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 Comunicado
Em conformidade com a Lei Complementar 846, de 04-6-1998
Balanço Patrimonial - Hospital Geral de Pedreira - SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina

Comparativo da Demonstração do Valor Adicionado
Exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2020 - Valores em Reais
 dez/20 dez/19
1 - Receitas 183.874.665,96 176.665.060,86
1.1) Prestação de serviços 157.663.826,05 153.716.379,76
1.3) Outras Receitas  2.853.962,10 1.044.363,48
1.4) Isenção usufruída sobre contribuições 23.356.877,81 21.904.317,62
2 - Insumos Adquiridos de Terceiros 
 (inclui ICMS e IPI) 82.040.358,98 79.538.315,35
2.1) Custo das mercadorias 
 utilizadas nas prestações  21.184.539,16 19.972.368,45
2.2) Materiais, energia, serviços 
 de terceiros e outros 59.371.603,20 58.158.196,64
2.3) Perda / Recuperação de valores ativos 409.437,74 406.428,89
2.4) Outros 1.074.778,88 1.001.321,37
3 - Valor Adicionado Bruto (1-2) 101.834.306,98 97.126.745,51
5 - Valor Adicionado Líquido Produzido 
 pela Entidade (3-4) 101.834.306,98 97.126.745,51
6 - Valor Adicionado Recebido 
 em Transferência 2.380,67 9.154,12

7 - Valor Adicionado Total (5+6) 101.836.687,65 97.135.899,63
8 - Distribuição do Valor Adicionado 101.836.687,65 97.135.899,63
8.1) Pessoal e encargos 75.408.569,97 72.329.174,99
8.2) Impostos, taxas e contribuições 739.230,13 664.896,29
8.3) Juros 24.596,06 7.547,80
8.4) Aluguéis 2.307.413,68 2.229.962,93
8.5)Isenção usufruída sobre contribuições 23.356.877,81 21.904.317,62

Demonstrações Contábeis Comparativo dos Balanços Patrimoniais - Exercícios encerrados em 31 de dezembro 2020 e 2019 - Valores em Reais
 2020 2019
Ativo 704.123.847,61 106.664.639,44
Ativo Circulante 164.821.590,41 73.036.632,45
Caixa e Equivalentes de Caixa 1.032.382,97 973.278,73

Aplicações Financeiras (Nota 3.2) 1.032.382,97 972.905,40
Contas a receber (Nota 3.3) 159.568.314,80 68.668.004,61

 Contrato/Convênio (Nota 3.3.2) 15.329.622,80 4.421.754,61
Outros Créditos 882.845,24 841.891,68
Antecipação de férias (Nota 3.4.1) 371.168,22 410.085,05
Depósitos judiciais (Nota 3.4.2) 220.168,36 200.039,52

Despesas Pagas Antecipadamente (Nota 3.5) 9.023,04 330.817,19

Estoques (Nota 3.6) 3.329.024,36 2.222.640,24

Ativo Não Circulante 539.302.257,20 33.628.006,99
Ativo Realizável a Longo Prazo 526.819.250,00 20.969.020,25

Ativo Imobilizado - Bens de Terceiros 12.507.540,64 12.507.540,64

Ativo Intangível 88.218,94 151.446,10

Total do Ativo 704.123.847,61 106.664.639,44

Passivo 2020 2019
Passivo Circulante 168.939.409,79 70.953.885,11
Fornecedores (Nota 3.9) 6.356.749,10 4.436.791,29

 Pessoa Jurídica (Nota 3.10) 5.925.927,62 5.885.074,60

 Pessoa Física (Nota 3.10) 52.669,14 127.231,27

Contribuições a recolher (Nota 3.12) 959.058,86 906.596,62
Provisão de férias (Nota 3.13) 7.631.487,05 7.028.942,62

Impostos a recolher (Nota 3.14) 1.165.484,60 1.065.999,08

Outras contas a pagar 196.355,85 382.997,73

Outros valores de terceiros 141.436.935,24 46.018.147,90
Convênios/Contratos

Passivo Não Circulante 539.606.192,43 35.710.754,33
Provisão Despesas Processamentos

Total do Passivo 708.545.602,22 106.664.639,44
Patrimônio Líquido (Nota 5) (4.421.754,61) -

Total do Passivo e do
 Patrimônio Líquido 704.123.847,61 106.664.639,44

Comparativo das Demonstrações dos Resultados dos Períodos
Exercícios Encerrados em 31 de Dezembro  - Valores em Reais

Receitas Operacionais com Restrições 2020 2019
Receita Bruta de Serviços Prestados 
 com Restrições (Nota 4) 181.020.703,86 175.620.697,38

Isenção usufruída (Nota 9) 23.356.877,81 21.904.317,62

Outras Receitas com Restrições 2.856.342,77 1.053.517,60
Financeiras (Nota 4.1.1) 2.380,67 9.154,12
Doações Recebidas  475.258,09 39.628,90

Outras Receitas (Nota 4.2) 2.378.704,01 1.004.734,58
(=) Receita Líquida com Restrições 183.877.046,63 176.674.214,98
Custos e Despesas  
(-) Custos dos Serviços Prestados 
 com Restrições (Nota 4.3) (157.442.674,55) (150.190.854,08)

Mercadorias (21.184.539,16) (19.972.368,45)

Isenção usufruída (Nota 9) (16.671.440,64) (15.324.184,29)

(-) Despesas Operacionais 
 com Restrições (Nota 4.3) (26.434.372,08) (26.483.360,90)

Mercadorias (946.701,16) (556.817,39)
Financeiras (203.659,28) (194.720,58)

Isenção usufruída (Nota 9) (6.685.437,17) (6.580.133,33)

Outras despesas Operacionais (895.715,66) (814.148,59)
Total dos Custos e Despesas (183.877.046,63) (176.674.214,98)
Apuração do Resultado do Período (ARE)  - -

Comparativo das Demonstrações dos Fluxos de Caixa
Exercícios encerrados em 31 de dezembro - Valores em Reais

Comparativo das Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido - Exercícios encerrados em 31 de dezembro - Valores em Reais

Fluxos de caixa das atividades operacionais 2020 2019

Ajustes p/ conciliar o resultado às disponibilidades
 geradas pelas atividades operacionais  

Variações nos ativos e passivos  
(Aumento) Redução em contas a receber (90.900.310,19) 101.945.846,00
(Aumento) Redução Outros créditos (505.891.183,31) 41.044.975,74
(Aumento)Redução de despesas antecipadas 321.794,15 (160.926,57)

Aumento (Redução) em fornecedores 1.960.810,83 2.489.964,54
Aumento (Redução) nas doações e
 subvenções/contratos de gestão 601.269.017,09 (129.973.966,50)
Aumento (Redução) em contas
 a pagar e provisões (1.172.885,60) (15.742.937,07)

Caixa líquido consumido
 pelas Atividades Operacionais (116.875,30) 2.202.037,97
Fluxos de caixa das atividades de investimentos  

Caixa líquido consumido pelas
 Atividades de Investimento 175.979,54 (3.014.398,41)

 
Aumento (Redução) no Caixa
 e Equivalentes de Caixa 59.104,24 (812.360,44)

SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina
Hospital Geral de Pedreira

Hospital Geral De Pedreira.
Prof. Dr. Ronaldo Ramos Laranjeira - Presidente 

Nota da Administração

     Transferências Ajuste de Superávit

Saldo 31/12/2018 5

Realização de Avaliação Patrimonial 

Saldo 31/12/2019 5

Realização de Avaliação Patrimonial 

Saldo 31/12/2020 5
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis 

em 31 de Dezembro de 2.020 e 2.019
Contexto Operacional, Normas e Conceitos Gerais Aplicados nas De-
monstrações Financeiras: SPDM - Associação Paulista para 
o Desenvolvimento da Medicina

e municipal, respectivamente pelos decretos nos. 57.925, de 04/03/1966, 

sistema de governança corporativa e na alta competência de seus colabo
radores. Fundada em 1933, atualmente é dirigida por um Conselho Admi
nistrativo, eleito pela Assembleia de Associados e tem, hoje, como principal 

Características da Unidade 
Gerenciada: O Hospital Geral de Pedreira foi inaugurado em 29 de junho 
de 1998, um hospital de média complexidade, referência em atendimento 

infantil emergência e consultas de oncologia, e conta ainda com um Banco 

ção Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, através do contrato de 

nho de 2020, ocorreu a renovação do contrato de gestão nº 406316/2020, 
com vigência de 01.06.2020 a 01.06.2025, com valor global estimado de R$ 

Hospital 
Geral de Pedreira

centos e noventa e um mil reais). No mês de maio, em decorrência dos 

teio nº 01/2020, visando a realização de despesas para o enfrentamento da 

portaria 2.733/2019 no montante de R$ 70.100,00 (setenta mil e cem reais). 
1 - Imunidade Tributária: 

2 - 
Apresentações das Demonstrações Contábeis: Na elaboração das de

nhecimento das transações e variações patrimoniais, de estruturação das 

2.1 - Forma-
lidades da escrituração contábil - (NBC T 2.1).: As demonstrações con

registradas no Cartório de Registros de Pessoas Jurídicas. Com a publi
cação da portaria 1.420 de 19 de dezembro de 2.013 pela RFB, algumas 

2.2 - Nome Empresarial, Endereço e CNPJ da 
Unidade Gerenciada.: SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvi-
mento da Medicina - Hospital Geral de Pedreira: Rua João Francisco de 

3 - Principais Práticas Contábeis Utilizadas na 
Elaboração das Demonstrações.: 

de títulos, apresentados de forma coordenada e sistematizada, previamen

maneira uniforme para representar o estado patrimonial da entidade, e de 
suas variações, em um determinado período. Nesse sentido a função e o 

de contas. 3.1-Caixa e Equivalentes de Caixa: Os valores contabilizados 
neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta 

 31.12.2020-R$ 31.12.2019-R$

Aplicações Financeiras de Curto Prazo 1.032.382,97 972.905,40
Caixa e Equivalentes de Caixa 1.032.382,97 973.278,73

3.2-Aplicações Financeiras: 
As aplicações estão demonstradas pelo valor da aplicação acrescido dos 
rendimentos correspondentes, apropriados até a data do balanço, com base 
no regime de competência. As aplicações são referenciadas como sendo 

de convênios e contratos de gestão cujo rendimento reverte em favor do 

Instituição Financeira Tipo de Aplicação* Taxa % 31/12/2020-R$

Banco do Brasil CDB/RDB 0,97% 13.517,01
Total   1.032.382,97
* a instituição mantém esforços para operar com as melhores taxas dispo

3.3-Contas a receber: 
adotada é pelo regime de competência para registro das mutações patri

e outros valores a receber referentes às execuções de seus contratos de 
gestão, convênios e outros tipos de Assistências Governamentais para 

receitas e despesas provisionadas. 3.3.1-Valores a Receber: Os valores 
registrados nesta conta em 31.12.2020 representam valores a receber de 
curto prazo, relativos ao contrato de gestão nº 406316/2020 proveniente 

trinta e oito mil e seiscentos e noventa e dois reais). 3.3.2 Valores em 
Negociação Contrato/Convênio: Por conta do modelo de gestão das or

2002 (R1) Entidade Sem Finalidade de Lucros Item 17 e 27(d), para regis

tituição. A instituição não se limita apenas ao reconhecimento de valores 

contabilizado foi de R$ 15.329.622,80. 
relativos ao processo de subrrogação de colaboradores, ocorrido no pe

nova gestão, referente ao período de 06.2015 a 05.2020 provenientes do 
contrato de gestão n. 001.0500.000.025/2015. 3.4-Outros Créditos: 

riores, sendo contas a curto prazo normalmente não relacionadas com 
o objeto principal da instituição. 3.4.1 Antecipação de Férias: A institui

(dois) dias antes do início do respectivo período. 3.4.2 Depósito Judicial: 
Os valores mantidos em deposito judicial estão amparados por proces
sos trabalhistas e totalizam em 31.12.2020 R$ 220.168,36. 3.5- Despe-

sas Pagas Antecipadamente: Representam valores referentes a prêmios 
de seguros de veículos e de imóveis. Para atender medidas preventivas 

função do valor de mercado ou do valor do bem novo, conforme o caso, o 
saldo em 31.12.2020 é de R$ 9.023,04. 3.6-Estoques: 

no exercício de 2020 é de R$ 3.329.024,36.
Tipo  Valores em Reais
 31.12.2020 31.12.2019
Estoques 3.329.024,36 2.222.640,24
Materiais utilizados no setor de Nutrição 167.640,62 160.784,52

Materiais de Almoxarifado 1.218.374,32 883.249,21
3.7 - Estimativas de Rescisão Contratual: A entidade entendeu por bem 
realizar uma estimativa de rescisão contratual, em contas de ativo e passivo, 

do a sua relevância, a estimativa leva em consideração os valores para res
cisão do contrato de trabalho coletivo, se devidos fossem, em 31.12.2020, 

Descrição - R$ 31/12/2020 31/12/2019

Total - 20.969.020,25
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contratante, não cabendo mais realizar tal provisionamento. 3.8 - Imobili-

zado: O imobilizado do Hospital Geral de Pedreira é composto por bens de 

Demonstrativo da Movimentação de Imobilizado - Bens de Terceiros em 2020
 Posição em 31/12/2019 Aquisição Baixa Posição em 31/12/2020
Imobilizados-Bens de Terceiros - Bens Moveis 14.796.237,49 884.503,55 - 15.680.741,04

3.8.1 - Ajuste Vida Útil Econômica - Bens Móveis: 
através do método linear e utilizando as taxas anuais divulgadas em nota explicativa (3.8 Imobilizado), de modo a demonstrar o valor residual dos bens 

 Posição   Ajustes Termo de Posição em Taxas anuais
Ajuste Vida Util Economica Bens em 31/12/2019 Baixa no Exercício Permissão de Uso 31/12/2020 médias Ajustes %
 de Terceiros - Bens Moveis 1.972.562,64 - 757.451,80 276.318,27 2.969.818,57 

Ajuste Vida Util Economica Bens 
 de Terceiros - Intangivel 164.688,11 63.227,16 227.915,27 

63.227,16 
3.9- Fornecedores: As obrigações com fornecedores nacionais são re
co

ou faturas provenientes da compra de materiais, medicamentos e demais 
itens de consumo. O prazo médio de pagamento dos fornecedores é de 
aproximadamente 90 dias. 3.10-Serviços de Terceiros: 
representam a contratação de serviços de terceiros, pessoa física e jurídi
ca pela instituição, em sua grande parte relacionada a contratos de presta

recepção, vigilância, manutenção, transporte remoção, assessoria em 

deria. 3.11-Salários a Pagar:  
é a contraprestação mínima devida e paga diretamente pelo empregador 
a todo trabalhador, inclusive ao trabalhador rural, sem distinção de sexo, 
por dia normal de serviço. A instituição efetua o pagamento mensal das re

conta também estão inclusos os pagamentos de Pensões e Quitações. 
3.12-Contribuições a Recolher: Representam os valores devidos sobre 
a Folha de Pagamento e relativos ao cumprimento  de recolhimentos de 

3.13-Provisão de Férias e Encargos.: Foram provisiona

lanço. 3.14 - Impostos a Recolher: Representam os valores devidos so
bre a Folha de Pagamento e relativos ao cumprimento de recolhimentos de 

3.15 - Obrigações 
Tributárias:  do 

prestadores de serviços de terceiros contratados pela unidade gerenciada, 
o montante a pagar, em 2020 representam R$ 500.848,38. 3.16- Proces-
sos Trabalhistas a pagar: Os valores evidenciados nesta conta são obri

pagamento de  valores complementares a rescisão contratual, onde se en
3.17- Convênios/Contratos 

públicos a Realizar (Passivo Circulante e Não Circulante): De acordo 

valores previstos a serem realizados, durante a execução do contrato, na 
execução da atividade operacional. O saldo a realizar a curto prazo em 
31/12/2020 representa R$ 141.436.935,24  

3.18-Estimativas Contábeis.: A elaboração das 

 na determinação 

 valor 
de realização ou recuperação, as provisões para indenizações e provisões 

inerentes ao  
revisa periodicamente as estimativas e premissas. 3.19 - Contingências 
Passivas: 

tado de eventos passados, pode haver uma saída de recursos envolvendo 

nas pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros incertos não 
totalmente sob controle da entidade (remota). Para eventos onde a classi

uma saída de recursos e neste caso a provisão é constituída ou reconhe

saída de recursos. Neste caso, nenhuma provisão é constituída ou reco
nhecida e a divulgação é exigida para o passivo contingente. Caso seja 

to processos administrativos e cobranças propostas por fornecedores. 

para o mesmo tipo de ação cível, onde a possibilidade de perda era tida 

R$ 10.836.922,87. Ainda, no exercício de suas atividades de prestadora 

Hospital Geral de Pedreira
Passivas Trabalhista Cível Tributária

4-Origem e Aplicações de Recursos: As receitas, inclusive as doações, 
subvenções, contribuições, bem como as despesas, são registradas pelo 

CNPJ nº 61.699.567.0062-04
Contrato de Gestão R$

5- Patrimônio Líquido.: 

Governamental de Contribuição para Custeio e Investimento deve ser em 

cebimento, cabendo a unidade gerenciada reconhecer tal perda decorrente 

6 - Resultado Operacional: 

a subvenção governamental deve ser reconhecida como receita ao longo 

12). Portanto, a apuração do resultado do exercício reconhecido em conta

do, se não aplicada a norma, seria composto de Receitas obtidas através 

acrescidos de Outras Receitas no valor de R$ 2.909.974,67 (dois milhões, 

sete centavos) e deduzidas das Despesas e Custos Operacionais na ordem 

7 - Das Disposições da Lei 12.101 e Portaria 834/16.: 

no inciso II do artigo 4º da Lei 12.101 de 27 de Novembro de 2009 alterada
pela Lei 12.868/13 regulamentada pelo Decreto 8.242/14, tem por obrigação 
ofertar à população carente sem distinção de etnia, sexo, credo ou religião, 

al mínimo de sessenta por cento, e comprovar, anualmente, a prestação

ções realizadas e dos atendimentos ambulatoriais prestados. As interna
ções hospitalares e os atendimentos ambulatoriais prestados pela entidade 
deverão ser totalizados com base nos dados disponíveis e informados no

Produção - 2020
Linha de Atendimento SUS
HD/Cirurgia ambulatorial 4.272

Internações 18.297
Nº de Cirurgias 5.449
Nº de Partos 2.922

Total 

8 - Relatórios de Execução do Contrato de Gestão: 
Relatório de Execução Orçamentária - Exercício 2020

Receitas Custeio Investimento

Total das Receitas 
Despesas Custeio Investimento

 
Total das Despesas 

também suas despesas são apuradas através de Notas Fiscais e Reci
4.1-Das Recei-

tas Operacionais: 
gestão ou convênios é de uso restrito para custeio e/ou investimento das 
atividades operacionais. As receitas operacionais da instituição são apli
cadas na atividade operacional e são reconhecidas pelo regime de com

Governamental, deve ser reconhecida como receita ao longo do período e 

cimento de contratos ou convênios. 4.1.1 Rendimentos sobre Aplicação 
Financeira - Receitas Financeiras com Restrição

sentam o montante de R$ 53.631,90. 4.2- Outras Receitas Não Ope-
racionais.: As outras receitas não operacionais estão relacionadas aos 
recebimentos pela locação da lanchonete e estacionamento da unidade. 

4.3 - Dos 
Custos e Despesas Operacionais: Os custos operacionais estão relacio

operacionais estão relacionadas aos setores administrativos e de apoio a 

4.4 - Doações: 
de COVID, iniciada em 2020, o Hospital recebeu doações de insumos, 

tre outros e totalizaram no período o valor de R$ 475.030,85. 4.5- Auxí-
lios, Subvenções e ou Convênios Públicos. 
provenientes de contratos de gestão, convênios ou outros instrumentos 

Assistência Governamental deve ser reconhecida como receita ao longo 

os tipos de Assistência Governamental não podem ser creditados direta

reconhecimento da receita na demonstração do resultado, a contrapartida 
da Assistência governamental registrada no ativo é feita em conta especí

Relatório de Execução do Contrato de Gestão - 2020
Linha de Contratação 1º Semestre 2º Semestre Total
Internações Contratado Realizado Contratado Realizado Contratado Realizado

HD/CIR. Ambulatorial - Total 210 133 210 256 420 389
Pronto Socorro/Pronto Atendimento (Urgência/Emergência)
Consulta de urgência 132.000 91.997 132.000 89.371 264.000 181.368
Atendimento Ambulatorial - Total 2.400 6.787 2.400 3.572 4.800 10.359

9- Contribuições Sociais: 
artigo 29 da Lei 12.101 de 27/11/2009, alterada pela Lei 12.868/13, regu
lamentada pelo Decreto 8.242/14 e à portaria 834 de 27/04/2016 do Minis

31/12/2017, fazendo jus ao direito de usufruir da isenção do pagamento 

tério. Os montantes das isenções e as contribuições usufruídas durante o 

terceiros PF. 9.1 - Isenção da Contribuição Previdenciária Patronal so-
bre a folha de pagamento de empregados.: Conforme descrito no item 

lizou R$ 16.677.503,72. 9.2 - Isenção da Contribuição Previdenciária 
Patronal, sobre a folha de pagamento por Serviços de Terceiros.: A 

valor de receita totalizou R$ 363.640,36. 9.3 - Isenção da Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS).: A isenção da 

de R$ 4.583.688,54. 9.4 - Isenção para o PIS sobre a Folha de Pagamen-
to (PIS - Fopag).: 

Embargos de Declaração 
em Apelação/Remessa Necessária Nº 0027951-41.2004.4.03.6100/SP - 
2004.61.00.027951-7/SP, a SPDM - Associação Paulsita Para O Desen-
volvimento Da Medicina garantiu o direito a manutenção da imunidade ao 

a Folha de pagamento no exercício de 2020 representam o valor de R$ 

centavo). 9.5 - Trabalho Voluntário.: 

dos integrantes da administração das entidades deve ser incluído como 

pelo valor justo a prestação do serviço não remunerado do voluntariado, 

10 - Seguros: Para aten

de Continuidade. 11 - Exercício Social: Conforme estabelece o art. 41 do 

Prof. Dr. Ronaldo Ramos Laranjeira Dr. Fábio Luís Peterlini Maria Fernanda Ciorlia Bottiglieri 
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Relatório dos Auditores Independentes
Opinião sobre as demonstrações contábeis: SPDM - Associa-
ção Paulista para o Desenvolvimento da Medicina (Hospital Geral de Pedreira) 
patrimonial, em 31 de dezembro de 2020, e as respectivas demonstrações do resultado do período, das mutações 

Base para opinião: Nossa 
auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabili

. 

emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo 

nossa opinião. Outros assuntos: Demonstração do valor adicionado:

Responsa-
bilidades da administração pelas demonstrações contábeis: 

a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das 

Responsabilidades do auditor pela auditoria das 
demonstrações contábeis: 

tomadas em conjunto, estejam livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, 

sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude

por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como 

mos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria 

representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação 
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Adquira já o seu certifi cado digital

Sua certifi cação digital pelo tempo que você precisa e o valor que você pode pagar.

Acesse nosso site e compre seu Certifi cado Digital com validade de 12, 18, 24 ou 36 meses. 
Aproveite os valores promocionais!

Para você que é microempresário, empresário de pequeno porte, empreendedor individual e 
microempreendedor individual o desconto é especial. Confi ra!

www.imprensaofi cial.com.br

 SAC 0800 01234 01 
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