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Comunicado
Em conformidade com a Lei Complementar 846, de 04-6-1998
Balanço Patrimonial-Centro de Medicina de Reabilitação Lucy Montoro de São José dos Campos-SPDM-Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina

SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina
Centro de Reabilitação Lucy Montoro de São José dos Campos
CNPJ nº 61.699.567/0036-12
Nota da Administração
Em complemento às Demonstrações Contábeis Consolidadas da SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento Da Medicina, estamos publicando as Demonstrações Contábeis Individuais da Unidade Gerenciada:
SPDM - Centro de Reabilitação Lucy Montoro de São José dos Campos. As Atas de Reuniões com o Parecer sobre a aprovação das contas e demonstrativos contábeis emitidos pelo Conselho Fiscal da SPDM, Assembleia Geral de Associados da SPDM e Parecer de Auditoria Independente, serão publicados em conjunto com as Demonstrações Contábeis Consolidadas da SPDM, até 30 de Abril de 2021.
São Paulo, 28 de Fevereiro de 2021.
Prof. Dr. Ronaldo Ramos Laranjeira - Diretor-Presidente da SPDM.
Demonstrações Contábeis Comparativo dos Balanços Patrimoniais Exercícios encerrados em 31 de Dezembro - Valores em Reais (R$)
Comparativo das Demonstrações dos Resultados dos Períodos
Ativo
2020
2019 Passivo
2020
2019
Exercícios encerrados em 31 de Dezembro - Valores em Reais (R$)
6.446.831,56 10.081.745,36 Descrição
Ativo Circulante
6.446.831,56 10.081.745,36 Passivo Circulante
2020
2019
16.732,74
76.037,94 (=) Receita Bruta de Serviços
Caixa e Equivalentes de Caixa
1.009.749,72
449.028,65 Fornecedores
9.858.115,88 10.691.627,89
16.732,74
76.037,94 (+) Servicos - Saúde
640,75
132,78 Fornecedores - Saúde (nota 3.9)
Bancos conta movimento Saúde (nota 3.1)
9.803.181,31 10.639.441,25
79.853,09 19.814.991,03 Secretaria de Saúde do Estado
Aplicações Financeiras - Saúde (nota 3.2) 1.009.108,97
448.895,87 Serviços de Terceiros
8.065.892,20 8.878.223,27
Clientes
5.249.833,28 9.258.593,28 Serviços de Terceiros P.
Isenção usufruída (nota 10)
1.735.371,02 1.759.063,05
Jurídica - Saúde (nota 3.10)
79.853,09
192.125,70 Trabalhos Voluntários
SES SP-CR Lucy Montoro 1.918,09
2.154,93
996.470,11 1.001.425,05 (+) Outras Receitas Operacionais
4.643.240,00 8.652.000,00 Serviços Próprios
Saúde (nota 3.3.1)
54.934,57
52.186,64
Salários a pagar - Saúde (nota 3.11)
303.172,40
299.481,91 Doações Subvenções
Valores em Negociação
75.793,32
80.574,69 Estrutura SPDM
606.593,28
606.593,28 Contribuições a recolher - Saúde (nota 3.12)
Contrato - Saúde (nota 3.3.2)
54.934,57
52.186,64
487.094,02
480.501,08 (=)Receita Liquida de Serviços Prestados 9.858.115,88 10.691.627,89
Outros Créditos
42.305,58
74.636,43 Provisão de férias -Saúde (nota 3.13)
Provisão de FGTS sobre férias - Saúde
38.953,25
38.390,17 (+) Outras Receitas
Adiantamentos e outros créditos
180
806,76
90.691,73
101.578,25 (+) Receitas Gerais - Saúde
42.305,58
74.636,43 Impostos a recolher - Saúde (nota 3.14)
- Saúde (nota 3.4)
180
806,76
765,39
898,95 Descontos Recebidos
Despesas Pagas Antecipadamente
1.511,03
1.615,77 Benefícios
180
806,76
9.497,62
10.698,19 (=) Receita Liquida
1.511,03
1.615,77 Tributos
Despesas Antecipadas -Saúde (nota 3.5)
9.858.295,88 10.692.434,65
9.497,62
10.698,19 (-) Custos Operacionais
5.126.496,13 5.354.010,10
Estoques (nota 3.6)
143.431,95
297.871,23 Obrigações Tributárias - Saúde (nota 3.15)
Conta
a
Pagar
/
Valores
de
Terceiros
5.344.278,00
8.801.458,48
(-) Servicos
3.595.593,57 3.452.088,67
Materiais utilizados no setor de nutrição -Saúde 5.868,48
8.468,48
Convênios/Contratos
públicos
(-) Pessoal Servicos Proprios
3.460.100,93 3.279.724,54
Materiais utilizados no setor de farmácia- Saúde 4.568,44
5.730,01
a realizar - Saúde (nota 3.18)
5.329.973,92 8.788.992,76 (-) Servicos de Terceiros
135.492,64
172.364,13
Materiais de almoxarifado - Saúde
132.995,03
283.672,74
Serviços de Terceiros P.
(-) Custos com Mercadorias
649.918,93 1.083.938,64
Ativo Não Circulante
510.249,05 7.440.148,34
Física - Saúde (nota 3.10)
2.029,15
8.167,61
(-) Medicamentos e Materiais
649.918,93 1.083.938,64
- 6.798.341,96
Ativo Realizável a Longo Prazo
Outras contas a pagar - Saúde (nota 3.17)
7.317,61
250
(-) Gratuidades
880.983,63
816.342,79
Valores a receber - Saúde
- 6.798.341,96
Estrutura SPDM - Saúde
4.957,32
4.048,11
(-) Isenção usufruída (nota 10)
880.983,63
816.342,79
Ativo Imobilizado - Bens de
Passivo Não Circulante
510.249,05 7.440.148,34
(-) Outros Custos
1.640,00
Terceiros (nota 3.8)
1.764.297,13 1.754.037,10 Imobilizado - Bens de terceiros - Saúde
1.777.497,13 1.767.237,10
(-) Despesas Operacionais
4.731.799,75 5.338.424,55
Imobilizado - Bens de Terceiros -Saúde
1.764.297,13 1.754.037,10 Ajust. vida útil econômica(-) Servicos
3.709.043,90 4.203.531,66
Ajuste Vida Útil Econômica
Bens de terceiros -Saúde
(1.267.248,08) (1.125.430,72)
(-) Pessoal Servicos Proprios
2.626.102,56 2.990.282,91
Bens Terceiros (nota 3.8.2)
(1.254.048,08) (1.112.890,72) Convênios/Contratos Públicos
1.081.023,25 1.211.093,82
Ajuste Vida Útil Econômica
a realizar -Saúde (nota 3.18)
- 5.503.633,33 (-) Servicos de Terceiros
1.918,09
2.154,93
Bens Terceiros - Saúde
(1.254.048,08) (1.112.890,72) Valor Estimado - Rescisão de Contrato
- 1.294.708,63 (-) Trabalhos Voluntários (nota 11)
73.250,58
104.142,16
Ativo Intangível
- Total do Passivo
6.957.080,61 17.521.893,70 (-) Despesas com Mercadorias
73.250,58
104.142,16
13.200,00
13.200,00 Patrimônio Líquido (nota 6)
Intangível de Terceiros - Saúde (nota 3.8.1)
- (-) Medicamentos e Materiais
1.967,85
2.957,28
Ajuste Vida Útil Econômica
5HVXOWDGRQRSHUtRGR6XSHUiYLW'p¿FLW6D~GH

 (-) Tributos
1.967,85
2.957,28
Intangível Terceiros
(13.200,00)
(12.540,00) Total do Passivo e do Patrimônio Líquido 6.957.080,61 17.521.893,70 (-) Impostos Taxas e Contrib
(-) Gratuidades
854.387,39
942.720,26
Ajuste Vida Útil Econôm.
Comparativo da Demonstração do Valor Adicionado
(-) Isenção usufruída (nota 9)
854387,39
942.720,26
Intangível Terceiros - Saúde
(13.200,00)
(12.540,00)
Exercícios encerrados em 31 de Dezembro - Valores em Reais (R$)
93.150,03
85.073,19
dez/20
dez/19 (-) Outros Despesas Operacionais
Total do Ativo
6.957.080,61 17.521.893,70 Descrição
27.955,43
76.474,44
Comparativo das Demonstrações dos Fluxos de Caixa
1 - Receitas
9.858.115,88 10.691.627,89 (-) Financeiras
10.260,03
8.598,75
1.1) Prestação de serviços
8.122.744,86 8.932.564,84 (-) Despesas de Bens Permanentes
Exercícios encerrados em 31 de Dezembro - Valores em Reais (R$)
Descrição
dez/20
dez/19 1.4) Isenção usufruída sobre contribuições 1.735.371,02 1.759.063,05 (-) Estrutura SPDM
54.934,57
Fluxos de caixa das atividades operacionais
(-) Outras Despesas
2 - Insumos Adquiridos de
6XSHUiYLW'p¿FLWGRH[HUFtFLRSHUtRGR


Terceiros (inclui ICMS e IPI)
1.919.078,26 2.550.906,68 (=) Resultado do Exercicio
Ajustes p/ conciliar o resultado às disponibilidades
2.1) Custo das mercadorias
tada é pelo regime de competência para registro das mutações patrimoniais.
geradas pelas atividades operacionais
utilizadas nas prestações d
649.918,93 1.083.938,64 Conforme a Resolução NBC TG 07 (R2) Subvenção e Assistência GovernaVariações nos ativos e passivos
2.2) Materiais, energia, serviços
mentais e conforme ITG 2020 (R1) Entidade sem Finalidade de Lucros, a Ende terceiros e outro
1.176.009,30 1.380.254,85 tidade passou a constituir provisionamentos e outros valores a receber refe(Aumento) Redução em contas a receber
4.008.760,00
428.040,77
10.260,03
10.238,75 rentes às execuções de seus contratos de gestão, convênios e outros tipos
(Aumento) Redução outros créditos
6.830.672,81 6.028.332,51 2.3) Perda / Recuperação de valores ativos
82.890,00
76.474,44 de Assistências Governamentais para que quando do reconhecimento no
(Aumento) Redução de despesas antecipadas
104,74
- 2.4) Outros
7.939.037,62 8.140.721,21 resultado, não traga desequilíbrio entre receitas e despesas provisionadas.
(Aumento) Redução em estoques
154.439,28
34.548,44 3 - Valor Adicionado Bruto (1-2)
Aumento (Redução) em fornecedores
(171.577,81)
(18.515,69) 5 - Valor Adicionado Líquido
3.3.1 - Valores a Receber: Os valores registrados nesta conta em 2020 reProduzido Pela Entidade (3-4)
7.939.037,62 8.140.721,21 presentam valores a receber de curto prazo, relativos ao contrato de gestão
Aumento (Redução) nas doações e
subvenções/Contratos de gestão
(10.257.360,80) (6.246.963,86) 6 - Valor Adicionado Recebido
nº 001.0500.000.016/2016, proveniente da Secretaria de Estado da Saúde,
em Transferência
180
806,76 totalizaram R$ 4.643.240,00 (Quatro Milhões, Seiscentos e Quarenta e Três
Aumento (Redução) em

 Mil, Duzentos e Quarenta Reais). 3.3.2 Valores em Negociação Contrato:
contas a pagar e provisões
(4.317,15) (1.095.641,45)  5HFHLWDV¿QDQFHLUDV
7.939.217,62 8.141.527,97 Por conta do modelo de gestão das organizações sociais de saúde, a instituiAumento (Redução) de Bens de Terceiros
(131.557,33) (141.824,53) 7 - Valor Adicionado Total (5+6)
7.939.217,62 8.141.527,97 ção se valeu da NBC - ITG 2002 (R1) Entidade sem Finalidade De Lucros
Aumento (Redução) Passivo de Arrendamento
- 8 - Distribuição do Valor Adicionado
8.1) Pessoal e encargos
6.088.121,58 6.272.162,38 Item 17 e 27(d), para registrar valores que serão restituídos ou compensaCaixa líquido consumido pelas
1.967,85
2.957,28
atividades operacionais
429.163,74 (1.012.023,81) 8.2) Impostos, taxas e contribuições
GRVSHORyUJmRFRQWUDWDQWHDWpR¿QDOGRFRQWUDWRDWtWXORGHUHHTXLOtEULRHFR8.4) Aluguéis
113.757,17
107.345,26
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
nômico da instituição. A instituição não se limita apenas ao reconhecimento
(-) Adição de Bens de Terceiros
131.557,33
141.824,53 8.5) Isenção usufruída sobre contribuições 1.735.371,02 1.759.063,05 de valores a receber que representam o objeto principal da entidade, mas a
relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na outras transações que são normais e inerentes à sua atividade, utilizando-se
Caixa líquido consumido pelas
atividades de investimentos
131.557,33
141.824,53 sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática da Prevalência da Essência sobre a Forma. No exercício de 2020 o montante
de atos administrativos. As demonstrações contábeis, incluindo as notas contabilizado foi de R$ 606.593,28. 3.4 - Outros Créditos: São as contas a
)OX[RVGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVGH¿QDQFLDPHQWR
explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, são transcri- receber que não se enquadram nos grupos de contas anteriores, sendo con&DSWDomRGH(PSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV
WDVQROLYUR³'LiULR´GD(QWLGDGHHSRVWHULRUPHQWHUHJLVWUDGDVQR&DUWyULR tas a curto prazo normalmente não relacionadas com o objeto principal da
Aumento (Redução) no Caixa e
Equivalentes de Caixa
560.721,07
(870.199,28) de Registros de Pessoas Jurídicas. Com a publicação da portaria 1.420 de instituição. 3.4.1 - Antecipação de Férias: A instituição efetua antecipação
Saldo inicial de Caixa e equivalente
449.028,65 1.319.227,93 19 de dezembro de 2.013 pela RFB, algumas alterações foram introduzidas de férias conforme prevê a legislação Trabalhista (CLT), em seus artigos:
6DOGR¿QDOGH&DL[DHHTXLYDOHQWH

 com relação ao livro diário que passou a ser exigido em formato digital e a Art. 145 - O pagamento da remuneração das férias e, se for o caso, o do aboIRUPDGHDUTXLYDPHQWRSHORFDUWyULRGHUHJLVWURV$GRFXPHQWDomRFRQWiELO no referido. No Art. 143 - serão efetuados até 2 (dois) dias antes do início do
Notas Explicativas às Demonstrações
da Entidade é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e respectivo período. 3.5- Despesas Pagas Antecipadamente: Para atender
Contábeis em 31 de Dezembro de 2.020 e 2.019
Contexto Operacional, Normas e Conceitos Gerais Aplicados nas De- outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil. 2.2 - Nome medidas preventivas adotadas permanentemente, a Entidade efetua contramonstrações Financeiras: A Entidade, SPDM - Associação Paulista para Empresarial, Endereço e CNPJ da Unidade Gerenciada: SPDM - Asso- WDomRGHVHJXURVHPYDORUFRQVLGHUDGRVX¿FLHQWHSDUDFREHUWXUDGHHYHQWXDLV
o Desenvolvimento da MedicinapXPD$VVRFLDomRFLYLOVHP¿QVOXFUDWLYRV ciação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina - Centro de Rea- sinistros, e assim atendendo principalmente o Princípio Contábil de ContiGHQDWXUH]D¿ODQWUySLFDUHFRQKHFLGDGHXWLOLGDGHS~EOLFDHVWDGXDOHPXQLFL- bilitação Lucy Montoro de São José dos Campos - R. Saigiro Nakamura, QXLGDGH2VYDORUHVVHJXUDGRVVmRGH¿QLGRVHPIXQomRGRYDORUGHPHUFDpal, respectivamente pelos decretos nos. 57.925, de 04/03/1966, 40.103 de 600 - Vila Industrial - São José dos Campos - SP - CEP 12220-280 - CNPJ do ou do valor do bem novo, conforme o caso, o saldo no exercício de 2020
$63'0pXPDLQVWLWXLomR¿ODQWUySLFDTXHEXVFDDVXVWHQWD- nº 61.699.567/0036-12. 3 - Principais Práticas Contábeis Utilizadas na é de R$1.511,03. 3.6-Estoques: Os estoques foram avaliados pelo custo
bilidade econômica, social e ambiental. Sua gestão é baseada no sistema Elaboração das Demonstrações: Em todas as suas unidades os regismédio de aquisição. Os valores de estoques contabilizados não excedem os
de governança corporativa e na alta competência de seus colaboradores. tros contábeis são realizados da maneira estabelecida pela matriz e são
valores de mercado e referem-se aos produtos e materiais médico-hospitaFundada em 1933, atualmente é dirigida por um Conselho Administrativo, acatadas todas suas orientações. Face aos inúmeros conceitos aplicados
lares, de conservação e consumo, higiene, gêneros alimentícios e materiais
eleito pela Assembleia de Associados e tem, hoje, como principal objetivo a quando da escrituração dos atos e fatos administrativos que deram origem
de terceiros até a data do balanço. Conforme se demonstra abaixo, o valor
manutenção do Hospital São Paulo (HSP), hospital universitário da Universi- aos Livros Diários, Razões e outros, divulgamos aqueles os quais julgamos
total escriturado em estoques no exercício de 2020 é de R$ 143.431,95.
dade Federal de São Paulo (UNIFESP), bem como outros hospitais, centros mais relevantes conforme estabelece a resolução 1.409/12 (ITG 2002) e
Tipos
Valores em Reais
GHDVVLVWrQFLDHXQLGDGHVD¿QVCaracterísticas da Unidade Gerenciada: suas alterações. O plano de contas adotado atende aos requisitos da Lei
31.12.2020
31.12.2019
O Centro de Reabilitação Lucy Montoro tem como objetivo promover a redu- 11.638/2007. Segundo o manual do CFC, o plano de contas consiste em
Materiais utilizados no setor de Nutrição
2.312,76
8.468,48
omRGDLQFLGrQFLDGHGH¿FLrQFLDQR3DtVHJDUDQWLUDDWHQomRLQWHJUDODHVWD um conjunto de títulos, apresentados de forma coordenada e sistematiza4.568,44
5.730,01
população, a partir de mecanismos para a organização e implantação de Re- GD SUHYLDPHQWH GH¿QLGRV QHOH WUDGX]LGD D HVWUXWXUD GDV FRQWDV D VHUHP Materiais utilizados no setor de Farmácia
136.550,75
283.672,74
GHVGH$VVLVWrQFLDj3HVVRDFRP'H¿FLrQFLD)tVLFD$XQLGDGHGH6mR-RVp utilizadas de maneira uniforme para representar o estado patrimonial da Materiais de Almoxarifado
dos Campos a partir da Resolução SS-54 Nº 114 de 22/06/2016 é gerencia- entidade, e de suas variações, em um determinado período. Nesse sentido Materiais de Terceiros
143.431,95
297.871,23
da pela Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina - SPDM, DIXQomRHRIXQFLRQDPHQWRGDVFRQWDVVHUmRXWLOL]DGRVFRQIRUPHDFRGL¿- Total
GHVGHVXDLQDXJXUDomRHPTXHWHPFRPR¿QDOLGDGHDDPSOLDomR cação do plano de contas. 3.1 - Caixa e Equivalentes de Caixa: Os valores 3.7- Valores a Receber Estimativas de Rescisão Contratual: Até 2019 a
da rede hospitalar estadual. O primeiro contrato de gestão foi assinado em FRQWDELOL]DGRV QHVWH VXEJUXSR UHSUHVHQWDP PRHGD HP FDL[D H GHSyVLWRV entidade entendeu por bem realizar uma estimativa de rescisão contratual,
HQFHUURXVHHPDSyVFRQFRUUrQFLDS~EOLFDLQLFLRX- à vista em conta bancária, bem como recursos que possuem as mesmas em contas de ativo e passivo, em caso de rescisão unilateral dor parte do
-se um novo contrato - Processo 001.0500.000.016/2016 em 19/08/2016 características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 yUJmR S~EOLFR FRQWUDWDQWH 'HYLGR D VXD UHOHYkQFLD D HVWLPDWLYD OHYD HP
consideração os valores para rescisão do contrato de trabalho coletivo, se
com vigência de 5 anos, encerrando-se no dia 18/08/2021, este novo con- (noventa) dias.
31.12.2020
31.12.2019 GHYLGRVIRVVHPHPSDUD¿QVGHUHFROKLPHQWRGH)*76 
trato com um valor global estimado de R$ 38.018.520,00. Sendo repassa- R$
- MULTA) e aviso prévio indenizado, conforme quadro abaixo:
dos no ano de 2020 os valores relativos ao Termo Aditivo 01/2020 de R$ Saldo em Caixa
31/12/2020
31/12/2019
640,75
132,78 Descrição
8.652.000,00. A proposta do CRLM SJC é gerar condições das pessoas com Saldo em Bancos
R$ 542.613,85
1.009.108,97
448.895,87 Aviso Prévio Indenizado
GH¿FLrQFLDItVLFDVHUHPLQFOXtGDVQDVRFLHGDGHDSDUWLUGRGHVHQYROYLPHQWR Aplicações Financeiras
R$ 752.094,78
1.009.749,72
449.028,65 Multa 50% FGTS
de suas habilidades e potencialidades. O atendimento se destina, principal- Total
- R$ 1.294.708,63
mente, aos pacientes com lesões medulares, amputações, com sequelas fí- Os recursos disponíveis para a unidade gerenciada estão disponíveis em Total
sicas e cognitivas de traumatismo cranioencefálico, com paralisia cerebral e FRQWDFRUUHQWHEDQFiULDR¿FLDOHUHSUHVHQWDPHPRPRQWDQWHGH Em 31 de dezembro de 2020 a instituição entendeu por bem que não calesão encefálica adquirida - com disfunção ou interrupção dos movimentos de R$ 640,75 (Seiscentos e quarenta reais e setenta e cinco centavos) demons- beria constituir Estimativa de Rescisão Contratual em virtude da Cláusula
membros (superiores, inferiores ou ambos), e com severa restrição de mobili- trado no quadro acima. 3.2-Aplicações Financeiras: As aplicações estão nº 10 do Contrato de Gestão 001.0500.000.016/2016 prever que os custos
dade. Em 2020, as principais atividades desenvolvidas na unidade gerencia- demonstradas pelo valor da aplicação acrescido dos rendimentos correspon- UHODWLYRV j GLVSHQVD FRP SHVVRDO VHUmR DUFDGRV SHOR yUJmR S~EOLFR FRQGDIRUDPUHDELOLWDomRHGLVSHQVDomRGHyUWHVHV1 - Imunidade Tributária: dentes, apropriados até a data do balanço, com base no regime de compe- tratante, não cabendo mais realizar tal provisionamento. Trimestralmente
A SPDM enquadra-se no conceito de imunidade tributária disposta no art. tência. As aplicações são referenciadas como sendo com restrição uma vez a unidade gerenciada realiza provisionamento de despesas para possível
150, Inciso VI, alínea ”C” e seu parágrafo 4º e artigo 195, parágrafo 7° da que os valores se encontram aplicados por força de convênios e contratos rescisão coletiva de trabalho de trabalho e dispensa de pessoal, em caso de
Constituição Federal, de 05 de outubro de 1988. 2 - Apresentação das De- de gestão cujo rendimento reverte em favor do contratante e não da SPDM. rescisão unilateral do contrato por parte do contratante, em conformidade
com o Plano de Trabalho e Instrumento pactuado, ou em caso de ausênTipo de
monstrações Contábeis: 1DHODERUDomRGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVD
Aplicação
Taxa %
31/12/2020 31/12/2019 cia de cláusula contratual que cubra tal risco. 3.8-Imobilizado - Bens de
Entidade adotou a Lei n° 11.638/2007, Lei nº 11.941/09 que alteraram arti- Instituição
Terceiros: O imobilizado do Centro de Reabilitação Lucy Montoro de
Taxa PCT:
gos da Lei nº 6.404/76 em aspectos relativos à elaboração e divulgação das
CDB
95% CDI 1.009.108,97 448.895,87 São José dos Campos é composto por bens de terceiros os quais são clasGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV$63'0HODERURXVXDVGHPRQVWUDo}HVHPRE- Banco do Brasil
- VL¿FDGRVGHPRGRDDWHQGHUDOHJLVODomRDWXDO2VEHQVGHWHUFHLURVVmRIUXservância às práticas contábeis adotadas no Brasil, características qualitati- Banco do Brasil Poupança Taxa 7,56% a.a
1.009.108,97 448.895,87 to de aquisição realizada com recursos de contratos de gestão para os quais
vas da informação contábil, Resolução nº 1.374/11 que deu nova redação à Total
NBC TG que trata da Estrutura Conceitual para a Elaboração e Apresenta- (*) a instituição mantém esforços para operar com as melhores taxas disponí- a instituição aguarda o termo de permissão de uso fornecido pela SES.
ção das Demonstrações Contábeis, Resolução No. 1.376/11 (NBC TG 26), YHLVQDLQVWLWXLomR¿QDQFHLUD3.3 -Contas a Receber: A prática contábil ado- Os ativos passaram a estar distribuídos da seguinte forma:
que trata da Apresentação das Demonstrações Contábeis, Deliberações
Demonstrativo da movimentação de Bens do Ativo Imobilizado em 2020
da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e outras Normas emitidas pelo Descrição
Posição em 31/12/2019
Aquisição
Baixa
Posição em 31/12/2020
Conselho Federal de Contabilidade (CFC) aplicável às Entidades sem Fins Imobilizado-Bens de Terceiros
1.767.237,10
10.719,03
459
1.777.497,13
Lucrativos, e Res. CFC N.º 1.409/12 - ITG 2002 (R1) - Entidade sem Fina- Bens Móveis
1.754.037,10
10.719,03
459
1.764.297,13
OLGDGH GH /XFURV D TXDO HVWDEHOHFH FULWpULRV H SURFHGLPHQWRV HVSHFt¿FRV Apar. Equip. Utens. Med. Odont. Lab.
877.479,63
877.479,63
de avaliação, de reconhecimento das transações e variações patrimoniais, Equip. Processamento de Dados
158.978,96
2.255,65
161.234,61
de estruturação das demonstrações contábeis e as informações mínimas Mobiliário em Geral
498.854,48
5.580,00
504.434,48
D VHUHP GLYXOJDGDV HP QRWDV H[SOLFDWLYDV GH HQWLGDGH VHP ¿QDOLGDGH GH Máq. Utens e Equip.Diversos.
171.444,93
2.883,38
459
173.869,31
47.279,10
47.279,10
lucros. 2.1-Formalidade da escrituração contábil - resolução 1.330/11 Apar e Equip. Comunicação
13.200,00
13.200,00
(NBC ITG 2000): A Entidade mantém um sistema de escrituração unifor- Intangível Bens de Terceiros
13.200,00
13.200,00
me dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Software
1.767.237,10
10.719,03
459
1.777.497,13
2VUHJLVWURVFRQWiEHLVFRQWrPRQ~PHURGHLGHQWL¿FDomRGRVODQoDPHQWRV Total Imobilizado - Terceiros
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Demonstrativo da Movimentação dos Ajustes de Vida Útil dos Bens de Terceiros em 2020
de 2.012, e descrito em notas explicativas dos anos anteriores, a SPDM
Posição em
Transferência
Ajustes
Posição em
Taxas anuais procedeu a ajustes necessários para se adequar ao que estabelecem as
31/12/2019
Baixa
vida útil
31/12/2020 médias Ajustes % Resoluções 1305/10 e 1409/12, no que se refere ao reconhecimento dos
Ajuste Vida útil de Bens de Terceiros
(1.125.430,72)
3,83 (141.821,19 (1.267.248,08)
% recursos com restrição originários de contratos de gestão, convênios públiBens Móveis
(1.112.890,72)
3,83 (141.161,19) (1.254.048,08)
10 cos e outros tipos de Assistência Governamental. O patrimônio líquido atuApar Equip Utens Med. Odont. Lab.
(457.794,03)
- (65.133,72)
(522.927,75)
10 almente não apresenta valores, em virtude de aplicação do que estabelece
Equip. Processamento de Dados
(149.224,05)
(3.544,38)
(152.768,43)
20 as Resoluções CFC 1409/12 (Item 11) e CFC 1305/10 (Item 12 e 15a), que
Mobiliário em Geral
(372.999,94)
- (50.395,50)
(423.395,44)
10 enquanto não atendido os requisitos para reconhecimento no resultado, a
Máq. Utens e Equip Diversos
(101.064,17)
3,83 (17.359,59)
(118.419,93)
10 contrapartida da Assistência Governamental de Contribuição para Custeio
Apar e Equip Comunicação
(31.808,53)
(4.728,00)
(36.536,53)
10 H ,QYHVWLPHQWR GHYH VHU HP FRQWD HVSHFt¿FD GR 3DVVLYR GH IRUPD TXH R
Intangíveis
(12.540,00)
(660,00)
(13.200,00)
20 UHVXOWDGRVHUiVHPSUH³]HUR´(PYLUWXGHGDDSOLFDomRGDVQRUPDVDFLPD
Software
(12.540,00)
(660)
(13.200,00)
20 relacionadas, a Entidade optou em não divulgar a DMPL - Demonstração
Ajuste Vida útil de Bens de Terceiros
(1.125.430,72)
3,83 (141.821,19) (1.267.248,08)
da Mutação do Patrimônio Líquido, pois não houve movimentação no Patri3.8.1 Ativo Intangível: São aqueles que não tem existência física, trata-se operacionais. As receitas operacionais da instituição são aplicadas na ati- mônio Líquido nos períodos de 2019 e 2020 respectivamente. 7 - Resultade um desmembramento do ativo Imobilizado, que a partir da vigência da vidade operacional e são reconhecidas pelo regime de competência, de do Operacional: (PIDFHjDGRomRGD1RUPD%UDVLOHLUDGH&RQWDELOLGDGH
Lei 11.638/2007, passa a contas apenas com os bens corpóreos de uso acordo com a Resolução CFC Nº 1.305/10 (NBC TG 07(R2) - Subvenção NBC TG 07 (R2) - Subvenção e Assistência Governamentais, a subvenção
permanente. 3.8.2 Ajuste de Vida Útil Econômica - Bens Móveis: A insti- e Assistência Governamentais), Item 12, onde a subvenção governamental governamental deve ser reconhecida como receita ao longo do período e
tuição efetua o ajuste do tempo de vida útil dos bens de terceiros, de proprie- deve ser reconhecida como receita ao longo do período e confrontada com confrontada com as despesas que pretende compensar, em base sistemádade do contratante, através do método linear e utilizando as taxas anuais as despesas que pretende compensar, sempre levando em consideração a tica, desde que atendidas as condições desta norma (Item 12). Portanto,
divulgadas em nota explicativa (3.8 Imobilizado), de modo a demonstrar o Prevalência da Essência sobre a Forma, no reconhecimento de contratos ou DDSXUDomRGRUHVXOWDGRGRH[HUFtFLRUHFRQKHFLGRHPFRQWDHVSHFt¿FDGR
valor residual dos bens de terceiros. Os softwares são amortizados pelo convênios. 5.1.1 - Rendimentos sobre Aplicação Financeira: Os recursos 3DWULP{QLR/tTXLGRUHSUHVHQWD³]HUR´$DSXUDomRGRUHVXOWDGRVHQmRDSOLtempo de vida útil estimado. 3.9 - Fornecedores: As obrigações com forne- provenientes de convênios e contratos públicos, são eventualmente manti- cada a norma, seria composto de Receitas obtidas através dos contratos
cedores nacionais são reconhecidas pelo seu custo de aquisição, de acordo GRVHPFRQWDGHDSOLFDomR¿QDQFHLUDHQTXDQWRQmRXWLOL]DGRVSDUDRFXV- e convênios públicos na ordem de R$ 8.652.000,00; acrescidos de Outras
com os valores praticados no mercado interno. São registrados pelo valor WHLR GD XQLGDGH JHUHQFLDGD 2V UHQGLPHQWRV VREUH DSOLFDo}HV ¿QDQFHLUDV Receitas no valor de R$ 18.747,93; e deduzidas das Despesas e Custos
GDVQRWDV¿VFDLVRXIDWXUDVSURYHQLHQWHVGDFRPSUDGHPDWHULDLVPHGLFD- são reconhecidos como Receitas Financeiras no Resultado da Entidade, e Operacionais na ordem de R$ 8.121.006,77; encerrando o exercício com
mentos e demais itens de consumo. O prazo médio de pagamento dos for- WUDQVIHULGRVSDUDDFRQWDGH3DVVLYRGHQRPLQDGD³&RQYrQLRV&RQWUDWRV3~- um resultado superavitário no valor de R$ 549.741,16. 8 - Das Disposições
necedores é de aproximadamente 90 dias. 3.10- Serviços de Terceiros PF/ EOLFRVj5HDOL]DU´HPFRQIRUPLGDGHFRPR,WHPGD1%&7* 5 6XE- da Lei 12.101 e Portaria 834/16 MS: Por ser Entidade Filantrópica da área
PJ: Estas obrigações representam a contratação de serviços de terceiros, venção e Assistência Governamental. Em 2020 tais valores representam o da saúde, a SPDM, em conformidade ao estabelecido no inciso II do artigo
pessoa física e jurídica pela instituição, em sua grande parte relacionada a montante de R$ 18.567,93. 5.2 - Custos e Despesas Operacionais: Os 4º da Lei 12.101 de 27 de Novembro de 2009, alterada pela Lei 12.868/13
contratos de prestação de serviços médicos e não médicos, tais como: ser- custos e despesas operacionais estão relacionados aos setores produtivos UHJXODPHQWDGDSHOR'HFUHWRQWHPSRUREULJDomRRIHUWDUjSRSXviços prestados de utilidade pública, assessoria técnica e jurídica, portaria, GDLQVWLWXLomRHIRUDPFODVVL¿FDGRVOHYDQGRHPFRQVLGHUDomRDHVWUXWXUDGR lação carente sem distinção de etnia, sexo, credo ou religião, a prestação
segurança e limpeza. 3.11 - Salários a Pagar: De acordo com o Art. 76 da sistema de custos da SPDM. As despesas operacionais estão relacionadas de todos os seus serviços aos clientes do SUS no percentual mínimo de
CLT - Salário é a contraprestação mínima devida e paga diretamente pelo DRVYDORUHVUHIHUHQWHVDRVVHWRUHVDGPLQLVWUDWLYRVHGHDSRLRjLQVWLWXLomR sessenta por cento, e comprovar, anualmente, a prestação dos serviços de
empregador a todo trabalhador, inclusive ao trabalhador rural, sem distinção HIRUDPVHJUHJDGRVHFODVVL¿FDGRVGHDFRUGRFRPHVWDHVWUXWXUDSDUDPH- que trata o inciso II, com base no somatório das internações realizadas e
de sexo, por dia normal de serviço. A instituição efetua o pagamento mensal trizada no sistema da SPDM. 5.3 - Auxílios, Subvenções e ou Convênios dos atendimentos ambulatoriais prestados. Os atendimentos ambulatoriais
das remunerações no quinto dia útil subsequente ao mês de competência. Públicos: 6mR UHFXUVRV ¿QDQFHLURV SURYHQLHQWHV GH FRQWUDWRV GH JHVWmR
prestados pela entidade deverão ser totalizados com base nos dados dis3.12 - Contribuições a Recolher: Representam os valores devidos sobre a FRQYrQLRVRXRXWURVLQVWUXPHQWRV¿UPDGRVFRPyUJmRVJRYHUQDPHQWDLVH
poníveis e informados no Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA). De
folha de pagamento e relativos ao cumprimento de recolhimentos de INSS e
que tem como objetivo principal operacionalizar projetos e atividades pré- acordo com a mesma portaria, a entidade que tenha sob sua gestão outras
FGTS. Com relação ao PIS a unidade gerenciada recebeu a Imunidade atra-determinadas. Periodicamente, conforme contrato, a Entidade presta conta entidades poderá incorporar nos seus serviços o limite de 10% dos serviços
vés do Processo tributário Nº 2006.61.00.001474-9/SP, que suspendem a
GH WRGR R ÀX[R ¿QDQFHLUR H RSHUDFLRQDO DRV yUJmRV FRPSHWHQWHV ¿FDQGR prestados ao SUS pelos estabelecimentos a ele vinculados. Em 2020, os
exigibilidade de recolhimento do PIS sobre a folha de pagamento a alíquota
WDPEpP WRGD GRFXPHQWDomR D GLVSRVLomR SDUD TXDOTXHU ¿VFDOL]DomR 2V dados de atendimento do Centro de Reabilitação Lucy Montoro são:
de 1%/mês. Dessa forma, a unidade gerenciada reconheceu os respectivos
FRQYrQLRV¿UPDGRVHVWmRGHDFRUGRFRPRHVWDWXWRVRFLDOGD(QWLGDGHHDV
Produção - 2020
valores de Isenção e Restituição em suas Demonstrações Contábeis. 3.13 GHVSHVDVGHDFRUGRFRPVXDV¿QDOLGDGHV$(QWLGDGHSDUDDFRQWDELOL]DomR Linha de Atendimento
SUS
Provisões Férias e Encargos: Foram provisionados com base nos direitos
22.793
adquiridos pelos empregados até a data do balanço. 3.14 - Impostos a GHWRGRVVHXVWLSRVGH$VVLVWrQFLDV*RYHUQDPHQWDLVDWHQGHj5HVROXomR Atendimento Reabilitação - Total
2.683
Recolher: Representam os valores devidos sobre a folha de pagamento CFC N º 1.305/10 (NBC TG 07(R2) Subvenção e Assistência Governamen- Consulta médica
10.399
e relativos ao cumprimento de recolhimentos de IRRF sobre serviços pes- tais), na qual uma Assistência Governamental deve ser reconhecida como Consulta não médica
receita
ao
longo
do
período
e
confrontada
com
as
despesas
que
pretenTerapia/sessão
não
médica
9.711
soal próprio em regime CLT. 3.15- Obrigações Tributárias: A obrigação
135
tributária de acordo com o §1º do art. 113 do CTN, é aquela que surge GH FRPSHQVDU HP EDVH VLVWHPiWLFD GHVGH TXH DWHQGLGDV jV FRQGLo}HV Proced. Médicos - Acompanhamento (Reabilitação)
1.672
com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou da Norma. Todos os tipos de Assistência Governamental não podem ser Dispensação OPM - Total
495
penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decor- creditadas diretamente no patrimônio líquido. Enquanto não atendidos os Órteses fornecidas
29
rente. Constituem as obrigações de IRRF, INSS, ISS e PIS/COFINS/CSLL, requisitos para reconhecimento da receita na demonstração do resultado, Próteses fornecidas
840
relativos aos valores relacionados aos prestadores de serviços de terceiros a contrapartida da Assistência governamental registrada no ativo é feita em Meios de locomoção fornecidos
308
contratados pela unidade gerenciada, o montante a pagar em 2020 referen- FRQWDHVSHFt¿FDGRSDVVLYR1RH[HUFtFLRGHD$VVRFLDomRUHFHEHX Outros (Cadeira de banho, Palmilha, Tira,etc fornecidas)
2¿FLQDV

tes aos impostos citados acima foi R$ 9.497,62, e em 2019 representam R$ Assistências Governamentais Estaduais conforme quadro abaixo:
R$ Grupo - Atividade Educativa
10.698,19. 3.16- Estimativas Contábeis: A elaboração das demonstrações Contratos
8.652.000,00 Pacientes Atendidos - Atividade Educativa
contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer 001.0500.000.016/2016 T.A. 01/2020
42
que a Administração use de julgamento na determinação e no registro de 6. Patrimônio Líquido: Conforme esclarecido em balanços anteriores, de SADT Total
determinados valores que sejam registrados por estimativa, as quais são es- acordo com apurado na Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Dados extraídos do DATASUS, em 17/02/2021.
tabelecidas com o uso de premissas e pressupostos em relação a eventos 9 - Relatório de Execução do Contrato de Gestão
Relatório de Execução do Contrato de Gestão - 2020
IXWXURV,WHQVVLJQL¿FDWLYRVUHJLVWUDGRVFRPEDVHHPHVWLPDWLYDVFRQWiEHLV
1 Semestre
2 Semestre
Total
incluem as provisões para ajuste dos ativos ao valor de realização ou recu- Linha de Contratação
Contratado Realizado Contratado Realizado Contratado Realizado
peração, as provisões para indenizações e provisões para perdas em geral.
1.788
1.461
1.788
2.049
3.576
3.510
No caso da Provisão de Férias e Encargos, os mesmos foram provisionados Consulta Médica - Total
228
118
228
134
456
252
com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço. Primeira consulta - médica
Consulta
subsequente
médica
1.560
958
1.560
1.424
3.120
2.382
A liquidação das transações registradas com base em estimativas poderá
Primeira
consulta
médica
telemedicina
resultar em valores divergentes devido a imprecisões inerentes ao processo
385
491
876
de sua determinação. A Administração da Entidade revisa periodicamente Consulta subsequente - médica - telemedicina
18.468
14.660
18.468
22.306
36.936
36.966
as estimativas e premissas. 3.17 - Outras contas a pagar: Os valores evi- Atendimento Não Médico Total
6.540
3.023
6.540
3.790
13.080
6.813
denciados em outras contas a pagar, referem-se a outras obrigações que Consultas não médicas
11.928
5.830
11.928
9.322
23.856
15.152
num primeiro instante não se encaixam nas demais nomenclaturas do plano Procedimentos Terapêuticos (Sessões)
2.264
3.602
5.866
de contas da Instituição, ou ainda, aqueles valores não usuais a atividade Consultas não médicas - telemedicina
3.543
5.592
9.135
principal da instituição. 3.18 - Convênios/Contratos Públicos a Realizar: Procedimentos Terapêuticos (Sessões) - telemedicina
72
23
72
58
144
81
De acordo com a Resolução 1.305/10 NORMA NBC TG 07 (R2) e Resolu- Procedimentos Médicos Total
312
394
312
278
624
672
ção 1.409/12 (ITG 2002-R1) Item 12, a SPDM passou a adotar a sistemática Fornecimento de Órtese/Próteses/Meios Auxiliares - Acompanhamento
162
274
162
202
324
476
de contabilização dos valores mantidos no Contrato de Gestão com o po- Órteses
12
10
12
20
24
30
der público, de forma a evidenciar os valores previstos a serem realizados, Próteses
Meios
de
locomoção
138
110
138
56
276
166
durante a execução do contrato, na execução da atividade operacional. O






saldo a realizar em curto prazo em 31.12.2020 representa R$ 5.329.973,92 2¿FLQDV7RWDO$FRPSDQKDPHQWR
168
50
168
108
336
158
(Cinco milhões, trezentos e vinte e nove mil, novecentos e setenta e três Atividade Educativa/Orientação em Grupo Total - Acompanhamento
36
10
36
29
72
39
reais e noventa e dois centavos). 4 - Contingências Ativas e Passivas: Grupo-Atividadeeducativa
132
40
132
79
264
119
2VFRQFHLWRVDSOLFDGRVSDUD¿QVGHFRQVWLWXLomRGH&RQWLQJrQFLDVDOpPGRV Pacientes atendidos - Atividade educativa
FRQFHLWRVHVWDEHOHFLGRVSDUDFODVVL¿FDomRGRVSURFHVVRVGHDo}HVHP³SUR- SPDM - Centro de Reabilitação Lucy Montoro de São José dos Campos ria Patronal, sobre a folha de pagamento por Serviços de Terceiros:
YiYHO´ ³SRVVtYHO´ H ³UHPRWD´ QR TXH VH UHIHUH DR SRQWR GH YLVWD FRQWiELO
A Isenção da Contribuição Previdenciária Patronal incide também sobre a
Relatório de Execução Orçamentária - Exercício 2020
se encontram em conformidade com o estabelecido na Resolução CFC nº Receitas
Custeio
Investimento folha de pagamento por Serviços de Terceira pessoa física. Tal isenção se
1.180/09 que aprova a NBC TG 07 (R2) e Deliberação CVM nº 594, de 15 Repasses do Contrato / Convênio
8.652.000,00
- HQFRQWUDUHJLVWUDGDHPFRQWDHVSHFt¿FDGHUHFHLWDVVHQGRTXHQRH[HUFtFLR
de setembro de 2009 que aprova o CPC 25. Para tanto, os eventos são Receitas Financeiras e Outras Receitas
20.349,31
- de 2020 atingiu um montante de R$ 2.029,16. 10.3 -Isenção da Contricaracterizados em situações nas quais, como resultado de eventos passa- Total das Receitas
8.672.349,31
- buição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS): A isendos, pode haver uma saída de recursos envolvendo benefícios econômicos Despesas
Custeio
Investimento ção da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS)
futuros na liquidação de: (a) obrigação presente (provável); ou (b) obrigação Despesas com Pessoal
6.184.199,99
- HVWiEDVHDGDQDFRQGLomR¿ODQWUySLFDGD(QWLGDGH&RQIRUPHFODVVL¿FDomR
SRVVtYHOFXMDH[LVWrQFLDVHUiFRQ¿UPDGDDSHQDVSHODRFRUUrQFLDRXQmRGH Despesas com Materiais,
HP FRQWD HVSHFt¿FD R PRQWDQWH QR H[HUFtFLR  IRL GH 5 
um ou mais eventos futuros incertos não totalmente sob controle da entida- Serviços e Outras Despesas
1.927.428,25
- Tomando-se por base os recursos recebidos em 2019, esse montante foi
GH UHPRWD 3DUDHYHQWRVRQGHDFODVVL¿FDomRpSURYiYHOKiXPDREULJDomR Total das Despesas
8.111.628,24
- de R$ 266.346,71. 10.4- Isenção sobre Contribuição ao Programa de
presente que provavelmente requer uma saída de recursos e neste caso 10 - Contribuições Sociais: Por atender aos requisitos estabelecidos no Integração Social (PIS): Com referência a Contribuição ao Programa de
a provisão é constituída ou reconhecida contabilmente. Para eventos de artigo 29 da Lei 12.101 de 27/11/2009, alterada pela Lei 12.868/13, regula- Integração Social (PIS), recentemente, em 2014, a Jurisprudência do SuFODVVL¿FDomR SRVVtYHO Ki REULJDomR SRVVtYHO RX SUHVHQWH TXH SRGH PDV PHQWDGDSHOR'HFUHWRHjSRUWDULDGHGR0LQLVWUR SUHPR7ULEXQDO)HGHUDO 67) IRLUHD¿UPDGDHPVHVVmRSOHQiULDTXDQWRj
provavelmente não irá requerer uma saída de recursos. Neste caso, nenhu- GD6D~GHD,QVWLWXLomRWHYHRVHX&HUWL¿FDGRGH(QWLGDGH%HQH¿FHQWHGH LPXQLGDGHWULEXWiULDGDVHQWLGDGHV¿ODQWUySLFDVHPUHODomRDR3URJUDPDGH
ma provisão é constituída ou reconhecida e a divulgação é exigida para o Assistência Social na área da Saúde (CEBAS-Saúde), deferido conforme Integração Social (PIS). A matéria foi discutida no julgamento do Recurso
passivo contingente. Caso seja remota, há obrigação possível ou obriga- Portaria SAS/MS nº 1.893, de 07 de dezembro de 2016, publicada no Diário Extraordinário (RE) 636941, que teve repercussão geral reconhecida. Desta
ção presente cuja probabilidade de uma saída de recursos é remota. 2¿FLDOGD8QLmRHPFRPYDOLGDGHGHj IRUPD HQWHQGH R 67) TXH HQWLGDGHV ¿ODQWUySLFDV SRUWDGRUDV GR &(%$6
Em virtude da característica de prestadora de serviços na área hospitalar, fazendo jus ao direito de usufruir da isenção do pagamento da Cota Pa- fazem jus a imunidade sobre contribuição para PIS, e no exercício de 2017 a
as unidades da SPDM por vezes são acionadas em ações cíveis. Tais ações tronal das Contribuições Sociais e isenção da COFINS (Contribuição para unidade gerenciada recebeu a Imunidade do mesmo, através do processo
têm por origem, independente do mérito, tanto casos de supostos erros mé- o Financiamento da Seguridade Social), que também é uma contribuição tributário Nº 2006.61.00.001474-9/SP, que suspendem a exigibilidade de
dicos, indenizatórias, quanto processos administrativos e cobranças propos- social, de natureza tributária, incidente sobre a receita bruta das empre- estar recolhendo PIS sobre a folha de pagamento a alíquota de 1%/mês.
tas por fornecedores. Para processos onde a possibilidade de perda em VDVHPJHUDOGHVWLQDGDD¿QDQFLDUDVHJXULGDGHVRFLDO(PGHMDQHLUR &RQIRUPH FODVVL¿FDomR HP FRQWD HVSHFL¿FD R PRQWDQWH QR H[HUFtFLR GH
HUDWLGDFRPR³SURYiYHO´IRLFRQVWLWXtGDDSURYLVmRQDVFRQWDV de 2018, a Entidade protocolou, tempestivamente, junto ao Ministério da 2020 foi de R$ 51.670,41. 11 -Trabalho Voluntário: Em 02/09/2015 o
de passivo. Ainda, no exercício de suas atividades de prestadora de servi- Saúde, o seu requerimento de renovação, conforme processo SIPAR nº Conselho Federal de Contabilidade publicou a revisão da Interpretação
ços, em 2020, a SPDM acumulou passivos resultantes de reclamações tra- 25000.003623/2018-01, o qual aguarda deferimento pelo Ministério. Os 7pFQLFD*HUDO ,7* (QWLGDGHVHP¿QDOLGDGHGHOXFURVQRUPDTXH
EDOKLVWDV$TXHODVFXMDSUREDELOLGDGHGHSHUGDHUDWLGDFRPR³SURYiYHO´VH montantes das isenções e as contribuições usufruídas durante o exercício regulamenta a contabilidade das entidades do Terceiro Setor. Dentre as
encontram devidamente provisionadas no balanço (Passivo) na rubrica de GHVHHQFRQWUDPUHJLVWUDGRVHPFRQWDHVSHFt¿FDGHUHFHLWDHWRWDOL- alterações realizadas na ITG 2002 encontra-se a que estabelece que o
Contingências Trabalhistas. Para ações onde a possibilidade de perda era zou R$ 1.735.371,02. Em face de Entidade ter como área de atuação pre- trabalho dos integrantes da administração das entidades deve ser incluído
WLGD FRPR ³SRVVtYHO´ R PRQWDQWH FKHJRX D 5  (P DWHQGLPHQWR ponderante a da Saúde, tem obrigatoriedade de cumprir o estabelecido na como trabalho voluntário. Desta forma, conforme item 19, a Entidade reao Princípio do Conservadorismo (Prudência) as contingências ativas não SRUWDULDGHDTXDOGLVS}HVREUHRSURFHVVRGH&HUWL¿FDomR conhece pelo valor justo a prestação do serviço não remunerado do volundevem ser contabilizadas enquanto não estiver efetivamente assegurada GDV(QWLGDGHV%HQH¿FHQWHVGH$VVLVWrQFLD6RFLDOQDiUHDGD6D~GH &(- tariado, que é composto essencialmente por pessoas que dedicam o seu
D VXD REWHQomR HP GHFLVmR ¿QDO SDUD D TXDO QmR FDLEDP PDLV TXDLVTXHU BAS-SAÚDE) e traz em seu artigo 30 que na análise das demonstrações tempo e talento uma importante participação em várias ações realizadas
recursos. Mesmo nas situações em que a probabilidade seja favorável, isto contábeis serão observadas prioritariamente: - Demonstração do Resultado pela entidade. A Instituição possui apenas um tipo de trabalho voluntário,
QmR p VX¿FLHQWH SDUD GDU EDVH DR UHFRQKHFLPHQWR GR JDQKR FRQWLQJHQWH '5( RYDORUGREHQHItFLR¿VFDOXVXIUXtGR LQFLVR,,DOtQHD³G´ HHP1RWDV sendo o trabalho dos dirigentes estatutários. Para o cálculo da remuneraXPDYH]TXHHVWDQmRDVVHJXUDXPDGHFLVmR¿QDOIDYRUiYHOjLQVWLWXLomR
([SOLFDWLYDVRYDORUGRVEHQHItFLRV¿VFDLVXVXIUXtGRV LQFLVR,,,DOtQHD³&´  ção que seria devida, a Entidade toma por base o número de Conselhos,
SPDM - Centro de Reabilitação Lucy Montoro
Desta forma, para continuar cumprindo o estabelecido em portaria, a Enti- RGH&RQVHOKHLURVHRWHPSRGHGLFDGRjDWLYLGDGHSRUFDGDXP7RPDQGR
Passivas
Trabalhista
Cível
Tributária dade continua reconhecendo na DRE os valores usufruídos. As isenções e como base o valor médio da hora multiplicado pelo número de horas cheProvável
- contribuições sociais usufruídas são referentes a COFINS, PIS sobre folha gou-se ao montante devido no mês, o qual foi dividido de maneira simples
Possível
1.366,69
- de pagamento, INSS Patronal sobre a folha de pagamentos sobre serviços pelo número de unidades ativas no período. Em 2020, o trabalho voluntáRemota
- próprios e de terceiros PF. 10.1-Isenção da Contribuição Previdenciária rio estatutário representou R$1.918,09; em 2019 estes valores apurados
5 - Origem e Aplicação dos Recursos: As receitas, inclusive as doações, Patronal sobre a folha de pagamento de empregados: Conforme des- foram de R$ 2.154,93. 12 - Seguros: Para atender medidas preventivas
subvenções, contribuições, bem como as despesas, são registradas pelo FULWR QR LWHP  &RQWULEXLo}HV 6RFLDLV IDFH j VXD FRQGLomR GH (QWLGDGH adotadas permanentemente, a Entidade efetua contratação de seguros
regime de competência. As receitas da Entidade são apuradas através dos Filantrópica garantida nos termos da Lei 12.101/2009, a Entidade usufruiu HP YDORU FRQVLGHUDGR VX¿FLHQWH SDUD FREHUWXUD GH HYHQWXDLV VLQLVWURV H
comprovantes, entre eles, avisos bancários, recibos e outros, como tam- ano exercício de 2020, da isenção da Contribuição Previdenciária Patronal assim atendendo principalmente o Princípio de Contábil de Continuidade.
bém suas despesas são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos, em sobre a folha de pagamento de empregados a qual se encontra registrada 13 - Exercício Social: Conforme estabelece o art. 41 do Estatuto Social
FRQIRUPLGDGHFRPDVH[LJrQFLDVOHJDLV¿VFDLV5.1 - Das Receitas Opera- HPFRQWDHVSHFt¿FDPRQWDHP5(PDUHIHULGDLVHQ- da Instituição, o exercício social coincide com o ano civil, iniciando-se em
cionais: Os recursos públicos obtidos através de contratos de gestão ou omR TXH WDPEpP VH HQFRQWUD UHJLVWUDGR HP FRQWD HVSHFt¿FD GH UHFHLWD 1º de janeiro e encerrando-se em 31 de dezembro de cada ano. São Pauconvênios é de uso restrito para custeio e/ou investimento das atividades totalizou R$ 1.468.173,14. 10.2 - Isenção da Contribuição Previdenciá- lo, 31 de Dezembro de 2020.
Prof. Dr. Ronaldo Ramos Laranjeira - Diretor Presidente da SPDM
Dr. Carlos Alberto Maganha - CRM 84428
Ana Flávia dos Santos Soares - Contadora CRC 1SP 315362
Relatório dos Auditores Independentes
ÀX[RVGHFDL[DSDUDRH[HUFtFLR¿QGRQHVVDGDWDGHDFRUGRFRPDVSUiWL- adicionado: Examinamos também, a demonstração do valor adicionado
Opinião sobre as demonstrações contábeis: Examinamos as demons- cas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria foi '9$  UHIHUHQWH DR H[HUFtFLR ¿QGR HP  GH GH]HPEUR GH  FRPR
trações contábeis da SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvi- conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de audi- informação suplementar pelas IFRS que não requerem a apresentação
mento da Medicina (Centro de Reabilitação Lucy Montoro São José toria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão da DVA. Essa demonstração foi submetida aos mesmos procedimentos
dos Campos) que compreendem o balanço patrimonial, em 31 de dezem- GHVFULWDVQDVHomRDVHJXLULQWLWXODGD³5HVSRQVDELOLGDGHVGRDXGLWRUSHOD de auditoria descritos anteriormente e, em nossa opinião, está adequadabro de 2020, e as respectivas demonstrações do resultado do período, das auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em rela- PHQWHDSUHVHQWDGDHPWRGRVRVVHXVDVSHFWRVUHOHYDQWHVHPUHODomRjV
PXWDo}HVGRSDWULP{QLROtTXLGRHGRVÀX[RVGHFDL[DSDUDRH[HUFtFLR¿QGR omR j (QWLGDGH GH DFRUGR FRP RV SULQFtSLRV pWLFRV UHOHYDQWHV SUHYLVWRV demonstrações contábeis, tomadas em conjunto. Responsabilidades da
nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o QR &yGLJR GH eWLFD 3UR¿VVLRQDO GR &RQWDGRU H QDV QRUPDV SUR¿VVLRQDLV administração pelas demonstrações contábeis: A administração é resresumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demons- emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as ponsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações
trações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acredi- contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos
RVDVSHFWRVUHOHYDQWHVDSRVLomRSDWULPRQLDOH¿QDQFHLUDGDHQWLGDGHHP WDPRVTXHDHYLGrQFLDGHDXGLWRULDREWLGDpVX¿FLHQWHHDSURSULDGDSDUD controles internos que ela determinou como necessários para permitir a
31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas operações e os seus fundamentar nossa opinião. Outros assuntos: Demonstração do valor elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção
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relevante, independentemente se causada por fraude ou
erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar operando,
divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a
Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa
realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela
administração da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis:
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações
contábeis, tomadas em conjunto, estejam livres de distorção relevante,
independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de
auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de
segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam
as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser
decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, indiYLGXDOPHQWHRXHPFRQMXQWRSRVVDPLQÀXHQFLDUGHQWURGHXPDSHUVSHF-

São Paulo, 131 (71) – 43

tiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base
nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria,
H[HUFHPRVMXOJDPHQWRSUR¿VVLRQDOHPDQWHPRVFHWLFLVPRSUR¿VVLRQDODR
ORQJR GD DXGLWRULD $OpP GLVVR  ,GHQWL¿FDPRV H DYDOLDPRV RV ULVFRV GH
distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se
causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de
auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auGLWRULDDSURSULDGDHVX¿FLHQWHSDUDIXQGDPHQWDUQRVVDRSLQLmR2ULVFRGH
não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que
o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os
FRQWUROHVLQWHUQRVFRQOXLRIDOVL¿FDomRRPLVVmRRXUHSUHVHQWDo}HVIDOVDV
LQWHQFLRQDLV  2EWHPRV HQWHQGLPHQWR GRV FRQWUROHV LQWHUQRV UHOHYDQWHV
para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados
nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião soEUHDH¿FiFLDGRVFRQWUROHVLQWHUQRVGD(QWLGDGH$YDOLDPRVDDGHTXDção das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas
FRQWiEHLVHUHVSHFWLYDVGLYXOJDo}HVIHLWDVSHODDGPLQLVWUDomR&RQFOXtmos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de
continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas,

se existe uma incerteza relevante em relação a eventos ou condições que
SRVVDP OHYDQWDU G~YLGD VLJQL¿FDWLYD HP UHODomR j FDSDFLGDGH GH FRQWLnuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que existe incerteza
relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para
as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modi¿FDomRHPQRVVDRSLQLmRVHDVGLYXOJDo}HVIRUHPLQDGHTXDGDV1RVVDV
conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até
a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem
OHYDU D (QWLGDGH D QmR PDLV VH PDQWHU HP FRQWLQXLGDGH RSHUDFLRQDO 
Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira
compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos
com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos,
GR DOFDQFH SODQHMDGR GD pSRFD GD DXGLWRULD H GDV FRQVWDWDo}HV VLJQL¿FDWLYDVGHDXGLWRULDLQFOXVLYHDVHYHQWXDLVGH¿FLrQFLDVVLJQL¿FDWLYDVQRV
FRQWUROHVLQWHUQRVTXHLGHQWL¿FDPRVGXUDQWHQRVVRVWUDEDOKRV6mR3DXOR
63GHDEULOGHAudisa Auditores Associados - &5&6363
2Ivan Roberto dos Santos Pinto Júnior - Contador CRC/RS
2&90&1$,56
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