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COMUNICADO
Em conformidade com a Lei Complementar nº 846, de 04-6-1998
Balanço Patrimonial – CENTRO DE REABILITAÇÃO "LUCY MONTORO" 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 São José dos Campos

CNPJ: 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 2022.
São Paulo, 28 de Fevereiro de 2022. Prof. Dr. Ronaldo Ramos Laranjeira - Diretor-Presidente da SPDM.
'HPRQVWUDo}HV&RQWiEHLV&RPSDUDWLYRGRV%DODQoRV3DWULPRQLDLV([HUFtFLRVHQFHUUDGRVHPGH'H]HPEURH9DORUHVHP5HDLV 5
Comparativo das Demonstrações dos Resultados dos Períodos
([HUFtFLRVHQFHUUDGRVHPGH'H]HPEUR9DORUHVHP5HDLV 5
Ativo

 Passivo




Ativo Circulante
  Passivo Circulante
  Descrição
5HFHLWD%UXWDGH6HUYLoRV
Caixa e Equivalentes de Caixa
  Fornecedores


Prestados Com Restrições
 
Bancos conta movimento Saúde QRWD
1.523,73
640,75 Fornecedores – Saúde QRWD
37.046,69
16.732,74  6HUYLoRV6D~GH
 
Aplicações Financeiras – Saúde QRWD
1.052.002,54 1.009.108,97 6HUYLoRVGH7HUFHLURV

 Secretaria de Saúde do Estado
8.350.638,92 8.065.892,20
Cliente e Outros Recebíveis Saúde
 
Serviços de Terceiros P. Jurídica – Saúde
Isenção usufruída QRWD
1.724.464,44 1.735.371,02
Clientes
 
QRWD
133.497,06
79.853,09
Trabalhos Voluntários QRWD
1.908,86
1.918,09
Secr. Saúde do Est. S. Paulo - CR Lucy
Serviços
Próprios



2XWUDV5HFHLWDVFRP5HVWULo}HV


Montoro QRWD
7.959.840,00 4.643.240,00
Estrutura
SPDM
56.382,13
54.934,57
Salários
a
pagar
–
Saúde
QRWD
302.318,44
303.172,40
Valores em Negociação Contrato – Saúde
5HFHLWD/LTXLGDFRP5HVWULo}HV
 
82.678,02
75.793,32
(nota 
134.528,67
606.593,28 Contribuições a recolher – Saúde QRWD


482.964,60
487.094,02  2XWUDV5HFHLWDVFRP5HVWULo}HV
Outros Créditos

 Provisão de férias - Saúde QRWD
457,67
180
Adiantamentos e outros créditos – Saúde
Provisão de FGTS sobre férias - Saúde
38.562,16
38.953,25 Receitas Gerais – Saúde
457,67
180
QRWD
67.034,87
42.305,58 Impostos a recolher – Saúde QRWD
94.262,24
90.691,73 Descontos Recebidos
5HFHLWD/LTXLGDFRP5HVWULo}HV
 
Despesas Pagas Antecipadamente

 Benefícios
500,42
765,39
 &XVWRVGRV6HUYLoRV3UHVWDGRV
Despesas Antecipadas -Saúde QRWD
1.552,41
1.511,03 7ULEXWRV


com Restrições
 
(VWRTXHV QRWD

 Obrigações Tributárias – Saúde QRWD
9.516,85
9.497,62  6HUYLoRVFRP5HVWULo}HV
 
Materiais utilizados no setor de nutrição - Saúde 6.184,41
5.868,48
&RQWDD3DJDU9DORUHVGH7HUFHLURV
   3HVVRDO6HUYLoRV3UySULRV
 
Materiais utilizados no setor de
Convênios/Contratos
públicos
a
realizar
 6HUYLoRVGH7HUFHLURV


farmácia - Saúde
17.031,03
4.568,44
– Saúde QRWD
8.195.338,94 5.329.973,92  &XVWRVFRP0HUFDGRULDV
Materiais de almoxarifado - Saúde
150.406,41
132.995,03
Serviços
de
Terceiros
P.
Física
–
Saúde
com
Restrições
528.201,46
649.918,93
Ativo não Circulante


528.201,46
649.918,93
QRWD
1.217,49
2.029,15  0HGLFDPHQWRVH0DWHULDLV
$WLYR5HDOL]iYHOD/RQJR3UD]R
28.522.760,00
0


6.805,43
7.317,61  *UDWXLGDGHVFRP5HVWULo}HV
Valores a receber – Saúde QRWD
28.522.760,00
0 Outras contas a pagar – Saúde QRWD
855.179,95
880.983,63
$WLYR,PRELOL]DGR%HQVGH7HUFHLURV
Estrutura SPDM - Saúde
5.395,73
4.957,32  ,VHQomRXVXIUXtGD QRWD
0
0
 QRWD
  Passivo não Circulante

  2XWURV&XVWRV
Imobilizado - Bens de Terceiros -Saúde
1.784.054,33 1.764.297,13 Imobilizado - Bens de terceiros - Saúde
1.797.254,33 1.777.497,13  'HVSHVDV2SHUDFLRQDLVFRP5HVWULo}HV  
 6HUYLoRVFRP5HVWULo}HV
 
Ajuste Vida Útil Econômica Bens
Ajust. vida útil econômica - Bens de
 3HVVRDO6HUYLoRV3UySULRV
2.780.292,44 2.626.102,56
7HUFHLURV QRWD
 
terceiros - Saúde
 
 6HUYLoRVGH7HUFHLURV
1.480.461,69 1.081.023,25
Ajuste Vida Útil Econômica Bens
Convênios/Contratos Públicos a
 7UDEDOKRV9ROXQWiULRV QRWD
1.908,86
1.918,09
Terceiros - Saúde
 
realizar -Saúde QRWD
28.522.760,00
  'HVSHVDVFRP0HUFDGRULDV
Ativo Intangível


7RWDOGR3DVVLYR


com Restrições


Intangível de Terceiros – Saúde QRWD
13.200,00
13.200,00
3DWULP{QLR/tTXLGR QRWD

  0HGLFDPHQWRVH0DWHULDLV
84.625,89
73.250,58
Ajuste Vida Útil Econômica Intangível

7ULEXWRVFRP5HVWULo}HV


7HUFHLURV QRWD

 Resultado no período - Superávit / Déficit
28.713,51
1.967,85
– Saúde
0
0  ,PSRVWRV7D[DVH&RQWULE
Ajuste Vida Útil Econôm. Intangível
 *UDWXLGDGHVFRP5HVWULo}HV


Terceiros – Saúde

 7RWDOGR3DVVLYRHGR
869.284,49
854.387,39
7RWDOGR$WLYR
 
Patrimônio Líquido
   ,VHQomRXVXIUXtGD QRWD
 2XWURV'HVSHVDV2SHUDFLRQDLV
Comparativo das Demonstrações dos Fluxos de Caixa
Comparativo da Demonstração do Valor Adicionado
com Restrições


([HUFtFLRVHQFHUUDGRVHPGH'H]HPEUR - 9DORUHVHP5HDLV 5
([HUFtFLRVHQFHUUDGRVHPGH'H]HPEUR - 9DORUHVHP5HDLV 5
27.980,03
27.955,43
Descrição
GH]
GH] Descrição
GH]
GH]  )LQDQFHLUDV
19.757,20
10.260,03
5HFHLWDV
   'HVSHVDVGH%HQV3HUPDQHQWHV
Fluxos de caixa das atividades
56.382,13
54.934,57
 3UHVWDomRGHVHUYLoRV
8.408.929,91 8.122.744,86  (VWUXWXUD63'0
operacionais
6XSHUiYLW'pILFLWGR([HUFtFLR
1.724.464,44 1.735.371,02
Superávit /Déficit do exercício/período
0
0  ,VHQomRXVXIUXtGDVREUHFRQWULEXLo}HV
c/ Restrições


,QVXPRVDGTXLULGRVGH7HUFHLURV
Ajustes p/ conciliar o resultado às
disponibilidades geradas pelas
 LQFOXL,&06H,3,
  valor da aplicação acrescido dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do balanço, com base no regime de competência. As aplica &XVWRGDVPHUFDGRULDVXWLOL]DGDV
atividades operacionais
nas prestações
528.201,46
649.918,93 o}HVVmRUHIHUHQFLDGDVFRPRVHQGRFRPUHVWULomRXPDYH]TXHRVYDORUHV
$XPHQWR 5HGXomRHPFRQWDVDUHFHEHU 
4.008.760,00
se encontram aplicados por força de convênios e contratos de gestão cujo
$XPHQWR 5HGXomRRXWURVFUpGLWRV

6.830.672,81  0DWHULDLVHQHUJLDVHUYLoRV
de terceiros e outro
1.584.220,97 1.176.009,30 rendimento reverte em favor do contratante e não da SPDM.
$XPHQWR 5HGXomRGHGHVSHVDV
7LSRGH
19.757,20
10.260,03
antecipadas

104,74  3HUGD5HFXSHUDomRGHYDORUHVDWLYRV
Aplicação
7D[D
 
84.362,16
82.890,00 Instituição
$XPHQWR 5HGXomRHPHVWRTXHV

154.439,28  2XWURV
Taxa PCT: 92% CDI 1.052.002,54 1.009.108,97
  Banco do Brasil CDB
$XPHQWR 5HGXomR HPIRUQHFHGRUHV
73.957,92
 9DORU$GLFLRQDGR%UXWR 
Banco do Brasil Poupança Taxa 7,56% a.a
0,00
0,00
YDORUDGLFLRQDGROtTXLGRSURGX]LGR
$XPHQWR 5HGXomR QDVGRDo}HV
 
  7RWDO
e subvenções/Contratos de gestão
31.388.125,02  SHODHQWLGDGH 
6 - Valor Adicionado Recebido
$XPHQWR 5HGXomR HPFRQWDVD
DLQVWLWXLomRPDQWpPHVIRUoRVSDUDRSHUDUFRPDVPHOKRUHVWD[DVGLVSR
 níveis na instituição financeira.
pagar e provisões
3.949,57
 HP7UDQVIHUrQFLD
457,67
180 5HQGLPHQWRVVREUH$SOLFDomR)LQDQFHLUD±5HFHLWDV)LQDQFHLUDV
$XPHQWR 5HGXomR GH%HQVGH7HUFHLURV

  5HFHLWDVILQDQFHLUDV
9DORU$GLFLRQDGR7RWDO 
  com Restrição - Os recursos provenientes de convênios e contratos públi&DL[DOtTXLGRFRQVXPLGRSHODV
atividades operacionais

429.163,74 'LVWULEXLomRGR9DORU$GLFLRQDGR
  cos, são eventualmente mantidos em conta de aplicação financeira, enFluxos de caixa das atividades
 3HVVRDOHHQFDUJRV
6.031.553,66 6.088.121,58 TXDQWRQmRXWLOL]DGRVSDUDRFXVWHLRGDXQLGDGHJHUHQFLDGD2VUHQGLPHQde investimentos
 ,PSRVWRVWD[DVHFRQWULEXLo}HV
28.713,51
1.967,85 tos sobre aplicações financeiras são reconhecidos como Receitas
 $GLomRGH%HQVGH7HUFHLURV
112.942,85
131.557,33  $OXJXpLV
132.578,62
113.757,17 Financeiras no Resultado da Entidade, e transferidos para a conta de Pas&DL[DOtTXLGRFRQVXPLGRSHODV
 ,VHQomRXVXIUXtGDVREUHFRQWULEXLo}HV
1.724.464,44 1.735.371,02 sivo denominada “Convênios/Contratos Públicos à Realizar”, em conformiatividades de investimentos
112.942,85
131.557,33 rante na área da saúde, conforme previsto nos artigos 12 e 15 da Lei nº GDGHFRPR,WHPGD1%&7* 5 6XEYHQomRH$VVLVWrQFLD*RYHUQDFluxos de caixa das atividades
9.532/97, combinados com o artigo 1º da Lei nº 12.101/09 alterada pela Lei mental. Em 2021 tais valores representam o montante de 5 
de financiamento
UHJXODPHQWDGDSHOR'HFUHWRQHRTXHGLVS}HD/HL 4XDUHQWD0LO4XLQKHQWRVHWUrV5HDLVH6HVVHQWD&HQWDYRV &RQWDV
$XPHQWR 5HGXomR QR&DL[D
Complementar nº 187, de 16 de dezembro de 2021.±$SUHVHQWDomRGDV a Receber - A prática contábil adotada é pelo regime de competência para
H(TXLYDOHQWHVGH&DL[D
43.776,55
560.721,07 Demonstrações Contábeis - Na elaboração das demonstrações financei- registro das mutações patrimoniais. Conforme a NBC TG 07 R2 - SubvenSaldo inicial de Caixa e equivalente

 ras de 2021, a Entidade observou as principais alterações trazidas pela Lei omRH$VVLVWrQFLD*RYHUQDPHQWDLVHFRQIRUPHD,7* 5 (QWLGDGH
Saldo final de Caixa e equivalente
  Q0HGLGD3URYLVyULDQH/HLQTXHSUR- sem Finalidade de Lucros a Entidade passou a constituir provisionamentos
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
PRYHUDPPRGLILFDo}HVTXDQWRjHODERUDomRHGLYXOJDomRGDVGHPRQVWUD- e outros valores a receber referentes às execuções de seus contratos de
HPGH'H]HPEURGHH
o}HV FRQWiEHLV LQGLYLGXDLV DQWHV SUHYLVWDV QD /HL Q  TXH DJRUD JHVWmRFRQYrQLRVHRXWURVWLSRVGH$VVLVWrQFLDV*RYHUQDPHQWDLVSDUDTXH
&RQWH[WR2SHUDFLRQDO1RUPDVH&RQFHLWRV*HUDLV$SOLFDGRVQDV'H- passam a ser observadas não apenas pelas sociedades por ações, mas TXDQGRGRUHFRQKHFLPHQWRQRUHVXOWDGRQmRWUDJDGHVHTXLOtEULRHQWUHUHmonstrações Financeiras - A Entidade, SPDM - Associação Paulista também as empresas de grande porte. A SPDM elaborou suas demonstra- ceitas e despesas provisionadas. $X[tOLRV6XEYHQo}HVHRX&RQpara o Desenvolvimento da Medicina é uma Associação civil sem fins lu- ções financeiras em observância as melhores práticas contábeis adotadas YrQLRV3~EOLFRVSão recursos financeiros provenientes de contratos de
FUDWLYRVGHQDWXUH]DILODQWUySLFDUHFRQKHFLGDGHXWLOLGDGHS~EOLFDHVWDGXDO no Brasil, levando em consideração a adoção de normas contábeis como o JHVWmR FRQYrQLRV RX RXWURV LQVWUXPHQWRV ILUPDGRV FRP yUJmRV JRYHUQDe municipal, respectivamente pelos decretos nos. 57.925, de 04/03/1966, e 3URQXQFLDPHQWR7pFQLFR&3& 5 ±(VWUXWXUD&RQFHLWXDOSDUD5HODWyULR PHQWDLVHTXHWHPFRPRREMHWLYRSULQFLSDORSHUDFLRQDOL]DUSURMHWRVHDWLYLrevogado pelo decreto 27/05/1992, 40.103 de 17/05/1962. A SPDM é uma )LQDQFHLURTXHWHPSRUREMHWLYRIRUQHFHULQIRUPDo}HVILQDQFHLUDVVREUHD dades pré-determinadas. Periodicamente, conforme contrato, a Entidade
LQVWLWXLomR ILODQWUySLFD TXH EXVFD D VXVWHQWDELOLGDGH HFRQ{PLFD VRFLDO H HQWLGDGH1%&7* 5 ±6XEYHQomRH$VVLVWrQFLD*RYHUQDPHQWDLVTXH SUHVWDFRQWDGHWRGRRIOX[RILQDQFHLURHRSHUDFLRQDODRVyUJmRVFRPSHWHQambiental. Sua gestão é baseada no sistema de governança corporativa e trata da contabilização e divulgação de subvenção governamental; e ITG WHVILFDQGRWDPEpPWRGDGRFXPHQWDomRDGLVSRVLomRSDUDTXDOTXHUILVFDOLna alta competência de seus colaboradores. Fundada em 1933, atualmente  5 (QWLGDGHVVHP)LQDOLGDGHGH/XFURVDTXDOHVWDEHOHFHFULWpULRV zação. Os convênios firmados estão de acordo com o estatuto social da
é dirigida por um Conselho Administrativo, eleito pela Assembleia de Asso- e procedimentos específicos de avaliação, de reconhecimento das transa- Entidade e as despesas de acordo com suas finalidades. A Entidade para a
ciados e tem, hoje, como principal objetivo a manutenção do Hospital São ções e variações patrimoniais, de estruturação das demonstrações contá- contabilização de todos seus tipos de Assistências Governamentais atende
3DXOR +63 EHPFRPRRXWURVKRVSLWDLVFHQWURVGHDVVLVWrQFLDHXQLGDGHV beis e as informações mínimas a serem divulgadas em notas explicativas de j1%&7* 5 QDTXDOXPD$VVLVWrQFLD*RYHUQDPHQWDOGHYHVHUUHFRDILQV'HQWURGRVVHXVREMHWLYRVSRUVHU(QWLGDGH)LODQWUySLFDFRPDWLYLGD- entidade sem finalidade de lucros.  ± )RUPDOLGDGH GD (VFULWXUDomR nhecida como receita ao longo do período e confrontada com as despesas
de preponderante na área da saúde, a SPDM atua em conformidade ao &RQWiELO±,7* 5 H&7* 5 As demonstrações contábeis TXH SUHWHQGH FRPSHQVDU HP EDVH VLVWHPiWLFD GHVGH TXH DWHQGLGDV jV
estabelecido no inciso II do artigo 4º da Lei 12.101 de 27 de novembro de individuais da SPDM foram elaboradas em conformidade com a Norma condições da Norma. Todos os tipos de Assistência Governamental não po2009 e na Lei Complementar 187, de 16 dezembro de 2021. Característi- &RQWiELO,7* 5 TXHHVWDEHOHFHFULWpULRVHSURFHGLPHQWRVDVHUHP GHPVHUFUHGLWDGRVGLUHWDPHQWHQRSDWULP{QLROtTXLGR(QTXDQWRQmRDWHQGLFDVGD8QLGDGH*HUHQFLDGDO Centro de Reabilitação Lucy Montoro tem adotados pela entidade para a escrituração contábil de seus fatos patrimo- GRVRVUHTXLVLWRVSDUDUHFRQKHFLPHQWRGDUHFHLWDQDGHPRQVWUDomRGRUHcomo objetivo promover a redução da incidência de deficiência no País e QLDLVSRUPHLRGHTXDOTXHUSURFHVVREHPFRPRDJXDUGDHDPDQXWHQomR sultado, a contrapartida da Assistência governamental registrada no ativo é
garantir a atenção integral a esta população, a partir de mecanismos para a GDGRFXPHQWDomRHGHDUTXLYRVFRQWiEHLVHDUHVSRQVDELOLGDGHGRSURILV- feita em conta específica do passivo. No exercício de 2021, a Associação
organização e implantação de Redes de Assistência à Pessoa com Defici- VLRQDOGDFRQWDELOLGDGHH&7* 5 TXHGHILQHDVIRUPDOLGDGHGDHV- UHFHEHX$VVLVWrQFLDV*RYHUQDPHQWDLV(VWDGXDLVFRQIRUPHTXDGURDEDL[R
R$
rQFLDV)tVLFDV,QFDSDFLWDQWHV0RWRUDVH6HQVyULR0RWRUDV$SURSRVWDGR crituração contábil em forma digital para fins de atendimento ao Sistema Contrato
4.643.240,00
CRLM SJC é gerar condições das pessoas com deficiência física serem in- 3~EOLFR GH (VFULWXUDomR 'LJLWDO 63(' $ HQWLGDGH DSUHVHQWD VHXV GRFX- 001.0500.000.016/2016 T.A. 01/2021
3.744.107,08
cluídas na sociedade a partir do desenvolvimento de suas habilidades e mentos e livros contábeis em conformidade com a Instrução Normativa RFB SES-PRC-2021/22485 T.A 01/2021

potencialidades. Oferece tratamento interdisciplinar de alta e média comple- QGHGHMDQHLURGHTXHH[LJHDDSUHVHQWDomRGH(VFULWXUD- 7RWDO
xidade para pessoas com grandes incapacidades, como lesão medular, omR&RQWiELO'LJLWDO (&' SDUDDVSHVVRDVMXUtGLFDVLPXQHVHLVHQWDVLQ-   9DORUHV D 5HFHEHU ± &XUWR 3UD]R  Os valores registrados nesta
DPSXWDo}HVVHTXHODVItVLFDVHFRJQLWLYDVGHWUDXPDWLVPRFUDQLRHQFHIiOLFR cluindo livro diário, livro razão, balancetes diários e balanços, assinados di- conta em 2021 representam valores a receber de curto prazo, relativos ao
SDUDOLVLDFHUHEUDOHOHVmRHQFHIiOLFDDGTXLULGDFRPGLVIXQomRRXLQWHUUXSomR gitalmente com certificado digital, a fim de garantir a autoria, autenticidade, Contrato de Gestão nº 001.0500.000.016/2016 e ao Contrato de Gestão
GRVPRYLPHQWRVGHPHPEURV VXSHULRUHVLQIHULRUHVRXDPERV FRPVHYHUD integridade e validade jurídica do documento digital.1RPH(PSUHVD- SES-PRC-2021/22485, proveniente da Secretaria de Estado da Saúde, torestrição de mobilidade e patologias infantis incapacitantes e doenças dege- ULDO (QGHUHoR H &13- GD 8QLGDGH *HUHQFLDGD  63'0  $VVRFLDomR WDOL]DUDP5 6HWH0LOK}HV1RYHFHQWRVH&LQTXHQWDH1RYH
nerativas. A unidade de São José dos Campos é gerenciada pela Associa- Paulista para o Desenvolvimento da Medicina - Centro de Reabilitação 0LO2LWRFHQWRVH4XDUHQWD5HDLV 9DORUHVHP1HJRFLDomR&RQWUDWR
ção Paulista para o Desenvolvimento da Medicina - SPDM, desde sua inau- Lucy Montoro de São José dos Campos - R. Saigiro Nakamura, 600 - Vila &RQYrQLR3RUFRQWDGDDGRomRQD1RUPD1%&±,7* 5 (QWLGDGH
guração, em 17 de setembro de 2011, convocada pela Resolução SS-54, de Industrial – São José dos Campos – SP - CEP 12220-280 - CNPJ nº sem Finalidade de Lucros, os valores a receber e a realizar provenientes
21-06-2016. O contrato de gestão, processo 001.0500.000.029/2011, foi 61.699.567/0036-12. ±3ULQFLSDLV3UiWLFDV&RQWiEHLV8WLOL]DGDVQD(OD- dos contratos de gestão ou convênios são registrados em contas de ativo e
assinado em 18/08/2011 e encerrou-se em 18/08/2016. O segundo contrato boração das Demonstrações. Em todas as suas unidades os registros passivos correspondentes. Os resultados provenientes da aplicação desses
de gestão, processo 001.0500.000.016/2016 iniciou-se em 19/08/2016 e contábeis são realizados da maneira estabelecida pela matriz e são acata- UHFXUVRVVmRWRWDOPHQWHUHYHUWLGRVHPGHVSHVDVHFRQVHTXHQWHPHQWHWDLV
HQFHUURXVHQRGLD(PDSyVFRQFRUUrQFLDS~EOLFDIRLFH- GDVWRGDVVXDVRULHQWDo}HV)DFHDRVLQ~PHURVFRQFHLWRVDSOLFDGRVTXDQGR despesas decorrente dos serviços de saúde podem exceder o orçamento
lebrado um novo contrato, processo SES-PRC-2021/22485, assinado em GDHVFULWXUDomRGRVDWRVHIDWRVDGPLQLVWUDWLYRVTXHGHUDPRULJHPDRV/L- LQLFLDOGHPRGRTXHRGHVHTXLOtEULRHFRQ{PLFRGDXQLGDGHJHUHQFLDGDVHMD
01/08/2021 com vigência de 5 anos, este possui um valor global estimado YURV'LiULRV5D]}HVHRXWURVGLYXOJDPRVDTXHOHVRVTXDLVMXOJDPRVPDLV reconhecido em conta de ativo para melhor evidenciação contábil. A instituide 5 7ULQWDH1RYH0LOK}HV6HWHFHQWRVH1RYHQWDH1RYH UHOHYDQWHVFRQIRUPHHVWDEHOHFHD,7* 5 (QWLGDGHVHP)LQDOLGDGH ção avalia anualmente a expectativa de recuperação de tais valores, consi0LOH'X]HQWRV5HDLV (PGH]HPEURGHIRLILUPDGRXPWHUPRGHDGL- GH/XFURVHVXDVDOWHUDo}HV2SODQRGHFRQWDVDGRWDGRDWHQGHDRVUHTXL- derando a necessidade de repactuar o plano de trabalho da unidade gerenWDPHQWRDRFRQWUDWRTXHWHPSRUREMHWLYRDUHDOL]DomRGR3URMHWR(VSHFLDO sitos da Lei 11.638/2007. Segundo o manual do CFC, o plano de contas ciada, de modo a considerar possíveis baixas ou amortizações decorrentes
“Corujão das OPMs” no valor 5 4XDWURFHQWRVH9LQWH6HWH0LO consiste em um conjunto de títulos, apresentados de forma coordenada e do resultado deficitário desses projetos. O saldo a receber desta conta em
4XLQKHQWRVH6HWH5HDLVH2LWR&HQWDYRV 6HQGRUHSDVVDGRVQRDQRGH sistematizada, previamente definidos, nele traduzida a estrutura das contas 31.12.2021 e de 5 &HQWRH7ULQWDH4XDWUR0LO4XLQKHQWRVH
2021 os valores relativos ao Termo Aditivo 01/2021 do Processo a serem utilizadas de maneira uniforme para representar o estado patrimo- 9LQWHH2LWR5HDLVH6HVVHQWDH6HWH&HQWDYRV 2XWURV&UpGLWRV
001.0500.000.016/2016 de 5 4XDWUR0LOK}HV6HLVFHQWRVH nial da entidade, e de suas variações, em um determinado período. Nesse 6mRDVFRQWDVDUHFHEHUTXHQmRVHHQTXDGUDPQRVJUXSRVGHFRQWDVDQWH4XDUHQWDH7UrV0LO'X]HQWRVH4XDUHQWD5HDLV HRVYDORUHVUHODWLYRVDR sentido a função e o funcionamento das contas serão utilizados conforme a riores, sendo contas a curto prazo normalmente não relacionadas com o
Termo Aditivo 01/2021 do Contrato de Gestão SES-PRC-2021/22485 codificação do plano de contas.&DL[DH(TXLYDOHQWHVGH&DL[DOs objeto principal da instituição. ±$QWHFLSDo}HVGH)pULDVA institui5 7UrV0LOK}HV6HWHFHQWRVH4XDUHQWDH4XDWUR0LO&HQWR valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e de- ção efetua antecipação de férias conforme prevê a legislação Trabalhista
H6HWH5HDLVH2LWR&HQWDYRV (PDVSULQFLSDLVDWLYLGDGHVGHVHQYRO- SyVLWRV j YLVWD HP FRQWD EDQFiULD EHP FRPR UHFXUVRV TXH SRVVXHP DV &/7 HPVHXVDUWLJRV$UW2SDJDPHQWRGDUHPXQHUDomRGDVIpULDV
YLGDVQDXQLGDGHJHUHQFLDGDIRUDPUHDELOLWDomRHGLVSHQVDomRGHyUWHVHV PHVPDVFDUDFWHUtVWLFDVGHOLTXLGH]GHFDL[DHGHGLVSRQLELOLGDGHLPHGLDWD e, se for o caso, o do abono referido. No Art. 143 - serão efetuados até 2
SUyWHVHV H PHLRV DX[LOLDUHV GH ORFRPRomR  ± ,PXQLGDGH 7ULEXWiULD  A RXDWp QRYHQWD GLDV
GRLV GLDVDQWHVGRLQtFLRGRUHVSHFWLYRSHUtRGR(VWRTXHVOs esto
 TXHVIRUDPDYDOLDGRVSHORFXVWRPpGLRGHDTXLVLomR2VYDORUHVGHHVWR63'0 HQTXDGUDVH QR FRQFHLWR GH LPXQLGDGH WULEXWiULD GLVSRVWD QR DUW R$
0
0 TXHVFRQWDELOL]DGRVQmRH[FHGHPRVYDORUHVGHPHUFDGRHUHIHUHPVHDRV
150, Inciso VI, alínea ”C” e seu parágrafo 4º e artigo 195, parágrafo 7º da Saldo em Caixa
1.523,73
640,75 produtos e materiais médico-hospitalares, de conservação e consumo, hiConstituição Federal, de 05 de outubro de 1988. ,VHQomR7ULEXWiULDH Saldo em Bancos
1.052.002,54 1.009.108,97 giene, gêneros alimentícios e materiais de terceiros até a data do balanço.
característica da isenção - $63'0WDPEpPVHHQTXDGUDQRFRQFHLWRGH Aplicações Financeiras
  &RQIRUPH VH GHPRQVWUD DEDL[R R YDORU WRWDO HVFULWXUDGR HP HVWRTXHV QR
isenção das Contribuições Sociais, nos termos da lei, por tratar-se de insti- 7RWDO
tuição privada, sem fins lucrativos e econômicos, com atuação preponde-   $SOLFDo}HV )LQDQFHLUDV  As aplicações estão demonstradas pelo exercício de 2021 é de 5.
Continua
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Continuação
Tipos

Valores em Reais
31.12.2021
31.12.2020
Materiais utilizados no setor de Nutrição
3.746,80
2.312,76
Materiais utilizados no setor de Farmácia
17.031,03
4.568,44
Materiais de Almoxarifado
152.844,02
136.550,75
Materiais de Terceiros
0,00
0,00
Total
173.621,85
143.431,95
3.6-ESTIMATIVAS DE RESCISÃO CONTRATUAL Em 31 de dezembro de
2020 a Instituição entendeu por bem que não caberia constituir Estimativa
de Rescisão Contratual, em virtude da Cláusula nº 10 do Contrato de Gestão SES-PRC-2021/22485 prever que, os custos relativos à dispensa com
pessoal serão arcados pelo órgão público contratante, não cabendo mais
realizar tal provisionamento. 3.7- Despesas Pagas Antecipadamente Para
atender medidas preventivas adotadas permanentemente, a Entidade efe-

Diário Oficial Poder Executivo - Seção I
tua contratação de seguros em valor considerado suficiente para cobertura
de eventuais sinistros, e as sim atendendo principalmente o Princípio Contábil de Continuidade. Os valores segurados são definidos em função do
valor de mercado ou do valor do bem novo, conforme o caso, o saldo no
exercício de 2021 é de R$1.552,41. 3.8– Valores a Receber (Ativo Não
Circulante) Os valores registrados nesta conta em 2021 representam valores a receber de longo prazo, relativos ao contrato de gestão nº SES-PRC-2021/22485 proveniente da Secretaria de Saúde do Estado de São
Paulo, totalizaram R$ 28.522.760,00. 3.9-Imobilizado – Bens de Terceiros
O imobilizado do CENTRO DE REABILITAÇÃO LUCY MONTORO DE SÃO
JOSÉ DOS CAMPOS é composto por bens de terceiros os quais são classificados de modo a atender a legislação atual. Os bens de terceiros são
fruto de aquisição realizada com recursos de contratos de gestão para os
quais a instituição aguarda o termo de permissão de uso fornecido pela
SES. Os ativos passaram a estar distribuídos da seguinte forma:

Demonstrativo da movimentação de Bens do Ativo Imobilizado em 2021
Descrição
Posição em 31/12/2020 Aquisição Baixa Posição em 31/12/2021
Imobilizado-Bens de Terceiros
1.777.497,13 20.503,40
746,2
1.797.254,33
Bens Móveis
1.764.297,13 20.503,40
746,2
1.784.054,33
Apar. Equip. Utens. Med. Odont. Lab.
877.479,63
2.015,00
0
879.494,63
Equip. Processamento de Dados
161.234,61
2.271,20
0
163.505,81
Mobiliário em Geral
504.434,48 11.531,20
746,2
515.219,48
Máq. Utens e Equip.Diversos.
173.869,31
4.686,00
0
178.555,31
Apar e Equip. Comunicação
47.279,10
0
47.279,10
Intangível Bens de Terceiros
13.200,00
0
13.200,00
Software
13.200,00
0
13.200,00
Total Imobilizado - Terceiros
1.777.497,13 20.503,40
746,2
1.797.254,33
Demonstrativo da Movimentação dos Ajustes de Vida Útil dos Bens de Terceiros em 2021
Posição em Transferência
Posição em
Taxas anuais
31/12/2020
Baixa Ajustes vida útil
31/12/2021
médias Ajustes %
Ajuste Vida útil de Bens de Terceiros
(1.267.248,08)
2.848,79
(135.548,84) (1.399.948,13)
%
Bens Móveis
(1.254.048,08)
2.848,79
(135.548,84) (1.386.748,13)
10
Apar Equip Utens Med. Odont. Lab.
(522.927,75)
535,95
(64.275,86)
(586.667,66)
10
Equip. Processamento de Dados
(152.768,43)
24,79
(3.397,05)
(156.140,69)
20
Mobiliário em Geral
(423.395,44)
2.079,39
(46.017,51)
(467.333,56)
10
Máq. Utens e Equip Diversos
(118.419,93)
188,74
(17.273,54)
(135.504,73)
10
Apar e Equip Comunicação
(36.536,53)
19,92
(4.584,88)
(41.101,49)
10
Intangíveis
(13.200,00)
0
0
(13.200,00)
20
Software
(13.200,00)
0
0
(13.200,00)
20
Ajuste Vida útil de Bens de Terceiros
(1.267.248,08)
2.848,79
(135.548,84) (1.399.948,13)
3.9.1 Ajuste de Vida Útil Econômica – Bens Móveis - A instituição efetua
o ajuste do tempo de vida útil dos bens de terceiros, de propriedade do
contratante, através do método linear e utilizando as taxas anuais divulgadas em nota explicativa (3.9 Imobilizado), de modo a demonstrar o valor
residual dos bens de terceiros. Os softwares são amortizados pelo tempo de
vida útil estimado. 3.10 - Ativo Intangível - São aqueles que não tem existência física, trata-se de um desmembramento do ativo Imobilizado, que a
partir da vigência da Lei 11.638/2007, passa a contas apenas com os bens
corpóreos de uso permanente. 3.11 – Fornecedores - As obrigações com
fornecedores nacionais são reconhecidas pelo seu custo de aquisição, de
acordo com os valores praticados no mercado interno. São registrados pelo
valor das notas fiscais 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. 3.12 – Serviços de Terceiros
PF/PJ - Estas obrigações representam a contratação de serviços de terceiros, pessoa física e jurídica pela instituição, em sua grande parte relacionada a contratos de prestação de serviços médicos e não médicos, tais como:
serviços prestados de utilidade pública, assessoria técnica e jurídica, portaria, segurança e limpeza. 3.13 – Salários a Pagar - De acordo com o Art. 76
da CLT - Salário 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 remunerações no quinto dia útil subsequente ao mês de competência. 3.14 – Contribuições a Recolher - Representam os valores devidos
sobre a folha de pagamento e relativos ao cumprimento de recolhimentos
de INSS e FGTS. 3.15 - Provisão de Férias e Encargos - Os valores dessa
conta representam as provisões de férias e seus respectivos encargos
(FGTS) com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do
balanço. 3.16 – Impostos a Recolher - Representam os valores devidos
sobre a folha de pagamento e relativos ao cumprimento de recolhimentos
de IRRF sobre serviços pessoais próprio em regime CLT. 3.17 – Obrigações Tributárias - Constituem as obrigações de IRRF, INSS, ISS e PIS/
COFINS/CSLL, relativos aos valores relacionados aos prestadores de serviços de terceiros contratados pela unidade gerenciada, o montante a pagar
em 2021 referentes aos impostos citados acima foi R$ 9.516,85 (Nove Mil,
Quinhentos e Dezesseis Reais e oitenta e Cinco Centavos). 3.18- Estimativas Contábeis - A elaboração das demonstrações contábeis de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração
use de julgamento na determinação e no registro de determinados valores
que sejam registrados por estimativa, as quais são estabelecidas com o uso
de premissas e pressupostos em relação a eventos futuros. Itens significativos registrados com base em estimativas contábeis incluem as provisões
para ajuste dos ativos ao valor de realização ou recuperação, as provisões
para indenizações e provisões para perdas em geral. No caso da Provisão
de Férias e Encargos, os mesmos foram provisionados com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço. A liquidação das
transações registradas com base em estimativas poderá resultar em valores
divergentes devido a imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A Administração da Entidade revisa periodicamente as estimativas e
premissas. 3.19 – Outras contas a pagar - Os valores evidenciados em
outras contas a pagar, referem-se a outras obrigações que num primeiro
instante não se encaixam nas demais nomenclaturas do plano de contas da
Instituição, ou ainda, aqueles valores não usuais a atividade principal da
Instituição. 3.20 – Convênios/Contratos Públicos a Realizar (Circulante
e Não Circulante) - De acordo com a NBC TG 07 R2 – Subvenção E Assistência Governamentais e ITG 2002 (R1) - Entidade sem Finalidade de Lucros, Item 11 e 12, a SPDM passou a adotar a sistemática de contabilização
dos valores mantidos no Contrato de Gestão com o poder público, de forma
a evidenciar os valores previstos a serem realizados, durante a execução do
contrato, na execução da atividade operacional. O saldo a realizar em curto
prazo em 31.12.2021 representa R$ 8.195.338,94 (Oito Milhões, Cento e
Noventa e Cinco Mil, Trezentos e Trinta e Oito Reais e Noventa e Quatro
Centavos) e a realizar em longo prazo representa R$ 28.522.760,00 (Vinte
e Oito Milhões, Quinhentos e Vinte e Dois Mil, Setecentos e Sessenta Reais). 3.21 - Contingências Ativas e Passivas - Os conceitos aplicados para
fins de constituição de Contingências além dos conceitos estabelecidos
para classificação dos processos de ações em “provável”, “possível” e “remota”, no que se refere ao ponto de vista contábil, se encontram em conformidade com o estabelecido na NBC TG 25 (R1) – Provisões, Passivos Contingentes E Ativos Contingentes. Para tanto, os eventos são caracterizados
em situações nas quais, como resultado de eventos passados, pode haver
uma saída de recursos envolvendo benefícios econômicos futuros na liquidação de: (a) obrigação presente (provável); ou (b) obrigação possível cuja
existência será confirmada apenas pela ocorrência ou não de um ou mais
eventos futuros incertos não totalmente sob controle da entidade (remota).
Para eventos onde a classificação é provável há uma obrigação presente
que provavelmente requer uma saída de recursos e neste caso a provisão é
constituída ou reconhecida contabilmente. Para eventos de classificação
possível há obrigação possível ou presente que pode, mas provavelmente
não irá requerer uma saída de recursos. Neste caso, nenhuma provisão é
constituída ou reconhecida e a divulgação é exigida para o passivo contingente. Caso seja remota, há obrigação possível ou obrigação presente cuja
probabilidade de uma saída de recursos é remota. 3.21.1 - Contingências
Passivas - Em virtude da característica de prestadora de serviços na área
hospitalar, as unidades da SPDM por vezes são acionadas em ações cíveis.
Tais ações têm por origem, independente do mérito, tanto casos de supostos erros médicos, indenizatórias, quanto processos administrativos e cobranças propostas por fornecedores. Para processos onde a possibilidade
de perda em que era tida como “provável”, foi constituída a provisão nas
contas de passivo. Ainda, no exercício de suas atividades de prestadora de
serviços, em 2021, a SPDM acumulou passivos resultantes de reclamações
trabalhistas. Aquelas cuja probabilidade de perda era tida como “provável”
se encontram devidamente provisionadas no balanço (Passivo) na rubrica
de Contingências Trabalhistas. Para ações onde a possibilidade de perda
era tida como “possível”, o montante chegou a R$ 1.366,69 (Um Mil, Trezentos e Sessenta e Seis Reais e Sessenta e Nove Centavos). Em atendimento ao Princípio do Conservadorismo (Prudência) as contingências ativas
não devem ser contabilizadas enquanto não estiver efetivamente assegurada a sua obtenção em decisão final para a qual não caibam mais quaisquer
recursos. Mesmo nas situações em que a probabilidade seja favorável, isto

não é suficiente para dar base ao reconhecimento do ganho contingente,
uma vez que esta não assegura uma decisão final favorável à instituição.
4 – Origem e Aplicação dos Recursos - As receitas, inclusive as doações,
subvenções, contribuições, bem como as despesas, são registradas pelo
regime de competência. As receitas da Entidade são apuradas através dos
comprovantes, entre eles, avisos bancários, recibos e outros, como também
suas despesas são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos, em conformidade com as exigências legais-fiscais. 4.1 - Das Receitas Operacionais de Acordo Com NBC TG 07(R2) Item 12 - As receitas operacionais da
instituição são aplicadas na atividade operacional e são reconhecidas pelo
regime de competência, de acordo com a NBC TG 07 (R2) Item 12, onde a
subvenção governamental deve ser reconhecida como receita ao longo do
período e confrontada com as despesas que pretende compensar, sempre
levando em consideração a Prevalência da Essência sobre a Forma, no
reconhecimento de contratos ou convênios. As receitas operacionais da Entidade são constituídas pelo regime de competência e de acordo com as
normas da NBC TG 07 R2, onde os valores reconhecidos das receitas são
confrontados com as despesas correspondentes. 4.2 – Custos e Despesas
Operacionais - Os custos e despesas operacionais estão relacionados aos
setores produtivos da instituição e foram classificados levando em consideração a estrutura do sistema de custos da SPDM. As despesas operacionais
estão relacionadas aos valores referentes aos setores administrativos e de
apoio à instituição e foram segregados e classificados de acordo com esta
estrutura, parametrizada no sistema da SPDM. 5. Patrimônio Líquido Conforme esclarecido em balanços anteriores, de acordo com apurado na
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de 2.012, e descrito em
notas explicativas dos anos anteriores a SPDM procedeu a ajustes necessários para se adequar ao que estabelece a norma NBC TG 07 (R2) – Sub-
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venção e Assistência Governamentais, no que se refere ao reconhecimento
dos recursos com restrição originários de contratos de gestão, convênios
públicos e outros tipos de Assistência Governamental. O patrimônio líquido
atualmente não apresenta valores, em virtude de aplicação do que estabelece a Norma ITG 2002 (R1) - Entidades sem Finalidade de Lucros, que
enquanto não atendido os requisitos para reconhecimento no resultado, a
contrapartida da Assistência Governamental de Contribuição para Custeio e
Investimento deve ser em conta específica do Passivo, de forma que o resultado será sempre “zero”. Em virtude da aplicação das normas acima relacionadas, a Entidade optou em não divulgar a DMPL - Demonstração da
Mutação do Patrimônio Líquido, pois não houve movimentação no Patrimônio Líquido nos períodos de 2020 e 2021 respectivamente. 6 – Resultado
Operacional - Em face à adoção da Norma Brasileira de Contabilidade
NBC TG 07 (R2) – Subvenção e Assistência Governamentais, a subvenção
governamental deve ser reconhecida como receita ao longo do período e
confrontada com as despesas que pretende compensar, em base sistemática, desde que atendidas as condições desta norma (Item 12). Portanto, a
apuração do resultado do exercício reconhecido em conta específica do
Patrimônio Líquido representa “zero”. A apuração do resultado, se não aplicada a norma, seria composto de Receitas obtidas através dos contratos e
convênios públicos na ordem de R$ 8.387.347,08 (Oito Milhões, Trezentos
e Oitenta e Sete Mil, Trezentos e Quarenta e Sete Reais e Oito Centavos);
acrescidos de Outras Receitas no valor de R$ 40.961,27 (Quarenta Mil,
Novecentos e Sessenta e Um Reais, Vinte e Sete Centavos) ; e deduzidas
das Despesas e Custos Operacionais na ordem de R$ 8.407.478,72 (Oito
Milhões, Quatrocentos e Sete Mil, Quatrocentos e Setenta e Oito Reais,
Setenta e Dois Centavos) encerrando o exercício com um resultado superavitário no valor de R$ 20.829.63 (Vinte Mil, Oitocentos e Vinte e Nove Reais,
Sessenta e Três Centavos). 7 – Das Disposições da Lei 12.101, Portaria
834/2016 MS e Lei Complementar 187 de 2021 - Por ser Entidade Filantrópica com atividade preponderante na área da saúde, a SPDM, em conformidade ao estabelecido no inciso II do artigo 4º da Lei 12.101 de 27 de Novembro de 2009, alterada pela Lei 12.868/13, regulamentada 8.242/14 e, ainda,
o que está disposto na Lei Complementar 187/2021, para fazer jus a Certificação na área “predominantemente” de saúde, deverá alternativamente
(Artigo 7º): I - prestar serviços ao SUS; II - prestar serviços gratuitos; III atuar na promoção à saúde; IV - ser de reconhecida excelência e realizar
projetos de apoio ao desenvolvimento institucional do SUS; e ainda (Artigo
9º): I - celebrar contrato, convênio ou instrumento congênere com o gestor
do SUS; e II - comprovar, anualmente, a prestação de seus serviços ao SUS
no percentual mínimo de 60% (sessenta por cento), com base nas internações e nos atendimentos ambulatoriais realizados. Podendo ainda (§ 3º
para fins do disposto no § 2º deste artigo), no conjunto de estabelecimentos
de saúde da pessoa jurídica, poderá ser incorporado estabelecimento vinculado em decorrência de contrato de gestão, no limite de 10% (dez por
cento) dos seus serviços. A entidade de saúde, deverá informar obrigatoriamente, na forma estabelecida em regulamento (Artigo 10º): I - a totalidade
das internações e dos atendimentos ambulatoriais realizados para os pacientes não usuários do SUS; e II - a totalidade das internações e
dos atendimentos ambulatoriais realizados para os pacientes usuários do
SUS. A Unidade Gerenciada, apresentou em 2021 nesta unidade a seguinte
produção:
Produção - 2021
Linha de Atendimento
SUS
Atendimento Reabilitação - Total
30.392
Consulta médica
3.823
Consulta não médica
12.380
Terapia/sessão - não médica
14.189
Proced. Médicos - Acompanhamento (Reabilitação)
207
Dispensação OPM - Total
1.668
Órteses fornecidas
943
Próteses fornecidas
7
Meios de locomoção fornecidos
359
Outros (Cadeira de banho, Palmilha, Tira,etc fornecidas)
359
Oficinas
55
Grupo - Atividade Educativa
Pacientes Atendidos - Atividade Educativa
SADT Total
18
Dados extraídos do DATASUS, em 22/02/2022

8 – Relatório de Execução do Contrato de Gestão
Relatório de Execução do Contrato de Gestão - 2021
1º Semestre
2º Semestre
Total
Contratado Realizado Contratado Realizado Contratado Realizado
Linha de Contratação
Consulta Médica - Total
1.644
1.794
1.644
1.939
3.288
3.733
Primeira consulta - médica
204
133
204
158
408
291
Consulta subsequente - médica
1.140
1.492
1.140
1.650
2.280
3.142
Primeira consulta - médica - telemedicina
0
0
0
0
0
0
Consulta subsequente - médica - telemedicina
300
169
300
131
600
300
Atendimento não Médico Total
16.986
16.576
16.986
15.808
33.972
32.384
Consultas não médicas
3.294
5.682
3.294
5.723
6.588
11.405
Procedimentos Terapêuticos (Sessões)
11.058
10.786
11.058
10.008
22.116
20.794
Consultas não médicas - telemedicina
1.998
54
1.998
45
3.996
99
Procedimentos Terapêuticos (Sessões) - telemedicina
636
54
636
32
1.272
86
Procedimentos Médicos Total
66
133
66
105
132
238
Fornecimento de Órtese/Próteses/Meios Auxiliares - Acompanhamento
312
338
312
439
624
777
Órteses
162
265
162
313
324
578
Próteses
12
7
12
9
24
16
Meios de locomoção
138
66
138
117
276
183
Oficinas Total - Acompanhamento
18
25
18
20
36
45
Atividade Educativa/Orientação em Grupo Total - Acompanhamento
150
163
150
155
300
318
Grupo - Atividade educativa
30
46
30
49
60
95
Pacientes atendidos - Atividade educativa
120
117
120
106
240
223
SPDM - Centro de Reabilitação Lucy Montoro de São José dos Campos
Relatório de Execução Orçamentária - Exercício 2021
Receitas
Custeio Investimento
Repasses do Contrato / Convênio
9.050.667,08
Receitas Financeiras e Outras Receitas
65.551,94
Total das Receitas
9.116.219,02
Custeio Investimento
Despesas
Despesas com Pessoal
6.077.947,63
Despesas com Materiais, Serviços
e Outras Despesas
2.994.494,84
Total das Despesas
9.072.442,47
9 – Contribuições Sociais - Por atender aos requisitos estabelecidos na
Lei Complementar nº 187 de 16/12/2021, a Instituição teve o seu Certificado
de Entidade Beneficente de Assistência Social na área da Saúde (CEBAS-Saúde), deferido conforme portaria SAS/MS nº 1.893, de 07 de dezembro
de 2016, publicada no Diário Oficial da União em 08/12/2016, com validade
de 01/01/2015 à 31/12/2017, fazendo jus ao direito de usufruir da isenção
do pagamento da Cota Patronal das Contribuições Sociais e isenção da
COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) que
também é uma contribuição social, de natureza tributária, incidente sobre a
receita bruta das empresas em geral, destinada a financiar a seguridade
social. Em 15 de Dezembro de 2020, a entidade protocolou, tempestivamente, junto ao Ministério da Saúde, o seu requerimento de renovação,
conforme Processo nº 25000.177286/2020-01 , o qual aguarda deferimento.
Os montantes das isenções usufruídas durante o exercício de 2021 se encontram registrados em contas específicas de receita e totalizou
R$ 1.724.464,44 (Um Milhão, Setecentos e Vinte e Quatro Mil, Quatrocentos e Sessenta e Quatro Reais e Quarenta e Quatro Centavos). Em face de
a Entidade ser reconhecida como Entidade Beneficente de Assistência Social, e ter como área de atuação preponderante a da Saúde, além de atuar
nas áreas de educação e assistência social, tem obrigatoriedade de cumprir
o estabelecido na Lei Complementar nº 187 de 16/12/2021, em seu artigo
3º, inciso VII, que prevê a apresentação de demonstrações contábeis e financeiras, devidamente auditadas por auditor independente legalmente
habilitado nos Conselhos Regionais de Contabilidade, quando a receita bruta anual auferida for superior ao limite fixado pelo inciso II do caput do art.
3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, dentro outros
requisitos. As isenções e contribuições sociais usufruídas são referentes a
INSS Patronal sobre a folha de pagamentos de serviços próprios, COFINS
e PIS sobre folha de pagamentos de serviços próprios. 9.1 - Isenção da
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha de pagamento de
empregados - Conforme descrito no item 9 - Contribuições Sociais, face à
sua condição de Entidade Filantrópica garantida nos termos da Lei complementar 187/2021, a Entidade usufruiu no exercício de 2021, da isenção da
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha de pagamento de empregados a qual se encontra registrada em conta específica montante de
R$ 1.418.852,88 (Um Milhão, Quatrocentos e Dezoito Mil, Oitocentos e Cin-

quenta e Dois Reais e Oitenta e Oito Centavos). Em 2020, a referida isenção, que também se encontra registrado em conta específica de receita,
totalizou R$ 1.439.694,67 (Um Milhão, Quatrocentos e Trinta e Nove Mil,
Seiscentos e Noventa e Quatro Reais, Sessenta e Sete Centavos). 9.2 Isenção da Contribuição Previdenciária Patronal, sobre a folha de pagamento por Serviços de Terceiros - A isenção da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (COFINS) está baseada na condição
filantrópica da Entidade. Conforme classificação em conta específica o
montante no exercício 2021 foi de R$ 4.058,28 (Quatro Mil, Cinquenta e
Oito Reais, Vinte e Oito Centavos). Tomando-se por base os recursos recebidos em 2020, esse montante foi de R$ 2.029,16 (Dois Mil, Vinte e Nove
Reais e Dezesseis Centavos). 9.3 - Isenção da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) - A isenção da Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) está baseada na
condição filantrópica da Entidade. Conforme classificação em conta específica o montante no exercício 2021 foi de R$ 250.519,15. 9.4 - Isenção sobre Contribuição ao Programa de Integração Social (PIS) - A Unidade
usufruiu da isenção da Programa Integração Social (PIS) sobre a folha no
ano de 2021 R$ 51.034,13 (Cinquenta e Um Mil, Trinta e Quatro Reais e
Treze Centavos). Em 2020, esse montante seria de R$ R$ 51.670,41 (Cinquenta e Um Mil, Seiscentos e Setenta Reais, Quarenta e Um Centavos).
10 –Trabalho Voluntário - Em 02/09/2015 o Conselho Federal de Contabilidade publicou a revisão da Interpretação Técnica Geral (ITG) 2002 – Entidade sem finalidade de lucros, norma que regulamenta a contabilidade das
entidades do Terceiro Setor. Dentre as alterações realizadas na ITG 2002
encontra-se a que estabelece que o trabalho dos integrantes da administração das entidades deve ser incluído como trabalho voluntário. Desta forma,
conforme item 19, a Entidade reconhece pelo valor justo a prestação do
serviço não remunerado do voluntariado, que é composto essencialmente
por pessoas que dedicam o seu tempo e talento uma importante participação em várias ações realizadas pela entidade. A Instituição possui apenas
um tipo de trabalho voluntário, sendo o trabalho dos dirigentes estatutários.
Para o cálculo da remuneração que seria devida, a Entidade toma por base
o número de Conselhos, o de Conselheiros e o tempo dedicado à atividade
por cada um. Tomando como base o valor médio da hora multiplicado pelo
número de horas chegou-se ao montante devido no mês, o qual foi dividido
de maneira simples pelo número de unidades ativas no período. Em 2021,
o trabalho voluntário estatutário representou R$ 1.908,86 (Um Mil, Novecentos e Oito Reais, Oitenta e Seis Centavos). Em 2020 estes os valores
apurados foram de R$ 1.918,09 (Um Mil, Novecentos e Dezoito Reais, Nove
Centavos). 11 - Seguros - Para atender medidas preventivas adotadas permanentemente, a Entidade efetua contratação de seguros em valor considerado suficiente para cobertura de eventuais sinistros, e assim atendendo
principalmente o Princípio de Contábil de Continuidade. 12 – Exercício Social - Conforme estabelece o art. 41 do Estatuto Social da Instituição, o
exercício social coincide com o ano civil, iniciando-se em 1º de janeiro e
encerrando-se em 31 de dezembro de cada ano.
São Paulo, 31 de Dezembro de 2021.
Continua
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Continuação
Prof. Dr. Ronaldo Ramos Laranjeira - Diretor Presidente da SPDM
Opinião sobre as demonstrações contábeis - Examinamos as demonstrações contábeis da SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina (Centro de Reabilitação Lucy Montoro São José
dos Campos) que compreendem o balanço patrimonial, em 31 de dezembro de 2021, e as respectivas demonstrações do resultado do período, das
mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo
nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o
resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da entidade, em 31
de dezembro de 2021, o desempenho de suas operações e os seus fluxos
de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião - Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas
na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria
das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de
Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo
Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência
de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Outros assuntos: Demonstração do valor adicionado: Examinamos também, a demonstração do valor adicionado (DVA), referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021, como informação suplementar
pelas IFRS que não requerem a apresentação da DVA. Essa demonstração
foi submetida aos mesmos procedimentos de auditoria descritos anteriormente e, em nossa opinião, está adequadamente apresentada, em todos os
seus aspectos relevantes, em relação às demonstrações contábeis, tomadas em conjunto. Responsabilidades da administração pelas demonstrações contábeis - A administração é responsável pela elaboração e ade-

Dr. Carlos Alberto Maganha - CRM 84428

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES
quada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela
determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações
contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por
fraude ou erro. 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, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva 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, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria.
Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de 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 auditoria apropriada e suficien-
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te para fundamentar nossa opinião. O risco de 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 controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o
objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da
Entidade. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a
razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas
pela administração. • Concluímos 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 possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade 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 modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria
obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras
podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional.
• 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, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de
auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. São Paulo - SP, 01 de
abril de 2022. Audisa Auditores Associados - CRC/SP 2SP 024298/O-3.
Ivan Roberto dos Santos Pinto Júnior - Contador CRC/RS 058.252/O-1 CVM 7.710/04 - CNAI-RS-718.
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