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(Em reais, exceto se indicado de outra forma) 

Balanço Patrimonial 

ATIVO Nota 31/12/2020 31/12/2019 01/01/2019 
      Reapresentado Reapresentado 

Circulante         9.995.258         8.987.176         7.181.576  

   Caixa e equivalente de caixa  5                       -                   1.335                     830  

   Aplicações financeiras  6          7.660.897           7.935.777           6.812.662  

   Contas a receber 7          1.851.595              144.569                  5.538  

   Tributos a recuperar/compensar 8             438.513              836.734              123.040  

   Adiantamentos 9                 7.097                13.740                  1.909  

   Despesas de exercício seguinte 10               37.156                55.022              237.597  

Não Circulante            940.374            104.478            317.372  

   Realizável a longo prazo                91.860                  5.538                        -   

       Depósitos judiciais  11                       -                   5.538                        -   

       Tributos a recuperar/compensar 8               91.860                        -                         -   

   Imobilizado e intangível 12             848.515                98.940              317.372  

Total do Ativo          10.935.632           9.091.654           7.498.948  

     

PASSIVO   31/12/2020 31/12/2019 01/01/2019 

Circulante         1.850.810         1.159.963         1.349.045  

   Fornecedores  13               41.102                80.954                92.788  

   Obrigações Trabalhistas  14             787.894              836.396              818.934  

   Obrigações Tributárias 15             793.000              210.527              385.924  

   Arrendamentos a pagar 16             196.414                        -                         -   

   Outras contas a pagar  17               32.401                12.202                  1.400  

   Provisão para contingências  18                       -                 19.884                50.000  

Não Circulante            460.807  -             -  

   Arrendamentos a pagar 16             460.807                        -                         -   

Total do Passivo            2.311.617           1.159.963           1.349.045  

     

Patrimônio Líquido  19        8.624.015         7.931.691         6.149.903  

   Capital social  19        20.000.000         20.000.000         20.000.000  

   Capital social a integralizar 19         (7.300.000)         (7.300.000)         (7.300.000) 

   Lucros/prejuízos acumulados  19         (4.075.985)         (4.768.309)         (6.550.097) 

Total do Passivo e Patrimônio Líquido         10.935.632           9.091.654           7.498.948  
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(Em reais, exceto se indicado de outra forma) 

Demonstração do Resultado do Exercício - DRE 

 N.E. 31/12/2020 31/12/2019 
      Reapresentada 

Receita com prestação de serviços 20        11.776.972         14.648.001  

Tributos sobre serviços prestados 20         (1.678.219)         (2.087.340) 

Receita operacional líquida       10.098.753      12.560.661  

Custo com pessoal 21         (4.878.100)         (5.661.264) 

Custo com pró-labore 21            (550.262)            (681.418) 

Custo com amortização 22              (91.827)                (2.487) 

Outros custos 23            (134.532)            (234.350) 

Resultado operacional bruto          4.444.032         5.981.141  

Despesas com pessoal 24         (1.480.527)         (1.650.073) 

Despesas com pró-labore 24         (1.409.664)         (1.161.514) 

Despesas com serviços de terceiros 25            (426.673)            (537.300) 

Despesas gerais 26            (170.901)            (344.236) 

Despesa com depreciação e amortização 27            (126.070)              (40.469) 

Outras receitas e despesas operacionais 28              (58.086)            (228.834) 

Resultado operacional antes do financeiro             772.111         2.018.714  

Receitas financeiras 29             201.456              331.293  

Despesas Financeiras 29            (110.481)                (1.024) 

Resultado antes do IRPJ e CSLL             863.086         2.348.983  

IRPJ 30            (118.978)            (410.702) 

CSLL 30              (51.783)            (156.493) 

Resultado líquido do exercício              692.324           1.781.788  

 31/12/2020 31/12/2019 
    Reapresentada 

Resultado do exercício             692.324           1.781.788  

Resultado abrangente do exercício             692.324           1.781.788  

Demonstração do Resultado Abrangente - DRA 
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(Em reais, exceto se indicado de outra forma) 

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - DMPL 

  Nota 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 2.7                       -                         -            1.412.485           1.412.485  

Em 31 de dezembro de 2017       20.000.000       (7.300.000)      (9.154.270)        3.545.730  

Resultado do exercício 2.7                       -                         -            2.604.173           2.604.173  

Em 31 de dezembro de 2018       20.000.000       (7.300.000)      (6.550.097)        6.149.903  

Resultado do exercício 2.7                       -                         -            1.781.788  1.781.788  

Em 31 de dezembro de 2019       20.000.000       (7.300.000)      (4.768.309)        7.931.691  

Resultado do exercício 2.7                       -                         -               692.324  692.324  

Em 31 de dezembro de 2020       20.000.000       (7.300.000)      (4.075.985)        8.624.015  
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(Em reais, exceto se indicado de outra forma) 

Demonstração dos Fluxos de Caixa - DFC 

 31/12/2020 31/12/2019 
    Reapresentada 

Fluxo de Caixa das atividades operacionais   

Resultado do exercício                      692.324                    1.781.788  

Depreciações e amortizações                      217.897                        42.956  

a) Total                      910.221                  1.824.744  

   

Aumento/Redução - Ativos Circulante e Não circulante     

Contas a receber                 (1.707.026)               (139.031) 

Impostos a recuperar                      306.361                 (713.694) 

Adiantamento a empregados                          6.643            (11.831) 

Despesas do exercício seguinte                       17.866          182.575  

Depósitos judiciais                         5.538            (5.538) 

Aumento/Redução - Passivos Circulante e não circulante     

Fornecedores                  (39.852)           (11.834) 

Obrigações trabalhistas         (48.503)               17.462  

Obrigações tributárias           582.473          (175.397) 

Outras contas a pagar               20.199                10.802  

Provisão para contingência           (19.884)     (30.116) 

b) Total    (876.185)       (876.601) 

   

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

34.036  948.143  

   

Fluxo de Caixa das atividades de Investimento     

Adições de Imobilizado e Intangível       (971.195)          (32.541) 

Baixas de Imobilizado e Intangível             3.723        208.017  

c) Caixa Líquido gerado nas atividades de Investimento    (967.472)      175.476  

   

Fluxo de Caixa das atividades de Financiamento     

Arrendamentos a pagar    832.777                                  -    

Amortização de principal - arrendamento    (118.768)                                 -    

Amortização de encargos financeiros de arrendamento    (56.788)                                 -    

d) Caixa Líquido gerado nas atividades de Investimento   657.221                                  -    

   

   

Recebimentos para aumento de capital   

(a+b+c+d) Aumento/Redução do capital circulante líquido   (276.215) 1.123.619  

   

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício   7.937.112    6.813.493  

Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício     7.660.897  7.937.112  
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NOTAS EXPLICATIVAS (em reais) 

Notas Explicativas 

 

1. Contexto operacional 

A São Paulo Parcerias S.A. (“SP Parcerias” ou “Companhia”), situada na Rua Líbero Badaró, 293, 25º andar, 

cjs 25C e 25D, Centro Histórico de São Paulo/SP, teve sua criação 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. 

No ano de 2020 a Companhia estruturou e lançou 19 (dezenove) Editais, sendo 8 (oito) de Concessões e 

PPPs, tendo ainda outros 10 (dez) Editais em rito de publicação. Foram concluídos 10 (dez) projetos, cujos 

Contratos foram assinados ou estão em iminência da assinatura, perfazendo montante de R$ 2,5 bilhões 

em outorgas e R$ 4,8 bilhões em benefícios totais para o município de São Paulo.  

Ciente de sua responsabilidade contínua quanto aos gastos públicos, ao longo de 2020, a São Paulo 

Parcerias empenhou-se satisfatoriamente no que concerne à redução de custeio, promovendo 

consideráveis ajustes de renegociação dos seus contratos de bens e serviços e alcançando redução de 

41% (quarenta e um por cento) em comparação a 2019. Assim, apesar do cenário adverso causado pela 

pandemia de COVID-19, a Companhia manteve a redução de seus prejuízos acumulados e apresentou no 

presente exercício um lucro de R$ 692.324,25 (seiscentos e noventa e dois mil, trezentos e vinte e quatro 

reais e vinte e cinco centavos).  

 

2. Base de elaboração e apresentação 

2.1. Declaração de conformidade 

Essas demonstrações financeiras seguiram as orientações da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) no 

que tange à sua escrituração e elaboração, nos termos do art. 7º da Lei Federal nº 13.303/2016, bem 

como os princípios do International Financial Reporting Standards (IFRS) e as práticas contábeis adotadas 

no Brasil pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). 

Todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, estão sendo 

evidenciadas por meio das notas explicativas, e correspondem às mesmas informações utilizadas pela 

Administração na gestão da SP Parcerias. 

O Conselho de Administração, em reunião realizada em 25 de março de 2021, autorizou a divulgação 

dessas demonstrações financeiras. 
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NOTAS EXPLICATIVAS (em reais) 

2.2. Base de mensuração 

As demonstrações financeiras foram preparadas utilizando o custo histórico como base de valor, exceto 

quando indicado de outra forma. 

 

2.3. Moeda funcional 

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

informações financeiras foram arredondadas para a unidade mais próxima, exceto quando indicado de 

outra forma. 

 

2.4. Uso de estimativas e julgamentos 

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. 

As revisões com relação a estimativas contábeis, que são realizadas continuamente, são reconhecidas no 

período de realização e em quaisquer exercícios futuros afetados. 

 

2.5. Mudança de política contábil 

A fim de trazer maior clareza às demonstrações financeiras, bem como proporcionar melhor compreensão 

dos efeitos de suas transações e em atendimento ao Art. 187 da Lei 6.404/76, a Companhia adotou a 

segregação de custos e despesas. 

Em função das reclassificações, a Demonstração de Resultado do Exercício de 2019 está sendo 

reapresentada. 

Ressalta-se que tais reclassificações não modificaram o resultado. 

 

2.6. Mudança de estimativas contábeis 

Em consonância com o CPC 27 – Ativo Imobilizado e CPC 04 – Ativo Intangível, a SP Parceiras revisou as 

vidas úteis e valores residuais de seus ativos. 

Com exceção dos direitos de uso ativos e licenças de uso de software anuais, o valor residual dos ativos 

correspondem à 5% do seu valor de custo. 

Em decorrência dessa revisão, foi realizado um ajuste no montante de R$ 1.125, conforme detalhado a 

seguir:  
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NOTAS EXPLICATIVAS (em reais) 

 

As vidas úteis atuais são: 

a. Benfeitorias em imóveis de terceiros: prazo entre a aquisição da benfeitoria e o encerramento do 

contrato de locação do imóvel da sede da Companhia. 

b. Equipamentos de informática: aproximadamente 4 anos. 

c. Máquinas, aparelhos e equipamentos: 10 anos. 

d. Móveis e utensílios: aproximadamente 8 anos. 

e. Direito de uso de ativo: prazo do contrato. 

f. Direito de uso de imóvel: prazo do contrato de locação. 

g. Licença de uso de software: período correspondente à vigência da licença, que normalmente é 

anual, ou aproximadamente, 4 anos para os softwares que possuem licenças vitalícias. 

 

2.7. Reapresentação das demonstrações financeiras 

As demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2019 e 01 de janeiro de 2019 estão sendo 

reapresentadas, em conformidade com o CPC 23 - Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e 

Retificação de Erro e CPC 26 - Apresentação das Demonstrações Contábeis. Esta reapresentação decorre 

das reclassificações de custos e despesas (nota nº 2.5) e das retificações realizadas nos exercícios de 2017, 

2018 e 2019, detalhadas a seguir: 

a. Contas a receber 

Refere-se à solicitação de cancelamento de nota fiscal por parte do cliente após o encerramento do 

exercício e apresentação das demonstrações. 

Ajuste de exercícios anteriores 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017 Total 

Contas a receber (a) (149.040)                       -                         -   (149.040) 

Tributos a recuperar (b)             150.996                38.139                33.600              222.735  

Obrigações tributárias (c)                   (600) (12.255) (11.518) (24.372) 

Total                 1.357                25.884                22.082                49.323  

Grupo de ativo Ajuste 

  Benfeitorias em imóveis de terceiros                                                     104  

  Equipamentos de informática                                                     993  

  Máquinas, aparelhos e equipamentos                                                       9  

  Licença de uso de software                                                        18  

Total                                                     1.125  
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NOTAS EXPLICATIVAS (em reais) 

b. Tributos a recuperar 

 

A recuperação de INSS decorre de retificações realizadas na folha de pagamento e obrigações acessórias 

relacionadas ao recolhimento da contribuição previdenciária patronal. 

Os demais tributos a recuperar estão relacionados ao cancelamento de notas fiscais por solicitação do 

cliente após a apresentação das demonstrações financeiras. 

 

c. Obrigações tributárias 

 

Considerando que as retificações realizadas afetaram o resultado dos exercícios positivamente, como 

contrapartida, há a retificação dos tributos sobre o lucro, conforme demonstrado acima.  

 

Resultado do exercício 

 

 

 

 

 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017 Total 

Atualização de IRPJ e CSLL a recolher                  (134)                (3.178)                (3.521)                (6.833) 

IRPJ a recolher                  (342)                (6.674)                (5.880)              (12.897) 

CSLL a recolher                  (123)                (2.403)                (2.117)                (4.643) 

Total                  (600)              (12.255)              (11.518)              (24.372) 

 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017 

Anteriormente apresentado          1.780.431           2.578.289           1.390.411  

Reapresentado          1.781.788           2.604.173           1.412.493  

Ajuste                 1.357                25.884                22.082  

 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017 Total 

INSS a recuperar             118.378                38.139                33.600              190.117  

IRPJ antecipado                (1.339)                       -                         -                  (1.339) 

PIS a recuperar                 3.932                        -                         -                   3.932  

COFINS a recuperar               18.110                        -                         -                 18.110  

ISS a recuperar               11.915                        -                         -                 11.915  

Total             150.996                38.139                33.600              222.735  
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NOTAS EXPLICATIVAS (em reais) 

3. Principais políticas contábeis 

As políticas contábeis descritas a seguir têm sido aplicadas de maneira consistente a todos os exercícios 

apresentados nessas demonstrações financeiras. 

 

3.1. Instrumentos Financeiros 

Instrumento financeiro é um contrato que dá origem a um ativo financeiro para a entidade e a um passivo 

financeiro ou instrumento patrimonial para outra entidade. 

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

demonstrações financeiras. 

 

a. Ativos financeiros 

Os ativos financeiros são compostos por recebíveis, caixa e equivalentes de caixa e aplicações financeiras. 

 

Recebíveis 

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

na data em que foram originados, acrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis. 

São reconhecidas perdas estimadas de créditos com base em experiências anteriores e na análise 

individual do saldo a receber de cada cliente. 

 

Caixa e equivalentes de caixa 

Compreendem dinheiro em caixa e depósitos bancários, demonstrados ao custo, reconhecidos na data de 

sua negociação. 

 

Aplicações Financeiras 

Abrangem aplicações financeiras de curto prazo e de alta liquidez, as quais são sujeitas a um risco 

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

curto prazo. 

 

b. Passivos financeiros 

Um passivo financeiro é reconhecido quando a SP Parcerias se torna parte de disposições contratuais.  

Os passivos financeiros da Companhia são compostos por fornecedores, contas a pagar, arrendamentos a 

pagar e outras contas a pagar. 

O passivo de arrendamento é mensurado inicialmente ao valor presente. Os demais passivos são 

mensurados pelo valor justo deduzido de quaisquer custos de transação atribuíveis. 

 



   |  12 

 DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS | SP PARCERIAS 

NOTAS EXPLICATIVAS (em reais) 

3.2. Ativo imobilizado e intangível 

Itens do imobilizado e intangível são mensurados pelo custo de aquisição, deduzidas a depreciação/

amortização acumulada e perdas por redução ao valor recuperável (impairment). 

Em função do desgaste ou uso, estes itens são depreciados/amortizados pelo método linear, baseado em 

sua vida útil econômica. 

As vidas úteis e os valores residuais são revisados a cada exercício e eventuais ajustes são reconhecidos 

como mudança de estimativas contábeis. 

Ativos arrendados são amortizados pelo período mais curto entre o prazo do arrendamento e as suas 

vidas úteis. 

Em conformidade com o CPC 01 - Redução ao Valor Recuperável de Ativos, a SP Parcerias avalia seus 

ativos imobilizados, individualmente, quando há indícios de sua desvalorização e, anualmente, seus ativos 

intangíveis com vida útil indefinida ou ainda não disponíveis para uso. 

Na aplicação do teste de redução ao valor recuperável de ativos, o valor contábil de um ativo é 

comparado com o seu valor recuperável, que é o maior valor entre o valor em uso e o valor justo líquido 

das despesas de venda.  

Os bens são baixados quando não há expectativa de geração de benefícios econômicos futuros. 

 

3.3. Provisões e passivos contingentes 

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. 

A provisão para contingência é determinada pela administração, de acordo com a expectativa de perda 

com base na opinião de seus assessores jurídicos, por montantes considerados suficientes para cumprir 

com 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 SP Parcerias espera receber pela transferência do serviço contratado ao 

cliente, que ocorre mediante a entrega dos “produtos” previstos em contrato. 

Os preços dos serviços têm como base os valores declarados nos instrumentos contratuais. 

 

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

 

3.6. Demonstração dos fluxos de caixa 

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

CPC 03 - Demonstração dos Fluxos de Caixa. 

 

3.7. 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 

proprietários. 

 

4. Aplicação inicial de pronunciamento contábil 

A SP Parcerias aplicou a partir de 1º de janeiro de 2020 o CPC 06 – Arrendamentos, que define que um 

contrato é, ou contém, um arrendamento se ele transmite o direito de controlar o uso de um ativo por um 

período em troca de contraprestação. 

Com isso, a companhia deixa de reconhecer custos e despesas operacionais oriundas de contratos de 

arrendamento e passa a reconhecer em sua demonstração de resultado a amortização dos direitos de uso 

dos ativos arrendados e a despesa financeira com base nos respectivos passivos financeiros dos 

arrendamentos. 

Optamos pela abordagem retrospectiva modificada e sem a reapresentação de períodos comparativos. 

O ativo de direito de uso é reconhecido com base no valor do passivo de arrendamento, que por sua vez, 

é mensurado pelo valor total do contrato ajustado ao valor presente. 

O valor presente foi estimado utilizando-se taxas incrementais. Ou seja, taxas que a SP Parcerias teria que 

pagar ao realizar um empréstimo de recursos, por prazo e com garantia semelhantes, para obter um ativo 

de valor similar. 

Os ativos de direito de uso e passivos de arrendamento serão apresentados nas notas explicativas nº 12 e 

nº 16, respectivamente. 

Na demonstração dos fluxos de caixa, os pagamentos de arrendamentos serão apresentados como fluxos 

de caixa de financiamento, segregados em pagamentos de principal e encargos financeiros dos passivos 

de arrendamento. 

 

5. Caixa e equivalentes de caixa 

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

bancários disponíveis. 
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6. 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 foi de 2,59% em 

2020 e de 5,94% em 2019. A queda decorre da crise causada pela pandemia de coronavírus. 

 

7. Contas a receber 

Refere-se à valores a receber de clientes, oriundos de transações com partes relacionadas, conforme 

detalhado na nota explicativa nº 20. 

Os saldos apresentados em 31/12/2020 (R$ 1.851.595) e em 31/12/2019 (R$ 144.569) são compostos por 

valores a receber da Secretaria de Governo do Municipal. 

A SP Parcerias não constituiu perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa, pois com base na 

análise do histórico do cliente, os títulos são liquidados em até 30 (trinta) dias a contar da data de emissão 

da nota fiscal. 

 

8. Tributos a recuperar/compensar 

Os saldos de impostos e contribuições a recuperar/compensar 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. 

No exercício de 2020 foram compensados mais de R$ 609 mil reais em impostos e contribuições. 

 

a. Circulante 

 31/12/2020 31/12/2019 01/01/2019 

IRPJ antecipado             201.268              327.117                  5.451  

INSS a recuperar             150.836              281.976                71.739  

CSLL antecipada               45.250              107.888                  2.132  

ISS a recuperar               19.117                19.117                  7.202  

COFINS a recuperar               18.110                18.648                  1.231  

PIS a recuperar                 3.932                  4.048                     116  

IRRF sobre aplicação financeira                       -                 58.362                30.941  

CSRF a recuperar                       -                      806                     806  

IRRF a recuperar sobre folha de pagamento                       -                 18.772                  3.423  

Total             438.513              836.734              123.040  



   |  15 

 DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS | SP PARCERIAS 

NOTAS EXPLICATIVAS (em reais) 

b. Não circulante 

O saldo de R$ 91.860 refere-se à INSS a recuperar reclassificado do circulante para o não circulante, 

considerando o prazo previsto para a restituição. 

 

9. Adiantamentos 

A rubrica é composta substancialmente pelo pagamento antecipado de férias gozadas em janeiro/2021 

(R$ 6.575), conforme previsto na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 

 

10. Despesas antecipadas 

A rubrica é composta substancialmente por valores referentes às despesas de condomínio (R$ 5.663) e 

vale refeição (R$ 13.187) de janeiro/2021, cujos faturamentos ocorrem no mês imediatamente anterior à 

realização da despesa e prêmios de seguros a apropriar (R$ 17.699). 

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

de subcontratação, firmado entre a SP Parcerias 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. 

 

11. Depósitos judiciais 

Refere-se à recursos bloqueados judicialmente, os quais não foram provisionados porque a Companhia 

era parte ilegítima para figurar polo passivo da relação processual. 

No decorrer de 2020 a 6ª Vara do Trabalho reconheceu a ilegitimidade da SP Parcerias como polo passivo. 

Em virtude disso, os recursos bloqueados foram restituídos, no montante de R$ 5.862, sendo R$ 5.538 

referentes ao principal e R$ 324 correspondentes à correção monetária. 

 

12. Imobilizado e intangível 

    31/12/2019 31/12/2020 

Composição dos Saldos Taxa Valor Líquido Custo 
Depreciação 
acumulada 

Perda por 
redução ao 

valor 
recuperável 

Valor Líquido 

  Benfeitorias em imóveis de terceiros *                      -            147.188  (24.880)               -         122.309  

  Equipamentos de informática 24,43% 16.335  95.213  (64.776) (14.407)        16.030  

  Máquinas, aparelhos e equipamentos 10,00%            9.928  14.367  (2.360) (3.208) 8.799  

  Móveis e utensílios 12,26%       63.294  274.364  (129.634) (89.157) 55.573  

  Direito de uso de ativo 100,00%                      -    4.802  (3.602)        -     1.201  

  Direito de uso de imóvel 20,00%                      -    771.187  (154.237) -    616.949  

  Licença de uso de softwares ** 9.383   63.759  (20.526) (15.579) 27.654  

Total   98.940  1.370.880  (400.014) (122.352) 848.515  
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* Determinada com base no prazo correspondente entre a aquisição do bem/serviço e o término do contrato de locação do 

imóvel. 

** A taxa é estabelecida de acordo com a vigência da licença, que normalmente é anual, ou é de 23,53% para os softwares que 

possuem licenças vitalícias. 

Movimentação da perda por redução ao 
valor recuperável 

Taxa de 
depreciação/ 
amortização 

Saldo em 
31/12/2019 

Adições Baixas 
Saldo em 

31/12/2020 

  Benfeitorias em imóveis de terceiros *                      -                         -                         -                         -    

  Equipamentos de informática 24,43%              (14.407)                      -                         -                 (14.407) 

  Máquinas, aparelhos e equipamentos 10,00%                (3.277)                      -                         68                 (3.208) 

  Móveis e utensílios 12,26%              (96.341)                      -                    7.184               (89.157) 

  Direito de uso de ativo 100,00%                      -                         -                         -                         -    

  Direito de uso de imóvel 20,00%                      -                         -                         -                         -    

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

Total              (129.604)                      -                    7.252             (122.352) 

      

Movimentação do Custo 
Taxa de 

depreciação/ 
amortização 

Saldo em 
31/12/2019 

Adições Baixas 
Saldo em 

31/12/2020 

  Benfeitorias em imóveis de terceiros *                      -                147.188                       -                147.188  

  Equipamentos de informática 24,43%               89.581                  9.170                 (3.538)               95.213  

  Máquinas, aparelhos e equipamentos 10,00%               14.566                       -                     (199)               14.367  

  Móveis e utensílios 12,26%             286.732                  4.992               (17.360)             274.364  

  Direito de uso de ativo 100,00%                      -                    4.802                       -                    4.802  

  Direito de uso de imóvel 20,00%                      -                771.187                       -                771.187  

  Licença de uso de software **               38.584                33.856                 (8.681)               63.759  

Total               429.463              971.195               (29.779)          1.370.880  

Movimentação da depreciação Taxa 
Saldo em 

31/12/2019 
Adições Baixas 

Saldo em 
31/12/2020 

  Benfeitorias em imóveis de terceiros *                      -                 (24.880)                        0               (24.880) 

  Equipamentos de informática 24,43%              (58.839)              (10.438)                 4.502               (64.776) 

  Máquinas, aparelhos e equipamentos 10,00%                (1.361)                (1.070)                      71                 (2.360) 

  Móveis e utensílios 12,26%            (127.097)                (9.346)                 6.810             (129.634) 

  Direito de uso de ativo 100,00%                      -                   (3.602)                        0                 (3.602) 

  Direito de uso de imóvel 20,00%                      -               (154.237)                      -               (154.237) 

  Licença de uso de software **              (13.622)              (15.603)                 8.699               (20.526) 

Total              (200.920)            (219.176)               20.082             (400.014) 
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Arrendamentos 

As rubricas “direito de uso de ativo” e “direito de uso de imóvel” estão relacionadas aos contratos de 

locação de impressoras e locação do imóvel utilizado como sede da Companhia, respectivamente. 

Cabe ressaltar que embora o CPC 06 possua o título “Arrendamentos”, sua aplicação deve ser realizada 

aos contratos, ou partes de contratos que transfiram o direito de usar um ativo por um período em troca 

de contraprestação, como ocorre nos contratos supracitados. 

A Companhia amortiza os ativos de direito de uso em bases lineares, a partir da data de início do 

arrendamento, até o final da vida útil do ativo, ou até o término do prazo do arrendamento, dos dois o 

menor. 

 

Avaliação do valor recuperável de ativos (teste de impairment) 

Observando o disposto no parágrafo 3º, artigo 183 da Lei 6.404/76 e CPC 01 - Redução ao Valor 

Recuperável de Ativos, 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 conformidade com o item 8 do CPC 01, a SP Parcerias não realizou o teste de impaiment dos itens de 

seu imobilizado por não haver indícios de desvalorização. 

Já em relação aos itens do intangível, aplicou o teste de impairment, utilizando a metodologia do fluxo de 

caixa descontado para estimativa do valor em uso, aos softwares com vida útil indefinida e àqueles ainda 

não disponíveis para uso, em consonância com o item 10 do referido CPC. 

A definição do valor em uso envolve a utilização de premissas e julgamentos sobre os fluxos de caixa 

futuros, os quais representam a melhor estimativa da Companhia, consignadas no Compromisso de 

Desempenho Institucional (“CDI”) para os exercícios de 2021 e 2022. 

Baseando-se no teste realizado, não foram identificadas perdas, considerando que o valor em uso é 

superior ao valor líquido contábil ao final de 2020. 

 

13. Fornecedores 

     Valor 

Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.                  13.187  

Empresa Mineira de Computadores Ltda.                    8.979  

Valdenice Oliveira de Souza                    7.804  

Sankhya Jiva Tecnologia e Inovação Ltda.                    5.000  

PHS Serviços de Informática Ltda. - Me                    3.036  

Staff Auditoria & Assessoria                    1.642  

Rodrigues Cruz Telecomunicacao & Eletricidade EIRELI                       900  

União Forte Contra Incêndio Ltda.                       250  

99 Tecnologia Ltda.                       177  

Golden Distribuidora Ltda.                       128  

Total                   41.102  
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O saldo de fornecedores registrado no valor de R$ 41.102 é composto pelas movimentações anuais de 

inclusão de notas fiscais de aquisição de produtos e serviços e baixas pelos pagamentos ao longo do 

exercício. 

 

14. Obrigações trabalhistas 

A provisão para férias dos funcionários foi constituída de acordo com os direitos adquiridos até a data do 

encerramento do exercício, acrescidos dos encargos previdenciários e sociais. 

 

 

15. Obrigações tributárias 

 31/12/2020 31/12/2019 01/01/2019 

Salários e ordenados a pagar                       -                 52.511                        -   

Pró-Labore a pagar               70.991                        -                         -   

INSS sobre folha a recolher             128.797              158.614              182.106  

FGTS a recolher               33.895                44.038                39.487  

Férias a pagar             416.907              431.182              441.678  

Encargos sobre férias a pagar             137.303              150.051              153.704  

Bonificação sobre Pró-Labore a pagar                       -                         -                   1.959  

Total             787.894              836.396              818.934  

 31/12/2020 31/12/2019 01/01/2019 

ISS a recolher               74.964                14.904                61.823  

IRPJ a recolher             158.812                17.921                38.795  

CSLL a recolher             124.409                  9.113                24.590  

IRRF sobre serviços tomados a recolher                      25                       81                     837  

PIS a recolher               22.728                  5.100                20.558  

COFINS a recolher             104.887                23.775                94.930  

CSRF sobre serviços tomados a recolher                      78                  2.304                  2.119  

ISS retido sobre serviços tomados a recolher                    172                     498                     321  

INSS retido sobre serviços tomados a recolher                    367                     709                  1.400  

Contribuição sindical a recolher                       -                      968                     968  

IRRF sobre salários e pró-labore a recolher             111.122              135.154              139.582  

PIS diferido               30.905                        -                         -   

COFINS diferida             142.351                        -                         -   

ISS diferido               22.181                        -                         -   

Total             793.000              210.527              385.924  
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16. Arrendamentos a pagar 

Conforme mencionado na nota nº 12, os arrendamentos incluem os contratos de locação de impressoras 

e locação do imóvel utilizado como sede da Companhia, e tem como base o CPC 06. 

No exercício de 2020, a SP Parcerias reconheceu despesas com arrendamentos no montante de R$ 

214.627, sendo R$ 157.839 referentes às amortizações dos direitos de uso e R$ 56.788 correspondentes 

aos encargos financeiros. 

 

 

17. Outras contas a pagar 

 

a. Garantias contratuais 

A rubrica é composta por valores correspondentes ao importe de 5% do valor de contratos firmados com 

fornecedores, nos termos do Art. 70 da Lei Federal nº 13.303/2016, cujo objetivo é assegurar indenização 

por eventuais prejuízos causados pelas empresas contratadas. 

 

b. Ações judiciais 

Valores devidos em virtude do julgamento da improcedência de ação declaratória de indébito tributária 

impetrada pela Companhia. 

Considerando o trânsito em julgado, o valor de R$ 19.884 foi reclassificado da rubrica de provisão para 

contingências (nota nº 18) para a rubrica de outras contas a pagar. 

 

Pagamentos mínimos 2021 2022 2023 2024 Total 

Arrendamentos a pagar             204.364  187.200  187.200              187.200              765.964  

Encargos financeiros (45.701) (33.915) (21.357)           (7.770) (108.743) 

Total             158.663              153.285              165.843              179.430  657.221  

 31/12/2020 31/12/2019 01/01/2019 

Adiantamento de clientes                       -                         -                   1.400  

Condomínio                 5.664                12.202                        -   

Energia elétrica                 2.463                        -                         -   

Garantias contratuais (a)                 4.391                        -                         -   

Ações judiciais (b)               19.884                        -                         -   

Total               32.401                12.202                  1.400  
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18. 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: 

 

 

i) Provável: é reconhecida provisão no passivo. 

Indica que há maior probabilidade de a perda ocorrer do que de não ocorrer. Geralmente, em um 

processo, cujo prognóstico é de provável perda, há elementos, dados ou outros indicativos que 

possibilitam tal classificação, como por exemplo: a tendência jurisprudencial dos tribunais ou a tese já 

apreciada em tribunais superiores para questões que envolvam matéria de direito, e a produção ou a 

facilidade de se dispor de provas para questões que envolvam matéria de fato. 

 

 

ii) Possível: divulgada em notas explicativas às demonstrações financeiras sem o reconhecimento de 

provisão. 

Indica que há maior probabilidade de a perda não ocorrer do que de ocorrer. 

Se o prognóstico for de possível perda, esta pode acontecer; todavia, esse prognóstico não foi, 

necessariamente, fundamentado em elementos ou dados que permitam tal informação. Ou, ainda, em um 

prognóstico possível, os elementos disponíveis não são suficientes ou claros de tal forma que permitam 

concluir que a tendência será perda ou ganho no processo. 

 

 

iii) Remota: não requer provisão ou divulgação. 

Como o próprio nome diz, remotamente trará perdas ou prejuízos para a entidade, ou são insignificantes 

as chances de que existam perdas. 

 

Com base nas informações dos Assessores Jurídicos da SP Parcerias, na análise das demandas judiciais 

pendentes e em experiências anteriores referentes a jurisprudências, não há demandas judiciais 

classificadas como prováveis ou possíveis. 

Conforme a nota explicativa nº 17, o valor de R$ 19.884 foi reclassificado da rubrica de provisão para 

contingências para a rubrica de outras contas a pagar. 
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19. 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. 

 

Provisão para contingências trabalhistas 31/12/2020 31/12/2019 

Saldo inicial                       -                 50.000  

Adições                       -               182.604  

Reversões                       -              (163.784) 

Atualização                       -                   6.391  

Pagamento                       -                (75.210) 

Saldo final                       -                         -   

Provisão para contingências fiscais 31/12/2020 31/12/2019 

Saldo inicial               19.884                        -   

Adições                       -                 19.884  

Reversões              (19.884)                       -   

Atualização                       -                         -   

Pagamento                       -                         -   

Saldo final                       -                 19.884  

   

Provisões totais 31/12/2020 31/12/2019 

Saldo inicial               19.884                50.000  

Adições                       -               202.488  

Reversões              (19.884)            (163.784) 

Atualização                       -                   6.391  

Pagamento                       -                (75.210) 

Saldo final                       -                 19.884  
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b. Prejuízos Acumulados 

A SPP encerrou o exercício com o resultado positivo de R$ 692.324, o que reduziu seus prejuízos 

acumulados de R$ 4.768.309 em 2019 para R$ 4.075.985 em 2020. 

 

20. Receita operacional 

As receitas da SP Parcerias são oriundas de transações com partes relacionadas, realizadas em condições 

estritamente comutativas e se referem à prestação de serviços congruentes com seu objeto social. 

Em 2020 essas receitas somaram R$ 11.776.972, sendo R$ 558.000 de contrato firmado junto à Secretaria 

Municipal de Educação e R$ 11.218.972 de contrato com a Secretaria de Governo Municipal. 

Ressalta-se que, conforme mencionado na nota explicativa nº 19, a Prefeitura de São Paulo é a acionista 

majoritária da SP Parcerias. 

 

21. Custo com pessoal e pró-labore 

A redução dos custos com pessoal e pró-labore está relacionada às medidas adotadas para a 

reestruturação da SP Parcerias, a fim de garantir o melhor aproveitamento dos recursos, além da 

constante adequação da equipe técnica à demanda de serviços. 

 

22. Custo com amortização 

a. A rubrica é composta pelo valor correspondente à amortização do direito de uso do imóvel utilizado 

para a alocação da equipe técnica da Companhia. 

b. Trata-se da amortização dos softwares utilizados na elaboração dos produtos. 

 

 31/12/2020 31/12/2019 

Receita com prestação de serviços        11.776.972             14.648.001  

(-) PIS            (194.320)   (241.692) 

(-) COFINS            (895.050) (1.113.248) 

(-) ISS            (588.849) (732.400) 

Total        10.098.753         12.560.661  

 31/12/2020 31/12/2019 

Direito de uso de imóvel (a)               77.119                        -   

Direito de uso de software (b)               14.709                  2.487  

Total               91.827                  2.487  
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23. Outros custos 

a. A redução ocorreu em virtude da aplicação do CPC 06, conforme citado na nota explicativa nº 4. 

b. Os valores das rubricas sofreram redução em razão da adoção do regime de teletrabalho 

ocasionado pela pandemia de COVID-19. 

 

24. Despesa com pessoal e pró-labore 

Assim como em ocorreu na rubrica de custos com pessoal, a redução da despesa com pessoal está 

relacionada às medidas adotadas para a reestruturação da SP Parcerias. 

 

25. Despesa com serviços de terceiros 

 31/12/2020 31/12/2019 

Locação de computadores e softwares               79.216                57.077  

Condomínio               38.549                36.175  

Aluguel (a)                 8.697                88.590  

Energia elétrica (b)                 5.634                13.831  

Serviços de impressão (b)                 1.362                10.477  

Internet                 1.074                        -   

Laudo ambiental                       -                 28.200  

Total             134.532              234.350  

 31/12/2020 31/12/2019 

Informática (a)             170.051              242.436  

Assessoria Contábil               82.756                80.169  

Limpeza (b)               74.093                98.907  

Auditoria (c)               42.533                31.287  

Locação de computadores               40.640                34.983  

Serviços diversos prestados por terceiros                 6.800                10.650  

Serviços de impressão (d)                 3.756                24.956  

PCMSO/PPRA e exames médicos                 2.517                  3.774  

Leitura e recorte de jornais                 1.990                  2.499  

Emissão de certificado digital                 1.537                     114  

Consultorias                       -                   4.675  

Laudo de avaliação de imóvel                       -                   2.850  

Total             426.673              537.300  
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NOTAS EXPLICATIVAS (em reais) 

a. A redução da rubrica é decorrente da internalização de parte dos serviços de tecnologia da 

informação. 

b.  Administração, em consonância com seu compromisso com a eficiência na aplicação de recursos, 

tem envidado esforços na redução de seus contratos, como ocorreu no caso do serviço de limpeza. 

c. O aumento das despesas com auditoria está relacionado à contratação dos serviços de auditorias 

interna e de certificação da ISO 37001, importante conquista da SP Parcerias. 

d. A redução decorre da adoção do regime de teletrabalho. 

 

26. Despesas gerais 

 

a. A redução é decorrente da adoção do regime de teletrabalho ocasionado pela pandemia de COVID-

19. 

b. A redução ocorreu em virtude da aplicação do CPC 06, conforme citado na nota explicativa nº 4. 

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

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

serviços de gráficas e etc. 

d. Os gastos apresentados em 2019 referem-se, substancialmente, à despesa com a publicação das 

demonstrações financeiras no Diário Oficial do Município de São Paulo. Em 2020 a Companhia não 

realizou publicações oficiais, tendo em vista a dispensa prevista no Art. 294 da Lei 6.404/76. 

 

 

 31/12/2020 31/12/2019 

Condomínio               41.784                41.627  

Seguros               34.002                29.735  

Energia elétrica (a)               14.819                17.561  

Consertos e manutenções               13.877                22.109  

Telefonia               11.592                11.986  

Aluguel (b)                 9.806              109.354  

IPTU                 7.922                  6.853  

Fretes e carretos                 7.840                  6.792  

Bens de natureza permanente                 5.804                     495  

Transporte                 5.474                  2.005  

Diversas (c)                17.980                26.065  

Publicações legais (d)                       -                 69.654  

Total             170.901              344.236  
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NOTAS EXPLICATIVAS (em reais) 

27. Despesas com depreciação e amortização 

A rubrica é composta substancialmente pela amortização do direito de uso de imóvel (R$ 77.119) e 

depreciação de benfeitorias em imóveis de terceiros (R$ 24.880). 

 

28. Outras receitas e despesas operacionais 

 

a. Conforme mencionado na nota explicativa nº 17, refere-se a valores devidos em virtude do 

julgamento de improcedência de ação declaratória de indébito tributária impetrada pela 

Companhia. 

Considerando o trânsito em julgado, o valor de R$ 19.884 foi reclassificado da rubrica de despesas 

com provisão para contingência para a rubrica de ações judiciais. 

b. A doação foi realizada ao Fundo Municipal da Criança e do Adolescente – FUMCAD, a título de 

incentivo fiscal, conforme previsto na Lei Federal 12.594/12. 

 

29. Resultado financeiro 

 

A variação da receita financeira está relacionada à diminuição do rendimento da aplicação financeira em 

decorrência dos efeitos da pandemia de COVID-19 no cenário econômico mundial. 

Já o aumento das despesas financeiras ocorreu em virtude do reconhecimento dos encargos financeiros 

de contratos de arrendamento, conforme descrito na nota explicativa nº 4. 

 

 31/12/2020 31/12/2019 

Baixas de ativo imobilizado e intangível                (3.723)            (208.017) 

Perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa              (22.356)                       -   

Ações judiciais (a)              (19.884)                       -   

Doações (b)                (1.067)                       -   

Perdas estimadas de tributos não recuperáveis              (30.941)                (8.276) 

Provisão/reversão de provisões para contingência (a)               19.884               (45.094) 

Recuperação de despesas                        1                32.553  

Total              (58.086)            (228.834) 

 31/12/2020 31/12/2019 

Receitas financeiras             201.456              331.293  

Despesas financeiras            (110.481)                (1.024) 

Total               90.975              330.269  
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NOTAS EXPLICATIVAS (em reais) 

30. IRPJ e CSLL 

A memória de cálculo da despesa de imposto de renda e contribuição social é demonstrada abaixo: 

 

a. Os valores adicionados referem-se às despesas indedutíveis, como por exemplo, amortizações e 

encargos financeiros dos contratos de arrendamentos, perdas estimadas de créditos e diferenças 

entre as depreciações/amortizações contábil e fiscal. 

Enquanto a depreciação/amortização contábil é calculada aplicando-se a taxa definida pela 

Administração com base da vida útil estimada do ativo, a depreciação/amortização fiscal é calculada 

aplicando-se a taxa definida pela Receita Federal do Brasil na Instrução Normativa nº 1700/2017. 

 

b. As exclusões são compostas pelos pagamentos dos contratos de arrendamentos, reversões de 

provisões e pelo diferimento de lucro previsto no Art. 480 do Decreto federal 9.580/2018 

(Regulamento do Imposto de Renda). 

 

31. Gerenciamento de riscos e instrumentos financeiros 

a. Risco de crédito 

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 suas necessidades operacionais 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. 

 31/12/2020 31/12/2019 

Resultado antes do IRPJ e CSLL             863.086           2.349.117  

Adições do período (a)             291.573              134.896  

Exclusões do período (b)            (332.707)                       -   

Compensação de prejuízo fiscal            (246.585)            (745.204) 

Total da base de cálculo             575.366           1.738.809  

IRPJ (15%)               86.305              260.821  

Base de cálculo do adicional de IRPJ             335.366           1.498.809  

Adicional de IRPJ (10%)               33.537              149.881  

IRPJ total             119.841              410.702  

Incentivo fiscal dedutível                  (863)                       -   

IRPJ             118.978              410.702  

CSLL               51.783              156.493  
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NOTAS EXPLICATIVAS (em reais) 

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

investimentos em instituições 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 por meio de vendas de serviços para entes 

da administração direta, os quais apresentam risco reduzido de inadimplência. 

 

b. Risco de liquidez 

É representado pela possibilidade de não possuir ativos financeiros suficientes para cumprir com as 

obrigações nas suas datas de vencimento. A fim de minimizar tal risco, a Administração preza pela 

eficiência na aplicação de recursos e manutenção de um caixa robusto que possa garantir a manutenção 

das atividades e cumprimento das obrigações de curto prazo. 

 

c. Risco de mercado  

O risco de mercado está relacionado, principalmente, à possíveis mudanças no cenário político-

econômico, que podem impactar diretamente a área de concessões, privatizações e parcerias público-

privadas. 

O objetivo da Companhia é gerenciar e controlar a exposição aos riscos de mercado, dentro de limites 

compatíveis com o negócio. 

 

d. Risco operacional 

São os riscos diretos e indiretos decorrentes de diversas causas associadas aos processos e atividade da 

Companhia. 

No exercício de 2020, a Administração, auxiliada pela Área de Conformidade, Gestão de Riscos e Controles 

Internos, se empenhou na efetiva aplicação e otimização dos controles internos já existentes, bem como a 

sua significativa ampliação e fortalecimento, melhorias dos fluxos procedimentais, padronização dos 

documentos, organização e controle de registros e definição clara de atribuições e responsabilidades. 

Entre as diversas e constantes atividades, cita-se a realização da auditoria interna do gap analysis e da 

auditoria de certificação sobre o Sistema de Gestão Antissuborno da Companhia, ocorridas entre junho e 

agosto de 2020 e que resultaram na concessão da Certificação ABNT NBR ISO 37001:2017 – Sistema de 

Gestão Antissuborno à SP Parcerias. 

 

32. 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. 
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NOTAS EXPLICATIVAS (em reais) 

Em 31 de dezembro de 2020, a cobertura de seguros era composta por R$ 1.872.000 contra incêndios e 

R$ 12.000.000 para responsabilidade civil. 

 

33. Informações complementares de interesse público – Lei 13.303/16 

O interesse público que justificou a criação da SP Parcerias se evidencia na própria natureza do Plano 

Municipal de Desestatização (PMD) e do Programa Municipal de Parcerias Público-Privadas, os quais 

reúnem projetos de privatizações, concessões e parcerias público-privadas, cujas viabilizações são 

expressas 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 e à 

consecução dos fins de interesse público, verifica-se que foram estruturados projetos que geraram receita 

operacional líquida de R$ 10.098.753 e custos de R$ 5.654.722, perfazendo um resultado operacional de 

R$ 4.444.032, que foi parcialmente consumido pelas despesas operacionais. 

 

34. Eventos subsequentes 

Até a data da autorização da emissão destas demonstrações financeiras, não ocorreram “Eventos 

subsequentes” significativos que pudessem ser divulgados ou registrados, de acordo com os requisitos do 

CPC 24 - Eventos Subsequentes.  
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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 Anual 

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

do ano de 2020, bem como as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro 

de 2020 e o Relatório dos Auditores Independentes, emitido com opinião sem ressalvas pela Staff 

Auditoria & Assessoria – EPP em 19 de março de 2021. 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 dos 

Acionistas. 

 

São Paulo, 25 de março de 2021. 

 

 

 

Edson Aparecido dos Santos 

Conselheiro 

Eduardo de Castro 

Conselheiro 

  

José Amaral Wagner Neto 

Conselheiro 

  

  

Juan Manuel Quirós Sadir 

Conselheiro 

  
  

  

Luiz Álvaro Salles Aguiar de Menezes 

Conselheiro 

  

  

Mariana Matteucci Doher 

Conselheira 

  

  

  

  

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 Anual Integrado da 

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

2020, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, emitido com opinião sem ressalvas pela 

Staff Auditoria & Assessoria – EPP em 19 de março de 2021, 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 31/12/2020 e, que reúnem condições de serem submetidos à apreciação e 

aprovação em Assembleia Geral Ordinária. 

 

São Paulo, 25 de março de 2021. 

 

 

Claudia Bice Romano 

Conselheira 

Lucilene Oshiro Correa 

Conselheira 

  

Marcelo Soares de Souza 

Conselheiro 
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