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Comunicado

Erno oorrlornrrdade corro a Lei conrplenrenear 006, de 04-6-I soe

Balanço Parr monjal - Hospital Geral de Pedreira - SPDM -Associação Paulista para e Desenvolvimento da Medic na

2019 2018

Ativo 106.664.639,44 246.877.180,06
Ativo Circulante 73.036.632,45 175.125.278,69
CaiBa e Equivalentes de Ceioa 973.276,73 1.785.639,17
Bancos conta movimento (Nota 31) 373,33 269.80

Aplicações Financeiras (Neta 3.2) 972.905,40 1.785.369,37
Contuso receber (Noto 3.3) 68.668.004,61 170.613.850,61
Valor a Receber - Secretana de Estado

da Saddo de São Paulo (Note 3.3.1) 84.246.250,00 149.735.448,14
Valcr Estimativa a Receben -

Rescisão de Contrato - 16.456.647,86
Valores em Negociação-

Contrato /ConoSnio (Noto 3.3.2( 4.421.754,61 4.421.754,61
Outros Créditos 841 .891 .68 746.574.63
Adiantamento SPDM (Nota 3.4.1) - 11.705,05
Adiantamentos a fornecedores - -

Aslecipução de ledas (Nota 3.4.2) 410.085,05 354.944,63
Outros créditos e adiantamentos (Note 3.4.3) - 5.984,01
Valores Tranoitáveis - 221,04

Depósitos judiciais (Nota 3.4.5) 200.039,52 173.607.74

Antecipação Salarial - tosutciéncia de Saldo 231.767,11 202.112,16
Desposas Pagas
Aetecipadomeoto (Nota 3.5) 330.817,19 169.885,62
Prémios de Segvroo a Vencer 9.798,59 9.177,29
Outras Despesas Antecipadas a Vencer 321.018,60 160.713,33

Estoques (Nota 3.6) 2.222.640,24 1.807.323,66
Estoque de Material e Medicamentos 2.222.640,24 1,797,866,84

Emprdotimos de materiais a terceiros - 9.454,82
Ative Não Circulaste 33.628,006,99 71.751.901,37
Atioe Realieável a Longo Prazo 20,909.020,25 62.1 07.313,04
Valor Estimativa a Receber (Nota 3.7) 20.969.020,25 62.107.313,04
Ativo Imobilizado - Bens de Terceiros 12.507.540,64 9.425.915,07
Imobilizado -Bens do Terceiros (Note 3.6) 14.480.103,28 11.761.452,72

Ajvste Vida Ulil EconÓmica

Bens Terceiros (Note 3.8.1) (1.072.562,64) (2.331.537,65)
Ativo lotangisel 159.446,1 214.673,26

lstengrvel deTercoirox 316.134,21 316.134,21

Ajuste Vida USI Económico

Intasgivel Terceiros (Nota 3.8.1) (164.688,11) (101.460,95)
Total de Advo 106.664,639,44 246.677.180,06

Comparativa das flemaestraçães des Fluxos do Caixa

Exércicios 000errades em 91 de dazombre - Vafotes em Reais
Flaoos de caixa das atividades operauianais 2019 2018

Svpnnãvit/Obricit do eoerCicio/pododn - -

Ajustes p1 covcilian o resultado As disponibilidades
geradas pelas atividades operacionais
Depreciação e amortização - -

Resultado na oenda/baioas de ativos imobilizado - -

Ajuste nas contas patrimoelais - -

Vadaçoes nos atisos e passivos
(Aumento) Redução em contes a receber 101.945,846,00 (6.265.513,59)
(Aumento) Redução Ovtnes créditos 41.044.975.74 127.232.694,31

(Aumento) redução de despesas astecipados)160.926,57) (4.624.17)
(Aumento) Redução em estoques (415.316,58) (328.168,94)
Aumento (Redução) em tornecedores 2.409.964,54 1.393.173,07
Aumento (Redução) nas doações e

subvençôex/confratos de gestão )129.973.966,50))127.179,659,36)
Aumerlo (Redução) em contas

apagar e pnovioçnx (15,742.937,07) 1.190.198.98
Aumevlo (Redução) de Bens de Terceiros 3.014.398,41 774.187,47
Caiou liquido censemido pelas
Atividades Operacionais 2.202.037.97 (3.207.712,23)
Disponibilidades liquidas geradas pelas
(aplicadas nas) atividades operacionais 2.316.233,20 2.316.233,20

Fluxas de caixa das atividades de investimentos

(o) Recebimento pela venda de ativo imobilizado - -

)-) Aqursição de imobilizado - -

(-(Adição de Bens de Tenceirvo (3,514.308,41) (774.187,47)
)-) Adição de bens intangivers - -

Cama liquido consemido pelas
Atividades de lnmesticeesto (3.014.396,41) (774.187,47)
Ftuoos de caixa das atividades de Onanciameeto

Captação do Emprésrrmos e Financiamentos - -

(-) Pagamentos de empréstimos e Evanciomnntos - -

Juros pagos por empréstimos - -

Caixa liqaido censumidx pelas
atividades de financiamentos - -

Aumento (Redução) ox Caixa

e Equioalentas de Caixa (812.380,44) (3,981.889,70)
Saldo inicrat de Caine e Equivalente 1.785.639,17 5,767,538,87
Saldo rival de Cviva e Equivalente 073.278,73 l.785,630,t7

Notas Eoptixativas às Demonstrações Ceetábola

em 30 de Dezembro da 2.01902,098
Contexto Oporaxienal, Normas e Conceitos Gerais Aplicados non Do-

menstraçées Financeiras:A Entidade, SPOM -Associação Paulista para
o Desenvolvimento da Medicisa é uma Associação civil sem Ins lucrativos,
de natureza filantrépica, reconhecidu de utilidade pública estadual e munici-

pal. resp000vamente pelos donnotos nos, 57 925, do 04103/n 966, 40.103 de

17/0511062. A SPDM é uma insOtuição filantrópico, que busco a sustenta.

bitdade econdmica, social e ambievtal. Sua gestão é baseada no sistema

de govennança corponahva e na alta competéncia de seus colaboradores,

Fundada cnn 1933, atualmente é dirigida por um Conselho Administrativo.
eteito pela Assembleia do Axsociadoo e tem, hoje, como principal objetivo a

menutenção do Hospital São Paulo (HSP(, hospital uviverxrtáéo da Universi-

dade Federal de São Paulo (UNIFEOP), bem como evInce hospitais, centros

de asoisléncia e unidades aflos. Caractorist'rcas da Unidade Gerenciado:

O Hospilal Geral de Pedreira foi inaugurado nm 29 de junho de 1998, cm

hospital de médio comp(ooidado, roferéncia em atendimento de emcrçõncia
para a população da zona sul da cidade de São Paulo, como também em

cirurgia-geral, cirungia pndiát4ca, cinungia vascular, odopedia, otordnola-

eingotogia, ginecologia, obsletdcia e eeovalologia. Também oferece alen-

dmmentox em fisioterapia e lonxaudiolegia, pronto socorro adulto, intan/l

emergéncia e consultas de oncologia. Atoalmenle, conta com uma ãnxa

construrida de 23.690 m2, Nove andares, com 299 leitos. Com mais de 22

mil melros quadrados de área conslruida, oferece Pronto-Socorro 24 honug,
sete salas de cirurgia e 200 leitos -de Enfenmada adulta e pediétdca, Mater-

nidade, UTI adulto, pediátdca e neonatal, atendidos pon mais do t.300 cola-

boradores -, 338 Médicos e 657 Enfermeiros, Técnicos o Auxiliares de En-

fennagem. entre outros profissionais. Costa ainda comum Banco de Leite e

um Banco de Sangue. A padir da Reso(ução SO N°40 de 28.04.2015, teve

inicio a gestão da SPOM - Associação Paulista pana o Desenvolvimento da

Medicina, que firmou con/nato de gestão pnecesso n' 001.0500.005025/2015

com a SES e iniciou suas asoidades na unidade em 15.06.201500 prexon
-

te Contrate da Gestão tem por objeto a operacionolização da gestão e

nvncsção. peta Contratada, das atividadeo e senviçoo de saúde no Hos-

pital Geral da Pedreira, em conlcrmidade com os aneoos que integram
aquele instnamnnto, O Contrato de Gestão possui prazo de 05 (cinco) unos

com oig5vxia do 15.06.2015 a 15.06.2020, com valor global eu5nnado de

Passivo 2019 2018

Passivo Circulante 70.953.885,11 173.547.678,96
Fornecedores (Note 3,9) 4.436.791,29 3.012.350,74

Semiços de Terceiros P.Jvédica (Note 3.10)5.885.074,60 4.81 9.544,61

Semiços de Torcemos P. Flsica )Nofa 3.10) 127.231,27 85.771,83
Oaládos a pagar (Note 3,11) 3.490.498,09 3,479,731,80

Contribuições a recolher (Nota 3.12( 906.566.62 955.976,02
Provisão de fénas (Nota 3.13) 7.028.042,62 8.058.279,65
Provisão de FOTO sobre fé/as (Nota 3.13) 561.548.83 531.902,30
Provisão de PIO sobre fédos (Nota 3.13) - 86.582,70
Provisão de Despesa c/ Quitaçoes - 16.456.647,88

ImposIns a recolher (Nota 3.14) 1.060.909.68 990.003,68

Obdgações Tnbutánias (Nob 3.15) 857.969.09 1.474.783,79
Processos Trabalhistas apagar (Nota 3.16) 97.935,40 72.673,07
Outras contas a pagan (Nota 3.17) 302.997,73 88,653,32
Estrutura SPDM - âoúde 61.152,60 -

Provisão Despesa Processos Ctveis 3.000,00 -

Empréstimos de mafedais - -

Outros valores de lenceinos 46.018.147.90 134.853.821,61
ConvénioslCevlralos públicos
a realizar (Nota 3.18) 46.518.147.90 134,853.82f,61
Passivo Não Circulante 35.710.704,33 73.329.509,10
provisão Despesas Proc.

Tnabalhistas (Nota 3.20) 2.002.747,34 1,577.599,73
Imobilizado - Bees do Tenceinos 14.706.237,49 12.077.586.93
Bons em processo de Iransfenéncia - -

Bens moveio-ejustes vida útil económica (2.1 37.250,75) (2.432.998,60(
Valor Es/reads de Rescisão

de ContraIo) Nota 3.7) 20.969.020,25 -

Convénios/Conlnatos Públicos a Realizar - 62.107,313,04
Tatat de Passivo 106.664.639,44 240.877.180,06
Patémônio Liquido - -

Resultados Acumulados dos çeercicios

Antadores edo Podado - -

Tolal do Passivo edo

Patrimósie Liquida 106.664,639,44 246.877.180,66

Comporotloo da Demõnste-ação do Valor Adlclenedo

0xerctcloa encarnados emS) de etazembee de 2819 -Valores em Reais

dez/lã dez/la
- Receites 178.665.060,86 176.184.073,90

1.1) Prestação de semiços 153.716.378,78 153.142.850,58

1.2) Subvesções noutras receitas operacionais - -

1.3) Outras Receitas 1.044.363,48 2,206.170,14

1.4) Isenç5o usufruida sobre contribuições 21.904.317.62 20.845.053.18
2- tnnamon Adquiridos do

lorcolros (Inolul lCMâ o IPI( 79.538.315,38 80.383.546,43

2.1) Custo das mercadodas

utilizadas nas prestações 19,972.360,45 15.853.473.59

2.2) Materiais, energia, sem(ços
go terceiros e outros 58.lse.t96,64 58.Bé3.2s1,27

2.3) Perda / Recuperação de valores ativos 406.428,59 1.637.085,49

2.4) Outros 1.001.321,37 1.209,735,78
3 -Valer Adicionada Bruto (1-2) 97.126.745,sl 95.810.527,d7
4 -Retençdes -

4.1) Depneciaçãa, amooização e eoauslãO - -

5 -Valor Adicionada Liquida
Preduaida Pala Enlidada (3-4) 97.126.745,51 95.816.527,47

B -ValerAdicianado Recebida

em 'Transforéncia 9.154,12 3.444,50

6.1) Receitas fnanceinas 9.154.12 3,444,50
7 -Votar Adicionado Total (5v6) 97.135.899,63 95.913.979,97

- Distribuição do Valor Adicionado 97.135.899,63 95.813.971.97

8.1) Pessoal e encargos 72.329.174,99 71.194.552,50

8.2) Impostos, taoao o contdbuiçdes 664.896,29 2.127.856,95

8.3) Jams 7.547,60 288,69

8.4) Aluguéis 2.229.962.93 1.646.190.34

8.5) loenção uuabruida sobre contdbuíçdos 21.904.317,62 20.945.053.18

8.6) Ootras despesas financeiras - -

8.7) Lucros netidos / pnoluizo de eoercicio - -

R9 621.073.130,40 (Seiscentos e 5mm e um milhões, setenta e trés mil,
ceoto e dota reais e quanenla centavos). Em 2Df 9 cx valores rnpassadoo

pela OES totalizaram o montante de R$ 149.700.000,00 (Cento e quanenla
e nove milhões e setecentos mil maio), sendo mensalmente o valor de RI

12.475.000,00 (Doze milhões, quatrocentos e setenta o circo md reais). Em

setembro, foi assinado o Repassado recursos financeiros de mnuesfimentos

odandos do Emeeda Panlamnnlan Federal de Bancada visando a aquisição
de Monitores Mulliparamolnos pana o Hospital, com recebimento em única

parcela de RI 221.400,00.1 - Imunidade Trlbutáéa: A OPDM enquadra-se
no conceito de imunidade Inibutána disposta no art. 150, Inciso VI allnea "C'

e seu parágrafo 40 e aeigo 195, parágrafo T da Constituição Federal, de

Onde outubro de 1986,2 -ApresentaçÕes das Dameostraçeas Cestá-

bois: Na elaboração das demosslrações Branceiras de 2016. a Entidade

adotou a Lei n 11,638/2007. Leis' 11.941/00 que alteraram artigos da Lei

n°6,404/76 em aspectos relativos à elaboração e divulgação das demons-

trações financeiras.A OFDM elaborou suas demonotraçõeo em Observância

ás práticas conlabelo adotadas no Brasil, caractedsticas qualitatisas da In-

formação conldhil, Resclução n' 1.374111 que deu nona redação ã NBC TO

que Inata da Estrotura Conceilual pana a çlaboraçãa e Apresentação das

Demonstrações Coolábein, Resolução No. 1,376(1 1 (NBC TG 26), quo beta

da Apresentação dos Demonstrações Contábeis, Deliberações da Comis-

são de tratores Mobiliános )CVM) e outros Normas emitidas pelo Conselho

Federal de Contabilidade )CFC( aplicável às En5dades sem Pins Lucrativos.
e Resolução CFC 5' 1.409/12 - ITO 2002 (Ri) - Enlidades sem Finelida-

de de Lucres a qual estabelece critérios e procedimentos especificas de

avaãação, de reconhecimento das transações e variações paz/monjais, de

extroturação das demonstrações conlãbois e as inteonaçoes minimas ass--

rem divulgadas em notas eoplicalivus da nnlidade sem Onalidade de lucres,

2.1 - Fertealidodes da ascnitaração ceetálsit - resolução 1.330111 (NBC
ITG 2000): As demonolrações certábeis, rncluindo as rolas eephcativãs,
elaboradas por droposições legais e eslatutddas, sao transcnitax no limno Di-

ãdo" da EntIdade, e posleniormenle neg(sllradas no Canlónio de Registros de

Pessoas Juddicas. Cnm a publicação da pontada 1.420 de lãde dezembro

402.013 pela RFB, algumas alterações foram introduzidas com relação ao

livro diãdx que passou a son eoigido em formato ditital no formado arqui-
vamento pelo ca4ãdo de regislms. A documentação conlébil da Enúdade é

composta por todos os documentos, livres, papéis, registros e outras peças,

quo apoiam ou compõem a oscdtvração conlábil. 2.2- Noma Emprasariaf,

Endereço e CNPJ da Unidade Gerenciada: SPDM -Ansociaçõs Paulista

para e Denoeneloimenee da Med/nine -Hespital Garat do PedreIra - Rua

João Francisco de Moura, 291 Vile Camps Grande -050 PoutS - SP. - CEP

04455-I 70- CNPJ n' 61,699.567/0562-04. 3 -PrIncIpals Práticas Contá -

bois Utiltzadaa na Elaboração das Demonstrações: Em todas as suas

unidades os regisfios contábeis são realizados do maneira estabelecida

pela matdz essa acatadas lodosas suas orientaçoos. Pace aos inúmeros

conceitos aplicados quando da esceituraçdo doo aloe e fatos administrativos

qan deram 0/gem 00S Livros Diãdos, Razões e oslres, divulgamos aque-
les os quais julgamos meis relevantes centunme estabelece a resolução
1.409)12 (lTD 2002)0 Ouso alterações, O pleno de cantes adotado atende

Eserniclos aecemados em 31 do dezembro - Valeres em Reais

Receitas Operacionais com Rostrições 2019 2019

Recaita Brotado Serviços Prestados

com Restrições (Noted) 175.825.697,38 173.9B7.903,76
Secretaria de çsrago da Saúda

de 550 Paulo (Nota 4.1) 152,769,619,28 152.602,904,18

Isenção asufreidã (NotaS) 21 .904.31 7,82 20.s45.093,18
Trabalhos Voluntãdos (Plola 9.5) 112.612,97 137.633,49

fiz/natura OPDM 814.148,59 402.252,51

Oatres Receites cem Reofdçées 1.053.517,80 2.209.614,64
Financeiras (Sola 4.1.1) 9.154,12 3.444,50

DoaçSee Recebidas 39,62a.90 540.127,81

Despesas Anuladas do Exercido Anlet/or - -

Outras Receitas (Nota 4.2) 1,004.734.55 1,666.042,33

() Receita Liqsida com Restdções 178.67d.214,98 176.I57.518,da

Cestos a Desposas

(-( Custos dos Soe-viRes Prestados

com Restdçéos (Note 4.3) (150.190.854,08((148.814.174,71(
Serviços - Pessoal Própdo (52.257.fl52,53) )60.872.746.30(

Serviços - Terceims P. F(sica (1.816.201,70) (1.219.645.78)
Serviços - Terceiros P. Junidica. (50.435.406,84) (50.806.995.94)
Mercadorias (19.972.368,45) (18.853.473.89)
Custos Financeiros - -

Tributos - (1.252.393.99)
Custos - Bens PermanecIas de Terceiros (273.142,23) (1.163.279.1 2)

Isenção usutrolda (Noto 9) (15.324.184.29 (14.510.250.09)
Isenção usufruida - Trabalho

Velvnlãrio (Nob 9.5) )110.458,54) (135.363.60)

(-) Despesas Oparaclenois
com Reslniçõas (Nata 4.3) (26.403.366,90) (27.383.343,69)

Serviços - Pessoal Própdo (9.959.469,49) (1 0.164.203.011
Serviços - Terceiros P. Juédica )7.577.733,64) (7.958.646,74)
Mercadodax (556.817,39) (444.147.15)
Financeiras (194.720,58) (221.457,501
Tributos (664.896,29) (675.462,97)
Desposas Bens Pecaarentes Terceimo (133.286,66) (473.806.37)

Isenção uoufn,iida (Nota 9) )6.550.133,33( (6.334.803,09)
Trabalhoo Volanfágos (Nota 9.5) (2.1 54.93) (2.249,89)
Oulras desposas Oponacionais )814.i48,55( (958.565,97)
(-I Oufras Despesas Operacionais - -

(-) Outras Oeopesas Financeiras - -

Tefal dos Cuslas e Despesas (176.674.214,581 (1 76.107.51 B,d8)
Aperaçãe da Rosettede do Período (Aro) -

(o) Saporávit/Déltcit com Reslniçoes - -

aos roquisilos da Lei 11.53512007. Sagando e manual do CFC. o plano do

contas consisle em um eon)uvto de titulas, apresentados deforma coorde- -

nada o sistematizada, previamenlo definidos, nela traduz/da a estrutura das

cantas a semm a06zada5 de mareira unforme para mpresentar o estado

patnmonial da entidade, e desvão sadações. emano determinada pedodo.
Nesse sentido atenção co funcionamento das contos serão utilizados con-

forme a codiltcação do plano decantas, 3.1-Caixa e Eqainalestes de Caixa:

Os valores contabi6zados neste subgrupo nepresenlam moeda em cameo e

depósitos à nisla em canta banca/a, bem como necansos que pesouem as

mesmas canâdlerislicas do liquidez de caiou e de disponibitdade imediata

ou até 90 (noventa) dias.

31.12.2019-R$ 31.12.2018-RI

Saldo Cama - -

Saldo Bancas 373,33 269,80

Aplicações Financeiras de Curto Prazo 972.905,40 1.705.368,37

Catoa o Eqainaleston do Caiaa 973.278,73 1.785.639,17

Os neconsos dispeolveis pana a Unidade Gerenciada estão disponleels em
conte comente bancáda oficial e repmsentam em 31.12,20f 9 o montaste

do R$ 573,276,73 conforme quadro acima. 3.2-Aplicações Financeiras:

As aplicações eslão demonstrados pelo valor da aplicação acrescido dos

rendimentos correspondentes, apmpdados aló a datado balanço, com boxe

no regime do campeténcia. As aplicações não nefononciadas como sondo

cam resleição uma vez que xã valoms se encontram apltcodoo por força
do convénies e contratos de goglão cujo rendimento reverte em favor de

contratante e nao da SPDM.

lsstitaição Financeira rrpe do Apficaçgp' Tasa% 31L12/2019

Banca do Brasil 85 RF LP R$ 964.382,28
Banco do Brasil CDBIRDB 0,97% RI 8,523.12
Total RI 572.90S,45
'a inslilvição manlém esforços para operar comas melhores tacas dispo-
níveis na instduiçãx Onanceira, 3.3- Cestas a raceber: A prálicu canldbil

adotada é pele regime de campeténcia para registro das mutações paldnro-

riais. Conforme a resolução CFC N°1,305/10 )qae aprova a NBC TO 07(0
conforme resolução 1,409112 (que aprovou a ITO 2002) a En5dade passou

o consldumr provis(onamrntos e outros valores a receber referentes ás coe-

cotões de seas contratos de gestão, canvénios e nutros tipos dn Assis-

ténciax Governamentais pena que quando do rocoohecimenlo no resultado.

não traga desequilibrio enlne receitas e despesas provisionadas. 3.3.1 -Va-

teres a Receber Os valores registrados nesta conta em 31 .12.2019 repre-

sentem valores a receber de curte prazo, relatives ao contrato do gestão
n' 001.0500,000025/2015 proveniente da Oucrofania Do Saúde da Estado

de São Paulo, e tolalizarom o monlanto de RI 64,246,250,00 (sessenta e

qualm milhões, duzxrtOs e quarenta e seio mil, duzenlos e cinquenta reais).
3.3.2 Valeres em NegocIação ContratolConvénio: Valoree em Negocia-

ção Conlralo/Convénix - A SPDM-l-IOpED regmsbou em cnnla de ativo, o

monlante de R$4.42f .754.61 (quatro milhees, qaalmcevtos e oinfe e um mil.
setecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e am centanos). carms-

pondenle a passives Irabaihislus que foram inlegratmenbe assumidos pela
SPDM. Por conta dessa transteréncia de obdgoçdns a Entidade tom abrigada
a reconhecer ativos e valores a receber em decorrência da transição de

gestores do Hospital Geral do Pedreira levando em consideração a esséncia

oconõmica da transação. Por conta do modelo de gestão das organizações
sociais de saúde, a instituição so valeu da Resoluçse CFC 1.409/12 (ITO
2002-Ri)llcm 17 e 27)4). pora registrar valores que pretende amortizar e/ou

compensar ao final do controlo de gestão. 3.4-Oatros Creditas: São as con-

tas a receber que não so enquadram nos orapos de conIes anteriores, sen--

do contas a curto prazo normalmente não retaciovedas came objeto princi-
pal da instituição. 3.4.1 Adiantamento SPDM: São as contas a receber que

não se enquadram nos grupos de contas anteriores, sendo cantas canto

prazo nesnratmnnto não relacionadas como objelo p4ncipa1 da mnxõtuição.
3.4.2Antecipeção de Férias: A instituição efetua antecipação de férias con-

forme prevé a legislação Trabalhista (CLT), em seu antigo, Art, 145-O paga-

mento da remuneração das fédas e,so foro caso. edo abono refondo no ant.

143 -serão efetuados até 2 (deis) dias antes do inicio do respectivo peniodo.
3.4.3 Oatros créditos e Adiastamestos: Representam valeres a fitute de

crédito relativo a pagamentos de encargog rescindImos, adiantamentos. e

natmo valores que não são usuu)mente utilizadas no plano de canlas damns--

tituição, 3.4.5 Depésite Judicief: Os valores mantidos em deposita judicial
estão amparados por procosoos trabalhistas e totalizam em 31.12.2019 R$

200,039,52. 3.5 -Despesas Pagas Antecipadamenle: Representam sale--

ma referentes a prémios de segums de veiculos ode imóveis, Para atender

medidas preventivas adotadas penmanentemente, a Entidade etelOa

contratação da segures em valor considerado suficiento pana cobertura de

eventuais sinistros, e assim atendendo pdncipalmnrte o Principio ea,rro,a>

SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina -e-"

Hospital Geral de Pedreira
CNPJn'61,699.567/0062-04

Em cvmplvnrvnlo ás Demonstrações Conlábvis Consolidadas da SPOM - Associação Paulisla para o Desenvolvimenlo do Medicina, estamos publicando as DomonstraçOes Conlábeis Individueis da Unidade Gerenciado:

Hospital Geral de Pedreira. As Atas dv ReuniOes como Parecer sobre a aprovação óas cortas e demonstrativos contdbeis ereilidos pelo Covuetho Fiscal da SPDM, Assembleia Geral de Associados da SPDM e Parecer de

Auditova Independente, serão publicados em cnnlunbo comas Demonstrações Conldbeis Consolidadas da SPDM. olá 30 de abril de 2020. Oão Paulo, 25 de fevereiro de 2020. Prof. Dr. Ronatdo Ramos Laranjeira. - Presidente

do Conselho Administrativo da 07DM.
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).sov.io.oeeoÇonfába de Cangnordade. Osvalorse aofioradoe aBa definidos o passivo, am coso de rescieão Unilateral acaparIa da drgãa público ele contrato, e Entidade prsoia conte do iedoo fioxofinancairo a oparacional

pelos Administradores do Entidade em fljnção do valor de mercado ou do contratante. Devido asca reievênoio, a estimativa lava em consideração aos ór080s compntnntes, fixando também todo d000mnntaçfio a disposição
valor do bem novo, conformo o caso. 3.6-Estaques: Os estoques foram os vaiorns pera rescisão do contrato do trabalho coletivo, Se dovidos los- para quaiqunr escarzaçao. Os convénios firmados estão de acordo com o

avaliados pelo susto médio do aquisição. Os valores do estoques conta. sem, em 31.12.2019, para fins do recolhimento de FOTO (50% MuLTA) estatuto social da Entidade e as dospesas do acordo csm suas lnahdades.

blizados não eccedem os valores de mercado e mfetem-se aos produtos e aviso prévio indenizado, conforme quadro abaixo. A Ensdade para a contabilização de todos os seus Opos do Assistências

e materiais mêdico-hospileleras. de çosservação e consumo, hiã:ene, la- Eslimatisa RescIsão Cantrataal Salda Final es, 31.1 2.2019 000ernumentois atoode a Resolução CFC ca 1.305/10, NOC TGo7(R1). na

condena, géneros ahmenlicios a equipamentos de protaçeo até a data do
Aviso Prtoio indenizado R$ i 144003,50 qual uma Assistência Governamental deve ser reconhecida como receito as

balanço. 000ferme se demonstra aboios, a calor escriturado em esfoques M Ito FOTO Rescisória 50% Rã 1382441068 longo do periodo e confrontada com as desposas qua pmlanda compensar.

no ecercicic 4020190 da Rg 2.222.640,24. T

'''

am besesisiemálica, dosdoqse atendidas ás condições da Norma. Todosos

Velares eat Reels
atei

,

R$ 20.969.020,20
tipos da Assietérvio Govemomentai não podem ser creditados diretamente

Tipa 31.12.2019 31.12,2018
3.8- Irnebilireda. O imobilizada do Hospital Geral da Pedreira é com-

no patrimonio liquido. Erquanto 030utendidos os requisitos para raconhavi.

Estaques 2222.840,24 1,797,868,Bd poste por bens de teroorros, se quais são classificados de modo a
monto da receita na demonstração do resuhado, a contrapenida daAssistên-

Muler/ais utilizados no setor de Nutr/çoo t 60.784,02 139.144,10 atender a legisiação atual. O saldo de 31/12i2018, contempla os bans
governamental registrada no ativo ri feita em conta especifica do passivo.

Malar/ais utilizados nu sotorda Farmácia 1.178.606,01 1,025.464.38 adquiridos comes recursos do contrato da gestão aos bens dispeni- No avemicio do 2010, a Associação recebeu Assistências Gouarnemantais

Materiais do Atm000rifado 883,249,21 633.200,36 bilizados pele SES sanforme Terms da Permissas do Usa, Os ativos Estaduais conforme quadro ebaico

37 - EslimeOvas de Resci,0a Caatretual: A entidade enteedeu per adquiridos com os recursos de contrato de gastão correspondem ao CNPJ e' 61.699.067.0062-Ed

bom realizar uma estimaliva de rosósão contratual, sm contas da ativa montants de NO 409.071,64 a estão dist/buidos da seguinte forme Castrate de DestOa R$

ãessanstratine da Meolmentaç0a de ImeblIloada -Bons de Torealres cot 2019 Termo Aditivo n' 01/2019 -

processo 2065321i2018 148.700.000,00

PaelçBa cr5 39/1212018 Asololuãe Balee Pesi68a eis 31112/2015 5- Petriesánia Liqslda A SPOM prooedauaajustas recessádos para se

I,nabil(eadas-Boss de Terceiras -Base Mescle 12.077.586,93 3.497.058,44 179.007,80 14.196.237,49 adequar eu quo estabelecem as Resoiuç4es 1300/10 e 1409/12, no quase

Apar Equip Utens Med 000at Lab 6.095.024,38 3.239.543.18 217.505,01 9.117.062.55 refere ao reconhecimento dos renvrsos com resiriç9o origina/os da contra-

Equip Processamento de Dados 1.315.468,05 25.526,87 254.821,82 1.089.073.10 too da gestão, convênios públicosocutros tipos de Assistrisóa Govema.

Mobiliado em Geral 2.717.616,52 1 07.931,87 256,141.08 2.569.406,81 mental. O patrimônio liquido atualmente não aprasanla valores, em virtude

Maq dIane o Equip DiversOs 1.293.216,32 84.876,33 29.959,66 1.348.132,99 da aplicação do qua astabalacam os Renoluçons CFC 1409/12 (Item 11)
Velootos de Tração Macunica 30.850,00 . - 30.000,00 a CFC 1305/tO (Item 12 0 t5A), que enquanto nau oleoduto os requisltos

Apara Equip Corsunioaçao 21.809,10 - - 21.859,10 poro reconhecimento no resultado, a conlraparlida da Assistéróa Dover-

Apara ôteos Domesocoo 287.408.35 36.760,18 20.479.61 303.760,73 numantai da Contribuição para Cuataioalncostimaoto deco ser am conte

Softwams 310.134,21 - - 316.134,21 espaclãca do Passivo. de forma que o resultado será sempre 'zero. Em

3,6,1 -Ajuste Vida Úlil Ecaeemice -Bess Móneis: Aios/tu/cão efetue ajuste do tempo devida útil dos bens de teroeiras, do propriedade d0005tralante, virtude da aplicação das normas acima relacionadas, a en/dade optou em

através do método linear e utilizando as asas anuais divulgadas em nota eoptcutioa (3.8 Imobilizado), do modo e demonslrar o valor residual doa bens não divulgar a DMPL - Demonstroção da Mufação do Patrimônio Liquido.

da terceiras. Os softuaras são amortizados pais tempo do vida itt asbmado. Pois são houve movimentação no Pal/mônin Liquido ens perindos de 201R

Pastçãa Ajustas na Terma de PasiçBa am Tesas anuaIs a 2019, raspectiuamenle. 6 - Resultado OpeneciasaI Em taco á adoção
en, 31(12/2019 Bolea Eoercis/a Peerslsaâeda Usa 31112/2019 médiCa Ajustes % da Norma Brasileira de Contablidade NBC 1/3 07 Ri - Subvenção e As-

Ajuste Vida Ut/I Esenemlea Bess aisténcia Govamamantal, a subvanção govamamantal dava ser racoohaci.

de Teroalres -Bons Maneta 2.331,937,65 1.448.202,50 66.336.10 276.319,27 1,972.562,64 de como recoito as longo do periodo a confronlada com as daspesos qua

Apar Equip Utens Mad Odoet Lab i.202.at 1.89 1660.347,22) 378.079,44 184.330,15 1.104.879.26 10% prelerde compensar, em base sistemática. desde qua atardidas ascondi-

Equip Procossamenlo De Dados 440.274.57 (377.918.25) 170,376.63 16.485,36 249.218,31 10% çoes desta norma (item 12). Porlarto, a apuração do resultado do eaemiu:c

MobiSatlo em Geral 423.658.R6 (255.056,76) 138.869,56 50,489,38 357.041,12 10% reconhecido em conta especi9ca do Patrimonic Liquido represenla 'zero.

Máquinas Utens e Equip Diversos 204.624,50 (124.384.40) 105.172,44 I 5.429,39 200.842,01 10% A apuraç80 do resultado, so n90 aplicada a 000ea, seria composto do Rn-

Moq Utens de Natureza lndustéal - - - - - 10% caitos obtidas atrauéa doa contratos e convênios públicos na ordem de R$

Aparelhos de Equip Camuoicaçãs 5.001.08 (5.811.73) 1.701,00 186.60 1.006,93 10% 149.921.400.00( cento e quarenta a nova mithOas, novanantasevintea

Aparelhos e Utensitios oemes/cos 55.166,59 (23.754,14) 18.710,14 9.432,42 58.525,01 10% um mil e quatrocentos reais) acroscidos da Outras Recoitos no valor de

Ajusta Vids 0th Ecanereleo Bess Rã 1.207.377.99 1 um milhão, duzentos e oitenta e sete mil, trezentos e

da Terceiros - totasginel 101.400.99 - 63.227.16 - 104.688,11 seteotu e sele reais e noventa e nove centavos) a daduzidas das Despesas

Sofn.00ros 101.460,05 - 63.227,16 - 164.688.11 10% a Custos Operacionais na ordem de Rã 154.657.284,39) cento o cinquenta

Em 2019 ocorreu a baixa de deprociações de ativos uprnsontadcs em Ias. Pura açoos onde a possibilidade de perda ora Ida como possivef. e quatro miihôes, seiscentos e cinquenta a sete m:l. dueentos e oitanta e

2016cc Termo da Permissão anoso quo em sua lncorpcraçoo (á estavam o montaste chegou a RO l.962.122.ç9, Em atondimento ao Procipie do quatro reais of/eta e sove centavos). encerrando o 000mic:o comum r050l-

totalmente depreciados, mas qua a unidads garseciada manlava sua de- Conseruado/sme (Prudência) as contingOncias atives são devem ser con- todo deficitário no valor de R5 3.448.506,40 (trés milhões, quatreoentes

preó0000 massal. 3.9 - Faraeoedares: As obógeçoes com fornecedores tabilizedas enquanto são 05000r atetivameste assegurada a sua obt00000 o quarenta e Oito mil, quinhentos e seis reais e quarerta 000tavos(. 7 -Des

naóonais soa reconhecidas pele seu custo ds aquisição. de acordo com os em decisão Soai pera a quel 080 caibam mais quaisquer recursos. Mesmo Dlspasiçaes do Lei 12.101 e Parteéa 834116: Purser Entidade F/antrópi.

valores pro/codes no mercado interno. São registrados pelo valor das sotas nas situações em quea probabilidade saiu lavoráuel, isto não é sutciente coda Ornada saude. a SPOM. em conformidade ao estabelacido no inciso

fiscais ou fatoras provenientes da compra da materiais, medicamentos a para dar basa ex reconhecimento do ganho costingento, uma voz qua esta lIdo aOigo 4'da Lei 1 2.101 de 27 de Novembre de 2009 alterada pela Lei

demais itans da cossumo. O prazo médio da pagamento dos fornecedoras não assegura uma dacisão Foal lavorável à insttviçao. 12.668/14 regulamentada psis 050rato 8.242/14. Ism por obrigação donOr

é de apmoimudamente 90 dias. 3.iã-SerniÇas da Taroelras: Estes 05/.
Hospital Geral de pedreira

-- à populaç0o ca000te sem distinção de etnia, saco, orado ou raligião, a pres.

gaçoes repreanntama contratação de serviços da terceiros. Pessoa fisica
peso/nas I Trabalhista T)ef Trlbatáaia fação de todos os saus serviços aos cl:eotes do SUS no percentual minimo

a joridica peta instituição, em sue grando parte relacionada a contratos de
preolnel r1ã12.747,34 - -

da sessenta por canto, a comprovar, anualmente, o prestação doa seruiços

prestação de serviços medicos a não medicos, tais remo: limpeza, cased- Posstvei 1.962 122.oU' 9.901.547,48 -

da que trata o inciso II, com base na somatona das interoaçoas reatieadas e

vação. racepçoo. vigilância. m000tenÇão, transporte ram0090. assassona Remota - - -

dos atendimentos ambuiat000is prestados, As intersaçoes hospitalares nos

em informálca, esle/lizeçuo. dadatizaçgO. locação de equipamentos e la-
4-On ama A 1100 805 de Rsssrsss' As recoilas inclusive as doa ôas

atendimantos ambotatoriais prestados pela entidade deverão ser totalizados

vendor/a. 3.11 -Salárlss a Pagar: De acordo oem o Art. 76 da CLI - Salário
soboen aos contrIbui es bem come as das asas' são re istradas el

com base nua dados dtsponlvaio a informados no Sistomo do InlormaçOos

é a contrapmstução minima devida a paga diretamente pelo empregador a
ires de com etencia As moeitas da Entidade 5500 oradas alcoves dou

Ambulalo/a:s (o/A), so Sistema de IntormaçEes êospltatares )SiH) e na

todo trabalhador, inalusive ao Irabathador rural, sem distinção da saao, por co fovantes entre elas avisos bancários recib se outros como tombem
Comunicação da Informação Hospilatar e Ambutatoriai )CIHA). De acordo

diu normal de serviço. A instituição efetua o pagamento mensal das rem000-
soas dos asas são a oradas através do Notas Fiscais e Recibos am contar.

com a portana, a entidade que tenha sob sua 5oct80 outras entidades, p0
-

raçOes 00 qointo die 00/ subsequente ao mês de compelencia. Nesta conte
md d

'

Ia a-lacaia 41-o R '1

' dará iscorporar nas seus serviços o limitada 10% dos serviços prestudos

também eslão lodosas os pagamentos de PensOesa Qu/laçoes. 3.12-Cas-
o 'bl btd a Lra és d coot t d tã

- . ao SUS fel05 estabelecimentos a ela vinculados. O HGPED em 2019. na

tribuiçdes o Recalhan: Representam us vaiares devidos sobre a Folhada
t t t us/au invasomentod I d O Ao

gestão SPDM apresentou a seguinte produção (aguardasdo novos dados):

Pagamento e relativos ao cumprimento de recolhimentos de INSS, FOTO .

I

'

Praduçãa -2019

e PIO. 3.13-Precisão de Fééos a Eeaargas: Foram provisionados core
receitas operacionais ansi ui 05 o apica asna aio: a a oparaciona Linha da Atesdimonta Sus

d d
'

4 I d d b I 3 14
seu reconhecidas pelo regime de cempstancia. de acordo com a Ron. CFC

latarseçoas

Imp t R l N p I m I ri d b F0h a
N I 305/lO NBC TG 57)Ri) 0rr m I

A ssta a ta

7
m It

S Id H Pt I 19383

Pagamento e rala000s ao uumprimanto de recolhimentos da IRRF sobre .

'

'

I d
Saldas Clrurgicas

moos p I ps/p m regmeCLT ISO b serviços p I d
I E d p ad re tu com d

E

d O5i
Se dasC g 5 5963

de PO0505 çsicas autónomas. 3.15- Obdgsçaao Tttbutánias: A obrigação F

'

h
'

ente de contratos au e
'

dli R d' -

1r/' de Paviuotss Dia 1 17.744

tobotátredara

rg:r jo' gn lo1ur8a too sabre Aplioeçee Finosseira - Bess/too Finasceiras cem Restrição: N'de Cirurgias 6.643

panalidado pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decor-
Os tecursos prouaniantes da conventos e contratas publioas. são eventual- N'da Panos 3.362

TROS

o Odes delRPJ INSSSSPISiCOFII4S/S.L 011
Ira

sfeiode o dó O d O re dime to sob e aplc00000f 'ljia lisO 8e

3516

coims conlratadas pote unidade gnranóada. o montante a pagar, em 2019
nanveiras são roconhecidas como Receitas Financeiros ao Resultado da En. ConsuitaiAlendimanlo de Urgência (PS/PA) 208.330

R$ 607.968,090 am 2018 representam R$ 1 474 703,79 3,16- Preoessao
tidade, erransfendas para a conta de Passivo denominada C00000ios/Con. Atood/mesta Ambulatorlal - Total

Trabalh/stas e pegam Os valores evidenciados nesta conto são obrigações
tratosPublicosà Realizar', emconlorm/dadecomoItem29daN0CTGS7)R2) Consulta Médica -

correstes de r000ssos am una entideda noi sentenciada ao pa emento Subvenção e Aasistãnaia Govamamantal. Em 2019 tais valores representam Atendimento Não Médico -

da vaturus com lamentares a rescioão contratual onde se entende qua são
a montante da R$ 233.865.39. 4.2- Outras Rsoaltas Não Opsraelaeats: HOiCirurgia Ambolatanai 421

cabem mais raufsas 'udióais. 3.17- Outras cantas a paoor: Os calores
As outras race/faa não operacIonais estão relacionadas aos recebimentos BADT - letal 093.214

d nolados em outras cantos a pa ar relerem-se a outras abri a es que
pela locação da lanchonete a estacionamento da unidade. Em 2019. esaa 8- Relatáries de Escoação da Contrato da Gestão

m /me'ro instante não se ancaicem nas demais num000laturas do piano
000fa representa a mootante de Rã 659.457,12.4.3 -Das Custas e Despe- Relatôrie de Eosouçaa Orçamentária - Eserciola 2519

de aontas da Instituição ou ainda aqueles odores cão osoeis a alio/da-
ss Oparaolana/s: Os custas oparecianeis astão rsiariaoadas aos setores Receitas Costela tseeslimesta

da principal da isslituição 3.99 -CosnêsiaofCestratas púbfises o Reoll- produtivas da inebtuição o furam ulasoiftcados levando am consideração a Repasses do Contrato / C0008nio 149.956.848,13 -

oar IPessino CIrculaste o Nau C(rculentel' Da acordo cama Rasulução
astrutura dc sistema de custos da SPDM. As despesas operacionais estão Receitas Financeiras o Outras Raceilas 927.807,03 -

1.300/IS )NBC TG 07 Ri) Item 1ôA a Resolução 1.409/12 (lTD 2002-Rl) relacionaóasaossetoresadminiolrativosodaopoioaixslitu:çãoelutamdas- Total das ReceItas 150.864.655,16 -

Item li e 12. a SPOM passou a adotar o sistemática da contabilização dos
siçoadas do acordo com esta estrutura. parametrreada no s:utama da SPDM. Despesas CastsLs Isnestimasta

valoros me0000s no contrato de gestão (ou Convénio) como podar público,
4.4-Aua8ias, âaboençaes coa Cansashas PublIcas: São recur500 loas- Despesas com Pessoal 73.130.747.82 -

de forma a avidoncrur os va/ores previstos a sarem realizados durante a ceirospmvenientosdocontratosdegastão.convênros0005tmsinstromentos Despesas com Mate/ais,

eoecvçãu do contrato na execução da aévidade operecional. o elóo area-
firmados com órggoo govamamentais, aqua tem como objetivo principal opa- Sorviços e Outras Oespesas 70.001.267.78 -

lizaravuno prazo em 31.12.2019 representa Nfl 46.01 8.147,90 (avarenta e raciunarzarprojetosaatividadas pré-determinadas. Periodicamente, confor- letal das Despesas 151.657,015,60 -

sois milhões, dezoito mil, cento e quarenta e sete rsaissnovsola ceotavos).
Relatóde de Eoeouçãa de Ceelnalo de Dsstãa -2019

3.19-Estissat'ruos Ceatábais: A elaboração das demoestreçdes contébeis Linha da COntratação 1° Semestre 2' Sasrestre letal

da acordo core as prã6cus contábare adotadas na Brasil requer que a Admi- leternaçães Cestrotoda Realizado Castrstada Realizada Cantratado RealIzada

sistração use de julgamento na determinação ano regisno de determinados
Saida Hospitalar. Total 9.150 11.282 9.150 11.138 10.300 22.420

valuras quasejam registrados por esometiva as quais 550 estabelocidas Saida Hospitalar - (bosnIa Cl. Cir.,raica) 0.074 7.928 5.874 7.352 11.748 15.272

com ouso do premicoasaprossupostasem relação a evanros lutures. itsns
Saida Hospitalar - Cl. Cirorg:ca 3.060 3.129 3.066 3.559 6.1 32 6.667

si eiflcaávos registrados com base am estimeticas 000tãbeis incluem es
HO/dR. Alebuletarlat - Total 210 233 210 229 420 461

previsões para ajuste das ativos ao valor do realização auracuparação as
Presto Sooanro/Prasla Atendimento )oraesclalEreangõeclaf

provisões para indenizaçoes a provisSes para perdas em geral. No caso da
- Total

1 32.000 152.098 I 32.000 I 44.674 264.005 290.772

P0

d

dé

mpEg dta é 4 P4 Eu Aiqd
C it med It I 2,400 11866 2400 13199 4000 25025

çãee registradas cem base em estimatioOs poderá resultar em valores diver-
- daslnlbalções Sealais: Por atender aos mquieitos estabelecidos no também se encontra registrada em conta especlftca de recnita, totalizou R$

Sentas devido a Imprecisoso ioerentes ao processo dasua determinação A 2540 Lei 12.lOf da 27/11/2009, alterada pela Lei 12.88sf13, regula- 16.023.034,53. 9.2- lsasção da Costrlbulçãa Preoldeeciária Palnaeal,

AdmisistraçãodaEnbdederauisaperiodicamenteasastimativasepramissas
recolada pela Denreto 8.242/14e0 porta/a 8/54 de 27/04/2016 do Misislm sobre a falhada pagameets par Scm/Eec de Terceiras: A leenças da

3.20-Cant/ngassIas Passlnas: Os conceitos aplicados para fins do consti-
da Saúde, a Instituição teve o sex Certificada da Entidade Beneficente da Ccntribuiçõu Previdenuió/a Patronal incide tambêm sobre a folha de pa

-

lui000 de C000rg000ias atom dos conceitos estubulacidos para classifica- Assist8ncia Social na área de Saudo )CEOAS.00úóa(. defier/do coelorma gamento por Serviços de Terceiros Pessoa Fisica. Tal isenção se encontra

çuo dos processos da açdes am "prooliver pesoiuar a 'remota' so que
Poeeria SASiMS e" 1.093, de 07 de dezembro de 2016. publicada no Dia/o registrada em conta espavixca de receitas. sendo que no dreno/olO de 2019

Sn refere ao ponto da uiota contábil. se eniOntrare am conformidde core
Oficial da União em og/12l2St6, com validade de 01/01i2515à 31/1212017, apuramosa montantede RS 363.040,36. Em20160 rofarid000lordo receita

o estabelecido na Resolução CFC n' 1.180(09 que aprova a NBC TO 25 a lazandojus ao direito de usufnuirda isenção do pagamento de Cote Patronal totalizou Rã 243.929,76. 9.3 - Isenção da Coelóboiçãe para a Financia-

Deliberação CVM e' 594, de lOde Setembro de 2009 que aprova o ciac des ContrIbuições Sociais e isenção da COFINS (Contribuição pera a Fi000- manta da Seãunidade Saciei (COFINS(: A isesção da Cont/buição para

25 Para tanto, os a000loo são caracto/zados em situações nas quais, como ciameoto da SeBo/dada Social), que também é urea contribuição social, da o Financiamenlo da Segui/dada Oociol ICOFINS) está baseada na condi-

resultado de doentes passados, pode haver uma saida de recursos e000l- natureza tributãóe, incidente sobre a receita brvta das empresas em geral, ção ãlanlrôpica da Enhdada. Conforma classihcação em conta avpeóftca,

venda benelcies económicos futuros na liquidação da: )a) abriguç5a pm- desónadaelnanciarasegvridadesxcial.Em3Odenutubrado2Of7,eEntida- o montante no evercicio de 2019 foi do Rã 4.583.688.54. Tomando-se por

sente (provóvel); 00(b) obrigação possivei cuja ealsiencia será cosfisnada do pretncalau, tempesávamente, justo ao Ministé/o da Sad/a. asno roque- baseos recursos reoebidosem2olg, assemontante foi de RE4.578.080,89.

apenas pela ocorrência ou são doure ou mais eventas futuros incertas não rimeoto de renovação, conforme processa SIPAR 0a 25000.463588/201 7- ã.4 - sanção para o PIS sabre a Falhada Pagamento (IRS - papagl: Em

totalmente sob controlo da sobdads (remota). Pano 000ntos ande e clasei- 21,0 qual aguarda dafarimaoto pelo Ministê/o. Os monteIras das isençOes oinude do Acordão Publicado em 03.07.2019 pelo Oesembargador Marcelo

ficaçãO e provável ha uma obrigação presente que provavelmente requer a as cantébuiçSos usutroldas durante o 000rcicis de 2019 so encontram Mesquita Saraiva, 000 Embargas de ãeclaraçaa em ApeiaçãelRemassa

uma saldado recuroooe nest000saa provis506 conahtuld000 reconhecida registrados em conta especiftca da receita e totalizou Rã 21.904.31 7,62. Necessária e' 0027951 -dl,2004.4,03.6180/SF - 2004.61.05,027951-715P,

contabilmente. Para 0000tos da olasailcação possical há obrigação possi. Em lace do Entidade ter como Urea da atuação preponderante ada Saúde, o SPOM - Assaoiaçaa Pautsila para e Des0000loimesta da Medicina

vol ou prasante que pode, mas provavelmente eDa irá requanenuma saida temobrigato/0d0d0d000mprin0e510b01ecid000p0r10óa834d026i0412016, garantiu o direito amanutanção da imunidade ao PIS sobre atulhada pa.

da recumas. Nnate casa, neshuma provisão é constituida ou reconhecida O qual dispõe sobre o processo de Cer000ação das Entidades Bonetconles gamento. cabendo a roslituição de valores recolhidos aro anos anteriores,

ao divulgação li eels/do para o passivo cordogeota. Caso seja remota, hd de Assistência Social na óreo da Saúde ICEoAS-SAÚDE( e vaz em sou dcvidameetc corógidos pela leoa Soou. A unidade estima recuperar o moo.

ob/gaçSo çossioel ou obrigação pmseate cuja probabilidade da dma saida artigo 30 qoe na análise das demonstrações 005tãbeis serão observadas tanto da fiO 2.210.253,26 pagos no poriodo de 201002019 mediante apre-

de recursos é remata. Em vin000 da caracte/stica de prastadora dosar- prio/tariamante: - Demonstração do Rnsoltado (ORE) o valor do banahoio 500tação dos respactivas comprovantes em processo judicial a ser movido

viços na urea haspitatar, as unidades da SPOM par vezes são acionadas Iscal usufruido (inciso li alinea "d'lo am Notas Eoplicativao o vaiar dos ba. no primeiro semautro dc 2020. 5.5 -Trabalha Valunlànis: Em 0210n/201 O

em açõeS clvois. lois uçdos têm por origem, independente do mérito, 10010 0990/os Façais oaolroidoo (inciso Ill Bunco 'C"). Desta forma. para continuar a Conselho Fnderal de Conlabilidade publicou a revisão da Interpretação
casos do supostas erros mrid:cos. /ndanieatdries, quanta processos adm- cump/ndo o ostobelacido are pontaria, a Entidade 0000000 r0000h5050do T000ice Geral /ITG( 2002 - Entidade som çnalidaóa da lucros, oormo que

sistrutivos e cobranças propoalas por toreecodores. Para processos onda na ORE os ealores usufruidos. As is500Sas a 000tribuiçoas sociais osofroi- negulamantu a centabi0dada das ao/dados do Terceiro Setor. Denfre usai-

a possibibdude da panda em 31.12.20196 Ode ooma "preoávol", cons/lui- das 000 relerontes ao COFINS, INSS Pott000l sobre afolhada pagamooloc laraçôns realizadas na lTD 2052 enceolna-se a que estabelece qua o traba-

mas a provisão nas contas de passivo. O montanle para o mesmo tipo de uobre sarvi005 ps/pr/os a do teroeires PF, 9,1 - tessçãa da Caslrlbuiçãa lhe dos integrantes do administração dos entidades doou ser inoluido coroo

ação 01001. onde a p055ibiãdade de perda era Odo como 'pooslver 0090 é Preoldens/irla Polnanet sabre o folha de pagamento da empregadas: trabalho voluntáfio. Desta forma, conforms item 19. a Es/dads reconhece

coosdtuida sua provisBo, o valor apurado fiei dc fig 0.901.547,48. Ainda, no C0010rme 40501/to 00 lIam 9. lace à sua condição de Entidade Filootrópica pelo valorjusto a prestação do serviço não ram000nodo do voluntariado, que
nonmivio da suas advidades da prostudora de serviços, am 2519.0 SPDM garaseda nos termos da Lei 12.666/13, a Entidads usufruiu no soervicio de é composto essencielmeota por psssoas quo dadivam 0500 tempou talcoto

000mclau pussiuos resultantes do rucium00005 trabaihislas, Aquelas cuja 2519, da isarção da 000l/bu:çSo Pravidenc:0ria Patronal sobrou folha de a umu irvpodunte povic:paçãv am vár/es eçOos realizadas pala entidade. A

probabilidodo de perda era Ode como 'provaver so encontram devidamonte pegameolo do empfegodvn u qual so orvontra roçiotrado em conto espo- Iostitu:çSo possui dais tipos do tfabalho vvivntano senda um dos dirigentes

provic:ocudas no balanço (Pasoiuv) au obr2/o de Cceliagêsclae Trabalhig- çlfca no monlanla de Rã 18.677.503.72, Em 2010, e referida iasnçgb. quo oslalvtãrios o vvlrn do plantadores de serviços oolunta/odvo,
ureicu.>
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>...O....st Tomando como base o valor médio do hora multiplicado polo tapo representou R$ 2.154.93,003 outros trabalhos voluntdnoo totalizaram eultniente para cobertura de eventuais sinistros, e assim atendendo pr/n-
núnnaroda horao, chegou-os ao montante devido no mês, oqualfai dividido R$ 1r2.612,97. Em 2018 o trabalho votunlaria estatutário rapreeeelou R$ nipalmanla o Principio Contébil de Continuidade. 11 - Eoareiela Saciei:

do maneira simples pelo número de unidades atives no portado. Para os 2.249,egenqcantoasoulrostrabalhaevoluntárioa totalizaram Rã 130.383,60. Conformo estabeleca o art. 41 do Eslalulo Social da Instituição. o aoorcicio

demais trabalhos voluntários a valorização d leita pelo valor da hora da Ca- 10 - Segures: Para atender medidas preventivas adotadas permanente- social neinnide como ano civil, iniciando-se am ? de janeiro e encerrando-

laçoria o que pertence o voluntário. Em 2019, o Trabalho Voluntária Entotu- mente, a Entidade efetua contralaçao de seguros em valor considerado -seem ar de dezembro do cada ano. São Paulo. 31 de dezembro de 2019.
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Relatárla des Aodltares Independentes
Opinião nobre as Demonstrações contàbois: Examinamos as oernonslraçoes Canlábeis da SPDM - Ao- oonlcnlo. estalam livres de distvrçãv relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir

eaniaçãa Paetieta para a Oeseavelvimeete da Medinina - Heapital Geral de Pedreira que compreendam relatório de auditoria contendo n005a opinião. Segurança razoável é um alto alceI de segurança, mas, não.
o Balanço Patrimonial. em 31 de dezembro de 2ç19, s se reopectivas Demonstrações do Resultado do uma garantia do que a auditoria realizada de acordo comes normas brasiteiras e internacionais de auditoria

Periodo, das Mutações do Patrimõnic Liquido a dos Fluoan da Caioa para o 000rcicio findo acesa data, bem sempre detectem as 000ntoais distorções raleoanles soietenteS. As distorções podem ser decorrentes de

como as correspondentes Notas Explicativas, incluindo o resumo das principais polibcas nontãbein. Em non- traudo eu erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunta, possam influenciar.
sa Opinião, as demonslraçons contábeis ucima referidas apresentam adequadameate, em todos os aspectos dentro de uma perspectiva razoável, es decisões econõmícas dos usuádes tomadas com base nas referidas

relevantes, a posição Patrimonial e Financeira de entidade, em 31 de dezembro de 20r 9, o desempenho demonstrações contébeis. Como pede da auditoria realizada. de acordo comas normas brasileiras e interna-

do soas operoçoon e os seus guvon de caixa para o eseroicie findo acesa data, de acordo com ae práticas cionals de auditoria. enervamos juteemeeto profissional e mantemos onticlemo pmfissional ao longo da audi-

contábeis adotadas no Brasil. Base pera episige sabre as Demeestraçaes Centábsis: Nossa auditoria foi torta. Atem dieeo: . ldentifícamoseaoaliames es riscos de distorção relevaste nas demonstrações contábeis,
conduzida de acordo com an normas brasileiras e internaoianaic de aoditnnia. Nossas respensabilidaden, em independanlemente se ceanada por fraude ou erro, planejamos e snecotames pcocedimsntoe de auditoria em

conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada Ranponnabilidadns do auditor resposta a tais risoos, bem como obtemos eoidência da auditoria apropriada e suficiente pata tundamentar

pela auditoria das demonstrações contábeiC. Somos independentas am relação á Entidade, de acordo com rosna opinião. O risco de não delecçSe de distorção relevante resultante defraude é maiar do que e prove-

os principias eticos relevantes previstos ao Côdige de EEca Prolissional do Ccntador ares norman prot:csio- niente de erro. já flue a traude pode envolver o ato de burlar os nentrelas internos, conluio, falsificação, anais-

eels emitidas pelo Conselho Fadarei de Contabilidade, e cumprimos comes demais responsabilidades áticas são eu representações falsas intencloneis. Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes pera

de acordo com essae normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiantesapropriada a auditoria pata planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstãnclas. mas não com o

pata fundamentar nossa opinião. Outros assustes: Demenstraçãe de safer adisiesada: Eoaminamoo obtetivo de expressarmos opinião sobre a eficáoa dos controlas internos da Entidade.- Avaliames e adequa -

também, a demonstração do valor adicionado IDVA). refaresto ao eoercloio Onde em 31 do dezembro da cão das politioas contábeie utilizadas e a razoabilidade das estimebnes coatábeis erespeclivas dioulgaçõus
20t9, como informação suplementar pelas IFRS que ado raquerom a apresentação da OVA. Essa demons- terias Pete administração.- Concluimos sobre a adequação do uso, pala administração, debase contábil de

tração lei submetida aos mssmoe procedimentos de auditoria doscritos ealeriormeata a, 051 nossa opinião, continoidade eperucional e, com base rae evidências de auditoria obtidas, se existe uma inootteza relevante

está adequadamente apresentada, am todos os seus aspectos releuantes, em relação ás demonstraçoes em releçBo a acentos ou condições qoe possam Inventar dávida significativa em relação à capacidade de

contábeis, tomadas em conjunto. Responsabilidades da admlslstraçãe pelas demeestreçées seetibets: continuidade operecional da Entidade. Se concluirmos que eciste Incerteza relevante, devemos chamar eten-

A administratão é responsável pela elaboraçao e adequada apresanfação das damaoslraçõee contabeis de çãu em nosso relalário de auditoria para au teepeclivae divulgações nas demonstrações contabeis ou incluir

acorda com as práticas contábeis adotadas no Brasil a pelos controles internos que ela determinou como modificação em nossa opiniãa, seas divulgações forem inadequadas. Noeeas conclusões estão fundamenta-

necessários para permitir a elaboração de demonstrações conlábois livres de distorção relevante. indepen- dan nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso retatário. Todavia, eoentan eu condiçõee futuras

dentemenla se causada por fraudo au unto. Na elaboração das demonsirações cootábeis, a administração é podem lavara Entidade a não mais se mecter em conõauidada operacionel. . Avaliamos a apresentação ge
-

responsável pela avaliação da capacidade doa Entidade continuer operando, divulgando, quando aplicável, tal, a estrutura co conteúdo das demeastraçdos contábele, inclusive as divulãaeõos asa as demonslrações
os accuntos ratacionadon com asca oonliauidada operacional a a use dessa base oOntábil na elaboração das contábeis representam as correspondentes transações e os eoentos de maneira compativel com o objetivo de

damonetraçoes contãbeis, a ndo ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas opera- apresentação adequada. Camonicamo-nos comes responsáveis pela administração a respeito, cofre outros

ções, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constataçOes siãnificafivas de auditoria, incluei-

pala administração da Entidade são aquetes oom responsabilidade pela supervisão do processe de elabo- ye as eventuais decciencias s:gnrflcolivao nos oontmlos internos coe identificamos durante nossos trabalhos.

ração dee domorniraçuas vxntábnin. Reepeesabilidades do audi5er pele seditenle dee demesstnaçáes 080 Paula - OP. 27 de março de 2020. Aadise Audltere Assouledes - CRC/OP 2SF 0242v010-3: Ivan

oaetábeie: Nvusos objalivos são obrar cuguranço ravoável deque se domanclfaeõee conlábeie. tomadas erra Roberta dee Sentes Plate Juniar -Contador' CRCIRS S5ç,20210-f - CVM: Ato Declorotóniu v' 7710104.
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