de cálculo da despesa de imposto de renda e contribuição social no resultado é 

demonstrada como segue : 

 

Resultado financeiro 31/12/2019 31/12/2018 

Receitas financeiras            331.293             264.576  

Despesas financeiras              (7.281)              (3.616) 

Total            324.013             260.960  

IRPJ e CSLL 31/12/2019 31/12/2018 

Resultado antes do IRPJ e CSLL         2.347.161          3.356.797  

Adições do período            134.896               15.082  

Exclusões do período                      -                        -   

Compensação de prejuízo fiscal          (744.617)       (1.011.564) 

Total da base de cálculo         1.737.440          2.360.315  

IRPJ (15%)            260.616             354.047  

Base de cálculo do adicional de IRPJ         1.497.440          2.120.315  

Adicional de IRPJ (10%)            149.744             212.032  

Total do IRPJ            410.360             566.079  

CSLL            156.370             212.428  
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Os valores adicionados referem-se às diferenças permanentes entre as bases de cálculo contábil e fiscal, 

como por exemplo, as despesas com provisão para contingência que são indedutíveis. 

 

26. INSTRUMENTOS FINANCEIROS 

A Companhia participa de operações envolvendo instrumentos financeiros que se restringem às 

aplicações financeiras em condições normais de mercado, reconhecidas nas demonstrações financeiras e 

que se destinam a atender às necessidades operacionais da SP Parcerias e a reduzir a exposição a riscos 

de crédito. Estes instrumentos são administrados por meio de estratégias operacionais, visando a 

liquidez, a rentabilidade e a minimização de riscos. 

A SPP restringe a exposição a riscos de crédito associados a aplicações financeiras efetuando seus 

investimentos em instituições financeiras de primeira linha e com remuneração em títulos de renda fixa 

e de curto prazo. 

Com relação às contas a receber , restringe a exposição a riscos de crédito por meio de vendas de 

serviços para a Secretaria de Governo, entidade da administração direta, à qual apresenta risco reduzido 

de inadimplência. 

Os valores de mercado dos instrumentos financeiros não diferem dos valores apresentados nas 

demonstrações financeiras.  

 

27. SEGUROS  

A Companhia adota a política de contratar cobertura de seguros para os bens sujeitos a riscos, por 

montantes considerados pela Administração como suficientes para cobrir eventuais sinistros, 

considerando a natureza de sua atividade. As apólices estão em vigor e os prêmios foram devidamente 

pagos. As premissas de riscos adotadas, dada a sua natureza, não fazem parte do escopo da auditoria 

das demonstrações financeiras, consequentemente, não foram auditadas pelos nossos auditores 

independentes. 

 

28. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DE INTERESSE PÚBLICO – LEI 13.303/16 (NÃO 

AUDITADO) 

O interesse público que justificou a criação da Companhia se evidencia na própria condição da inclusão 

de projetos no Plano Municipal de Desestatização – PMD, o qual reúne projetos de privatizações, 

concessões e parcerias público-privadas, cuja viabilização é expressa no objeto social da Companhia, 

entre outras. Assim, em atendimento às exigências de divulgação de dados operacionais e financeiros 

das operações relacionadas ao objeto social da Companhia e à consecução dos fins de interesse público, 

verifica-se que Companhia estruturou projetos que geraram receita operacional líquida de R$ 

12.764.999 e gastos aproximados de R$ 8.840.968, perfazendo um resultado de R$ 3.924.031, que foram 

parcialmente consumidos em suas atividades. 
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29. EVENTOS SUBSEQUENTES 

Em 05 de fevereiro de 2020 a Companhia mudou o endereço de sua sede, o que culminou na baixa das 

benfeitorias em imóveis de terceiros, conforme detalhado na nota explicativa n.º 22. Até a data de 

encerramento destas demonstrações financeiras, não ocorreram outros �Eventos subsequentes� 

significativos, que pudessem ser divulgados ou registrados nas demonstrações financeiras, de acordo 

com os requisitos do CPC 24 - Eventos Subsequentes. 
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    Aos 
     Administradores da  

    São Paulo Parcerias S/A. 
    São Paulo - SP  

 
 

Opinião  

 

Examinamos as demonstrações contábeis da São Paulo Parcerias S/A, que compreendem o balanço 

patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações 
do patrimônio social e do seu fluxo de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as 
correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.  

 

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos 

os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da São Paulo Parcerias S/A em 31 de 

dezembro de 2019, o desempenho de suas operações e o seu fluxo de caixa para o exercício findo 
nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.  

 

 
Base para opinião sem ressalva 

 
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. 

 
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir 
intitulada ‘’Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras’’. Somos 
independentes em relação à empresa, de acordo com os princípios éticos previstos no Código de Ética 
Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, 
e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a 
evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. 

 
 

Principais assuntos de auditoria (PAA) 
 

Principais assuntos de auditoria (PAA) são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os 
mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Não foram identificados principais assuntos 
de auditoria identificados em nosso relatório. 

 

 

Ênfase  

 

Auditoria do exercício anterior  

 

Os valores correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018, apresentados para fins de 
comparação, foram anteriormente auditados por outros auditores independentes que emitiram relatório 
datado em 21 janeiro de 2019, que não conteve ressalvas. 
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Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis  

 

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações 
contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela 
determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de 
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.  

 

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da 

capacidade da São Paulo Parcerias S/A continuar operando, divulgando, quando aplicável, os 

assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração 
das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a empresa ou cessar 
suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.  

 

Os responsáveis pela governança da São Paulo Parcerias S/A são aqueles com responsabilidade 
pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.  

 

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis  
 

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em 
conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e 
emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, 
mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As 
distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, 
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões 
econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.  

 

Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, 
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:  

 

• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, 
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de 
auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente 
para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é 
maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, 
conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.  

 

• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos 
procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos 
opinião sobre a eficácia dos controles internos da empresa.  

• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis 
e respectivas divulgações feitas pela administração.  

 

• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade 
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante em 
relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de 
continuidade operacional da empresa. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar 
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atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis 
ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões 
estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, 
eventos ou condições futuras podem levar a empresa a não mais se manter em continuidade 
operacional.  

 

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance 
planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais 
deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. 

 

 

São Paulo, 16 de Março de 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TECNOAUD AUDITORES INDEPENDENTES S/S 
CRC 2SP016646/0-4 

 
 
 
 
 

 
José Ribamar Tavares Torres da Silva 

CRC 1SP 127013/O-4 

http://www.teconaud.com.br/
mailto:tecnoaud@uol.com.br
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APROVAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

 

 

Observados os termos do art. 142, V da Lei federal n° 6.404/1976, o Conselho examinou o Relatório 

Integrado anual da Administração, o qual demonstra as informações mais relevantes e os principais 

destaques do ano de 2019, bem como as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado 

em 31 de dezembro de 2019 e o Relatório dos Auditores Independentes, emitido com opinião sem 

ressalvas pela Tecnoaud Auditores Independentes S/S.. De forma unânime, aprovaram os documentos, 

requerendo-se que o Conselho Fiscal, nos termos do art. 163, II e VII da Lei federal n° 6.404/1976, emita 

seu parecer e, por conseguinte, a matéria seja submetida à deliberação em assembleia geral de 

acionistas. 

 

 

 

 

 

Eduardo de Castro 

Conselheiro 

Edson Aparecido dos Santos 

Conselheiro 

  

José Amaral Wagner Neto 

Conselheiro 

  

  

Luiz Alvaro Salles Aguiar de Menezes 

Conselheiro 

  
  

  

Mariana Matteucci Doher 

Conselheira 

  

  

Juan Manuel Quiros Sadir 

Conselheiro 

  

  

  

  

Mauro Ricardo Machado Costa 

Presidente do Conselho de Administração 
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PARECER DO CONSELHO FISCAL 

 

 

Os membros do Conselho Fiscal da SÃO PAULO PARCERIAS S.A, abaixo assinados, em cumprimento às 

suas atribuições legais e estatutárias, declaram que procederam ao exame do Relatório Integrado anual 

da Administração e das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 

2019 contendo o Balanço Patrimonial, a Demonstração de Resultado do Exercício, a Demonstração do 

Resultado Abrangente, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, a Demonstração dos 

Fluxos de Caixa e Notas Explicativas, e que são de PARECER FAVORÁVEL, consignando-se que os 

documentos apresentados representam a efetiva situação econômico-financeira da São Paulo Parcerias 

S.A., em 31.12.2019 e, que reúnem condições de serem submetidos à apreciação e aprovação em 

Assembleia Geral Ordinária. 

 

 

São Paulo, 30 de março de 2020. 

 

 

 

Claudia Bice Romano                  Lucilene Oshiro Correa 

          Conselheira                   Conselheira 

 

 

 

Marcelo Soares de Souza 

Conselheiro 


	São Paulo, 16 de Março de 2020.

