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Demonstrações Contábeis Comparativo dos Balanços Patrimoniais Exercícios encerrados em 31 de Dezembro - Valores em Reais
Ativo 2.019 2.018
Ativo Circulante 84.190.029,23 -
Caixa e Equivalentes de Caixa 193.259,80 -
Bancos conta movimento (nota 3.1) 60,70 -
Aplicações Financeiras (nota 3.2) 193.199,10 -
Contas a Receber 82.737.228,71 -
Valores a Receber-Pref. Município 
 de Taubaté (nota 3.3.1) 79.829.494,76 -
Valores em Negociação -Contrato/
 Convênio (nota 3.3.2) 2.907.733,95 -
Outros Créditos 211.120,05 -
Antecipação de férias (nota 3.4.1) 184.640,43 -
Adiantamento fornecedor (nota 3.4.2) 23.544,58 -
Adiantamentos (nota 3.4.3) 2.935,04 -
Despesas Pagas Antecipadamente 5.796,40 -
Prêmios de seguros e outros a vencer (nota 3.5) 5.796,40 -
Estoques 1.042.624,27 -
Estoque Materiais Medicamentos Nutrição (nota 3.6) 1.042.624,27 -
Ativo Não Circulante 46.262.589,61 -
Diversos Valores a Receber 42.664.757,29 -
Contratos/Convênios Públicos a Receber (nota 3.7) 32.697.333,30 -
Estimativa de Rescisão Contratual (nota 3.8) 9.967.423,99 -
Ativo Imobilizado - Bens de Terceiros 3.597.832,32 -
Imobilizado - Bens de Terceiros (nota 3.9) 8.334.711,03 -
Ajuste Vida Útil Econômica Bens Terceiros(nota3.9.1) (4.736.878,71) -
Total do Ativo 130.452.618,84 -

Passivo 2.019 2.018
Passivo Circulante 84.190.029,23 -
Fornecedores (nota 3.10) 3.268.282,60 -
Serviços de Terceiros P. Física/Jurídica (nota 3.11) 3.310.576,99 -
Salários a pagar (nota 3.12) 2.062.642,13 -
Contribuições a recolher (3.13) 523.543,19 -
Provisão de férias (nota 3.14) 2.773.110,07 -
Provisão de FGTS sobre férias (nota 3.14) 220.504,79 -
Impostos a recolher (nota 3.15) 293.303,38 -
Obrigações Tributárias (nota 3.16) 245.905,18 -
Convênios Públicos a Realizar nota (nota 3.17) 70.969.152,15 -
Outras Contas a Pagar (nota 3.18) 465.794,40 -
Materiais de Terceiros em nosso poder (nota 3.19) 57.214,35 -
Passivo Não Circulante 46.262.589,61 -
Obrigações - Bens Móveis de terceiros (nota 3.9) 8.334.711,03 -
Ajustes vida útil econômica - 
 Bens Móveis de terceiros (nota 3.9.1) (4.736.878,71) -
Estimativa de Rescisão Contratual (nota 3.8) 9.967.423,99 -
Convênios Públicos a Realizar (3.7) 32.697.333,30 -
Patrimonio Liquido - -
Resultado do Exercício - -
Total do Passivo e Patrimonio Liquido 130.452.618,84 -

Comparativo da Demonstração do Valor Adicionado - Exercícios 
encerrados em 31 de Dezembro - Valores em Reais

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

Receitas 2.019 2.018
Receitas Operacionais com Restrições (Nota 5.1) 
Receitas Bruta com Prestações ce Serviços Com Restrições 
Prefeitura Municipal de Taubaté (nota 5.1) 54.445.338,06 -
Outras Receitas 208.169,64 -
Isenção usufruída (nota 9) 8.061.929,87 -
Isenção usufruída - INSS Serv. Próprios (nota 9.1) - -
Isenção usufruída - INSS Serv. Terceiros (nota 9.2) - -
Isenção usufruída – COFINS (nota 9.3) - -
Isenção usufruída – PIS (nota 9.4) - -
Trabalhos Voluntários (nota 10) 35.332,13 -
(=) Receita com Restrições 62.750.769,70 -
(+) Outras Receitas com Restrições 603.931,55 -
Outras Receitas - -
Descontos Recebidos 82,84 -
Doações Recebidas (nota 5.3) 603.848,71 -
(=) Receita Liquida com Restrições 63.354.701,25 -
(-) Custos Serviços Prestados 
 com Restrição (nota 5.2) 52.078.570,00 -
Serviços - Pessoal Próprio 21.502.468,70 -
Serviços - Terceiros P. Física 490.040,00 -
Serviços - Terceiros P. Jurídica 16.156.391,39 -
Mercadorias 8.302.566,43 -
Trabalhos Voluntários 33.924,00 -
Isenção usufruída 5.593.179,48 -

(-) Despesas Operacionais 
 com Restrições (nota 5.2) 11.276.131,25 -
Serviços - Pessoal Próprio 4.076.207,23 -
Serviços - Terceiros P. Jurídica 3.909.760,05 -
Mercadorias 319.123,32 -
Financeiras 329.163,89 -
Despesas Bens Permanentes 171.466,45 -
Tributos 251,79 -
Trabalhos Voluntários 1.408,13 -
Isenção Usufruída 2.468.750,39 -
(=) Superavit do Exercicio com Restrições - -

DDescrição 2.019 2.018
1 - Receitas 63.354.618,41 -
1.1) Prestação de serviços 54.688.839,83 -
1.2) Outras Receitas 603.848,71 -
1.3) Isenção usufruída sobre contribuições 8.061.929,87 -
2 - Insumos Adquiridos de Terceiros 
 (inclui ICMS e IPI) 28.574.065,21 -
2.1) Custo das mercadorias utilizadas nas prestações 8.302.566,43 -
2.2) Materiais, energia, serviço de terceiros e outros 19.778.826,11 -
2.3) Perda / Recuperação de valores ativos 171.466,45 -
2.4) Outros 321.206,22 -
3 - Valor Adicionado Bruto (1-2) 34.780.553,20 -
4 - Retenções - -
5 - Valor Adicionado Líquido 
 Produzido pela Entidade (3-4) 34.780.553,20 -
6 - Valor Adicionado Recebido em Transferência 82,84 -

7 - Valor Adicionado Total (5+6) 34.780.636,04 -
8 - Distribuição do Valor Adicionado 34.780.636,04 -
8.1) Pessoal e encargos 25.614.008,06 -
8.2) Impostos, taxas e contribuições 251,79 -
8.3) Juros 7.957,67 -
8.4) Aluguéis 1.096.488,65 -
8.5) Isenção usufruída sobre contribuições 8.061.929,87 -

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

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31 de Dezembro de 2.019 e 2.018
Contexto Operacional, Normas e Conceitos Gerais Aplicados nas Demonstrações Contábeis

Descrição 2.019 2.018
Fluxos de caixa das atividades operacionais 
Resultados do exercício/período - -
Variações nos ativos e passivos 
(Aumento) Redução em contas a receber (82.737.228,71) -
(Aumento) Redução Outros Créditos (42.875.877,34) -
(Aumento) Redução Despesa Antecipada (5.796,40) -
(Aumento) Redução em estoques (985.409,92) -
Aumento (Redução) em fornecedores 6.565.098,27 -
Aumento (Redução) nas doações e 
 subvenções/Contrato Gestão 113.633.909,44 -
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões 6.598.564,46 -
Aumento (Redução) de Bens de Terceiros 3.597.832,32 -
Disponibilidades líquidas geradas pelas 
 (aplicadas nas) atividades operacionais 3.791.092,12 -
Fluxos de caixa das atividades de investimentos 
(-) Adição de Bens de Terceiros (3.597.832,32) -
Disponibilidades líquidas geradas pelas 
(aplicadas nas) atividades de investimentos (3.597.832,32) -

Empréstimos tomados - -
Aumento (Redução) Caixa e Equivalentes de Caixa 193.259,80 -
No início do período - -

SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina
SPDM – Hospital Municipal Universitário de Taubaté

CNPJ.: 61.699.567/0089-24

Em complemento às Demonstrações Contábeis Consolidadas da SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, das quais fazem parte o Parecer do Conselho Fiscal da SPDM, o Parecer da Assembleia dos Associados 
da SPDM e o Relatório dos Auditores Independentes, estamos encaminhando as Demonstrações Contábeis Individuais da unidade gerenciada: SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina - Hospital Muni-
cipal Universitário de Taubaté. 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 2020. São Paulo, 28 de Fevereiro de 2020. Prof. Dr. Ronaldo Ramos Laranjeira - Diretor-Presidente da SPDM

Nota da Administração

A Entidade, SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da 
Medicina -
ca, reconhecida de utilidade pública estadual e municipal, respectivamente 
pelos decretos nos. 57.925, de 04/03/1966, 40.103 de 17/05/1962. A SPDM é 

e ambiental. Sua gestão é baseada no sistema de governança corporativa e 
na alta competência de seus colaboradores. Fundada em 1933, atualmente 
é dirigida por um Conselho Administrativo, eleito pela Assembleia de Asso-
ciados e tem, hoje, como principal objetivo a manutenção do Hospital São 
Paulo (HSP), hospital universitário da Universidade Federal de São Paulo 
(UNIFESP), bem como outros hospitais, centros de assistência e unidades 

Unidade Gerenciada: Localizado no Município de Taubaté - SP, o 
HMUT- Hospital Municipal Universitário de Taubaté, propicia atendimento 
assistencial à população local e de mais 39 Municípios da região serrana 
do Vale do Paraíba. É referência em alta e média complexidades nas es-
pecialidades de Ortopedia, Ginecologia e Obstetrícia e Cirurgia Pediátrica 
de urgência, com atendimento 100% SUS, sendo os dois últimos com aten-
dimento 24 horas. Também oferece à população atendimento em 44 espe-
cialidades de saúde, englobando as áreas de Cardiologia, Dermatologia, 
Endocrinologia, Fonoaudiologia, Gastrologia, Ginecologia, Hematologia, In-
fectologia, Mastologia, Nefrologia, Oftalmologia, Ortopedia, Otorrinolaringo-
logia, Pediatria, Pneumologia, Proctologia, Psiquiatria e Urologia. Possui in-
fraestrutura de 16.721 m² de área construída e um total de 161 leitos ativos, 
sendo 24 leitos nas Unidades de Terapia Intensiva Especializadas (adulto, 
pediátrica e neonatal), além de 32 leitos na Maternidade e 105 nas demais 
clínicas. Em 01 de Maio de 2019, a SPDM - Associação Paulista para o 

-
trato de Gestão Nº 50.132/18, através do Chamamento Público nº 18/18. 
O contrato possui vigência de 24 meses, com vigência entre 01/05/2019 e 
30/04/2021, o valor global corresponde a R$ 156.947.200,00 (Cento e cin-
quenta e seis milhões, novecentos e quarenta e sete mil e duzentos reais), 
e tem por objeto a operacionalização da gestão e execução das atividades 
e serviços de saúde no Hospital Universitário de Taubaté/UPA infantil. 1. 
- Imunidade Tributária: A SPDM enquadra-se no conceito de imunidade 
tributária disposta no art. 150, Inciso VI alínea” C” e seu parágrafo 4º e 
artigo 195, parágrafo 7° da Constituição Federal, de 05 de outubro de 1988. 
2 - Apresentação das Demonstrações Contábeis: Na elaboração das de-

Lei nº 11.941/09 que alteraram artigos da Lei nº 6.404/76 em aspectos relati-
-

borou suas demonstrações em observância às práticas contábeis adotadas 
no Brasil, características qualitativas da informação contábil, Resolução nº 
1.374/11 que deu nova redação à NBC TG que trata da Estrutura Conceitual 
para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis, Resolu-
ção No. 1.376/11 (NBC TG 26), que trata da Apresentação das Demonstra-
ções Contábeis, Deliberações da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) 
e outras Normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) 
aplicável às Entidades sem Fins Lucrativos, e Res. CFC N.º 1.409/12 - ITG 
2002 (R1) - Entidade sem Finalidade de Lucros a qual estabelece critérios e 

e variações patrimoniais, de estruturação das demonstrações contábeis e 
as informações mínimas a serem divulgadas em notas explicativas de enti-

2.1- Formalidade da escrituração contábil 
- resolução 1.330/11 (NBC ITG 2000): A Entidade mantém um sistema de 
escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de 

-
ção dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem ex-
terna ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou eviden-
ciem fatos e a prática de atos administrativos. As demonstrações contábeis, 
incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatu-
tárias, são transcritas no livro “Diário” da Entidade, e posteriormente regis-
tradas no Cartório de Registros de Pessoas Jurídicas. Com a publicação da 
portaria 1.420 de 19 de dezembro de 2.013 pela RFB, algumas alterações 
foram introduzidas com relação ao livro diário que passou a ser exigido em 
formato digital e a forma de arquivamento pelo cartório de registros. A docu-
mentação contábil da Entidade é composta por todos os documentos, livros, 
papéis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração 
contábil. 2.2. - Nome Empresarial da Unidade, Endereço e CNPJ da Uni-
dade Gerenciada: SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimen-
to da Medicina - Hospital Municipal Universitário De Taubaté - Av. Gra-
nadeiro Guimarães, 270 - Centro - Taubaté - SP, CEP 12.020-130 - CNPJ 
n.º 61.699.567/0089-24. 3 - Principais práticas contábeis utilizadas na 
elaboração das demonstrações: Em todas as suas unidades os regis-
tros contábeis são realizados da maneira estabelecida pela matriz e são 
acatadas todas suas orientações. Face aos inúmeros conceitos aplicados 
quando da escrituração dos atos e fatos administrativos que deram origem 
aos Livros Diários, Razões e outros, divulgamos aqueles os quais julgamos 
mais relevantes conforme estabelece a resolução 1.409/12 (ITG 2002 R1) e 
suas alterações. O plano de contas a adotado atendem aos requisitos da Lei 
11.638/2007. Segundo o manual do CFC, o plano de contas consiste em um 

trar valores que pretende amortizar e/ou compensar ao longo do contrato de 
gestão. 3.4-Outros Créditos: Representam valores e outras contas a re-
ceber, normalmente não relacionadas com o objeto principal da instituição. 
3.4.1 Antecipações de Férias: A instituição efetua antecipação de férias 
conforme prevê a legislação Trabalhista (CLT), em seus artigos: Art. 145 - O 
pagamento da remuneração das férias e, se for o caso, o do abono referido. 
No Art. 143 - serão efetuados até 2 (dois) dias antes do início do respectivo 
período. Em 31/12/2019 o saldo contabilizado foi de R$ 184.640,43. 3.4.2 -
Adiantamento a Fornecedores: Representam valores de adiantamentos a 
fornecedores de materiais e mercadorias bem como a prestadores de servi-
ço, o saldo em 31.12.2019 é de R$ 23.544,58. 3.4.3 Adiantamentos: Repre-

-
nários que irão compor a folha de pagamento do mês posterior, são valores 
referentes a vale transporte, vale alimentação e refeição. em 31/12/2019 o
saldo contabilizado foi de R$ 2.935,04. 3.5 -Despesas Pagas Antecipada-
mente: Representam valores referentes a prêmios de seguros de veículos
e seguro predial do imóvel da Entidade. Para atender medidas preventivas
adotadas permanentemente, a Entidade efetua contratação de seguros em 

atendendo principalmente o Princípio de Contábil de Continuidade. Os valo-

do valor de mercado ou do valor do bem novo, conforme o caso. 3.6 - Es-
toques: Os estoques foram avaliados pelo custo médio de aquisição. Os 
valores de estoques contabilizados não excedem os valores de mercado e 
referem-se aos produtos e materiais médico-hospitalares, de conservação 
e consumo, higiene, lavanderia, gêneros alimentícios e equipamentos de 
proteção até a data do balanço. Conforme se demonstra abaixo, o valor 
total escriturado em estoques no exercício de 2.019 é de R$ 1.042.624,27. 
A provisão para desvalorização dos estoques é constituída, quando neces-
sário, com base na análise dos estoques e seu tempo de permanência.
Posição dos Estoques Valores em Reais em:
Descrição 31/12/2019 31/12/2018
Materiais utilizados no setor de Nutrição 57.026,07 -
Materiais utilizados no setor de Farmácia 324.675,16 -
Materiais de Almoxarifado 660.923,04 -
Total 1.042.624,27 -
3.7 - Valores a Receber - (Ativo Não Circulante): Os valores registrados 
nesta conta representam valores a receber de longo prazo, no exercício de 
2019, totalizando em R$ 32.697.333,30 (trinta e dois milhões, seiscentos e 
noventa e sete mil, trezentos e trinta e três reais e trinta centavos) relativos 
ao Contrato de Gestão Nº 50.132/18, Chamamento Público nº 18/18 prove-
niente da Prefeitura Municipal de Taubaté. 3.8 - Estimativas de Rescisão 
Contratual: A entidade entendeu por bem realizar uma estimativa de resci-
são contratual, em contas de ativo e passivo, em caso de rescisão unilateral 
por parte do órgão público contratante. Devido a sua relevância, a estimativa 
leva em consideração os valores para rescisão do contrato de trabalho cole-

(50% MULTA) e aviso prévio indenizado, conforme quadro abaixo:
Estimativa Rescisão Contratual Saldo Final em 31.12.2019
Aviso Prévio indenizado R$ 3.961.547,83
Multa FGTS Rescisória (50%) R$ 6.005.876,16
Total R$ 9.967.423,99
3.9 - Imobilizado: O imobilizado de uso da SPDM - Hospital Municipal Uni-
versitário de Taubaté, é composto por bens de terceiros os quais são classi-

de aquisição realizada com recursos de contratos de gestão ou convênios 
para os quais possuímos documentos de cessão de uso. Os ativos estão 
distribuídos da seguinte forma: Demonstrativo da movimentação de Bens 
do Ativo Imobilizado em 2019.
Descrição Posição em    Posição em
Imobilizado -  31/12/2018 Aquisição Baixa 31/12/2019
 Bens de Terceiros 
Bens Móveis - 8.334.711,03 - 8.334.711,03
Apar. Equip Utens Med Odont Lab - 3.960.020,42 - 3.960.020,42
Equip Processamento De Dados - 642.757,45 - 642.757,45
Mobiliario Em Geral - 2.351.684,70 - 2.351.684,70
Maquinas Utens E Equip Diversos - 1.288.238,49 - 1.288.238,49
Equip P/Audio Vídeo E Foto - 92.009,97 - 92.009,97
3.9.1 - Ajuste Vida Útil Econômica - Bens Moveis: A instituição efetua o ajus-
te do tempo de vida útil dos bens de terceiros, de propriedade do contratan-
te, 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. 

conjunto de títulos, apresentados de forma coordenada e sistematizada, pre-

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

de contas. 3.1-Caixa e Equivalentes de Caixa: Os valores contabilizados 
neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta 
bancária, bem como recursos que possuem as mesmas características de 
liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias.
Descrição Saldo em 31.12.2019
C Caixa e Saldos em Bancos 60,70
A Aplicação Financeira de Curto Prazo 193.199,10
C Caixa e Equivalentes de Caixa 193.259,80
3.2. - Aplicações Financeiras: As aplicações estão demonstradas pelo va-
lor da aplicação acrescido dos rendimentos correspondentes, apropriados 
até a data do balanço, com base no regime de competência. As aplicações 
são referenciadas como sendo com restrição uma vez que os valores se 
encontram aplicados por força de convênios e contratos de gestão cujo ren-
dimento reverte em favor do contratante e não da SPDM.
Instituição  Tipo de Rentabilidade Saldo em
Financeira Aplicação Taxa % no mês 31/12/2019
Banco do Brasil CDB 1,57 % 193.199,10
Saldo Aplicações   193.199,10
3.2.1 Rendimentos sobre Aplicação Financeira - Receitas Financeiras 
com Restrição: Os recursos provenientes de convênios e contratos públi-

-
to não utilizados para o custeio da unidade gerenciada. Os rendimentos so-

Resultado da Entidade, e transferidos para a conta de Passivo denominada 
“Convênios/Contratos Públicos à Realizar”, em conformidade com o Item 29 
da NBC TG 07 (R2) Subvenção e Assistência Governamental. Em 2019 tais 
valores representam o montante de R$ 56,365,13. 3.3. - Contas a receber: 
A prática contábil adotada é pelo regime de competência para registro das 
mutações patrimoniais. Conforme a resolução 1.305/10 (R2) (que aprova a 
NBC TG 07) e conforme resolução 1.409/12 (R1) (que aprovou a ITG 2002) 
a Entidade passou a constituir provisionamentos e outros valores a receber 
referentes às execuções de seus contratos de gestão, convênios e outros 
tipos de Assistências Governamentais para que quando do reconhecimento 
no resultado, não traga desequilíbrio entre receitas e despesas provisiona-
das. 3.3.1 - Valores a Receber - Curto Prazo: Os valores registrados nesta 
conta correspondem/representam valores a receber de curto prazo, relati-
vos ao Contrato de Gestão Nº 50.132/18, Chamamento Público nº 18/18 e 

valores serão recebidos conforme contrato, em 31/12/2019 o saldo contabi-
lizado foi de R$ 79.829.494,76.
Descrição Saldo em 31.12.2019
C Contrato Gestao Nº 50.132/18 78.513.066,74

763.069,20
C Valores a Receber - Curto Prazo 79.829.494,76
3.3.2 - Valores em negociação: A instituição registrou em conta de ativo, o 
montante de R$ 2.907.733,95 correspondente a passivos trabalhistas que 
foram integralmente assumidos pela SPDM, na assunção do Contrato de 
Gestão nº 50.132/18 pactuado mediante o chamamento público nº 18/18. 
Por conta dessa transferência de obrigações a Entidade foi obrigada a reco-
nhecer ativos/valores a receber em decorrência da transição de gestores, le-
vando em consideração a essência econômica da transação. Em virtude do 
modelo de gestão das organizações sociais de saúde, a instituição se valeu 
da Resolução CFC Nº 1.409/12 (ITG 2002-R1) Item 17 e 27(d), para regis-

Demonstrativo da movimentação dos Ajustes de Bens do Ativo do Imobilizado em 2019
Descrição Posição em 31/12/2018 Baixa Ajuste do Exercício Posição em 31/12/2019 Taxas anuais médias de Ajustes
Ajuste vida útil econômica de Bens de Terceiros     %
Bens Móveis - - (4.736.878,71) (4.736.878,71) 
Apar. Equip Utens Med Odont Lab - - (2.275.073,65) (2.275.073,65) 10
Equip Processamento de Dados - - (487.585,10) (487.585,10) 20
Mobiliario em Geral - - (1.278.687,80) (1.278.687,80) 10
Maquinas Utens e Equip Diversos - - (647.722,48) (647.722,48) 10
Equip P/Audio Vídeo e Foto - - (47.809,68) (47.809,68) 10
3.10 - Fornecedores: As obrigações com fornecedores nacionais são re-
conhecidas pelo seu custo de aquisição, de acordo com os valores prati-

faturas provenientes da compra de materiais, medicamentos e demais itens 
de consumo. O prazo médio de pagamento dos fornecedores é de aproxi-
madamente 90 dias. 3.11 - Serviços de Terceiros: Estas obrigações repre-
sentam a contratação de serviços de terceiros pessoa física e jurídica pela 
instituição, em sua grande parte relacionados 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. 3.12 

- Salários a Pagar: De acordo com o Art. 76 da CLT - Salário é a contra-
prestação mínima devida e paga diretamente pelo empregador a todo traba-
lhador, 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. 3.13 - Contribuições
a Recolher: Representam os valores devidos sobre a folha de pagamento 
e relativos ao cumprimento de recolhimentos de INSS, FGTS, PIS e Contri-
buições Sindicais. 3.14 - Provisão de Férias e Encargos.: Os valores des-
sa conta representam as provisões de férias e seus respectivos encargos
(FGTS) com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a 



data do balanço. 3.15 - Impostos a Recolher: Representam os 
valores devidos sobre a folha de pagamento e relativos ao cumprimento de 
recolhimentos de IRRF sobre folha de pagamento. 3.16 - Obrigações Tri-
butárias.: Constituem as obrigações de IRRF, INSS, ISS, PIS/COFINS/CSL 
relativos aos valores relacionados aos serviços prestados por pessoas físi-
cas e jurídicas, que sofreram as retenções devidas conforme as legislações 
pertinentes. 3.17 - Convênios/Contratos Públicos a Realizar.: De acordo 
com a Resolução 1.305/10 (NBC TG 07 R2) Item 15A e Resolução 1.409/12 
(ITG 2002-R1) Item 11 e 12, a SPDM passou a adotar a sistemática de 
contabilização dos valores mantidos no Contrato de Gestão com o poder pú-
blico, de forma a evidenciar os valores previstos a serem realizados, durante 
a execução do contrato, na execução da atividade operacional. O saldo a re-
alizar em curto prazo em 31.12.2019 representa R$ 70.969.152,15 (setenta 
milhões, novecentos e sessenta e nove mil, cento e cinquenta e dois reais e 
quinze centavos). 3.18 - Outras contas a pagar: Os valores evidenciados 
nessa conta referem-se a outras obrigações que num primeiro instante não 
se encaixam nas demais nomenclaturas do plano de contas da Instituição. 
3.19 - Materiais de terceiros em nosso poder.: Os bens registrados nestas 
contas pertencem à Secretaria Municipal de Taubaté, tendo em vista que fo-
ram adquiridas com os recursos advindos dos Planos de Trabalhos e Convê-

alocados nas unidades, utilizados em atendimentos médicos e de saúde, em 
cumprimento ao objetivo social da Entidade. Com o objetivo de demonstrar 
que os bens estão sob responsabilidade da Unidade Gerenciada, amparado 
por termo de permissão de uso de bens móveis, esses valores são regista-
dos em contas de ativo e passivo com saldos idênticos aos do Imobilizado. 
4 - Contingências Ativas e Passivas.: 
de constituição de Contingências além dos conceitos estabelecidos para 

no que se refere ao ponto de vista contábil, se encontram em conformidade 
com o estabelecido na Resolução CFC nº 1.180/09 que aprova a NBC TG 25 e 
Deliberação CVM nº 594, de 15 de Setembro de 2009 que aprova o CPC 25. 
Para tanto, os eventos são caracterizados em situações nas quais, como re-
sultado de eventos passados, pode haver uma saída de recursos envolven-
do benefícios econômicos futuros na liquidação de: (a) obrigação presente 

-
nas pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros incertos não total-

é provável há uma obrigação presente que provavelmente requer uma saída 
de recursos e neste caso a provisão é constituída ou reconhecida contabil-

-
sente 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 pos-
sível ou obrigação presente cuja probabilidade de uma saída de recursos é 
remota. 4.1 - Contingências Passivas.: No exercício de suas atividades de 
prestadora de serviços na área hospitalar, a unidade da SPDM - Hospital Mu-
nicipal Universitário de Taubaté acumulou passivos resultantes de reclama-
ções trabalhistas. Para ações onde a possibilidade de perda era tida como 
“possível”, O saldo em 31/12/2019 foi de R$ 32.717,35. 4.3 - Patrimônio Lí-
quido.: A SPDM procedeu a ajustes necessários para se adequar ao que es-
tabelecem as Resoluções 1305/10(R2) e 1409/12 (R1), no que se refere ao 
reconhecimento dos recursos com restrição originários de contratos de ges-
tão, convênios públicos e outros tipos de Assistência Governamental. O patri-
mônio líquido atualmente não apresenta valores, em virtude de aplicação do 
que estabelece as Resoluções CFC 1409/12-R1 (Item 11) e CFC 1305/10-R2 
(Item 12 e 15A), que enquanto não atendido os requisitos para reconhe-
cimento no resultado, a contrapartida da Assistência Governamental de 

Passivo, de forma que o resultado será sempre “zero”. Em virtude da apli-
cação 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 no exercício de 2019. 4.4 - Estimati-
vas 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 

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 tran-
sações registradas com base em estimativas poderá resultar em valores 
divergentes devido a imprecisões inerentes ao processo de sua determi-
nação. A Administração da Entidade revisa periodicamente as estimativas 
e premissas. 5 - Origem e aplicação dos Recursos: As receitas, inclusive 
as doações, subvenções, contribuições, bem como as despesas, são regis-
tradas pelo regime de competência. As receitas da Entidade são apuradas 
através dos comprovantes de recebimento, entre eles, avisos bancários, 
recibos e outros, como também suas despesas são apuradas através de 

5.1 - Das Receitas Operacionais: Os recursos públicos obtidos através de 
contratos de gestão ou convênios é de uso restrito para custeio e/ou inves-
timento das atividades operacionais. As receitas operacionais da instituição 
são aplicadas na atividade operacional e são reconhecidas pelo regime de 
competência, de acordo com a Res. CFC Nº 1.305/10 - NBC TG 07 (R1) 
- Subvenção e Assistência Governamentais, Item 12, onde a subvenção go-
vernamental deve ser reconhecida como receita ao longo do período e con-
frontada com as despesas que pretende compensar, sempre levando em 
consideração a Prevalência da Essência sobre a Forma, no reconhecimento 
de contratos ou convênios. 5.2 - Custos e Despesas Operacionais.: Os 
custos operacionais estão relacionados aos valores referentes aos setores 

esta estrutura, parametrizada no sistema da SPDM. As despesas operacio-
nais estão relacionadas aos valores referentes aos setores administrativos 

esta estrutura, parametrizada no sistema da SPDM. 5.3 - Doações: Even-
tualmente a entidade recebe doações tanto de pessoas físicas quanto de 
pessoas jurídicas as quais utiliza no desenvolvimento de suas atividades. 
Durante o exercício de 2019 a Instituição recebeu em doações um total 
de R$ 603.848,71, doações estas que são pertinentes a bens permanen-
tes e mercadorias de estoques (Materiais e Medicamentos transferidos da 
antiga gestão). 5.4 - Auxílios, Subvenções e ou Convênios Públicos.: 

como objetivo principal operacionalizar projetos e atividades pré-determi-
nadas. Periodicamente, conforme contrato, a Entidade presta conta de todo 

seus tipos de Assistências Governamentais atende à Resolução CFC Nº 
1.305/10 (R2) na qual uma Assistência Governamental deve ser reconhe-
cida como receita ao longo do período e confrontada com as despesas 
que pretende compensar, em base sistemática, desde que atendidas às 
condições da Norma. Todos os tipos de Assistência Governamental não 
podem ser creditados diretamente no patrimônio líquido. Enquanto não 
atendidos os requisitos para reconhecimento da receita na demonstração 
do resultado, a contrapartida da Assistência governamental registrada no 

-
sociação recebeu Assistências Governamentais Municipais no valor de
R$ 45.736.799,96. 6 - Resultado Operacional Subvenção: Em face à 
adoção da Norma Brasileira de Contabilidade NBC TG 07 R1 - Subvenção 
e Assistência Governamentais, a subvenção governamental deve ser re-
conhecida como receita ao longo do período e confrontada com as despe-
sas que pretende compensar, em base sistemática, desde que atendidas 
as condições desta norma (Item 12). Portanto, a apuração do resultado do 

-
senta “zero”. A apuração do resultado, se não aplicada a norma, seria com-
posto de Receitas obtidas através dos contratos e convênios públicos na 
ordem de R$ 45.736.799,96; acrescidos de Outras Receitas no valor de R$ 
660.296,68; e deduzidas das Despesas e Custos Operacionais na ordem 
de R$ 55.049.269,61; encerrando o exercício de 2019 com um resultado 

6.1 - Nota de Ênfase ao Resulta-
do: -
dos da antiga gestão, que foram integralmente assumidos pela SPDM. 
Essas obrigações resultaram em pagamento de passivos trabalhistas, 
cujos valores serão restituídos pelo órgão contratante (R$ 763.069,20). 
Outro aspecto se deve ao valor de R$ 6.578.933,92 que deixou de ser 
repassado durante o exercício de 2019, decorrente do Contrato de Gestão 
50.132/018. O aumento de oferta de serviços de OPM Auditiva, não previs-
tas em contrato onerou o orçamento da instituição em montante anual de 
R$ 1.017.944,00. Outras despesas como reajustes sindicais e despesas 
não previstas em orçamento contribuíram para o resultado do período. 
Entretanto a instituição espera recuperar o equilíbrio orçamentário durante 

a execução do contrato. 7 - Das Disposições da Lei 12.101 e Portaria 
834/16 MS.: Por ser Entidade Filantrópica da 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 
pelo Decreto 8.242/14 tem por obrigação ofertar à população carente sem 
distinção de etnia, sexo, credo ou religião, a prestação de todos os seus 
serviços aos clientes do SUS no percentual mínimo de sessenta por cento, 
e comprovar, anualmente, a prestação dos serviços de que trata o inciso 
II, com base no somatório das internações realizadas e dos atendimentos 
ambulatoriais prestados. As internações hospitalares e os atendimentos 
ambulatoriais prestados pela entidade deverão ser totalizados com base 
nos dados disponíveis e informados no Sistema de Informações Ambula-
toriais (SIA), no Sistema de Informações Hospitalares (SIH) e na Comu-
nicação de Informação Hospitalar e Ambulatorial (CIHA). De acordo com 
a mesma portaria, a entidade que tenha sob sua gestão outras entidades 
poderá incorporar nos seus serviços o limite de 10% dos serviços presta-
dos ao SUS pelos estabelecimentos a ela vinculados. O Hospital Municipal 
Universitário de Taubaté apresentou a seguinte produção em 2019:

Produção - 2019
Linha de Atendimento SUS
Internações -
Saída Hospitalar 5.957
Nº de paciente dia -
Nº de Cirurgias 2.608
Nº de Partos 1.539
Diárias de UTI - Total 4.319
Internação/Atendimento Domiciliar  -
Pronto Socorro/Pronto Atendimento (Urgência/Emergência) -
Atendimento Ambulatorial - Total -
Consulta médica 39.196
Atendimento não médico 6.154
Consulta/Atendimento Urgência (OS/PA) 45.972
Administração de Medicamentos 14.525
SADT - Total 244.284

8 - Relatório de Execução do Contrato de Gestão: Relatório de Execução do Contrato de Gestão - 2019
Linha de Contratação   1º Semestre   2º Semestre   Total
 Contratado 70% Realizado Contratado 70% Realizado Contratado 70% Realizado
Internações 2136 1495 1418 6408 4486 4381 8544 5981 5799
C. Cirúrgica - saída 640 448 347 1920 1344 1144 2560 1792 1491
C. Obstétrica - saída 560 392 590 1680 1176 1604 2240 1568 2194
C. Médica - saída 680 476 308 2040 1428 986 2720 1904 1294
C. Pediátrica - saída 200 140 142 600 420 559 800 560 701
C. Psiquiátrica - saída 56 39 31 168 118 88 224 157 119
HD/Cir. Ambulatorial - TOTAL 
Cirurgia ambulatorial (CMA/cma) 800 708 2400 2.886 3200 3594
Consulta de urgência (PS + PA ) 13000 12601 39000 30485 52000 43086
Atendimento ambulatorial - TOTAL 15560 15099 46680 48927 62240 64026
Consulta Médica - TOTAL 10800 10421 32400 29393 43200 39814
Primeira consulta - médica 3000 1449 9000 4201 12000 5650
Interconsulta - médica 600 908 1800 2244 2400 3152
Consulta subsequente - médica 7200 8064 21600 22948 28800 31012
Atendimento não médico - TOTAL 4760 4678 14280 19534 19040 24212
Primeira consulta - não médica 460 155 1380 517 1840 672
Interconsulta - não médica 920 539 2760 1657 3680 2196
Terapia/sessão - não médica 1200 1364 3600 5455 4800 6819
Administração de Medicamentos 2180 2620 6540 11905 8720 14525
SADT ( Ext + Int ) - TOTAL 52720 58779 158160 214507 210880 273286
Diagnóstico Laboratório Clínico 33140 40214 99420 162679 132560 202893
Anatomia Patológica e Citopatologia 5120 3975 15360 12254 20480 16229
Radiologia 7380 9465 22140 23835 29520 33300

Exames Endoscópicos 400 253 1200 1129 1600 1382
Métodos diagnósticos em especialidades 4580 3169 13740 9432 18320 12601

contemplam a meta estabelecida pelo contrato.
Relatório de Execução Orçamentária - Exercício 2019

Receitas Custeio Investimento
Repasses do Contrato / Convênio 45.736.799,96 -
Receitas Financeiras e Outras Receitas 63.965,96 -
Total das Receitas 45.800.765,92 -
Despesas Custeio Investimento
Despesas com Pessoal 22.724.157,73 -
Despesas com Materiais, 
 Serviços e Outras Despesas 22.883.348,38 -
Total das Despesas 45.607.506,11 -
9 - Contribuições Sociais: Por atender aos requisitos estabelecidos no 
artigo 29 da Lei 12.101 de 27/11/2009, alterada pela Lei 12.868/13, regula-
mentada pelo Decreto 8.242/14 e à portaria 834 de 27/04/2016 do Ministro 

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 

fazendo jus ao direito de usufruir da isenção do pagamento da Cota Pa-
tronal 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 empre-

-
bro de 2017, 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 exercício 

-
zou R$ 8.061.929,87. Em face de Entidade ter como área de atuação pre-
ponderante a da Saúde, tem obrigatoriedade de cumprir o estabelecido na 

-
BAS-SAÚDE) e traz em seu artigo 30 que na análise das demonstrações 
contábeis serão observadas prioritariamente: - Demonstração do Resultado 

Desta forma, para continuar cumprindo o estabelecido em portaria, a Enti-
dade continua reconhecendo na DRE os valores usufruídos. As isenções e 
contribuições sociais usufruídas são referentes a COFINS, PIS sobre folha 
de pagamentos, INSS Patronal sobre a folha de pagamentos sobre serviços 
próprios e de terceiros PF. 9.1 - Isenção da Contribuição Previdenciária 
Patronal sobre a folha de pagamento de empregados: Conforme des-
crito no item 9, face à sua condição de Entidade Filantrópica garantida nos 
termos da Lei 12.868/13, a Entidade usufruiu no exercício de 2019, da isen-
ção da Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha de pagamento de 

o saldo em 31/12/2019 foi de R$ 6.178.672,58. 9.2 - Isenção da Contribui-
ção Previdenciária Patronal, sobre a folha de pagamento por Serviços
de Terceiros.: A Isenção da Contribuição Previdenciária Patronal incide 
também sobre a folha de pagamento por Serviços de Terceira pessoa física.

que o saldo em 31/12/2019 foi de R$ R$ 98.008,00. 9.3 - Isenção da Con-
tribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS).: A isen-
ção da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS)

9.4 - 
Isenção sobre Contribuição ao Programa de Integração Social (PIS).: 
Em virtude do Acordão Publicado em 03.07.2019 pelo Desembargador Mar-
celo Mesquita Saraiva, nos Embargos de Declaração em Apelação/Remes-
sa Necessária Nº 0027951-41.2004.4.03.6100/SP - 2004.61.00.027951-7/
SP, a SPDM - Associação Paulsita para o Desenvolvimento da Medicina 
garantiu o direito a manutenção da imunidade ao PIS sobre a folha de pa-
gamento, cabendo a restituição de valores recolhidos em anos anteriores, 
devidamente corrigidos pela taxa Selic, como prevê o acórdão abaixo. A 
unidade estima recuperar o montante de R$ 70.247,76 pagos de Maio a 
Julho de 2019 mediante apresentação dos respectivos comprovantes em
processo judicial a ser movido no primeiro semestre de 2020. 10 - Trabalho
voluntário: Em 02/09/2015 o Conselho Federal de Contabilidade publicou a 

de lucros, norma que regulamenta a contabilidade das entidades do Terceiro
Setor. Dentre as alterações realizadas na ITG 2002 encontra-se a que esta-
belece que o trabalho dos integrantes da administração das entidades deve 
ser incluído como trabalho voluntário. Desta forma, conforme item 19, a En-
tidade 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 realiza-
das pela entidade. A Entidade possui dois tipos de trabalho voluntário sendo 
um dos dirigentes estatutários e outro de prestadores de serviços voluntaria-
do. 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 traba-
lhos voluntários a valorização é feita pelo valor da hora da categoria a que 
pertence o voluntário. Em 2019, o trabalho voluntário estatutário represen-
tou R$ 1.408,13; enquanto os outros trabalhos voluntários totalizaram R$ 
33.924,00. 11 - Seguros: Para atender medidas preventivas adotadas per-
manentemente, a Entidade efetua contratação de seguros em valor conside-

-
cipalmente 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 2019.

Prof. Dr. Ronaldo Ramos Laranjeira. - Diretor Presidente da SPDM Ana Marta Nicodemo - Diretora Técnica Tiago Daniel da Silveira – Contador - CRC 1SP 301012/O-8
Relatório dos Auditores Independentes: Opinião sobre as Demonstrações contábeis: Examinamos as De-
monstrações Contábeis da SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina – Hospital 
Universitário De Taubaté que compreendem o Balanço Patrimonial, em 31 de dezembro de 2019, e as respecti-
vas Demonstrações do Resultado do Período, das Mutações do Patrimônio Líquido e dos Fluxos de Caixa para o 

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 2019, 

práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião sobre as Demonstrações Contábeis: 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 au-
ditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Entidade, de acordo com os princípios 

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

Outros assuntos: Demonstração do valor adicionado: Examinamos também, a demonstração do valor adicio-

que não requerem a apresentação da DVA. Essa demonstração foi submetida aos mesmos procedimentos de au-
ditoria descritos anteriormente e, em nossa opinião, está adequadamente apresentada, em todos os seus aspectos 
relevantes, em relação às demonstrações contábeis, tomadas em conjunto. Início das Atividades: Em 01 de Maio 

o Contrato de Gestão Nº 50.132/18, através do Chamamento Público nº 18/18. O contrato possui vigência de 24 
meses, com vigência entre 01/05/2019 e 30/04/2021, o valor global corresponde a R$ 156.947.200,00 (Cento e 
cinquenta e seis milhões, novecentos e quarenta e sete mil e duzentos reais), e tem por objeto a operacionalização 
da gestão e execução das atividades e serviços de saúde no Hospital Universitário de Taubaté/UPA infantil. Audi-
toria dos valores correspondentes ao exercício anterior: Não examinamos, nem foram examinadas por outros 

-

primeiro ano de atividade da Entidade. 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 Entidade 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, pos-

nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras 

independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em

opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, 

procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião so-
-
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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 

-
cluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respecti-

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 

divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de manei-
ra compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela administra-

nossos trabalhos. São Paulo - SP, 27 de março de 2020.Audisa Auditores Associados - CRC/SP 2SP 024298/O-
3. Ivan Roberto dos Santos Pinto Junior - Contador - CRC/RS 058.252/O-1 - CVM: Ato Declaratório Nº 7710/04. 
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Vidroporto S.A.
CNPJ/MF nº 48.845.556/0001-05

Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Valores expressos em Reais)
Balanços Patrimoniais

O Relatório da Administração, Parecer dos Auditores e Notas Explicativas estão disponíveis na sede da empresa e no site: www.vidroporto.com.br

A Diretoria Claudecir Pereira da Silva – Contador CRC/SP 1SP 183.416/O-1

Controladora Consolidado
Fluxos de caixa das atividades operacionais 2019 2018 2019 2018
Lucro líquido do exercício 30.410.024 111.746.565 30.410.024 111.746.565
Ajustes para conciliar o lucro às disponibilidades 
geradas pelas atividades operacionais:

Depreciação e amortização 20.353.334 15.560.722 27.754.990 15.560.722
Imposto de renda e contribuição social correntes – 2.671.865 – 2.671.865
Imposto de renda e contribuição social diferidos 2.633.125 58.273.798 5.018.462 58.273.798
Resultado na venda de ativo imobilizado 61.177 15.101 61.177 15.101
Reversão de provisão para créditos de liquidação duvidosa – (400.307) – (400.307)
Constituição de provisão para contingências 101.623 230.681 101.623 230.681
Ajuste a valor presente do contas a receber 35.921 405.540 (334.742) 405.540
Ajuste a valor presente de fornecedores (6.357) 149.238 9.318 149.238
Provisão para perdas de estoques – – – 8.014.423
Realização do custo de transação 484.631 166.604 484.631 166.604
Instrumentos financeiros derivativos 806.701 (10.165.871) 806.701 (10.165.871)
Rendimento de aplicações financeiras – (3.288.106) – (3.288.106)
Equivalência patrimonial 906.790 7.879.405 – –
Juros sobre empréstimos e financiamentos (20.714.103) 22.186.019 (20.714.103) 22.186.019
Variação cambial sobre empréstimos e financiamentos 19.708.575 11.678.825 19.708.575 11.678.825
Ajustes de exercícios anteriores (773) – (129.691) –
Aquisição de controlada – ativos identificáveis, líquidos – (296.419.553) – (296.419.553)
Variação em contas a receber de clientes 37.184.870 (44.053.501) 7.459.310 (44.053.501)
Variação em estoques (14.505.276) (7.739.680) (35.003.820) (9.099.702)
Variação em impostos a recuperar 1.125.617 904.438 1.984.116 1.004.796
Variação em imposto de renda e contribuição social 935.421 (884.777) (2.102.932) (884.777)
Variação em despesas antecipadas (950.708) (1.866.003) (1.316.972) (1.866.003)
Variação em outros créditos 986.740 (580.120) (11.844.511) (163.478)
Variação em fornecedores (1.425.434) (1.629.301) 3.772.431 (1.529.793)
Variação em salários, férias e encargos a pagar (465.082) 301.775 490.834 404.019
Variação em impostos e contribuições sociais a recolher 6.956.601 1.204.014 8.885.589 (1.525.470)

Controladora Consolidado
Ativo 2019 2018 2019 2018
Circulante 146.971.455 212.318.662 245.366.761 240.509.125
Caixa e equivalentes de caixa 28.614.615 63.946.032 33.118.197 64.163.968
Contas a receber de clientes 66.988.594 104.209.384 97.084.816 104.209.384
Estoques 48.189.012 33.683.736 70.598.901 35.595.082
Impostos a recuperar 373.726 1.237.632 25.524.749 27.284.769
IRPJ e CSLL diferidos – 935.421 3.038.353 935.421
Despesas antecipadas 1.740.127 789.419 2.106.391 789.419
Outros investimentos – 5.390.417 – 5.390.417
Outros créditos 1.065.381 2.126.621 13.895.353 2.140.666
Não circulante 10.775.612 11.769.526 11.110.593 12.050.932
Realizável a longo prazo 595.322.373 550.894.837 509.464.433 524.118.399
Instrumentos financeiros derivativos 7.908.511 8.715.212 7.908.511 8.715.212
Impostos a recuperar 2.343.282 2.604.994 2.381.533 2.877.300
Outros créditos 523.819 449.320 820.549 458.420
Investimentos 349.086.953 292.202.483 202.993 202.993
Imobilizado 235.458.191 246.921.211 498.149.231 511.862.857
Intangível 1.617 1.617 1.617 1.617
Total do ativo 742.293.828 763.213.499 754.831.194 764.627.524

Controladora Consolidado
Passivo e patrimônio líquido 2019 2018 2019 2018
Circulante 125.887.610 100.728.780 136.028.797 102.131.219
Fornecedores 17.812.020 19.243.811 23.590.244 19.808.495
Empréstimos e financiamentos 53.037.284 54.086.265 53.037.284 54.086.265
Debêntures a pagar 22.014.041 2.515.369 22.014.041 2.515.369
Salários, férias e encargos a pagar 4.013.038 4.478.120 5.068.299 4.578.411
Impostos e contribuições sociais a recolher 18.532.253 11.575.652 21.070.393 12.313.116
Dividendos e juros sobre capital próprio 6.792.268 7.153.376 6.792.268 7.153.376
Outras contas a pagar 3.686.705 1.676.186 4.456.269 1.676.186
Passivo não circulante 307.635.329 378.173.807 310.031.508 378.184.648
Empréstimos e financiamentos 44.209.445 93.968.629 44.209.445 93.968.629
Debêntures a pagar 171.425.280 194.939.321 171.425.280 194.939.321
IRPJ e CSLL diferidos 89.793.339 87.160.215 92.178.677 87.160.215
Provisão para contingências 2.207.264 2.105.641 2.218.106 2.116.483
Patrimônio líquido 308.770.889 284.310.913 308.770.889 284.311.657
Capital social 197.114.869 171.803.649 197.114.869 171.803.649
Reserva legal 10.579.580 9.013.778 10.218.006 9.013.778
Reserva de retenção de lucros 101.076.441 103.493.486 101.438.015 103.494.230
Total do passivo e patrimônio líquido 742.293.828 763.213.499 754.831.194 764.627.524

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

Receita operacional líquida 307.314.200 269.172.552 372.721.206 269.213.277
Custos dos produtos vendidos (214.678.739) (184.797.867) (275.064.781) (192.229.847)
Lucro bruto 92.635.461 84.374.685 97.656.425 76.983.430
Receitas/(despesas) operacionais
Administrativas e gerais (18.738.983) (14.153.548) (25.249.825) (17.236.581)
Outras receitas/(despesas) operacionais líquidas (913.570) 247.211 (552.740) 2.842.094
Ganho por compra vantajosa – 130.396.471 – 130.396.471
Equivalência patrimonial (906.790) (7.879.405) – –
Resultado antes das receitas/(despesas) 
financeiras líquidas e impostos 72.076.119 192.985.414 71.853.860 192.985.414

Receitas financeiras 27.869.097 41.097.031 28.289.862 41.097.031
Despesas financeiras (56.022.463) (61.390.217) (56.873.985) (61.390.217)
Lucro antes do IRPJ e da contribuição social 43.922.753 172.692.227 43.269.737 172.692.227
Imposto de Renda e Contribuição Social correntes (10.879.604) (2.671.865) (10.879.604) (2.671.865)
Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos (2.633.125) (58.273.798) (1.980.109) (58.273.798)
Lucro líquido do exercício 30.410.024 111.746.565 30.410.024 111.746.565

Demonstrações do Resultado

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

Lucro líquido do exercício 30.410.024 111.746.565 28.596.445 103.867.159
Resultado abrangente total 30.410.024 111.746.565 28.596.445 103.867.159

Reservas de Lucros

Capital
social

Ágio sobre a 
emissão de

 novas ações
Reserva 

legal

Reserva de 
retenção

 de lucros

Lucros 
acumu-

lados

Total do
 patrimônio

 líquido
Saldos em 01/01/2018 140.191.226 2.238.505 7.335.563 27.351.067 – 177.116.361
Aumento de capital com reservas 29.589.572 (2.238.505) – (27.351.067) – –
Lucro líquido do exercício – – – – 111.746.565 111.746.565
Destinação do lucro líquido:
Reserva legal – – 1.678.215 – (1.678.215) –
Juros sobre capital próprio – – – – (1.317.647) (1.317.647)
Dividendos mínimos obrigatórios 2.022.851 – – – (5.257.217) (3.234.366)
Reserva de retenção de lucros – – – 103.493.486 (103.493.486) –
Saldos em 31/12/2018 171.803.649 – 9.013.778 103.493.486 – 284.310.913
Aumento de capital com reservas 25.311.220 – – (25.311.220) – –
Lucro líquido do exercício – – – – 30.410.024 30.410.024
Destinação do lucro líquido:
Reserva legal – – 1.565.802 – (1.565.802) –
Juros sobre capital próprio – – – – – –
Dividendos mínimos obrigatórios – – – – (5.950.048) (5.950.048)
Reserva de retenção de lucros – – – 22.894.175 (22.894.175) –
Saldos em 31/12/2019 197.114.869 – 10.579.580 101.076.441 – 308.770.889

Demonstrações dos Fluxos de Caixa

Demonstrações do Resultado Abrangente

Demonstrações das Mutações 
do Patrimônio Líquido

Balanços Patrimoniais

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

Variação em outras contas a pagar 2.010.519 1.229.139 2.779.136 1.229.139
Variação em outros investimentos 5.390.417 2.948.147 5.390.417 2.948.147
Fluxo de caixa líquido decorrente das atividades 
operacionais 92.024.354  (129.475.343) 43.670.564 (132.711.080)

Fluxo de caixa de atividades de investimento
Aquisição de imobilizado (8.951.491) (9.766.576) (14.102.541) (9.772.245)
Adiantamento para futuro aumento de capital em 
controlada (57.790.487) (3.459.342) – –

Aquisição de intangível – (129.161) – (129.161)
Fluxo de caixa líquido aplicado nas atividades de 
investimento (66.741.978) (13.355.079) (14.102.541) (9.901.406)

Fluxo de caixa de atividades de financiamentos
Empréstimos e financiamentos tomados – 152.064.884 – 152.064.884
Aumento de capital – 2.022.851 – 2.022.851
Debêntures tomadas – 200.000.000 – 200.000.000
Pagamento de debêntures (4.500.000) (113.642.448) (4.500.000) (113.642.448)
Custos de transação relacionado a empréstimos, 
financiamentos e debêntures – (2.660.989) – (2.660.989)

Provisão de dividendos e juros sobre capital próprio (361.108) (6.574.864) (361.108) (6.574.864)
Pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio (5.950.048) (5.386.357) (5.950.048) (5.386.357)
Pagamentos de empréstimos e financiamentos (49.802.638) (46.563.673) (49.802.638) (46.563.673)
Fluxo de caixa decorrente das atividades de 
financiamentos (60.613.794)   179.259.404 (60.613.794) 179.259.404

Aumento líquido/(diminuição) de caixa e equivalentes 
de caixa (35.331.417) 36.428.982 (31.045.770) 36.646.918

Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro 63.946.032 27.517.050 64.163.968 27.517.050
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro 28.614.615 63.946.032 33.118.197 64.163.968
Aumento líquido/(diminuição) de caixa e equivalentes 
de caixa (35.331.417) 36.428.982 (31.045.771) 36.646.918

Demonstrações dos Fluxos de Caixa

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Patrimônio 

Social
Reservas Reavaliação 

Imobilizado
Variação 

Patrimonial
Resultado 

do Exercício
Total 

Acumulado
Saldos em 31 de Dezembro de 2017 2.567.251 - - 943.606 3.510.857
Ajustes patrimoniais - - - - -
Amortização do Imobilizado - - - - -
Superávit / (Déficit) do Exercício - - - (2.042.374) (2.042.374)
Transferência do Resultado 943.606 - - (943.606) -
Saldos em 31 de Dezembro de 2018 3.510.857 - - (2.042.374) 1.468.483
Ajustes patrimoniais - - - - -
Amortização do Imobilizado - - - - -
Superávit / (Déficit) do Exercício - - - 114.902 114.902
Transferência do Resultado (2.042.374) - - 2.042.374 -
Saldos em 31 de Dezembro de 2019 1.468.483 - - 114.902 1.583.386

As Notas Explicativas integram as Demonstrações Financeiras.

FUNDAÇÃO DO ABC - INSTITUTO DE INFECTOLOGIA EMILIO RIBAS II
CNPJ 57.571.275/0018-40

Demonstrações contábeis dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 (Em reais)
Balanço Patrimonial

Ativo 2019 2018
Ativo Circulante 2.516.541 3.087.313
Disponível e Aplicações 2.113.335 2.663.988
Créditos 1.052 -
Estoques 402.154 423.325
Ativo Não Circulante - -
Realizável a Longo Prazo - -
Imobilizado - -
Total do Ativo 2.516.541 3.087.313
Passivo 2019 2018
Passivo Circulante 549.565 1.491.669
Empréstimos Bancários - -
Fornecedores 222.565 499.000
Obrigações com Pessoal 68.569 707.178
Encargos Sociais 228.183 260.569
Obrigações Acadêmicas - -
Demais Obrigações 30.248 24.921
Passivo Não Circulante 383.591 127.161
Exigível a Longo Prazo 383.591 127.161
Receita Antecipada - -
Patrimônio Constituído 1.583.386 1.468.483
Patrimônio Social 1.468.483 3.510.857
Reserva de Reavaliação - -
Ajuste da Variação Patrimonial - -
Superávit/Déficit do Exercício 114.902 (2.042.374)
Total do Passivo 2.516.541 3.087.313

As Notas Explicativas integram as Demonstrações Financeiras.

Demonstração de Superávit (Déficit)
2019 2018

Receitas 21.806.746 18.846.612
Receitas Atividades Acadêmicas - -
Gratuidades Acadêmicas - -
Receitas de Saúde 21.670.361 18.590.000
Receitas Financeiras 136.385 247.776
Receitas Não Operacionais - 8.836

Despesas / Custos (21.691.844) (20.888.985)
Despesas com Materiais (2.705.713) (2.715.623)
Prestadores de Serviço (5.211.580) (5.266.677)
Despesas com Pessoal (13.206.423) (12.732.940)
Gratuidades Acadêmicas - -
Residência Médica - -
Despesas Acadêmicas - -
Despesas Financeiras (6.075) (7.972)
Despesas Gerais (472.316) (49.028)
Baixa do Imobilizado (89.735) (116.746)

Superávit (Déficit) do Exercício 114.902 (2.042.374)
As Notas Explicativas integram as Demonstrações Financeiras.

Demonstração do Fluxo de Caixa - (Em Reais)
2019 2018

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Resultado do exercício 114.902 (2.042.374)
Ajustes ao resultado do exercício - -
Depreciação e amortização do período - -
Realização da Reserva de Reavaliação - -
Provisão contingencial - -
Ajustes patrimoniais - -
Resultado ajustado 114.902 (2.042.374)
Variações nos ativos e passivos: (921.985) 1.146.977
(Aumento) em créditos a receber (1.052) -
(Aumento) nos estoques 21.171 (68.991)
(Aumento) em direitos de longo prazo - -
Aumento em obrigações de curto prazo (942.104) 1.215.968
Aumento em outras obrigações de longo prazo - -
Aumento de receitas antecipadas - -
Disponibilidades líquidas geradas/(aplicadas)
  nas atividades operacionais (807.083) (895.397)
Fluxo de Caixa das Atividades
  de Investimentos
Acréscimo do Imobilizado e Diferido
  por aquisições ou ajuste patrimonial - -
Disponibilidades líquidas aplicadas
  nas atividades de investimentos - -
Fluxo de Caixa das Atividades
  de Financiamento
Acréscimo/(Diminuição) em empréstimos
  e financiamentos de curto prazo - -
Acréscimo em empréstimos e financiamentos
  de longo prazo 256.430 (66.737)
Disponibilidades líquidas geradas
  nas atividades de financiamentos 256.430 (66.737)
Aumento/(Diminuição) das Disponibilidades (550.653) (962.133)
Variação do Disponível:
No início do período 2.663.988 3.626.121
No final do período 2.113.335 2.663.988
Aumento/(Diminuição) do Disponível (550.653) (962.133)

As Notas Explicativas integram as Demonstrações Financeiras.
Contratado x Realizado - 2019

1º Semestre 2º Semestre

Internações
Contra- 

tado
Reali- 
zado %

Contra- 
tado

Reali- 
zado %

Clínica Médica 381 418 9,71 396 398 0,51
Total 381 418 9,71 396 398 0,51Luiz Mario Pereira de Souza Gomes - Presidente da Fundação do ABC Heleno Teixeira Passetto - Contador - CRC 1SP220769/O-9


