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CNPJ: 61.699.567/0043-41
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 - Prontos
Socorros Municipais de Taboão da Serra. 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 30/04/2021. São Paulo, 28/02/2021. Prof. Dr. Ronaldo Ramos Laranjeira - Diretor-Presidente da SPDM.
Demonstrações Contábeis Comparativo dos Balanços Patrimoniais Exercícios encerrados em 31 de Dezembro - Valores em Reais
Comparativo das Demonstrações de Resultados dos Períodos
Ativo
2020
2019 Passivo
2020
2019
Exercícios encerrados em 31 de Dezembro - Valores em Reais
Ativo Circulante
43.644.060,29 39.187.265,24 Passivo Circulante
43.621.560,29 39.179.688,89 Descricão
2020
2019
Caixa e Equivalentes de Caixa
6.538.900,83
153.249,46 Fornecedores
961.374,32 1.211.061,36 (=) Receita Bruta de Serviços
91.424.068,61 82.972.256,15
8.114,92
6.342,77 Fornecedores Nacionais (nota 3.9)
Bancos conta movimento (nota 3.1)
961.374,32 1.211.061,36 (+) Servicos - Saúde
91.075.726,87 82.610.407,21
Aplicações Financeiras (nota 3.2)
6.530.785,91
146.906,69 Serviços de Terceiros
2.673.216,38 1.998.804,30 &RQWUDWRV&RQYrQLRV$¿OLDGDV (nota 4.1)
79.617.534,65 72.599.205,94
Clientes e Outros Recebíveis Saúde
36.434.892,98 38.451.849,91 Serviços de Terceiros P.Jurídica(nota 3.10) 2.673.216,38 1.998.804,30 Isenção Usufruída (nota 9)
11.456.274,13 10.009.046,34
Clientes
36.241.864,00 38.203.201,34 Serviços Próprios
5.803.376,28 5.927.975,48 Trabalhos Voluntários (nota 10)
1.918,09
2.154,93
Prefeitura Municipal de Taboão
Salários a pagar (nota 3.11)
1.550.379,49 1.753.111,70 (+) Outras Receitas Operacionais
348.341,74
361.848,94
22.048.371,82 24.009.709,16 Contribuições a recolher (nota 3.12)
da Serra (nota 3.3.1)
424.090,09
468.371,09 Estrutura SPDM
348.341,74
361.848,94
Valores em Negociação
Provisão de férias (nota 3.13)
2.990.159,28 2.858.916,20 (=) Receita Liquida de Serviços Prestados 91.424.068,61 82.972.256,15
14.193.492,18 14.193.492,18 Provisão de FGTS sobre férias (nota 3.13)
Contrato Convênio (nota 3.3.2)
239.008,55
228.294,70 (+) Outras Receitas
81.624,29
47.964,27
Outros Créditos
193.028,98
248.648,57 Empréstimo a funcionário
(+) Receitas Gerais - Saúde
81.624,29
47.964,27
Adiantamentos a fornecedores
8.299,99 Lei 10.820/03 (nota 3.14)
156.493,14
161.385,69 Outras Receitas
17.719,68
46.894,27
126.903,78
179.614,00 Impostos a recolher (nota 3.15)
Antecipação de férias (nota 3.4.1)
417.821,22
440.034,38 Doações Recebidas
63.904,61
890,00
Outros créditos e adiantamentos (nota 3.4.2)
46.697,37
36.976,13 Acordo Trabalhista a Pagar
15.887,90
4.916,66 Descontos Recebidos
180,00
Depósito judicial (nota 3.4.3)
18.703,00
23.203,00 Benefícios
9.536,61
12.945,06 (=) Receita Líquida
91.505.692,90 83.020.220,42
Antecipações salariais
724,83
555,45 Tributos
324.152,36
279.382,98 (-) Custos Operacionais (nota 4.2)
52.979.434,01 48.654.092,40
Despesas Antecipadas
9.612,74
9.331,88 Obrigações Tributárias (nota 3.16)
324.152,36
279.382,98 (-) Servicos
43.393.057,21 39.972.157,83
9.612,74
9.331,88 Conta a Pagar / Valores de Terceiros
Despesas Antecipadas (nota 3.5)
33.859.440,95 29.762.464,77 (-) Pessoal Servicos Proprios
10.509.037,17 8.902.134,74
Estoques (nota 3.6)
660.653,74
572.833,99 Convênios/Contratos públicos
(-) Servicos de Terceiros
32.884.020,04 31.070.023,09
Materiais utilizados no Setor de Nutrição
47.884,80
70.945,39 a realizar (nota 3.18)
33.718.566,99 28.509.695,25 (-) Custos com Mercadorias
7.058.641,29 6.465.429,32
Materiais utilizados no Setor de Farmácia
238.436,82
236.336,21 Serviços de Terceiros P. Fisica
681,67
35.665,33 (-) Medicamentos e Materiais
7.058.641,29 6.465.429,32
Materiais de Almoxarifado
371.266,97
265.552,39 Outras contas a pagar (nota 3.17)
138.142,02 1.189.404,54 (-) Gratuidades
2.414.456,53 2.114.253,42
Empréstimos de Materiais a Terceiros
3.065,15
- Estrutura SPDM
27.699,65 (-) Isenção Usufruída (Nota 9)
2.414.456,53 2.114.253,42
Ativo não Circulante
1.845.210,93 9.258.614,75 Recebimento de materiais de terceiros
2.050,27
- (-) Outros Custos Operacionais
113.278,98
102.251,83
Realizável a Longo Prazo
- 7.027.316,81 Passivo não Circulante
1.867.710,93 9.266.191,10 (-) Custos Bens Permanentes de Terceiros
113.278,98
102.251,83
Diversos Valores a Receber
- 7.027.316,81 Não Circulante Saúde
1.867.710,93 9.266.191,10 (-) Despesas Operacionais (nota 4.2)
38.526.016,79 34.366.128,02
- 7.027.316,81 Recursos Convênios em Execução-Saúde 1.845.210,93 9.258.614,75 (-) Servicos
Valores a Receber (nota 3.7)
28.473.161,13 25.618.897,46
Ativo Imobilizado Terceiros (nota 3.8)
5.914.937,48 2.204.360,14 Imobilizado - Bens de terceiros (nota 3.8)
5.958.301,43 5.814.876,47 (-) Pessoal Servicos Proprios
26.728.467,00 23.630.700,23
Imobilizado - Bens de Terceiros
5.914.937,48 5.771.512,52 Ajust. vida útil econômica-Bens
(-) Servicos de Terceiros
1.742.776,04 1.986.042,30
Ajuste Vida Útil Econômica Bens Terceiros (4.087.991,59) (3.567.152,38) de terceiros (nota 3.8)
(4.113.090,50) (3.583.578,53) (-) Trabalho Voluntário (Nota 10)
1.918,09
2.154,93
Bens Terceiros
(4.087.991,59) (3.567.152,38) Valor Estimado-Rescisão de Contrato(nota 3.7)
- 7.027.316,81 (-) Despesas com Mercadorias
571.868,48
398.729,39
Intangível Terceiros (nota 3.8)
43.363,95
26.937,80 Outras Obrigações com Terceiros - Saúde
22.500,00
7.576,35 (-) Medicamentos e Materiais
571.868,48
398.729,39
Intangível de Terceiros
43.363,95
43.363,95 Provisão Despesas
(-) Tributos
449,87
466,23
Ajuste Vida Útil Econômica Intangível Terceiros (25.098,91)
(16.426,15) Proc. Trabalhistas (nota 3.19.1)
22.500,00
7.576,35 (-) Impostos Taxas e Contrib
449,87
466,23
Intangível Terceiros
(25.098,91)
(16.426,15) Total do Passivo
45.489.271,22 48.445.879,99 (-) Gratuidades
9.041.817,60 7.894.792,92
Total do Ativo
45.489.271,22 48.445.879,99 Patrimônio Líquido (nota 5)
- (-) Isenção Usufruída (Nota 9)
9.041.817,60 7.894.792,92
Comparativo das Demostrações dos Fluxos de Caixa
5HVXOWDGRQRSHUtRGR6XSHUiYLW'p¿FLW6D~GH

 (-) Outros Despesas Operacionais
438.719,71
453.242,02
Exercícios encerrados em 31 de Dezembro - Valores em Reais
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido 45.489.271,22 48.445.879,99 (-) Despesas Financeiras
60.231,99
59.665,08
Descrição
dez/20
dez/19
Comparativo da Demonstração do Valor Adicionado
(-) Despesas Bens Permanentes de Terceiros 30.145,98
31.728,00
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Exercícios encerrados em 31 de Dezembro - Valores em Reais
(-) Estrutura SPDM
348.341,74
361.848,94
6XSHUiYLW'p¿FLWGRH[HUFtFLRSHUtRGR

 Descrição
dez/20
dez/19 (-) Outras Despesas
242,10
Ajustes p/ conciliar o resultado às disponibilidades
1 - Receitas
91.505.692,90 83.020.040,42 (-) Despesas Financeiras
242,10
geradas pelas atividades operacionais
1.1) Prestação de serviços
79.967.794,48 72.963.209,81 (-) Despesas Financeiras
242,10
Depreciação e amortização
- 1.2) Subvenções e outras receitas operacionais
- (=) Resultado do Exercicio
Resultado na venda/baixas de ativos imobilizado
- 1.3) Outras Receitas
81.624,29
47.784,27 DUHQWDELOLGDGHGDSRXSDQoDHVWiDWUHODGDDVUHJUDVGRVLVWHPD¿QDQFHLUR
Ajuste nas contas do Patrimônio Líquido
- 1.4) Isenção usufruída sobre contribuições 11.456.274,13 10.009.046,34
nacional. 3.3 - Contas a Receber: A prática contábil adotada é pelo regime
Variações nos ativos e passivos
1.5) (-) Prov.Cred.Liquid.Duvidosa/
de competência para registro das mutações patrimoniais. Conforme NBC
(Aumento) Redução em contas a receber
1.961.337,34 34.117.778,18 Receitas anuladas E
- TG 07 (R2) - Subvenção e Assistência Governamentais e ITG 2002 (R1) (Aumento) Redução outros créditos
7.082.936,40 (7.099.784,27) 2 - Insumos Adquiridos de
Entidade sem Finalidade de Lucros, a Entidade passou a constituir provisio(Aumento) Redução de despesas antecipadas
(280,86)
505,04 Terceiros (inclui ICMS e IPI)
40.359.622,13 38.477.755,32 namentos e outros valores a receber referentes às execuções de seus con(Aumento) Redução em estoques
(85.769,48) (169.480,75) 2.1) Custo das mercadorias
tratos de gestão, convênios e outros tipos de Assistências Governamentais
Aumento (Redução) em fornecedores
424.725,04
105.120,24 utilizadas nas prestações d
7.058.641,29 6.465.429,32 para que quando do reconhecimento no resultado, não traga desequilíbrio
Aumento (Redução) nas doações e
2.2) Materiais, energia, serviços
entre receitas e despesas provisionadas. 3.3.1 - Valores a Receber: Os vasubvenções/Contratos de gestão
(1.818.445,07) (22.687.604,53) de terceiros e outro
32.748.868,25 31.457.126,94 lores registrados nesta conta em 2020 representam valores a receber de curAumento (Redução) em contas
2.3) Perda / Recuperação de valores ativos
143.424,96
133.979,83 to prazo, relativos aos contratos de gestão Nº S-347/2019 R$ 20.961.325,04
a pagar e provisões
(1.178.852,00) (4.555.192,95) 2.4) Outros
408.687,63
421.219,23 e contrato de gestão Nº S-466/2020 R$ 1.087.046,78, proveniente da SecreAumento (Redução) de Bens de Terceiros
(386.087,01) (369.848,40) 3 - Valor Adicionado Bruto (1-2)
51.146.070,77 44.542.285,10 taria Municipal da Saúde em parceria com a Prefeitura Municipal de Taboão
Aumento (Redução) Passivo de Arrendamento
- 4 - Retenções
- da Serra. 3.3.2 - Valores em Negociação Contrato/Convênio: Por conta
Caixa líquido consumido pelas
4.1) Depreciação, amortização e exaustão
- do modelo de gestão das organizações sociais de saúde, a Instituição se
atividades operacionais
5.999.564,36 (658.507,44) 5 - Valor Adicionado Líquido
valeu da Norma NBC - ITG 2002 (R1) - Entidade sem Finalidade de Lucros,
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Produzido pela Entidade (3-4)
51.146.070,77 44.542.285,10 Item 17 e 27 (d), para registrar valores que serão restituídos ou compen(+) Recebimento pela venda de ativo imobilizado
- 6 - Valor Adicionado Recebido em Transferência
180,00 VDGRV SHOR yUJmR FRQWUDWDQWH DWp R ¿QDO GR FRQWUDWRFRQYrQLR D WtWXOR GH
(-) Aquisições de imobilizado
-  5HFHLWDV¿QDQFHLUDV

 reequilíbrio econômico da Instituição. A Instituição não se limita apenas ao
(-) Adição de Bens de Terceiros
386.087,01
369.848,40 7 - Valor Adicionado Total (5+6)
51.146.070,77 44.542.465,10 reconhecimento de valores a receber que representam o objeto principal da
(-) Adição de bens intangíveis
- 8 - Distribuição do Valor Adicionado
51.146.070,77 44.542.465,10 Entidade, mas a outras transações que são normais e inerentes à sua ativi(-) Direito de Uso
- 8.1) Pessoal e encargos
37.239.422,26 32.534.989,90 dade, utilizando-se da Prevalência da Essência sobre a Forma. Os valores
Caixa líquido consumido pelas
8.2) Impostos, taxas e contribuições
449,87
466,23 constantes nesta conta representam o resultado da execução dos contratos/
386.087,01
369.848,40 8.3) Juros
atividades de investimentos
128,20
294,79 FRQYrQLRVQRSHUtRGRGHDTXHUHSUHVHQWRXXPGp¿FLWRSHUDFLRQDO
)OX[RVGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVGH¿QDQFLDPHQWR
8.4) Aluguéis
2.449.796,31 1.997.667,84 que a unidade gerenciada pretende recuperar até o encerramento do instru&DSWDomRGH(PSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV

 8.5) Isenção usufruída sobre contribuições 11.456.274,13 10.009.046,34
mento ou quando ocorrer a renovação do Plano de Trabalho acordado com
 3DJDPHQWRVGH(PSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV

 8.6) Lucros retidos / prejuízo do período
- o órgão concedente. 3.4 - Outros Créditos: São as contas a receber que
Juros pagos por empréstimos
à NBC TG de 21 de novembro de 2019 dá nova redação a Estrutura Concei- não se enquadram nos grupos de contas anteriores, sendo contas a curto
Caixa líquido consumido pelas
tual para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis, NBC prazo normalmente não relacionadas com o objeto principal da Instituição.
 DWLYLGDGHVGH¿QDQFLDPHQWRV


TG 26 (R5), que trata da Apresentação das Demonstrações Contábeis, De- 3.4.1 - Antecipação de Férias: A Instituição efetua antecipação de férias
Aumento (Redução) no Caixa
liberações da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e outras Normas emi- conforme prevê a legislação Trabalhista (CLT), em seu artigo, Art. 145, o
e Equivalentes de Caixa
6.385.651,37 (288.659,04)
tidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) aplicável às Entidades pagamento da remuneração das férias e se for o caso, o do abono refeSaldo inicial de Caixa e equivalente
153.249,46
441.908,50
sem Fins Lucrativos, ITG 2002 (R1) - Entidades sem Finalidade de Lucros rido. No Art. 143 serão efetuados até 2 (dois) dias antes do início do res6DOGR¿QDOGH&DL[DHHTXLYDOHQWH


DTXDOHVWDEHOHFHFULWpULRVHSURFHGLPHQWRVHVSHFt¿FRVGHDYDOLDomRGHUH- pectivo período. 3.4.2 - Outros Créditos e Adiantamentos: O respectivo
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
conhecimento das transações e variações patrimoniais, de estruturação das saldo representa R$ 46.697,37 em 31.12.2020 e representam valores a
em 31 de Dezembro de 2.020 e 2.019
Contexto Operacional, Normas e Conceitos Gerais Aplicados nas De- demonstrações contábeis e as informações mínimas a serem divulgadas em título de crédito relativos a pagamentos de encargos rescisórios, e outros
monstrações Financeiras: A Entidade, SPDM - Associação Paulista para QRWDVH[SOLFDWLYDVGHHQWLGDGHVHP¿QDOLGDGHGHOXFURV2.1 - Formalidade adiantamentos efetuados para atividade operacional dos serviços de saúde.
o Desenvolvimento da MedicinapXPD$VVRFLDomRFLYLOVHP¿QVOXFUDWL- da Escrituração Contábil - NBC T 2.1: As demonstrações contábeis, incluin- 3.4.3 - Depósitos Judiciais: O respectivo saldo representa R$ 18.703,00
YRVGHQDWXUH]D¿ODQWUySLFDUHFRQKHFLGDGHXWLOLGDGHS~EOLFDIHGHUDOHVWD- do as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, em 31.12.2020 e referem-se ao saldo de depósitos judiciais realizados pela
dual e municipal, respectivamente pelos decretos nos. 57.925, de 04/03/1966 são transcritas no livro “Diário” da Entidade, e posteriormente registradas no unidade gerenciada, da qual são pertinentes a ações civis e trabalhistas,
HGH$63'0pXPD,QVWLWXLomR¿ODQWUySLFDTXHEXVFDD Cartório de Registros de Pessoas Jurídicas. Com a publicação da portaria onde, tendo em vista que as respectivas ações não foram julgadas em última
sustentabilidade econômica, social e ambiental. Sua gestão é baseada no sis- 1.420 de 19 de dezembro de 2.013 pela RFB, algumas alterações foram instância, a unidade mantém o depósito judicial, que será levantado após o
tema de governança corporativa e na alta competência de seus colaborado- introduzidas com relação ao livro diário que passou a ser exigido em formato trânsito em julgado da ação, vale ressaltar que a unidade mantem contrato
res. Fundada em 1933, atualmente é dirigida por um Conselho Administrativo, digital e a forma de arquivamento pelo cartório de registros. A documentação com consultoria jurídica, da qual os mesmos nos mantem informados sobre
eleito pela Assembleia de Associados e tem, hoje, como principal objetivo a contábil da Entidade é composta por todos os documentos, livros, papéis, o status das ações judiciais, trimestralmente. 3.5 - Despesas Pagas Antecimanutenção do Hospital São Paulo (HSP), hospital universitário da Universi- registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil. padamente: Para atender medidas preventivas adotadas permanentemendade Federal de São Paulo (UNIFESP), bem como outros hospitais, centros 2.2 - Nome Empresarial, Endereço e CNPJ da Unidade Gerenciada: WHD(QWLGDGHHIHWXDFRQWUDWDomRGHVHJXURVHPYDORUFRQVLGHUDGRVX¿FLHQGHDVVLVWrQFLDHXQLGDGHVD¿QVCaracterísticas da Unidade Gerenciada: SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina - Pron- te para cobertura de eventuais sinistros, e assim atendendo principalmente
Os Prontos Socorros Municipais de Taboão da Serra, de agora em diante, tos Socorros Municipais de Taboão da Serra - Est. Tenente José Maria da R3ULQFtSLR&RQWiELOGH&RQWLQXLGDGH2VYDORUHVVHJXUDGRVVmRGH¿QLGRV
denominado PSMTS, foi inaugurado em 1 de Abril de 2013, possui um ins- Cunha, 862 - Jardim Record - Taboão da Serra - SP - CEP 06.783-230 - CNPJ em função do valor de mercado ou do valor do bem novo, conforme o caso,
trumento de contrato de gestão Nº S-347/2019, com vigência de 12 (doze) nº 61.699.567/0043-41. 3 - Principais Práticas Contábeis Utilizadas na o saldo em 31.12.2020 é de R$ 9.612,74. 3.6 - Estoques: Os estoques
meses, tendo início em 08 de abril de 2019 e término em 07 de abril de 2020, Elaboração das Demonstrações: Em todas as suas unidades os registros foram avaliados pelo custo médio de aquisição. Os valores de estoques
podendo ser prorrogado até o limite legal de 60 (sessenta) meses, com a im- contábeis são realizados da maneira estabelecida pela matriz e são acata- contabilizados não excedem os valores de mercado e referem-se aos proportância global estimada em R$ 77.599.997,64 (setenta e sete milhões, qui- das todas suas orientações. Face aos inúmeros conceitos aplicados quando dutos e materiais médico-hospitalares, de conservação e consumo, higiene,
nhentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e sete reais e sessenta da escrituração dos atos e fatos administrativos que deram origem aos Livros lavanderia, gêneros alimentícios, equipamentos de proteção, materiais de
e quatro centavos). Em 07/04/2020 foi assinado o primeiro termo aditivo, cujo Diários, Razões e outros, divulgamos aqueles os quais julgamos mais relevan- terceiros e comodatos até a data do balanço. O valor total escriturado em
objeto é a prorrogação de prazo sob condição resolutiva ao Contrato de Ges- tes conforme estabelece norma ITG 2002 (R1) - Entidades sem Finalidade de estoques no exercício de 2020 são de R$ 660.653,74 (seiscentos e sestão Nº S-347/2019, sua vigência iniciou em 08 de abril de 2020 com término Lucros e suas alterações. O plano de contas adotado atende aos requisitos da senta mil, seiscentos e cinquenta e três reais e setenta e quatro centavos).
31/12/2020
31/12/2019
em 07 de abril de 2021, a importância global estimada é de R$ 76.200.000,00 Lei 11.638/2007. Segundo o manual do CFC, o plano de contas consiste em Tipo
47.884,80
70.945,39
(setenta e seis milhões e duzentos mil reais). O mesmo tem por objeto a opera- um conjunto de títulos, apresentados de forma coordenada e sistematizada, Materiais utilizados no setor de Nutrição
238.436,82
236.336.21
cionalização da gestão e execução das atividades e serviços de saúde no SUE- SUHYLDPHQWHGH¿QLGRVQHOHWUDGX]LGDDHVWUXWXUDGDVFRQWDVDVHUHPXWLOL]D- Materiais utilizados no setor de Farmácia
371.266,97
265.552,39
MTS. Na data de 24/04/2020 foi assinado o contrato emergencial S-466/2020 das de maneira uniforme para representar o estado patrimonial da entidade, Materiais de Almoxarifado
3.065,15
com a vigência estimada em 180 (cento e oitenta) dias, retroagindo-se os e de suas variações, em um determinado período. Nesse sentido a função Materiais de Terceiros
660.653,74
572.833,99
seus efeitos jurídicos a 01/04/2020, data em que as medidas emergenciais se HRIXQFLRQDPHQWRGDVFRQWDVVHUmRXWLOL]DGRVFRQIRUPHDFRGL¿FDomRGR Total
iniciaram, a importância orçamentária estimada foi de R$ 8.912.455,94 (oito plano de contas. 3.1 - Caixa e Equivalentes de Caixa: Os valores contabili- 3.6.1 - Materiais de Terceiros em nosso Poder: Materiais de terceiros são
milhões, novecentos e doze mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e no- zados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em mantidos nos estoques de maneira segregada, com controle interno espeventa e quatro centavos). Este contrato teve como objeto a operacionalização conta bancária, bem como recursos que possuem as mesmas características Ft¿FRHLQWHJUDPRUROGHLWHQVGHWHUFHLURVHPQRVVRSRGHU3.7 - Valores
e gestão de 40 leitos de internação e 20 leitos de observação para o enfren- de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias. a Receber - Estimativa de Rescisão Contratual: A Entidade entendeu
31.12.2020
31.12.2019 por bem realizar uma estimativa de rescisão contratual, em contas de ativo
tamento emergencial da Covid-19. Sendo repassados verba para custeio no Descrição
- e passivo, em caso de rescisão unilateral por parte do órgão público conano de 2020, os valores relativos aos seguintes contratos: - NRO S-347/2019 Saldo em Caixa
8.114,92
6.342,77 tratante. Devido a sua relevância, a estimativa leva em consideração os
no valor de R$ 79.248.384,12 - PSMTS; - NRO S-466/2020 no valor de R$ Saldo em Bancos
6.530.785,91
146.906,69 valores para rescisão do contrato de trabalho coletivo, se devidos fossem,
7.825.409,16 - Hospital de Campanha. As unidades SUEMTS, no ano de Saldo em Aplicações Financeiras
6.538.900,83
153.249,46 HPSDUD¿QVGHUHFROKLPHQWRGH)*76 08/7$ HDYLVR
2020 foram compostas por quatro postos de atendimento, localizados na Caixa e Equivalentes de Caixa
região do Município de Taboão da Serra, distribuídos nos seguintes endere- 2V UHFXUVRV ¿QDQFHLURV GLVSRQtYHLV SDUD D XQLGDGH JHUHQFLDGD VmR PDQ- prévio indenizado, conforme quadro abaixo:
SPDM - Prontos Socorros Municipais de Taboão da Serra
ços: Unidade Mista de Taboão da Serra, situada na Estrada Tenente José WLGRV HP FRQWD FRUUHQWH EDQFiULD R¿FLDO H UHSUHVHQWDP HP  R
Saldo em
Saldo em
Maria da Cunha, nº 862 no Jardim Record. Pronto Socorro Infantil, situado na montante de R$ 6.538.900,83 demonstrado no quadro acima. 3.2 - Aplica31/12/2020
31/12/2019
Rua Marechal Artur da Costa e Silva, nº 85 no Jardim Santo Onofre. Unidade ções Financeiras: As aplicações estão demonstradas pelo valor da apli- Estimativas Rescisões Contratuais
- R$ 2.847.987,14
de Pronto Atendimento, situada na Estrada São Francisco, nº 2.400 no Jardim cação acrescido dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data Aviso Prévio indenizado
 5
Helena. Hospital de Campanha, situado na Estrada das Olarias, 670 - Jardim do balanço, com base no regime de competência. As aplicações são refe- 0XOWD)*76
- R$ 7.027.316,81
Triangulo. 1 - Imunidade Tributária: A SPDM enquadra-se no conceito de renciadas como sendo com restrição uma vez que os valores se encontram Total
imunidade tributária disposta no art. 150, Inciso VI, alínea ”C” e seu parágra- aplicados por força de convênios e contratos de gestão cujo rendimento Em 31 de dezembro de 2020 a Instituição entendeu por bem que não caberia constituir Estimativa de Rescisão Contratual em virtude da Cláusula
fo 4º e artigo 195, parágrafo 7° da Constituição Federal, de 05 de outubro de reverte em favor do contratante e não da SPDM.
Tipo de Rentabilidade
Saldo em Saldo em nº 10.1, § 3º do Contrato de Gestão nº 347/2019, prever que os custos
1988. 2 - Apresentação das Demonstrações Contábeis: Na elabora- Instituição
Aplicação
% no Mês
31/12/2020 31/12/2019 relativos à dispensa com pessoal serão arcados pelo órgão público contraomR GDV GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV GH  D (QWLGDGH DGRWRX D /HL Q Financeira
CDB
6,02 6.352.215,10 132.409,20 tante, não cabendo mais realizar tal provisionamento. 3.8 - Imobilizado 11.638/2007, Lei nº 11.941/09 que alteraram artigos da Lei nº 6.404/76 em Banco do Brasil
CDB
6,02
134.263,62
- Bens de Terceiros: O imobilizado dos PSMTS está composto por bens de
DVSHFWRVUHODWLYRVjHODERUDomRHGLYXOJDomRGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV Banco do Brasil
CDB
91,11
44.307,19 14.497,49 WHUFHLURVRVTXDLVVmRFODVVL¿FDGRVGHPRGRDDWHQGHUDOHJLVODomRDWXDO
A SPDM elaborou suas demonstrações em observância às práticas contá- Banco Bradesco
6.530.785,91 146.906,69 Os bens de terceiros são fruto de aquisição realizada com recursos
beis adotadas no Brasil, características qualitativas da informação contábil, Total
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de contrato de gestão, para os quais possuímos documentos de permissão de uso. Os ativos passaram a estar distribuídos da seguinte forma:
Demonstrativo da Movimentação do Imobilizado em 2020
Descrição
Posição em 31/12/2020
Aquisição
Baixa
Posição em 31/12/2019
Imobilizado-Bens de Terceiros
5.958.301,43
143.804,96
380,00
5.814.876,47
Bens Móveis
5.914.937,48
143.804,96
380,00
5.771.512,52
Apar Equip Utens Med Odont Lab
2.824.327,08
22.528,80
2.801.798,28
Equip Processamento de Dados
674.004,63
674.004,63
Mobiliario em Geral
1.523.573,40
94.103,16
1.429.470,24
Maq Utens e Equip Diversos
590.062,75
19.246,98
570.815,77
Aparelhos de Medição
17.788,01
3625,02
14.162,99
Apar e Utens Domesticos
110.677,99
110.677,99
Maq e Equip de Natureza Indl
82.392,75
2.800,00
79.592,75
Equip p/Audio Video e Foto
45.940,27
45.940,27
0DT)HUUDPH8WHQVGH2¿FLQD




Outros Materiais Permanentes
7.082,00
380,00
380,00
7.082,00
Intangível Bens de Terceiros
43.363,95
43.363,95
Software
43.363,95
43.363,95
Total Imobilizado - Terceiros
5.958.301,43
143.804,96
380,00
5.814.876,47
Descrição
Posição em 31/12/2020
Baixa
Ajuste Vida Útil
Posição em 31/12/2019
%
Ajuste Vida útil de Bens de Terceiros
(4.113.090,50)
25,36
(529.537,33)
(3.583.578,53)
Bens Móveis
(4.087.991,59)
25,36
(520.864,57)
(3.567.152,38)
Apar Equip Utens Med Odont Lab
(1.946.572,27)
(281.595,82)
(1.664.976,45)
10
Equip Processamento de Dados
(669.579,04)
(1.184,04)
(668.395,00)
20
Mobiliario em Geral
(931.129,88)
(150.017,61)
(781.112,27)
10
Maq Utens e Equip Diversos
(369.385,41)
(58.152,22)
(311.233,19)
10
Aparelhos de Medição
(10.205,12)
(1.688,25)
(8.516,87)
10
Apar e Utens Domesticos
(67.354,33)
(11.067,84)
(56.286,49)
10
Maq e Equip de Natureza Indl
(38.856,54)
(8.005,90)
(30.850,64)
10
Equip p/Audio Video e Foto
(28.154,40)
(4.593,84)
(23.560,56)
10
0DT)HUUDPH8WHQVGH2¿FLQD
 

 
 

Outros Materiais Permanentes
(4.448,85)
25,36
(708,12)
(3.766,09)
10
Ajustes Software
(25.098,91)
(8.672,76)
(16.426,15)
Software
(25.098,91)
(8.672,76)
(16.426,15)
20
Ajuste Vida útil de Bens de Terceiros
(4.113.090,50)
25,36
(529.537,33)
(3.583.578,53)
3.8.1 - Ajuste Vida Útil Econômica - Bens Móveis: A Instituição efetua o de contratos ou convênios. 4.1.1 - Rendimentos sobre Aplicação Finanajuste do tempo de vida útil dos bens de terceiros, de propriedade do contra- ceira - Receitas Financeiras com Restrição: Os recursos provenientes de
tante, através do método linear e utilizando as taxas anuais divulgadas em convênios e contratos públicos, são eventualmente mantidos em conta de
nota explicativa (3.8 Imobilizado), de modo a demonstrar o valor residual dos DSOLFDomR¿QDQFHLUDHQTXDQWRQmRXWLOL]DGRVSDUDRFXVWHLRGDXQLGDGHJHbens de terceiros. Os softwares são amortizados pelo tempo de vida útil esti- UHQFLDGD 2V UHQGLPHQWRV VREUH DSOLFDo}HV ¿QDQFHLUDV VmR UHFRQKHFLGRV
mado. 3.9 - Fornecedores: As obrigações com fornecedores são reconhe- como Receitas Financeiras no Resultado da Entidade, e transferidos para
cidas pelo seu custo de aquisição, de acordo com os valores praticados no a conta de Passivo denominada “Convênios/Contratos Públicos à Realizar”,
PHUFDGRLQWHUQR6mRUHJLVWUDGRVSHORYDORUGHQRWDV¿VFDLVRXIDWXUDVSUR- em conformidade com o Item 29 da NBC TG 07 (R2) - Subvenção e Assistênvenientes da compra de materiais, medicamentos e demais itens de consu- cia Governamentais. Em 2020 tais valores representam o montante de R$
mo. O prazo médio de pagamento dos fornecedores é de aproximadamente 62.292,19 (sessenta e dois mil, duzentos e noventa e dois reais e dezenove
90 dias. 3.10 - Serviços de Terceiros: Estas obrigações representam a centavos). 4.2 - Custos e Despesas Operacionais: Os custos e despesas
contratação de serviços de terceiros pessoa física e jurídica pela Instituição, operacionais estão relacionados aos setores produtivos da Instituição e foram
em sua grande parte relacionados a contratos de prestação de serviços ge- FODVVL¿FDGRVOHYDQGRHPFRQVLGHUDomRDHVWUXWXUDGRVLVWHPDGHFXVWRVGD
rais como: serviços prestados de utilidade pública, assessoria técnica e jurí- SPDM. As despesas operacionais estão relacionadas aos valores referendica, portaria e limpeza. 3.11 - Salários a Pagar: De acordo com o Art. 76 da tes aos setores administrativos e de apoio à Instituição e foram segregados
CLT - Salário é a contraprestação mínima devida e paga diretamente pelo HFODVVL¿FDGRVGHDFRUGRFRPHVWDHVWUXWXUDSDUDPHWUL]DGDQRVLVWHPDGD
empregador a todo trabalhador, inclusive ao trabalhador rural, sem distinção SPDM. 4.3 Doações Recebidas em Bens e Mercadorias: No exercício de
de sexo, por dia normal de serviço. A Instituição efetua o pagamento mensal 2020 a unidade gerenciada recebeu o valor de R$ 63.904,61 (sessenta e três
das remunerações no quinto dia útil subsequente ao mês de competência. mil, novecentos e quatro reais e sessenta e um centavos) a título de doações
3.12 - Contribuições a Recolher: Representam os valores devidos sobre a em mercadorias, como máscaras descartáveis de proteção, álcool etílico,
folha de pagamento e relativos ao cumprimento de recolhimentos de INSS iOFRROHPJHO,130ÈOFRRO$QWLVVpSWLFRFRPD¿QDOLGDGHGHSURPRe FGTS. 3.13 - Provisões de Férias e Encargos: Foram provisionados ver a prevenção e proteção dos seus colaboradores e pacientes no combate
com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço. à pandemia do COVID- 19. 4.4 - Auxílios, Subvenções e ou Convênios
3.14 - Empréstimos a Funcionários: A Lei 10.820, de 17.12.2003, be- Públicos: 6mR UHFXUVRV ¿QDQFHLURV SURYHQLHQWHV GH FRQWUDWRV GH JHVWmR
QH¿FLRXRVWUDEDOKDGRUHVUHJLGRVSHOD&RQVROLGDomRGDV/HLV7UDEDOKLV- FRQYrQLRVRXRXWURVLQVWUXPHQWRV¿UPDGRVFRPyUJmRVJRYHUQDPHQWDLVH
tas (CLT), permitindo o desconto das parcelas relativas a empréstimos, que tem como objetivo principal operacionalizar projetos e atividades pré¿QDQFLDPHQWRV H RSHUDo}HV GH OHDVLQJ QD IROKD GH SDJDPHQWR GHVVHV -determinadas. Periodicamente, conforme contrato, a Entidade presta conta
empregados. A Instituição oferece aos seus colaboradores o crédito con- GH WRGR R ÀX[R ¿QDQFHLUR H RSHUDFLRQDO DRV yUJmRV FRPSHWHQWHV ¿FDQsignado com o Banco Bradesco, com desconto em folha. O montante GR WDPEpP WRGD GRFXPHQWDomR D GLVSRVLomR SDUD TXDOTXHU ¿VFDOL]DomR
contabilizado em 31.12.2020 representa R$ 156.493,14 (cento e cinquen- 2VFRQYrQLRV¿UPDGRVHVWmRGHDFRUGRFRPRHVWDWXWRVRFLDOGD(QWLGDGHH
ta e seis mil, quatrocentos e noventa e três reais e quatorze centavos). DVGHVSHVDVGHDFRUGRFRPVXDV¿QDOLGDGHV$(QWLGDGHSDUDDFRQWDELOL]D3.15 - Impostos a Recolher: Representam os valores devidos sobre a Folha ção de todos seus tipos de Assistências Governamentais atende à NBC TG
de Pagamento e relativos ao cumprimento de recolhimentos de IRRF CLT. 07 (R2) - Subvenção e Assistência Governamentais, na qual uma Assistên3.16 - Obrigações Tributárias: A obrigação tributária de acordo com o §1º cia Governamental deve ser reconhecida como receita ao longo do período e
do Art. 113 do CTN, é aquela que surge com a ocorrência do fato gerador, confrontada com as despesas que pretende compensar, em base sistemática,
tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue- desde que atendidas às condições da Norma. Todos os tipos de Assistência
-se juntamente com o crédito dela decorrente. Constituem as obrigações de Governamental não podem ser creditados diretamente no patrimônio líquido.
IRPJ, INSS, ISS, PIS/COFINS/CSLL e Outras Taxas Municipais, relativos Enquanto não atendidos os requisitos para reconhecimento da receita na
aos valores relacionados aos prestadores de serviços de terceiros contrata- demonstração do resultado, a contrapartida da Assistência Governamental
GRVSHODXQLGDGHJHUHQFLDGDRVDOGR¿QDODSDJDUHPUHIHUHQWHDRVLP- UHJLVWUDGDQRDWLYRpIHLWDHPFRQWDHVSHFt¿FDGRSDVVLYR1RH[HUFtFLRGH
postos citados acima foi de R$ 324.152,36 e em 2019 foi de R$ 279.382,98. 2020, a unidade gerenciada recebeu Assistências Governamentais Munici3.17 - Outras Contas a Pagar: Os valores evidenciados em outras con- pais de R$ 87.073.793,28 (oitenta e sete milhões, setenta e três mil, setecentas a pagar referem-se a outras obrigações que num primeiro instante não tos e noventa e três reais e vinte e oito centavos), conforme quadro abaixo:
CNPJ nº 61.699.567/0043-41
se encaixam nas demais nomenclaturas do plano de contas da Instituição,
R$
ou ainda, aqueles valores não usuais a atividade principal da Instituição. Contrato de Gestão
79.248.384,12
3.18 - Convênios / Contratos Público a Realizar (Circulante): De acordo NRO S-347/2019 - PSMTS
7.825.409,16
com a Norma NBC TG 07 (R2) - Subvenção e Assistência Governamentais NRO S-466/2020 - Hospital de Campanha
Item 15A e ITG 2002 (R1) - Entidade sem Finalidade de Lucros Item 11 e 5 - Patrimônio Líquido: Conforme esclarecido em balanços anteriores, de
12, a SPDM passou a adotar a sistemática de contabilização dos valores acordo com apurado na Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
mantidos no Contrato de Gestão com o poder público, de forma a evidenciar de 2.012, e descrito em notas explicativas dos anos anteriores, a SPDM proos valores previstos a serem realizados, durante a execução do contrato, cedeu a ajustes necessários para se adequar ao que estabelecem a Norma
na execução da atividade operacional. O saldo a realizar em curto prazo NBC TG 07 (R2) - Subvenção e Assistência Governamentais, no que se reem 31.12.2020 representa R$ 33.718.566,99 (trinta e três milhões, sete- fere ao reconhecimento dos recursos com restrição originários de contratos
centos e dezoito mil, quinhentos e sessenta e seis reais e noventa e nove de gestão, convênios públicos e outros tipos de Assistência Governamental.
centavos). 3.19 - Estimativas Contábeis: A elaboração das demonstrações O patrimônio líquido atualmente não apresenta valores, em virtude de aplicontábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer cação do que estabelece a Norma ITG 2002 (R1) - Entidades sem Finalidaque a Administração use de julgamento na determinação e no registro de de de Lucros, que enquanto não atendido os requisitos para reconhecimento
determinados valores que sejam registrados por estimativa, as quais são es- no resultado, a contrapartida da Assistência Governamental de Contribuição
tabelecidas com o uso de premissas e pressupostos em relação a eventos SDUD&XVWHLRH,QYHVWLPHQWRGHYHVHUHPFRQWDHVSHFt¿FDGR3DVVLYRGH
IXWXURV,WHQVVLJQL¿FDWLYRVUHJLVWUDGRVFRPEDVHHPHVWLPDWLYDVFRQWiEHLV forma que o resultado será sempre “zero”. Em virtude da aplicação das norincluem as provisões para ajuste dos ativos ao valor de realização ou recu- mas acima relacionadas, a Entidade optou em não divulgar a DMPL - Deperação, as provisões para indenizações e provisões para perdas em geral. monstração da Mutação do Patrimônio Líquido, pois não houve movimentaNo caso da Provisão de Férias e Encargos, os mesmos foram provisionados ção no Patrimônio Líquido nos períodos de 2020 e 2019, respectivamente.
com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço. 6 - Resultado Operacional - Subvenção: Em face à adoção da Norma
A liquidação das transações registradas com base em estimativas poderá Brasileira de Contabilidade NBC TG 07 (R2) - Subvenção e Assistência
resultar em valores divergentes devido a imprecisões inerentes ao processo Governamentais, a subvenção governamental deve ser reconhecida como
de sua determinação. A administração da Entidade revisa periodicamente receita ao longo do período e confrontada com as despesas que pretende
as estimativas e premissas. 3.19.1 - Contingências Passivas: Os concei- compensar, em base sistemática, desde que atendidas as condições desta
WRVDSOLFDGRVSDUD¿QVGHFRQVWLWXLomRGHFRQWLQJrQFLDVDOpPGRVFRQFHLWRV norma (Item 12). Portanto, a apuração do resultado do exercício reconheciHVWDEHOHFLGRV SDUD FODVVL¿FDomR GRV SURFHVVRV GH Do}HV HP ³SURYiYHO´ GRHPFRQWDHVSHFt¿FDGR3DWULP{QLR/tTXLGRUHSUHVHQWD³]HUR´$DSXUDomR
“possível” e “remota”, no que se refere ao ponto de vista contábil, se encon- do resultado, se não aplicada a norma, seria composto de receitas obtidas
tram em conformidade com o estabelecido na NBC TG 25 (R2) - Provisões, através dos contratos e convênios públicos na ordem de R$ 85.112.455,94;
Passivos Contingentes e Ativos Contingentes. Em virtude da característi- acrescidos de outras receitas no valor de R$ 143.916,48; e deduzidas das
ca de gestão de serviços na área hospitalar, as unidades da SPDM por despesas e custos operacionais na ordem de R$ 80.047.500,68; encerrando
vezes são acionadas em ações cíveis. Tais ações têm por origem, inde- o exercício com um resultado superavitário no valor de R$ 5.208.871,74.
pendente do mérito, tanto casos de supostos erros médicos, indenizatórias, 7 - Das Disposições da Lei 12.101 e Portaria 834/16 MS: Por ser Entidade
quanto processos administrativos e cobranças propostas por fornecedores. Filantrópica da área da saúde, a SPDM, em conformidade ao estabelecido
Não houve contingências para aquelas cuja probabilidade de perda era no inciso II do Art. 4º da Lei 12.101 de 27 de Novembro de 2009, alterada
tida como “provável”. O montante para o mesmo tipo de ação cível, onde a pela Lei 12.868/13 regulamentada pelo Decreto 8.242/14 tem por obrigação
possibilidade de perda era tida como “possível”, o valor apurado foi de R$ ofertar à população carente sem distinção de etnia, sexo, credo ou religião,
3.255.303,16 (três milhões, duzentos e cinquenta e cinco mil, trezentos e três a prestação de todos os seus serviços aos clientes do SUS no percentual
reais e dezesseis centavos). Ainda, no exercício de suas atividades de pres- mínimo de sessenta por cento, e comprovar, anualmente, a prestação dos
tadora de serviços, em 2.020, a SPDM acumulou passivos resultantes de re- serviços de que trata o inciso II, com base no somatório das internações
clamações trabalhistas. Houve contingências para aquelas cuja probabilida- realizadas e dos atendimentos ambulatoriais prestados. As internações hosde de perda era tida como “provável” no montante de R$ 22.500,00 (vinte e pitalares e os atendimentos ambulatoriais prestados pela entidade deverão
dois mil e quinhentos reais), e para ações onde a possibilidade de perda era ser totalizados com base nos dados disponíveis e informados no Sistema de
tida como “possível”, o montante chegou a R$ 757.324,78 (setecentos e cin- Informações Ambulatoriais (SIA), no Sistema de Informações Hospitalares
quenta e sete mil, trezentos e vinte e quatro reais e setenta e oito centavos). (SIH) e na Comunicação de Informação Hospitalar e Ambulatorial (CIHA).
De acordo com o Art. 36 da mesma portaria, a Entidade que tenha sob sua
SPDM - Prontos Socorros Municipais de Taboão da Serra
gestão outras entidades poderá incorporar nos seus serviços o limite de
Passivo Contingências
 GH]SRUFHQWR GRVVHUYLoRVSUHVWDGRVDR686SHORVHVWDEHOHFLPHQTrabalhista
Cível
Tributária
ProPosRe- ProPosRe- Pro- Pos- Re- tos a ela vinculados. Os PSMTS apresentou a seguinte produção em 2020:
Produção de 2020 - PSMTS
vável
sível
mota vável
sível
mota vável sível mota
22.500,00 757.324,78 0,00 0,00 3.255.303,16 0,00 0,00 0,00 0,00 Linha de Atendimento
SUS
4 - Origem e Aplicação dos Recursos: As receitas, inclusive as doações, Internações
5.017
subvenções, contribuições, bem como as despesas, são registradas pelo Saída Hospitalar
5.065
regime de competência. As receitas da Entidade são apuradas através dos Nº de pacientes dia
N.A
comprovantes, entre eles, avisos bancários, recibos e outros, como também Nº de Cirurgias (Cesárea, Curetagem, Laqueadura)
655
VXDVGHVSHVDVVmRDSXUDGDVDWUDYpVGHQRWDV¿VFDLVHUHFLERVHPFRQIRU- Nº de Partos
992
PLGDGHFRPDVH[LJrQFLDVOHJDLV¿VFDLV4.1 - Das Receitas Operacionais: Diárias de Uti - Total
N.A.
Os recursos públicos obtidos através de contratos de gestão ou convênios é Internação / Atendimento Domiciliar
N.A.
de uso restrito para custeio e/ou investimento das atividades operacionais. As Pronto Socorro/Pronto Atendimento (Urgência/Emergência)
receitas operacionais da Instituição são aplicadas na atividade operacional e Consulta / atendimento de urgência (PS/PA)
557.127
são reconhecidas pelo regime de competência, de acordo com a NBC TG 07 Atendimento Ambulatorial - Total
N.A.
(R2) - Subvenção e Assistência Governamentais - Item 12, onde a subven- Consulta médica
N.A.
ção governamental deve ser reconhecida como receita ao longo do período e Atendimento não médico
N.A.
confrontada com as despesas que pretende compensar, sempre levando em HD / Cirurgia ambulatorial
N.A.
consideração a Prevalência da Essência sobre a Forma, no reconhecimento SADT - Total
194.948

São Paulo, 131 (78) – 143
O Hospital de Campanha apresentou a seguinte produção em 2020:
Produção de 2020 - Hospital de Campanha
Linha de Atendimento
SUS
Internações
615
Saída Hospitalar
615
Nº de pacientes dia
N.A.
Nº de Cirurgias (Cesárea, Curetagem, Laqueadura)
N.A.
Nº de Partos
N.A.
Diárias de Uti - Total
N.A.
Internação / Atendimento Domiciliar
N.A.
Pronto Socorro/Pronto Atendimento (Urgência/Emergência)
Consulta / atendimento de urgência (PS/PA)
N.A.
Atendimento Ambulatorial - Total
N.A.
Consulta médica
N.A.
Atendimento não médico
N.A.
HD / Cirurgia ambulatorial
N.A.
SADT - Total
1.428
8 - Relatório de Execução do Contrato de Gestão
Relatório de Execução Orçamentária - Exercício 2020 - PSMTS
Receitas
Custeio Investimento
Repasses do Contrato / Convênio
73.173.798,21
Receitas Financeiras e Outras Receitas
183.843,59
Total das Receitas
73.357.641,80
Despesas
Custeio Investimento
Despesas com Pessoal
34.167.245,07
Despesas com Materiais, Serviços
e Outras Despesas
38.816.885,69
197.201,81
Total das Despesas
72.984.130,76
197.201,81
Relatório de Execução do Contrato de Gestão - 2020 - PSMTS
1º Semestre
2º Semestre
Total do Ano
Linha de Contratação Contra- Reali- Contra- Reali- Contra- Realitado
zado
tado
zado
tado
zado
Saídas Hospitalares
2.340 2.393 2.340 2.830 4.680 5.223
Atendimento Urgência
250.800 145.844 250.800 136.133 501.600 281.977
/ Emergência
Hospital de Campanha
Relatório de Execução Orçamentária - Exercício 2020
Receitas
Custeio Investimento
Repasses do Contrato / Convênio
7.825.409,16
Receitas Financeiras e Outras Receitas
17.908,97
Total das Receitas
7.843.318,13
Despesas
Custeio Investimento
Despesas com Pessoal
3.194.763,62
Despesas com Materiais, Serviços
e Outras Despesas
4.459.251,48
54.546,80
Total das Despesas
7.654.015,10
54.546,80
Relatório de Execução do Contrato de Gestão - 2020
- Hospital de Campanha
1º Semestre
2º Semestre
Total
Linha de Contratação Contra- Reali- Contra- Reali- Contra- Realitado
zado
tado
zado
tado
zado
Internações
Saída Hospitalar - Total
491
245
736
Atendimento Urgência
/ Emergência)
Consulta Cl. Médica(PS)
9.000
10.062
19.062
9 - Contribuições Sociais: Por atender aos requisitos estabelecidos no
Art. 29 da Lei 12.101 de 27/11/2009, alterada pela Lei 12.868/13, regulamentada pelo Decreto 8.242/14 e à portaria 834 de 27/04/2016 do Ministro
GD6D~GHD,QVWLWXLomRWHYHRVHX&HUWL¿FDGRGH(QWLGDGH%HQH¿FHQWHGH
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
2¿FLDOGD8QLmRHPFRPYDOLGDGHGHj
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 empreVDV HP JHUDO GHVWLQDGD D ¿QDQFLDU D VHJXULGDGH VRFLDO (P  GH MDQHLro de 2018, a Entidade protocolou, tempestivamente, junto ao Ministério
da Saúde, o seu requerimento de renovação, conforme processo SIPAR
nº 25000.003623/2018-01, o qual aguarda deferimento pelo Ministério.
Os montantes das isenções e as contribuições usufruídas durante o exercíFLRGHVHHQFRQWUDPUHJLVWUDGRVHPFRQWDHVSHFt¿FDGHUHFHLWDHWRWDlizou: R$ 11.456.274,13 (onze milhões, quatrocentos e cinquenta e seis mil,
duzentos e setenta e quatro reais e treze centavos). Em face de Entidade
ter como área de atuação preponderante a da Saúde, tem obrigatoriedade
de cumprir o estabelecido na portaria 834 de 26/04/2016, a qual dispõe soEUHRSURFHVVRGH&HUWL¿FDomRGDV(QWLGDGHV%HQH¿FHQWHVGH$VVLVWrQFLD
Social na área da Saúde (CEBAS-SAÚDE) e traz em seu Art. 30 que na
análise das demonstrações contábeis serão observadas prioritariamente:
 'HPRQVWUDomR GR 5HVXOWDGR '5(  R YDORU GR EHQHItFLR ¿VFDO XVXIUXtGR
LQFLVR,,DOtQHD³G´ HHP1RWDV([SOLFDWLYDVRYDORUGRVEHQHItFLRV¿VFDLV
usufruídos (inciso III alínea “C”). Desta forma, para continuar cumprindo o
estabelecido em portaria, a Entidade continua reconhecendo na DRE os
valores usufruídos. As isenções e contribuições sociais usufruídas são referentes à COFINS, PIS e INSS Patronal sobre a folha de pagamentos sobre
serviços próprios. 9.1 - Isenção da Contribuição Previdenciária Patronal
sobre a folha de pagamento de empregados: Conforme descrito no item
9 - Contribuições Sociais, face à sua condição de Entidade Filantrópica garantida nos termos da Lei 12.868/13, a Entidade usufruiu no exercício de
2020, da Isenção da Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha de
pagamento de empregados a qual se encontra registrada em conta especí¿FDRPRQWDQWHGH5 RLWRPLOK}HVVHWHFHQWRVHFLQTXHQWDH
dois mil, cento e um reais e vinte e dois centavos). 9.2 - Isenção da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS): A isenção
da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) está
EDVHDGDQDFRQGLomR¿ODQWUySLFDGD(QWLGDGH&RQIRUPHFODVVL¿FDomRHP
FRQWDHVSHFt¿FDRPRQWDQWHQRH[HUFtFLRGHIRLGH5
(dois milhões, trezentos e oitenta e oito mil, quinhentos e vinte e seis reais
e seis centavos). 9.3 - Isenção do PIS sobre a Folha de Pagamento: Em
virtude do Acordão Publicado em 03/07/2019 pelo desembargador Marcelo
Mesquita Saraiva, nos Embargos de Declaração em Apelação/Remessa
Necessária Nº 0027951-41.2004.4.03.6100/SP - 2004.61.00.027951-7/SP,
a SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina garantiu o direito a manutenção da imunidade ao PIS sobre a folha de pagamento.
Os valores de imunidade com o PIS sobre a folha de pagamento no exercício de 2020 representam o valor de R$ 315.646,85 (trezentos e quinze mil,
seiscentos e quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos). 10 - Trabalho
Voluntário: Em 02/09/2015 o Conselho Federal de Contabilidade publicou
a revisão da Interpretação Técnica Geral (ITG) 2002 (R1) - Entidade sem
Finalidade de Lucros, norma que regulamenta a contabilidade das entidades
do Terceiro Setor. Dentre as alterações realizadas na (ITG) 2002 (R1) - Entidade sem Finalidade de Lucros 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 Entidade possui dois tipos de trabalho voluntário sendo um dos dirigentes
estatutários e outro de prestadores de serviços voluntariado. 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. Para os demais
trabalhos voluntários a valorização é feita pelo valor da hora da categoria
a que pertence o voluntário. Em 2020, o trabalho voluntário estatutário representou R$ 1.918,09 (mil novecentos e dezoito reais e nove centavos).
11 - Seguros: Para atender medidas preventivas adotadas permanentemente, a Entidade efetua contratação de seguros em valor considerado
VX¿FLHQWHSDUDFREHUWXUDGHHYHQWXDLVVLQLVWURVHDVVLPDWHQGHQGRSULQFLpalmente o Princípio 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. Taboão da Serra, 31 de Dezembro de 2020.
Prof. Dr. Ronaldo Ramos Laranjeira - Diretor-Presidente da SPDM
Dr. Braulio de Melo Araujo - Diretor Técnico
Luciení Mauro - Contadora CRC - 1SP 260.424/O-5
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Relatório dos Auditores Independentes
Opinião sobre as demonstrações contábeis: Examinamos as demonstrações contábeis da SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina (Prontos Socorros Municipais de Taboão da Serra) que
compreendem o balanço patrimonial, em 31 de dezembro de 2020, e as respectivas demonstrações do resultado
GRSHUtRGRGDVPXWDo}HVGRSDWULP{QLROtTXLGRHGRVÀX[RVGHFDL[DSDUDRH[HUFtFLR¿QGRQHVVDGDWDEHPFRPR
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
SRVLomRSDWULPRQLDOH¿QDQFHLUDGDHQWLGDGHHPGHGH]HPEURGHRGHVHPSHQKRGHVXDVRSHUDo}HVHRV
VHXVÀX[RVGHFDL[DSDUDRH[HUFtFLR¿QGRQHVVDGDWDGHDFRUGRFRPDVSUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDVQR%UDVLO
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
(QWLGDGHGHDFRUGRFRPRVSULQFtSLRVpWLFRVUHOHYDQWHVSUHYLVWRVQR&yGLJRGHeWLFD3UR¿VVLRQDOGR&RQWDGRUH
QDVQRUPDVSUR¿VVLRQDLVHPLWLGDVSHOR&RQVHOKR)HGHUDOGH&RQWDELOLGDGHHFXPSULPRVFRPDVGHPDLVUHVSRQVDELOLGDGHVpWLFDVGHDFRUGRFRPHVVDVQRUPDV$FUHGLWDPRVTXHDHYLGrQFLDGHDXGLWRULDREWLGDpVX¿FLHQWHH
apropriada para fundamentar nossa opinião. Outros assuntos: Demonstração do valor adicionado: ExaminaPRVWDPEpPDGHPRQVWUDomRGRYDORUDGLFLRQDGR '9$ UHIHUHQWHDRH[HUFtFLR¿QGRHPGHGH]HPEURGH
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 adequada 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
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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, posVDPLQÀXHQFLDUGHQWURGHXPDSHUVSHFWLYDUD]RiYHODVGHFLV}HVHFRQ{PLFDVGRVXVXiULRVWRPDGDVFRPEDVH
nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras
HLQWHUQDFLRQDLVGHDXGLWRULDH[HUFHPRVMXOJDPHQWRSUR¿VVLRQDOHPDQWHPRVFHWLFLVPRSUR¿VVLRQDODRORQJRGD
auditoria. Além disso: ,GHQWL¿FDPRVHDYDOLDPRVRVULVFRVGHGLVWRUomRUHOHYDQWHQDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em
UHVSRVWDDWDLVULVFRVEHPFRPRREWHPRVHYLGrQFLDGHDXGLWRULDDSURSULDGDHVX¿FLHQWHSDUDIXQGDPHQWDUQRVVD
opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de
HUURMiTXHDIUDXGHSRGHHQYROYHURDWRGHEXUODURVFRQWUROHVLQWHUQRVFRQOXLRIDOVL¿FDomRRPLVVmRRXUHSUHsentações 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 expressarPRVRSLQLmRVREUHDH¿FiFLDGRVFRQWUROHVLQWHUQRVGD(QWLGDGHAvaliamos 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
SRVVDPOHYDQWDUG~YLGDVLJQL¿FDWLYDHPUHODomRjFDSDFLGDGHGHFRQWLQXLGDGHRSHUDFLRQDOGD(QWLGDGH6HFRQcluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respecWLYDVGLYXOJDo}HVQDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVRXLQFOXLUPRGL¿FDomRHPQRVVDRSLQLmRVHDVGLYXOJDo}HVIRUHP
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
DUHVSHLWRHQWUHRXWURVDVSHFWRVGRDOFDQFHSODQHMDGRGDpSRFDGDDXGLWRULDHGDVFRQVWDWDo}HVVLJQL¿FDWLYDV
GH DXGLWRULD LQFOXVLYH DV HYHQWXDLV GH¿FLrQFLDV VLJQL¿FDWLYDV QRV FRQWUROHV LQWHUQRV TXH LGHQWL¿FDPRV GXUDQWH
nossos trabalhos. São Paulo - SP, 01 de abril de 2021. 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.

BREF III Empreendimentos Imobiliários 9 S.A.
CNPJ: 30.757.209/0001-65
Demonstrações Financeiras - Em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Valores expressos em milhares de reais, exceto lucro por ação)
Demonstração dos Fluxos de Caixa (Método Indireto)
Balanços Patrimoniais
Controladora
Consolidado Balanços Patrimoniais
Controladora
Consolidado
Controladora
Consolidado
31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019 Passivo e
Ativo
31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019
5.581
135
9.416
9.242 Patrimônio Líquido
Circulante
31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019
Das atividades operacionais
Caixa e equivalentes
1.849
1
3.862
2.249
Circulante
Lucro antes do imposto de
de caixa
31
130
2.260
1.752 Empréstimos e
renda e contribuição social
10.441
10.073
12.969
12.466
Contas a receber de clientes
–
–
6.915
7.148
financiamentos
–
–
169
453 Ajustes para reconciliação
Outros créditos
50
–
235
334
Tributos a pagar
–
1
768
731 do resultado do exercício
Impostos e contribuições
–
–
1.005
1.039
com o caixa provenientes
a recuperar
3
5
6
8 Impostos diferidos
das atividades operacionais:
Outras contas a pagar
–
–
26
26
Contas a receber de
relacionadas
1.849
–
1.894
– Tributos diferidos
partes relacionadas
5.497
–
–
–
–
–
(52)
(18)
226.359
232.765
397.411
399.230 Não Circulante
Não Circulante
–
13.249
172.385
186.124 (PIS e COFINS)
–
–
25
5
Contas a receber de clientes
–
–
3.904
5.089 Outras contas a pagar
–
–
452
451 Depreciação acumulada
Resultado de equivalência
Contas a receber de
Empréstimos e
patrimonial
(10.541)
(11.596)
–
–
partes relacionadas
7.344
18.794
–
–
financiamentos
–
–
148.743
148.971 Encargos financeiros
Estoque de Imóveis
–
–
335.650
336.259 Impostos diferidos
–
–
23.130
23.302 sobre empréstimos e
Investimento
219.015
213.971
–
–
Contas a pagar a partes
financiamentos
–
–
5.404
2.258
Imobilizado
–
–
–
25
relacionadas
–
13.249
60
13.400 (Acréscimo)/decréscimo em ativos
–
–
57.857
57.857
Intangível
230.091
219.650
230.580
220.099 Contas a receber
–
–
1.418
500
Total do Ativo
231.940
232.900
406.827
408.472 Patrimônio Líquido
–
–
609
719
Capital social
215.001
215.001
215.001
215.001 Estoque de imóveis
Demonstração do Resultado Abrangente
Impostos e contribuições
Transação de capital
Controladora
Consolidado entre sócios
2
(5)
2
5
153
153
153
153 a recuperar
(50)
–
99
(334)
31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019 Reservas de lucros
14.937
4.496
14.937
4.496 Outros créditos
Acréscimo/(decréscimo) em passivos
Lucro líquido do exercício
10.441
10.073
10.526
10.149
230.091
219.650
230.091
219.650
Tributos a pagar
(1)
1
–
23
Resultados abrangentes
Participação
Fornecedores e outras
10.441
10.073
10.526
10.149 de Acionistas
do exercício
contas a pagar
–
(2)
1
26
Atribuível aos:
Não Controladores
–
–
489
449 Pagamento de encargos
Acionistas controladores
10.441
10.073 Total Passivo e
sobre empréstimos
–
–
(5.917)
(1.750)
Acionistas não controladores
85
76 Patrimônio Líquido
231.940
232.900
406.827
408.472 Imposto de renda e
contribuição social pagos
–
–
(2.559)
(2.382)
Demonstração das mutações
Transações Reserva de
Lucros Patrimônio Participação Patrimônio Caixa líquido proveniente
Capital
Capital a
do patrimônio líquido
de capital
retenção Reserva (prejuízos)
líquido
de não
líquido das (aplicado nas)
social integralizar entre sócios de lucros
legal acumulados controladora controladores consolidado
atividades operacionais
(149)
(1.529)
11.999
11.518
Saldos em 31 de Dezembro
Das atividades de investimento
de 2018 (não auditado)
400.001
(400.000)
–
–
–
(3)
(2)
–
(2) Aquisição de controlada
Integralização de capital
–
385.006
–
–
–
–
385.006
–
385.006 (líquido do caixa da controlada)
– (382.985)
– (382.985)
Transação de capital entre sócios
–
–
153
–
–
–
153
1.809
1.962 Aportes de capital em investidas
–
(540)
–
–
Redução de capital
(185.000)
14.994
–
–
–
–
(170.006)
(1.360)
(171.366) Redução de capital
Lucro líquido do exercício
–
–
–
–
–
10.073
10.073
76
10.149 de investidas
11.450
149.846
–
–
Constituição de reserva legal
–
–
–
–
504
(504)
–
–
– Dividendos recebidos
–
9.424
–
–
Distribuição de lucros
–
–
–
–
–
(5.574)
(5.574)
(76)
(5.650) Caixa líquido aplicado nas
–
–
–
3.992
–
(3.992)
–
–
– atividades de investimento 11.450 (224.255)
Retenção de lucros
– (382.985)
Saldos em 31 de Dezembro
Das atividades de financiamento
de 2019
215.001
–
153
3.992
504
–
219.650
449
220.099 Contas a pagar a partes
Lucro líquido do exercício
–
–
–
–
–
10.441
10.441
85
10.526 relacionadas
–
–
–
(2.100)
Constituição de reserva legal
–
–
–
–
522
(522)
–
–
– Distribuição de dividendos
–
(5.574)
–
(5.650)
Distribuição de lucros
–
–
–
–
–
–
–
(45)
(45) Captação de empréstimos
–
–
–
9.919
–
(9.919)
–
–
– e financiamentos
Retenção de lucros
–
–
–
148.916
Saldos em 31 de Dezembro
Redução de capital
(11.400) (156.757)
(11.491) (157.966)
215.001
–
153
13.911
1.026
–
230.091
489
230.580 Integralização de capital
de 2020
–
385.006
–
385.006
Demonstração do Resultado
Valor recebido em transação
Controladora
Consolidado
Controladora
Consolidado de capital entre sócios
–
3.239
–
3.239
31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019
31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019 Caixa líquido proveniente
Receita líquida de aluguel
–
–
21.469
19.097 (=) Lucro antes do
das (aplicado nas) ativi(+/–) Despesas/receitas
imposto de renda e
dades de financiamento
(11.400)
225.914
(11.491)
371.445
10.441
10.073
12.969
12.466 Aumento (Redução) do caixa
operacionais
contribuição social
(–) Imposto de renda e
Despesas gerais,
(99)
130
508
(22)
e equivalentes de caixa
–
–
(2.443)
(2.317) Caixa e equivalentes de caixa
contribuição social
administrativas
e comerciais
(101)
(1.572)
(3.105)
(4.677) (=) Lucro líquido do
No início do exercício
130
–
1.752
1.774
10.441
10.073
10.526
10.149 No fim do exercício
exercício
Resultado equivalência
31
130
2.260
1.752
10.541
11.596
–
– Atribuível aos:
patrimonial
Aumento (Redução) do caixa
(=) Lucro antes do
Acionistas controladores
10.441
10.073 e equivalentes de caixa
(99)
130
508
(22)
10.440
10.024
18.364
14.420 Acionistas não controladores
resultado financeiro
85
76
A
Diretoria
Receitas financeiras
1
49
16
326 Lucro básico e diluído
Contador: Fernando Lucas Correa da Silva - CRC: 1SP262012/O-1
Despesas financeiras
–
–
(5.411)
(2.280) por ação (em reais)
0,0486
0,0346

GPNX Tecnologia da Informação S.A.
C.N.P.J.: 12.195.070/0001-21
Demonstrações Contábeis do Exercício Encerrado em 31/12/2020 (Em Reais)
Balanço Patrimonial
Descrição
Ativo
Ativo Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa
Caixa
Bancos Conta Movimento
Aplicações Financeiras Liquidez Imediata
Clientes
Duplicatas a Receber
Outros Créditos
Adiantamentos a Fornecedores
Adiantamento a Empregados
Tributos a Recuperar/Compensar
Empréstimos
Estoque
Compra para Recebimento Futuro
Despesas Pagas Antecipadamente
Despesas de Meses Seguintes
Ativo Não Circulante
Ativo Realizável a Longo Prazo
Sócios, Administradores e Pessoas Ligada
Depósitos Judiciais
Investimentos
Controladas e Coligadas - Equivalência Patrimonial
Controlada Efficiency - Valor Patrimonial
(–) Controlada Efficiency - Deságio na Aquisição
Imobilizado
Imobilizado
Móveis e Utensílios

Saldo Atual
9.759.304,05D
7.890.468,20D
1.366.649,76D
138,24D
1.042.407,88D
324.103,64D
1.458.299,36D
1.458.299,36D
5.027.907,17D
13.370,05D
21.576,71D
6.867,58D
4.986.092,83D
1.245,58D
1.245,58D
36.366,33D
36.366,33D
1.868.835,85D
930.343,54D
906.343,53D
24.000,01D
226.740,24D
226.740,24D
551.800,00D
325.059,76C
707.260,47D
991.326,89D
92.081,74D

Balanço Patrimonial
Descrição
Máquinas e Equipamentos
Equipamentos de Informática
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros
(–) Depreciações, Amortizações e Exaustões
Acumuladas
Intangível
Marcas, Direitos e Patentes
Passivo
Passivo Circulante
Empréstimos e Financiamentos
Empréstimos
Parcelamentos Fiscais
Fornecedores
Fornecedores
Obrigações Tributárias
Impostos e Contribuições a Recolher
Obrigações Trabalhista e Previdenciária
Obrigações com o Pessoal
Obrigações Sociais
Outras Obrigações
Adiantamentos a Clientes
Outras Obrigações
Passivo Não Circulante
Passivo Exigível a Longo Prazo
Empréstimos
Outros Débitos com Sócios, Administradores,
Pessoas
Obrigações Tributárias

Saldo Atual
228.354,58D
230.754,20D
440.136,37D
284.066,42C
4.491,60D
4.491,60D
9.759.304,05C
5.868.710,10C
2.164.185,32C
1.420.671,93C
743.513,39C
290.509,19C
290.509,19C
1.713.520,07C
1.713.520,07C
1.307.711,15C
306.569,97C
1.001.141,18C
392.784,37C
7.812,57C
384.971,80C
11.989.529,97C
9.649.789,40C
610.582,05C
9.039.207,35C
2.339.740,57C

Balanço Patrimonial
Descrição
Saldo Atual
Parcelamentos Fiscais
2.339.740,57C
Patrimônio Líquido
8.098.936,02D
Capital Social
20.000,00C
Capital Subscrito
20.000,00C
Lucros ou Prejuízos Acumulados
8.118.936,02D
(–) Prejuízos Acumulados
8.118.936,02D
Demonstração do Resultado
Descrição
Saldo Atual
Receita Bruta
16.751.948,53
Deduções
(971.096,20)
Receita Líquida
15.780.852,33
Lucro Bruto
15.780.852,33
Despesas Operacionais
(21.367.292,39)
Despesas com Pessoal
(9.573.590,80)
Despesas Administrativas
(10.933.048,95)
Despesas Financeiras
(823.719,80)
Receitas Financeiras
32.149,27
Outras Despesas Operacionais
(78.573,92)
Outras Receitas Operacionais
9.491,81
Resultado Operacional
(5.586.440,06)
Despesas não Operacionais
(325.059,76)
Resultado antes do IR e CSL
(5.911.499,82)
Provisões para IR e CSL
(1.801.830,50)
Prejuízo do Exercício
(7.713.330,32)
Gervasio de Souza
Contador - CPF: 210.165.008-82 - Registro CRC: 1SP075613/O-3
Manuel Guimarães Pinto Filho
Sócio Administrador - CPF: 303.495.348-88

