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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES 
CONTÁBEIS 
 
 
Aos Administradores e Associados da 
Associação Parque Tecnológico de São José dos Campos 
São José dos Campos - SP 
 
 
Examinamos as demonstrações contábeis da Associação Parque Tecnológico de 
São José dos Campos (Associação), que compreendem o balanço patrimonial em 
31 de dezembro de 2015, e as respectivas demonstrações do resultado, das 
mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para os exercícios findos 
naquelas datas, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais 
notas explicativas. 
 
Responsabilidade da administração sobre as demonstrações contábeis 
 
A Administração da Associação é responsável pela elaboração e adequada 
apresentação dessas 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. 
 
Responsabilidade dos auditores independentes 
 
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações 
contábeis com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de 
exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com 
o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis estão 
livres de distorção relevante. 

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção 
de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações 
contábeis. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, 
incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações 
contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de 
riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e 
adequada apresentação das demonstrações contábeis da Associação para planejar 
os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não 
para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da 
Associação. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas 
contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela 
Administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações 
contábeis tomadas em conjunto. 
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Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para 
fundamentar nossa opinião. 

Opinião 

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 
financeira da Associação Parque Tecnológico de São José dos Campos em 31 de 
dezembro de 2015, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para 
o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil. 

Outros assuntos 

Os valores correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2014 
apresentado para fins de comparação foram conduzidos sob nossa responsabilidade, 
para as quais foi emitido relatório datado em 23 de janeiro de 2015 que não 
continha modificações. 

São José dos Campos, 03 de fevereiro de 2016. 
 
 

 
 

  
BDO RCS Auditores Independentes SS 
CRC 2 SP 013846/O-1 

 

  
  
Mauro de Almeida Ambrósio Nathalia Maestrelo Torres 
Contador CRC 1SP 199.692/O-5 CRC 1 SP 263.680/O-9 

 
 
 
 
 
 



ASSOCIAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balanços patrimoniais
Em 31 de dezembro de 2015 e 2014 
(Valores expressos em Reais)

Ativo Passivo e patrimônio líquido

Notas 
explicativas 2015 2014

Notas 
explicativas 2015 2014

Circulante Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 3 6.458.678     3.817.673     Fornecedores 8 9.976            1.296.718     

Clientes 4 842.691        480.715        Contas a Pagar 9 25.120          -                   

Recursos a receber 5 498.850        1.988.633     Obrigações trabalhistas 10 408.748        597.300        

Impostos a compensar -                   721               Obrigações tributárias 11 146.811        146.333        

Adiantamento diversos 24.019          21.679          Adiantamentos de clientes 5.204            18.082          

Outros créditos 10.224          38.279          Outros débitos 12 422.331        153.366        

7.834.462    6.347.700    Convênios 13 20.486.504   17.167.400   

21.504.694  19.379.199  
Não circulante
Imobilizado 6 20.429.427   18.328.913   Não circulante

20.429.427  18.328.913  Compensações passivas 7

Compensações relacionadas a contratos 31.248.167   28.536.945   

Compensações ativas 7 Compensações relacionadas a bens de terceiros -                   192               

Compensações relacionadas a contratos 31.248.167   28.536.945   31.248.167  28.537.137  
Compensações relacionadas a bens de terceiros -                   192               

31.248.167  28.537.137  Patrimônio líquido 15 

Superávits acumulados 6.759.195     5.297.414     

6.759.195    5.297.414    

Total do ativo 59.512.056  53.213.750  Total do passivo e do patrimônio líquido 59.512.056  53.213.750  

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
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ASSOCIAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Demonstrações do resultado
Em 31 de dezembro de 2015 e 2014
(Valores expressos em Reais)

Notas 
explicativas 2015 2014

Receitas de subvenções 16 13.620.591              18.948.777              

Contribuições associativas 17 2.475.322               1.719.968               

(-) Boletos cancelados -                             (32.633)                   

Locação de espaço 71.868                    103.820                  

Doações/patrocínios 1.500                      154                         

(-) Impostos (1.404)                     (2.224)                     

Receita líquida 16.167.877            20.737.862            

Despesas da atividade
Despesas gerais e administrativas 18 (15.238.387)             (19.848.183)             

Despesas tributárias (74.079)                   (53.550)                   

Despesas financeiras (31.618)                   (21.892)                   

Receitas financeiras 424.821                  214.340                  

Outras receitas/desepsas operacionais líquidas 298.650                  477.396                  

Provisão para perdas no recebimento de créditos (85.482)                   (11.865)                   

Resultado operacional (14.706.096)           (19.243.754)           

Superávit do exercício 1.461.781              1.494.108              

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

6



ASSOCIAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
Em 31 de dezembro de 2015 e 2014
(Valores expressos em Reais)

Superávit 
acumulado

Ajuste de exercícios 
anteriores Total

Em 31 de dezembro de 2013 3.867.674             (15.500)                    3.852.174               

Superávit do exercício 1.494.108              (48.868)                     1.445.240                

Em 31 de dezembro de 2014 5.361.782             (64.368)                    5.297.414               

Superávit do exercício 1.461.781              -                           1.461.781                

Em 31 de dezembro de 2015 6.823.563             (64.368)                    6.759.195               

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
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ASSOCIAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Demonstrações dos fluxos de caixa
Em 31 de dezembro de 2015 e 2014
(Valores expressos em Reais)

2015 2014

Superávit do exercício 1.461.781          1.494.108          

Ajustes por
Depreciação e amortização 907.382             448.507             

Ajuste de exercícios Anteriores -                        (48.868)             

Superávit ajustado 2.369.163        1.893.747        

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Clientes (361.976)            (15.095)             

Adiantamentos (2.341)               118.533             

Outras contas 1.518.560          903.502             

Fornecedores (1.286.742)         (1.407.015)         

Outras contas 281.207             (77.393)             

Obrigações triabalhistas (188.552)            -                        

Obrigações tributárias 478                   -                        

Repasse para custeio Prefeitura São José dos Campos (482.057)            769.919             

Repasse para custeio Estado (243.551)            (96.904)             

Repasse para custeio FINEP 4.044.712          4.572.945          

Caixa líquido proveniente das atividades operacionais 3.279.738        4.768.492        

Fluxo de caixa das atividades de investimento
Compra de ativo imobilizado (3.007.896)         (7.222.997)         

Caixa líquido usado nas atividades de investimento (3.007.896)       (7.222.997)       

(=) Aumento/(redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa 2.641.005        (560.758)          

Caixa e equivalentes de caixa no início do período 3.817.673          4.158.431          

Caixa e equivalentes de caixa no final do período 6.458.678          3.817.673          

(=) Aumento/(redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa 2.641.005        (340.758)          

-                    

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
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1. Contexto operacional 
 

A Associação Parque Tecnológico de São José dos Campos, constituída em 17 de 
julho de 2007, é uma associação civil sem fins lucrativos, político-partidários ou 
religiosos, com sede em São José dos Campos, tendo iniciado suas atividades em 
maio de 2009. 
 
A Associação foi constituída com a finalidade de promover a pesquisa, o 
desenvolvimento e a inovação tecnológica e dar suporte a atividades 
empresariais intensivas em conhecimento, sempre em benefício da 
coletividade, promovendo a interação entre instituições de ensino e pesquisa, 
empresas, governos e entidades de fomento e investimento e, visando à 
inovação tecnológica, à criação de novas empresas de base tecnológica, à 
melhoria da competitividade industrial, à revitalização de economias locais e 
regionais e à geração de novos empregos. Tem como objetivos primordiais: 
 
I. Contribuir para a criação, manutenção e desenvolvimento de um parque 

tecnológico no Município de São José dos Campos, inclusive mediante as 
articulações e realização de todos os empreendimentos necessários a esse 
fim, até mesmo participar da regulação daqueles de caráter imobiliário; 

II. Estimular o surgimento, o desenvolvimento, a competitividade e o aumento 
da produtividade de Empresa cujas atividades estejam fundadas no 
conhecimento e na inovação tecnológica; 

III. Incentivar a interação e a sinergia entre empresas, instituições de pesquisa, 
universidades, instituições prestadoras de serviços ou de suporte às 
atividades intensivas em conhecimento e inovação tecnológica; 

IV. Promover parcerias entre instituições públicas e privadas envolvidas com a 
pesquisa científica, a inovação tecnológica inerente aos serviços e a 
infraestrutura tecnológica de apoio à inovação; 

V. Apoiar as atividades de pesquisa, desenvolvimento e de engenharia não 
rotineira em Empresas; 

VI. Propiciar o desenvolvimento do Município e região de São José dos Campos, 
por meio da atração de investimento em atividades intensivas em 
conhecimento e inovação tecnológica; 

VII. Executar e orientar a execução de projetos de pesquisa, desenvolvimento e 
inovação tecnológicos, relacionados à sua área de atuação; 

VIII. Incentivar o empreendedorismo público e privado nas áreas de pesquisa, 
inovação e desenvolvimento tecnológicos, inclusive por meio do apoio à 
gestão e a outros aspectos do negócio. 
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2. Apresentação das demonstrações contábeis e principais práticas contábeis 
 

2.1. Apresentação das demonstrações contábeis 
 

As presentes demonstrações contábeis foram aprovadas pela Diretoria da 
Associação. 
 
As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas 
adotadas no Brasil, bem como as Normas do Conselho Federal de 
Contabilidade que trata dos aspectos contábeis das entidades sem fins 
lucrativos e às fundações, expedidas pelo Conselho Federal de 
Contabilidade (CFC). 
 
Base para a elaboração 
  
As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas 
disposições contidas na ITG 2002 – Entidades sem finalidades de lucros, 
aprovada pela Resolução CFC nº 1.409 de 21 de setembro de 2012, pelo 
Comunicado Técnico CTG 2000, aprovado pela Resolução CFC nº 1.159 de 
13 de fevereiro de 2009, revogando as Resoluções do CFC nos 837/99, 
838/99, 852/99, 877/00, 926/01 e 966/03, e também pela NBC TG 1000 – 
Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, para os aspectos não 
abordados pela ITG 2002 – Entidade sem finalidade de lucros. 
 

2.2. Principais práticas contábeis adotadas 
 
As principais práticas contábeis adotadas na elaboração dessas 
demonstrações contábeis estão descritas a seguir: 
 
2.2.1. Caixa e equivalentes de caixa 
 
Caixa e equivalentes de caixa incluem moeda em caixa, depósitos 
bancários, investimentos de curto prazo de alta liquidez e com risco 
insignificante de mudança de valor. 
 
2.2.2. Contas a receber de clientes 
 
As contas a receber de associados são avaliadas pelo montante original dos 
serviços prestados. A Perda Estimada para Créditos de Liquidação Duvidosa 
(PECLD) foi constituída conforme avaliação do histórico do cliente, 
situação financeira e posição dos assessores jurídicos quanto ao 
recebimento desses créditos. 
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2.2.3. Demais ativos circulantes 
 
Os demais ativos circulantes são apresentados aos valores de custo ou de 
realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações 
monetárias auferidos. 

 
2.2.4. Imobilizado 

 
Registrado pelo custo de aquisição, formação ou construção. A 
depreciação é calculada pelo método linear, de acordo com as taxas 
divulgadas na Nota Explicativa nº 6. 
 
Reparos e manutenção são apropriados ao resultado durante o período em 
que são incorridos. 

 
2.2.5. Passivo circulante e não circulante 

 
Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores 
conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável dos 
correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas 
até a data do balanço patrimonial. 
 
As provisões são reconhecidas quando a Associação tem uma obrigação 
presente legal ou implícita como resultado de eventos passados. 

 
2.2.6. Reconhecimento da receita 

 
As receitas decorrentes de serviços de gestão são apropriadas ao resultado 
em função de sua prestação que geralmente ocorrem mensalmente e são 
compatíveis com os gastos mensais, incorridos pela Associação Parque 
Tecnológico. Essas receitas originam-se de contratos e convênios 
pactuados com a Prefeitura Municipal de São José dos Campos, SDECT/SP 
- Secretária de Desenvolvimento Econômico Ciência e Tecnologia do 
Estado de São Paulo e Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP). 
 
Nesse contexto, essas receitas, bem como as receitas decorrentes da taxa 
mensal de associação e locação de espaço, são apropriadas pelo regime de 
competência. 
 
Os gastos correspondentes ao projeto e as demais despesas são 
apropriados pelo regime de competência. 
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3. Caixa e equivalentes de caixa 
 

2015 2014

Caixa 18.107           -                     

Banco conta movimento

Banco Itaú 65.097             50.591             

Banco Santander 3.472              1.975              

Banco do Brasil 6.775              656.527           

75.344           709.093         

Aplicação financeira

Banco Itaú 110.222           402.764           

Banco Santander 1.864.610        2.485.297        

Banco do Brasil 4.390.396        220.519           

6.365.228      3.108.580      

6.458.678      3.817.673      

 
 

O grupo “caixa” é composto por disponibilidades em espécie de recursos 
próprios e por moeda estrangeira proveniente do saldo de viagens 
internacionais. 

 
O grupo “Bancos conta movimento” é composto por recursos provenientes de: 

 
� Recursos próprios: compostos por recursos decorrentes da taxa mensal de 

associação e locação de espaço - (Banco Santander e Banco Itaú); 
� Recursos de contrapartida: recursos próprios vinculados à operacionalidade 

do Convênio Finep – 3ª Expansão (Banco do Brasil); 
� Recursos de projetos: composto por recursos necessários à operacionalidade 

dos projetos (Banco do Brasil). 
 
As aplicações financeiras estão representadas por cotas de fundo de renda fixa, 
valorizadas de acordo com o valor da cota nas datas do balanço patrimonial e 
possuem alta liquidez e com risco insignificante de mudança de valor. A taxa 
média de remunerações é de 0,7% a.m. 

 
Os rendimentos financeiros dos recursos de projetos são de direito do convênio 
correspondente. 
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4. Clientes 
 

2015 2014

Orbital Engenharia 109.286             26.858              

TPG Industria e comércio 64.549              23.982              

CEMADEN - Ministério CTI 54.855              41.592              

Inova - Consultoria e Informatica Ltda. 46.354              6.054                

FT Sistema 45.451              9.332                

Café do barão 43.994              18.893              

jtdh engenharia ltda. 39.877              4.355                

Instituto de pesquisas tecnológicas 30.929              10.429              

Femto Ciências Aplicadas 28.429              27.477              

Celso de Souza Corsino 28.261              4.473                

Y-Tecnologia Montagens de Computadores 24.180              -                    

Piezo tecnologia Ltda. 19.256              25.037              

NCB - Sistemas Embarcados Ltda. 17.531              1.139                

Fundação para Inovações Tecnológicas 13.716              9.920                

Universidade estadual paulista 13.377              7.473                

RSD Desenvolvimento e tecnologia 12.334              32.578              

Circulo de trabalhadores 11.792              8.323                

Olearys Tecnologia e Ciência 11.778              11.778              

Outros 226.742             211.022             

842.691           480.715           

 
 

 

A Rubrica “Clientes”, registrada no valor de R$ 842.691 (R$ 480.715 em 2014), 
é composta por valores a receber de serviços prestados pela Associação Parque 
Tecnológico São José dos Campos, como locação para eventos e também pelas 
receitas de contribuição associativa. 
 
A Rubrica “Outros”, registrada no valor de R$ 226.742 (R$ 211.022 em 2014), é 
composta por diversos clientes com saldos pulverizados. 
 
Deste aumento de 75% neste grupo, cerca de 25% refere-se ao aumento de 
associados no Parque Tecnológico, devido ao início da operação do novo Centro 
Empresarial II, e o restante refere-se ao aumento da inadimplência. 
 
Em 2015, foi efetuada a baixa para perda do valor de R$ 85.482, referente aos 
clientes cujos títulos estão vencidos a mais de um ano, bem como não possuem 
contrato vigente com a Associação Parque Tecnológico e as tentativas de 
negociação se esgotaram. 
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5. Recursos a receber 
 
A Rubrica “Recursos a receber”, registrada no valor de R$ 498.850 
(R$ 1.988.633 em 2014), é composta por parcela do repasse financeiro da 
Prefeitura Municipal de São José dos Campos referente ao 2º Termo do 7º Ano 
do Contrato de Gestão que foi transferida para o exercício de 2016. 
 
Essa rubrica representa o saldo remanescente previsto a ser pago dentro do 
exercício findo e que acabou sendo prorrogado para o ano subsequente por 
meio de ofício e/ou aditivo contratual. A variação ocorreu porque o valor 
transferido de 2015 para o ano de 2016 foi inferior ao valor transferido do ano 
de 2014 para 2015. 

 
 
6. Ativo imobilizado 

 
Taxa

média 2014 Adições Depreciação 2015

Veículos 20% 10.383            -                     (6.097)          4.286               

Máquinas e equipamentos 10% 93.585            32.541            (5.567)          120.559           

Móveis e utensílios 10% 364.352          101.699           (63.570)        402.481           

Ferramentas e acessórios 10% 3.831              -                  (452)             3.379               

Imóveis e Edificações 4% 17.191.184      631.450           (698.721)      17.123.913      

Benfeitorias em imóveis de terceiros 4% 91.870            881.485           (17.816)        955.539           

Equipamentos de informática 20% 82.824            10.152            (39.067)        53.909             

Instalações 10% 404.967          -                     (59.504)        345.463           

Software 10% 45.117            -                     (10.017)        35.100             

Biblioteca 10% 40.800            -                     (6.571)          34.229             

Imobilizações em andamento - -                     1.350.569        1.350.569        

(=) Imobilizado líquido 18.328.913    3.007.896      (907.382)     20.429.427    
 
 

 
A Rubrica “Imobilizado” registrada no valor líquido de R$ 20.429.427 
(R$ 18.328.913 em 2014), é composta por bens destinados a manutenção de 
suas atividades operacionais. 
 
Em observância ao Pronunciamento Contábil CPC 01 que trata da “Redução ao 
valor recuperável dos ativos”, a Associação revisou o valor contábil líquido dos 
ativos imobilizados para avaliar eventos que indiquem perda do valor 
recuperável, no entanto, eles estão registrados ao seu valor recuperável. 
 
A Associação efetuou a revisão das taxas de depreciação, entretanto, aplica as 
taxas de depreciação definidas, conforme regulamento de Imposto de Renda de 
1999. No entanto, não identificou ajustes significativos e reflexos no resultado 
decorrentes. 
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A Rubrica “Imobilizações em andamento”, registrada no valor de R$ 1.350.569 
(R$ 0 em 2014), é composta por valores gastos na construção de um novo 
prédio a compor o patrimônio atual cuja previsão de término da obra é em 
2017. Esta obra está sendo realizada pelo Convênio 01.12.0161.00 com a Finep. 
 
 

7. Compensações Ativas e Passivas 
 

2015 2014

Contrato de Gestão PMSJC 21.884.880        26.438.461        

Cluster Aeroespacial Finep -                       98.400              

Contrapartida Finep - Obra CE II -                       2.000.084          

Finep - 3ª Expansão 7.203.287          -                       

Contrapartida Finep - 3ª Expansão 2.160.000          -                       

Outros -                       192                   

31.248.167      28.537.137      

 
As Rubricas de “Compensações Ativas” e “Compensações Passivas” representam 
os valores dos Convênios Públicos que ainda não foram contemplados no 
projeto, ou seja, são os recursos que constam em contrato mas ainda não foram 
repassados pelo órgão público para a Associação. 
 
 

8. Fornecedores 
 

2015 2014

Ericsson Telecomunicações S.A. -                       1.196.472          

Officer Distribuidora de Informatica -                       5.848                

Destaque Comercial Eletrica -                       13.926              

Fatos contabil assessoria -                       4.670                

L A Tararan Consultoria -                       8.000                

Ricardo da Silva Lopes - ME -                       31.000              

Sulamerica Companhia de Seguros Saúde -                       22.625              

JPS Comercio e Serviços 2.956                -                       

Focus Vale 1.150                -                       

Uniodonto 956                   936                   

Nipcable do Brasil 983                   -                       

Alliance Editorial 936                   -                       

H2O Soluções em água 830                   820                   

Outros 2.165                12.421              

9.976               1.296.718        

 
A Rubrica “Fornecedores”, registrada no valor de R$ 9.976 (R$ 1.296.718 em 
2014), é composta por obrigações referentes a projetos. 
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Todos os valores referem-se a notas emitidas em dezembro de 2015 cujo 
pagamento será realizado em janeiro de 2016. 
 
 

9. Contas a pagar 
 

2015 2014

Bradesco Saúde S/A 24.480                   -                         

Bradesco Auto Re Cia 640                        -                         

25.120                  -                         
 

 
A Rubrica “Contas a pagar”, registrada do valor de R$ 25.120 (R$ 0 em 2014) é 
composta pelos fornecedores de atividades secundárias. Até o ano passado 
todos os fornecedores eram qualificados na mesma rubrica, mas a partir deste 
ano, de forma a melhorar a composição das análises financeiras, passamos a 
separar esses dois grupos. 

 
 
 

10. Obrigações trabalhistas 
 

2015 2014

Provisão de férias 286.555              336.023             

Rescisões a pagar -                        78.457               

INSS a recolher 50.800                76.648               

IRRF a recolher 48.628                45.462               

FGTS a pagar 20.783                57.696               

Outros 1.982                 3.014                

408.748            597.300           
 

 
A Rubrica “Obrigações trabalhistas”, registrada do valor de R$ 408.748 (R$ 
597.300 em 2014), é composta por encargos sociais e provisão de férias e de 
rescisão. 
 
A redução da Rubrica “Provisão de férias” ocorreu devido à redução no número 
total de funcionários da Associação, sendo 29 em 2014 e 24 em 2015. 
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11. Obrigações tributárias 
 

2015 2014

INSS a pagar 49.248              23.675              

IRRF a recolher 3.898                21.563              

ISS retido 14.552              7.415                

CSRF 4,65 a pagar 79.112              93.557              

Outros -                       123                   

146.811           146.333           
 

 
A Rubrica “Obrigações tributárias”, registrada do valor de R$ 146.811 
(R$ 146.333 em 2014), é composta por impostos decorrentes de sua operação. 
 
A redução da Rubrica “CSFR 4,65 a pagar” ocorreu porque em 2015 o valor 
total dos serviços da Ericsson referentes aos DARFs em aberto foi de R$ 
1.373.018. Já em 2014, o valor foi de R$ 2.011.984. Isso ocorreu porque, devido 
a negociações contratuais em andamento, parte dos serviços previstos para 
2015 ainda não tiveram emissão de nota fiscal. 
 
 

12. Outros débitos 
 

A Rubrica “Outros Débitos” registrada do valor de R$ 422.331 (R$ 153.366 em 
2014), é composta pelo valor que a Associação tem que repassar para a PMSJC 
referente à recuperação financeira do consumo de energia elétrica por parte 
das empresas instaladas no núcleo do parque. O repasse só ocorre após o 
recebimento financeiro dos valores cobrados. 
 
 

13. Convênios 
 

2015 2014

Contrato de Gestão PMSJC 3.500.986       3.983.043       

Convênio CE-II - SDECT/SP 5.748.720       5.992.270       

Convênio CE-II - FINEP 6.738.571       7.022.843       

Convênio Cluster - FINEP 3.084             169.244          

Convênio 3ª Expansão - FINEP 4.495.143       -                    

20.486.504   17.167.400   
 

 
Esta rubrica atende os requisitos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis CPC 
07 – Subvenção e Assistência Governamentais que pronuncia que “Enquanto não 
atendidos os requisitos para reconhecimento no resultado, a contrapartida da 
subvenção governamental registrada no ativo deve ser em conta específica do 
passivo”. 
 



 
ASSOCIAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 
 
Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 
(Em Reais) 
 

18 

Ou seja, a contrapartida do lançamento dos recursos governamentais já 
recebidos para aplicação nos projetos, e cujas receitas/despesas ainda não 
foram reconhecidos no resultado é realizada nesta rubrica. 
No caso do Contrato de gestão PMSJC, refere-se a adiantamentos recebidos da 
Prefeitura Municipal de São José dos Campos (PMSJC) para o projeto, tendo 
como principal objetivo, otimizar operacionalmente o desenvolvimento dos 
objetivos propostos no Contrato de Gestão nº 20.528/09 da Associação. 
 
Em julho de 2014, a Entidade assinou contrato nº 01.14.0161.00 junto à 
instituição FINEP para a Primeira Etapa da Fase III da Expansão do Parque 
Tecnológico, com prazo de 36 meses. Os recursos deste novo convênio 
começaram a ser repassados em 2015. 

 
 
14. Contingências 
 

A Associação no curso normal de suas atividades está sujeita a processos 
judiciais de naturezas tributária, trabalhista e cível. A Associação apoiada na 
opinião de seus assessores legais e, quando aplicável, fundamentada em 
pareceres específicos emitidos por especialistas na mesma data, avalia a 
expectativa do desfecho dos processos em andamento e determina a 
necessidade ou não de constituição de provisão para contingência. 
 
Na avaliação dos consultores jurídicos não há ações relevantes decorrentes do 
curso normal das suas operações envolvendo questões trabalhistas, aspectos 
cíveis e fiscais com risco de perda possível ou provável. 
 

 
15. Patrimônio social 

 
2014 2014

Superávit acumulados 6.759.195            5.297.414          

6.759.195          5.297.414        
 

 
O superávit apurado é incorporado ao patrimônio social. Os recursos 
financeiros temporariamente disponíveis são aplicados de modo a preservar a 
segurança dos investimentos e a manutenção do valor real das 
disponibilidades financeiras. Considerando a natureza da Associação, não são 
distribuídos lucros, bonificações ou vantagens aos integrantes dos órgãos 
diretivos, mantenedores ou associados, sob qualquer forma ou pretexto. 
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16. Receitas de subvenções 
 

2015 2014

Contrato de Gestão PMSJC 13.056.756        17.351.191        

Convênio CE-II - SDECT/SP 243.551             96.903              

Convênio CE-II - FINEP 285.040             113.145             

Convênio Cluster - FINEP 3.552                1.387.538          

Convênio 3ª Expansão - FINEP 31.692              -                       

13.620.591      18.948.777      
 

 
A Rubrica “Receitas de subvenções”, registrada do valor de R$ 13.620.591 
(R$ 18.948.777 em 2014), refere-se às receitas reconhecidas, conforme 
despesas incorridas dos contratos de subvenções. 
 
Ainda conforme o CPC 07, “a receita de subvenção deve ser reconhecida em 
confronto com as despesas correspondentes” e não conforme o recebimento 
financeiro das mesmas. 
 
No caso de investimentos em ativos com recursos de subvenções, o 
reconhecimento da receita só ocorre conforme a depreciação destes. 
 
 

17. Contribuições Associativas 
 
A Rubrica “Contribuições Associativas”, registrada do valor de R$ 2.475.322 
(R$ 1.719.968 em 2014), refere-se às receitas auferidas junto aos condôminos 
instalados nas dependências do Parque Tecnológico, sendo cobradas 
contribuições em contrapartida a utilização do espaço. 
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18. Despesas gerais e administrativas 
 

2015 2014

Consultoria PJ 6.447.702          11.465.065       

Salários e ordenados 1.926.404          1.884.393         

Limpeza e Conservação 1.389.325          1.205.132         

Seguranca patrimonial 949.015             908.237            

Depreciações e Amortizações 907.382             448.507            

Manutenção Predial e Instalações 761.958             1.334.601         

INSS 587.794             607.528            

Férias 240.833             258.204            

13º salário 182.292             172.198            

Benefícios e outros gastos com mão de obra 563.697             450.616            

Telefone e Internet 266.548             159.307            

FGTS 208.699             223.247            

Serviços prestados pessoa jurídica 84.179               26.968              

Despesas com viagens 165.130             43.954              

Comunicação e marketing 188.174             78.404              

Assessoria 90.116               51.429              

Contábeis PJ 86.154               65.647              

Outras despesas    12.956               11.574              

Seguros 26.542               17.443              

Treinamento 29.104               105.092            

Materiais de Consumo 10.973               13.742              

PIS sobre folha de pagamento 22.068               22.915              

Café/almoço/jantar/lanche (Eventos e recepção de visitantes) 18.754               23.978              

Gastos com informática 15.793               22.004              

Despesas com transporte 13.719               32.544              

Gastos com correspondências 13.184               21.732              

Papelaria e suprimentos 11.940               22.741              

Gastos com móveis e utensílios de pequeno valor 7.664                 16.343              

Associações e classes 5.926                 7.112                

Despesas com anúncios 4.362                 9.248                

Consultoria PF -                        116.064            

Advocatícios -                        22.213              

15.238.387      19.848.183     
 

 
 

 
A Rubrica “Despesas gerais e administrativas”, registrada do valor de R$ 
15.238.387 (R$ 19.848.183 em 2014), refere-se a despesas incorridas para 
operação. 

 
A variação verificada na Rubrica “Consultoria Pessoa Jurídica” ocorreu devido 
ao término do Convênio C2I – Finep cujas maiores despesas recaiam sobre essa 
rubrica, bem como redução das atividades do Projeto Cidade Inteligente do 
CDTIC (Centro de Desenvolvimento de Tecnologia de Informação e 
Comunicação) com reflexos no contrato com a empresa Ericsson. 
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19. Cobertura de seguros 
 

A Associação 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 premissas de riscos adotadas, dada a sua natureza, não foram 
revisadas pelos nossos auditores independentes. As apólices estão em vigor e os 
prêmios foram devidamente pagos.  

 
 
20. Eventos subsequentes 
 

Não ocorreram até a presente data eventos que pudessem alterar de forma 
significativa as demonstrações contábeis, bem como as operações da 
Associação. 

 
 
21. Instrumentos financeiros 

 
Os valores de ativo e passivo, entre os quais os indicados como aplicações 
financeiras, encontram-se atualizados na forma contratada até 31 de 
dezembro, e correspondem, aproximadamente, ao seu valor de realização. A 
Associação não efetua aplicações de caráter especulativo em derivativos ou 
quaisquer outros ativos de risco. 

 
 
22. Tributos incidentes sobre as atividades 

 
A Associação Parque Tecnológico de São José dos Campos é uma Associação 
sem fins lucrativos, isenta de recolhimento do Imposto de Renda e da 
Contribuição Social sobre o superávit. Com relação aos demais tributos sobre as 
atividades próprias da Associação, destacamos os seguintes: (a) Programa de 
Integração Social (PIS) - contribuição de 1% sobre o montante da folha de 
pagamento; (b) Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre rendimentos de 
aplicações financeiras - isenta, sendo fornecida declaração às instituições 
financeiras confirmando tratar-se de Associação sem fins lucrativos; (c) Imposto 
Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) - isenta, sobre as receitas de suas 
atividades descritas em seu estatuto, e tributadas quando exigidas pela 
legislação; e (d) Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – 
(COFINS) isenta sobre as receitas próprias de sua atividade social. 
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Com relação à COFINS, a Medida Provisória nº 2.185-35, em seu artigo 14, inciso 
X, dispôs que para os fatos geradores ocorridos a partir de 1º de fevereiro de 
1999, são isentas da COFINS as receitas relativas às atividades próprias das 
instituições de educação e assistência social a que se refere o artigo 12 da Lei 
nº 9.532/97, todavia, tais atividades são entendidas pelas autoridades fiscais 
como sendo as contribuições e doações e anuidades ou mensalidades de seus 
associados e mantenedores ou recursos recebidos de terceiros, destinadas ao 
custeio e a manutenção da instituição e execução de seus objetivos 
estatutários, mas que não tenham cunho contraprestacional, estando, no seu 
entendimento, sujeitas à COFINS as receitas decorrentes de vendas, locação de 
espaços e outras, bem como os rendimentos de aplicações financeiras. 


