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Comunicado

Em confonnidade coei a Lei Complementar 846i de 04-6-1990

Balanço Patrimonial - Hospital Geral "ProF Dr.Waldrmar de Carvalho Pinto Filho de Guarvlhos - SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina

SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina

Hospital Geral Prof. Dr. Waldemar Carvalho Pinto Filho de Guaruihos
CNPJ rI 69 .699 567/0052-32
Nota da Aaitolnlsteação

Em complemento as Demonstrações Contibeis Consolidadas da SPDM - Associação Paulista para o Desennoloimento da Medicina, estamos publicando as Demonstrações Centabeis lnãvldoals da Unidade Gerenciada

SPDM - Hospital Geral Prof. Dr. Waldemar do Carvalho Pinto Filho de Guaruihos. As Atas de Reunions como Parecer sobro a aprovação das contas e demonstrasses conlábeis omitidos pelo Conselho Fiscal da DPDM.

Assembleia Geral de Associados da SPDM e Parecer de Auditoria ledopendenOe, serão publicados em conjunto som as oemoestraçôes Contãbeis Consolidadas da SPOM. atA 30 de Abril de 2021

Goarulhos. 20 de Fevereiro de 2021 Prof. Dr. Sonaldo Ramos Laranjeira. - Diretor - Presidente da S PD M

Demonstrativos Cvntabeis Comparativo dos Balanços Patrlmonlais Eoerelclos encerrados em 31 de Deaembre - Valores em Reais Comparative das Demonstração do Resultado dos Perlodes

Atioo 2020 2019 Passivo 2020 2019 egerclolos encerrados am 31 de Dezembro 'Valores em Reais

Ativo Circulante 199.023.850.63 216.014.261.01 Passivo Cinculante 204.326.778,7 215.439.545,95 ReceItas operacionais oem Restrições 2020 2019

Calca e Equivalentes de Caiou 5.960.747,09 5.256.763,32 Fornecedores 6.796.319,55 d.619,117.64 (-) Receita BrutadeSenviços 227.574.515,00 223.412.733,96

Ceioa (Nota 3.1) - - Fornecedoees Nasoeais (Nota 3.9) 5.796.319.55 4.519 117.6a (o) Seroieos - Saúde 226.552.931,20 222.494.473,83

Banco Coota Movimento (Nota 3.1) 045.23 1.729.04 Serviços de Terceiros 4.317.111.58 4.852.700.46 Contrat051Conc4nios Atibados (Neta 4,1) 156.525 033.20 192.655920.77

AptivaçõesFinancoiras (Nosã3.2( 5.959 901.89 5249.042.28 SerciçosdeTerveiros P.Jvricéca (Nota3.9.1)4 317 111.58 4.852.780.d6 l500çãoUsulrcida(Nota9.1) 30.024.179.9 28.836.398.13

Clientes e Outros Recebiveis Saúde 18749921620 207 01425317 Semrços Prúpetos 17.617.578.91 17.051.108.25 Trabalhos voluotarios (Neta 9.5) 1 918,09 2154.93

Clientes Nota 33 18712059014 20649045843
Dalános a Pagar (Nota 3.19) 4,855,721,17 4.802.882.73 (c( Outras Receitas Operacionais 1.021.583,82 918.260.13

E. - '''Coenribuições a Recolher (Nota 3.11) 1292093.35 1.219.701.22 Estrutura Spdm 1.021503.02 918 260.13
acre aria sea e au e ao 800-

Provisão de Frias (Nota 3.12) 8.944 917.11 8.502.655.36 (( Receita Uqoida de
Ahliadas (Nota 3.3.1) 180 314.639,00 193 732.032,00 Prvvisão de PGTS Sobre Ferias (Nvta 3.12) 795.159.40 679548.01 Serviços Prestados 227.514,515,00 223.412,733,96
Valores em Nngovaçac Contrato Ernprôsbmo a Funcionário (o) Outras Receitas 9.180.221,64 151.868.68
Convénio (Nota 3.3.2) 6805959,14 12.758.426,43 Lei 10.820103 (Nota 3.94.1) 39.116,50 94095,38 ou(ras Receitas 1,180.221,64 151.541,27

Outros Credites Saúde 378.626,06 523.794,74 Impostos a Recolher (Nota 3.13) 1 742.823.02 1.728.679.64 Descontos Recebidos 1.772.56 327.41
Adiantamento SPOM - - Acordo Trabalhista a Pagar 1.463.17 4.948,21 Doações Recebidas 372.299,64
Adiantamentos e outeos credites (Nota 3.4) 376.626.06 523.794,74 Benetioos 20.285.19 18.599.70 (( Receita LIquida 228,754,736.60 223.564,662,64

Despesas Antecipadas Saúde 1.677.16 1.762,49 Tributos
-

598,440,01 612.127,72 (-( Castes Operacionais (Nota 4.2) 200.689.777,00 196.072.099.92

Despesas Antecipadas (Neta 3.4.5) 1677,16 1 762.49 Obngeções Tributavas (Neta 3.14( 598440.01 012,127,12

Estoque Saúde (Nota 3.5( 3.601.381,66 1.759.256.01
Contas a Pagar I Valores do Terceiros 175,997.320,65 188.354.411.88

Mateva sUl Izad S t 4 N t -o 141 49843 5673213
Conoéniuslcontratos Pcbli0O5

Materiais Utiliaados no Setor do Farmada 1.255.22473 625.976,00
01a3,16( 196.030.15313

Materiais Utilidades no
5vR Fisica (Nota 39

Setor de Almooarilado 2 123 959.05 649,058,25
Outras Contas a Pegar (Nota 3.15)
Estruturo SPDM

655.441,08 182.882.47
54 136,24 69038,09

Empreslimos Materiais de Terceiros 80.999.45 23.489,63 9acebimnnlv de Materiais do

Operações coon Materiais de Terceiros - Saúde (Nota 3.6) 11 491.75 S 056,00
Terceiros (Nota 3.6) 1.960.836.52 1,958,226,02 Operações cl Mat Terceiros (Nota 3.6) 1 960 836,h2 1.958.228.02
Ativo Não Circulante 577.661.113.51 706.649.965,26 Passion Não Circulante 578.310.660,73 787.223,680,34
Atioo Reatieàoel a Longo Praeo 562,460.675,00 772,716,533.16 Não Circulante Saúde 578.310.660,73 787.223.680,34
Diversos Valores a Receber 562468.675.00 772718533.16 5mpré56m05 e Flnaeciamentos-Saúde 577,661.113,51 756.648.965,26

Valores a Receber (Nota 3.7) 562468.615.00772.798,533.16 Imobilizado - Bens de terceiros 21 269197,95 18.886.366,68

Ative Imobilizado Terceiros 20,629.509,25 98.434.698.50 Ajost. sida úOl 050nõerica. Sons do torc000s)6.076.759.44) (4.935.934.569

Imobilizado -Bees do Terceiros (Nota 3.8) 26629.565,25 18.43469855 Valor EsSmado -çososão do Conteato - 30.079.077,16

A'uste V'da Ut' E
CosvõniosrConteatos Públicos a Realizar 562 468.675,00742.635.456,90

Bens de Terceiros (5.809.679,94) (475805754)
Outras Obrigações cem Tarceaos 649.647,22 574,715.06

B 4 T (N ta35) (550967994) (475655794)
O p Fcc T balh

Ativo Intangloel - BenS de Terceiros 639.608,70 431.668,09 Patrimônio LIquido (Nota 5)

78263743943100266322629

(595246729) -

lntangiuel de Terceiros (Neta 3.0) 639.908,70 431.668.09 Ajustes do Eoercidon Anteriores 15952467.29) -

Ataste Vida 91st Económica Recu/odo do periodo. Supeiáoitl
Intanginet Terceiros (267.079,50( (179.677,02( Dé0cir - Saúde (Nota 6) - -

lntargioel Tmeeires (Neta 3.8( (267.079.50) (179.877,02) Total do Passivo ode

Total do Ativo 776.684.972,14 1002663226.29 Patrimônio Liquido 776.684.972.14 1002663226.29

Comparativo das Mutações do Pateimôeio Llqaido das Eoerctoies encerrados em 31 de Dezembro - Velares em Reais

A(uste de Superávit
Ecercicioc DéBoit Superávit

Descrição Nota Património g(jgg3g Rea

Saldo 3111212010 - - -

1n00rpvieç90 ao Património Social - -

Reelizeçto de Avaliação
Patrimonial Eoeicidvc Anteriores - . -

Traostoiencia para o Patrmúnio - - -

Transteréncias Recebidas - -

Teansleréncias Enviadas - -

Realização do APP - - -

Atestes de Eoelciaes ônloriores - -

Superávit 115é90i11 do Eonrcicio - - -

Salde 31/1212010 - . -

Incorporação ao Patrimônio Social . . -

RealizaçOo de Avaliaçâo
Patrimovial Exercidos Aeteriores - -

Transleréncia pace o pavimvnio - - -

Tralicteréncias Recebidas - - -

Translorencias Enviadas - - -

Realização do APP - - -

Ajustes de Exercícios

Anteriores (Nvta 5) - - -

Suparáoit llOúosrtç do Eosrcicia - - -

Saldo 3111212020 - -

Notas Eopticativas do Demnenslraçôes Contabeis

em 31 de Daaembre de 2.02002.019

Conteoto Operacioeal, Normas e Conceitos Gerais Aplicados nas De-

monstrações Contábeis: A En5dade, SPDM -Associação Paulista para o

Desenvolnimente da Medicina é cme Associação civil som fins lucrativos,
da natureza Olanhrúpica, r000nheoida da uõlidado pública federal. astadual o

municipel, sespectruamente pelos decretos N°57 525, de 04/03/1906.40103

dei 7/05/1962. A SPOM é urna Instituição tilantrópica. que bunna a sustenta.

bibdade e0000mica. social eambiental Sua gestão A baseada no sistema de

govereança carporaOnaena alta competHncia de souseaberadares Fun-

dada em 1933, atualmente o ãrigrda por um Consotho Administrativo. eleito

pela Assembleia de Associados e tem hole. como principal objetivo a manu-

tenção dv Hospital São Paulo IHSP), Hospital Unrvernilâriv da Universidade

Federal do São Paulo IUNIFESPI, bem como, outros hospitais, centros de

easlsténvia o unidedos ales, Caraclerlstloas da unidade Gerenolada:

O Hospital Geral Prol Dr Waldemarde Carvalho pinto Filho de Guerulhos Icr

inaugurado em 14042000, e cedência em atendimentos de cirurgia geral.
0ne51e5i0109ia. ciorgia peajútrica. dinisa médica. endoscopia. givevvlogial
obstetricia. meolcina intensiva, neurocirurgia, 000pecia/traumarologia UTI

aduliolneonetel/pediãtrica, unidade de neenatologia, pediatria. radiologial
diagnõulica por ima9em, hsioterapia e pronto socorro adulto, in(anti(, emer-

ge'ncia e consultas de oncologia, demtre outras especialidades intercuosutta

Atualmente, conta com uma área eOontiuida de 23100,29 m2, 9 ardames,
com 287 bibs finos, alôrn de 40 leitOs de UT) Could, es quais oscilam de

acordo com e demanda da Secretaria Estadual de Saúde ISESI, A partir
da Lei Comptevrenrar n°8464004/0611998. iniciou-se a gestto do SPDM

-Associação Paulista para o Desexuolvimento da Mediacuem 19/lll2old,
no 'Hospital Geral Prol. Or, Waldemar de Carvalho Pinto Filho de Guaru-

IhoC, que tem como objeto, a operacioeelizaçãv e gestão das a8vidados

e serviços de Saúde. Para alcance de sua 9oalrdade, Boi ite8nide um planu
de trabalhuasee ececutado pala contratada, com metas a serem aOngidas,
a previsão eupiessa dos critéoos e objnbuos de auabaçâa de desempenho.
seus indicadores do v0010açsv e erveogramas. Em novembro 492019. a

instituição Ermou o novo contrato oAgem ri" SPDOC 1989372/2019 com va-

br global eslimado de RS 8$ 968 660 160,00 )vove500tos e sessenta e oito

milhões, seis005tos e sessenta mil, cento e sesseota reuis) As tremslerên.

cias de repasse 101am realizadas no evercicio de 2020 com a impodáncia de
RD 96 144,336.00 mós (dezossois milhões. cento e quarenta e quatro mil,
trezevtos e trimtaeseis reaisl, svmente mc ones de janei1012025 lxi repan-
sado o valor de 95 15.519.634.05 quinze milhões, oitocentos e dezenove

mil, oitocentos e trinta 090alio ems e vrtentaoci000 centavos): desconte

correspondente ao termo adibvo 0112020 no calor de 90 324 501,15 (tre-

anotes e vinte e quatro mil, quinhentos euro realce q oze cectaoosç Além
dos oaloros perbnenten ao contrata de gestão, a unidade recebeu repasses
oalraoidinárres na seguinte ordem Termo Adibuo 0212020 nu valor de RO

3008000,00 valor remerente acrepasse de custeio quo visaua a mnalizaçãa
de desposes no combate oo Could-IS, Teimo AdiSuo 0312020 nu ualor de
RD 1 000 000.00 valor reteronte ao repasse do custoio que visava a realiza -

cão de despesas no combate ao Covid-lO, Termo Adiluo 04/2020 no valor
de 8$ 143 850.00 ualor melCrente ao repasse de inuevSmnmto estabelecido

pom Emenda Parlamentar Podaria 2.7200019) que uisava a aquisição de

equipamento para a area do saúde e Termo Aáhvo 05/2020 no valor de RS
456000.00 oalor relereven ao ccpasse de costoiu estabelecido pelas Emen-
das Parlamentares IDeputados. Arthur Mamãe Falei. Conte Lepes, Mada
Costa e Valeria Bolconarol 1. Imunidade Tribatâeia: A SPDM enquadra.se
no ccnceitu de mocidade tnbutária disposta read 150, Inciso VI. aliena C'
e seu parãgratn 4°O adigo 195, paragraro 7" da CcnsStorção Federal. de 05
de outubro do 1988 1.1. RequisItes Para Imunidade Tebslária Cenlor-

me deleiminação ccvcStvvional deverá a lei compdementar. pois somente
eia tem o atribulo do regulamentar maleria relativa imunidade tributaria.
eslabelecem requisites necessários ao gozo da relevda benesse, os quais
se evcontmam devidamecte dispostos no artigo 14 dv Código Tributámio Na.
cional Do mesmo mvdo. o cumprimento de tais eeqvisitos está previsto no

((ç/0530 Tramsfemémcia Anteriores Acumulado Dé6elt Total

(5952467,25) - -(5952467.29)

Comparativo da Demanstraç.50 do Valor Adicionado

Eoerulcles encerrados em 31 de Dezembro - Valores em Reais

2020 2019

1 -Receitas 228,752.964.05 223.564.275.23

1.1) Prestação de Serviços 197.550.330.07 194,576.335.83
1 2/ Suboenç6n5 e Outras

Recoitas Operaciumais - -

1.31 Outras ReceIas 1.178440,08 151.541,27

1.4) Isenção Usutruida

Sobre Contóbsições 39,024179.88 28836.368,13
1 5))-) Prey Cted Uquid Duvidosa /

Revertas avuladas E - -

2- Insumos AdquIridos de

Terceiros (inclui lCMS e IPI) 102,74t.296,71 101.604.727,16
2,1) Custo das Mercadorias Utilizadas

nas Prestações de Serviços 31 637.556,35 29.477.612.82

2.2) Materiais, energia, serviços
de terceiros e outio 66,491,450,41 66.557.457,81

2.3) Perda / tqecuperaçSo de Valores Asoos 2 132.029.94 2.599.864.91

24) Outros 1084260.01 969,791,82
3 -Valor Adicieoade Brute (9-2) 126,007,667,34 121,959,540,07
4- Retençees -

4.1) Ooprociação, Amvitzaç$o e Evaustão - -

S -Valer Adicionado Liquido
Predueido pela Ee6dade (3.4) 126.007.667,34 121,959.540,07

0 -Valor Adicionado Reoebido

em Transterencia 1.772,56 321.41

6.1) Receitas Financeiras 1 772,56 327,41
7 -Valor Adicionado Total (Sv6( 126.809.439,90 129,959,070.46
5 -Distribuição de Valer Adicionado 126.009,439,90121,959.672,48
81) Pes69aI e Encargos 93.624 553,60 91.306,527,41

82) Impostos, Tacos e ContriboiçSes 1 338.99 1.848.41

83) Jures 683,01 3148.67

84)A(ogués 2.358.684,40 1811.952.86
051 Isenção Uculevida sobre Conhibuições 30,024 179,90 29034398.13
86/Lucros Rnt:dos I Prejuizo do Everclcro -

Eslalulo Seoul da Entidade e pode ser comprovado pela sua cccriluração
cvvtabl lOomonstraçges Contãbeis, Diário e Razão), mc qual travccreue-

mos: a(N$o distribuem qualquer parcela desce patrimgmlo ou de suas ren-

das, o qualquer Stub (art 5° do Estatuto Soaal); E) Aplicam ivlegralmente,
me Pais, os seus recursos na manotonção dos seas ebjetiues instducionais

(ad 5° dc Estatuto Suciell: cl Mantem a escrituração de suas receitas e

desposas em livros reoes8dos de tormalidades capazes de assegurar sua

noabdão es quais nlaborades pelo Ccvselho Administra800 lad. 25 XIX e

ad 569 único), são submetidos à aprvevçôv pelo Cooseiho Fiscal (art 46

I) e Assembleia Geral dos Associados lad 19 V do Estatuto Social). 6.2.

Isenção Tributária e Caraolnrlstisa da Isenção: A SPDM também se en-

quadra no conceito de isenção das Coetribuições Sociais, nos termos da lei.
por conslituin-se em lesõlvição privada, som fins lucrativos e econômicvs,
que atue ma área da soúde. coxiorme preuisto eon arbgos 12 e 15 da Leio'

0.532/97, combinados com e a/0gol° da Lei n°12101/OS. atterada pala Lei
12.980/130 regolamentadu pelo 000roto n°8.242/Ide ás podarias 834/96

1.093/lodo Ministro da Saõdn. moorhecida coirro Entidade BoceScente

de Asostenda Social (isenta), apresentando as seguimles eaiacterlsticas.
• A lmsbtuição regida por iegislaçãv inlraconstitucional. 'A Isenção podo
ser revogada a qualquer tempo, no caso do descumprimentu das situações
preoistas em Lei /contrapaiSda). Evisto o tato gerador )nascimentoda 05/ -

gação tcbctdria/, mas, a entidade ô dispensada do pagar o tributo: . Há

o direito do Govervo de instituis e cvbrar tributo. mas ele mão e ecerodo,
em razão do vumpómenlo das disposições legais, 2. Apresemtaçães das

Demonstrações Contábeis: Na olabxraç5o óao domomstraçgss financei-
ras de 2020, a Entidade adotou e Leio" 11.638/07, Lei n°11.941/00 que
alteraram artigos da Lei n° õ.d04/76 em aspectos re/aõ005 ã elaboração

I-) Services 147.775,445,4 145.731.501,52

1-) Pessoal Services Piepries 84.280.263.80 82.056832.37

I-) Sereicos de Terceiros 63,495.181,59 63.672 749,15

(-( Custos cem Mercadorias 31,037,558.35 29.477.612,62

I-) Medicamentoso Materiais 31.037,558,35 29477.612,62

(.( Tributos 486,48 -

Impostos Tacas e Contllb 486.46

I-) Gratuideden 21 876.285,77 20,862 905,78

)-) Isenção õsulroida 21.876.208,77 20862905.76

(-I Despesas Operacionais 28.064 160,14 27492.502.72

(-( Serviços 15.143,310,91 14,829,369.29

(-I Pessoel Services própnos 9.342.371,71 9.245.540.11

(-) Serviços de Terceiros 5.799 829,11 5.572 674,25

(-)TeabalhosVcluntarics(Nora9,5( 1918.00 2,154.93

(-( Despesas cern Mercadorias 1,555,932,11 1.123,987,27

(-I Medicamentoso Materiais 1 555.932,11 1.123.987,27

(1 Tributas 852.51 1.848,41

Impostos Teces e Conlob 852,51 1 840,41

('1 Gratu(dades 8.147.B91,13 7.973.492,35

)-) Isenção Usulioldu (Nota 9.1) 8.947 801,13 7973.492,35

(-I Outros Despesas Operacionais 3.216.173,48 3.572.005,40

I-) Despesas Financeiros 62.559,72 972.940,40

(-I Despesas Bens Permamentes

de Terceiros 2.132.029,94 2.599664.91

(-I Estrutura SPDM 1 021.583,82 -

(-I Outras Despesas 799,48 700,48

I-) Despesas Finaoceiras 709,48 799.48

I') Outras Despesun

(-I Desposas Fivaoceiran 799,48 799.48

(-I Resultado de Eoerclc)o - -

Comparatleu das Demensrrações dos Fb000s de Calca

Exeosloles encerrados am 31 de Dezembro - Valeres em Reais

Flocos de caioa das atividades operaclunais 2828 2019

Superávit /094db do eoereicio/periedo
Ajustes p1 Conciliar o Resultado às Disponibilidades
Geradas pelas Asvidades Opera000ais

Depreciação e Aznodbzação . -

Resultado na Venda de Ativos Permanentes

Ajuste mas Contas Patrimonials (S 952.467,291

Variações nos Ativos e Passixes

Aumento) Redução em Contes a Recebor 19.369.868.29 573.187,05

Aumento) 6edução outros crúátvs 290395026.841355477706.89)

(Aumeoto) Redução de desposas entecipadas 85.33 (218,07)

(Aumento) Redução se Estoques (1.805 765,SS( 263.584.77
Aumenrs (Redução) em Fomreeedoros 641 533,03 922,207.31

Aumento (Redução) nas doaçges e

subvençoeslConlratos de gostOu (223091045.22) 383713997.77

Aumento Redução) om Contas

a Pagar e Provisões 1,153552.60(28350.761.35)
Aumento Redução) de Bens de Terceiras 9.262.006,39 2750628.13
Aumeoto (Rodução) Passivo de Arrendamento - -

Coma Squide consumide pelas
a(ioidedes operacionais 1,971.990,16 4,394,568,72
Places de Caioa das Atividades de Investimentos

(C) Recebimento pala vevda de a800 imobilizado - -

(-1 Aquisições de imobilizado . -

(-) Adição de Boos de Torceiros (1.262050,39) (2790,628,13)
I-) Adição de Bens lntangívnrs - -

Cabe liquido consumido peias
atioidades do imoesbmentes (1.262.006,39) (2790626,131
Fiscos de Caiou das Atinidades de Financiamento

Captação de Emprestimos e 8mamcianiemtos . 3,620,86

1-) Pagamentos de Dmpr5mosebAnlures - (3620.86)
Juros Pagos por Emprús8mus -

Caixa liquido consumido palus
atividades do finanúamexbos -

Aumento )Redução) on Ca(ua

e Equinalente de Caita 709.983,7'? 1.604.248.59

Salde Inicial de Caixa e oqoiealnnte 5.250.763.32 3.646,522.73
Saldo float de Ca/ca e nqclnelente 5.960.747.09 5.250,763.32

e divulgação das demunslrações tinanceiras, A SPDM elatromu soas de.

moestrações em observãnoa as pra/mas contábeis adotadas no Brasil,

caIacter)stlcas qualltasuas da imlormaçãx cvntábi/. Resolução e" I 374/Il

que deu roxa redação ã NBC TG que tiara da Estrutura C000eitual pala

a Elaboração e Apresentação das Demomstraçõos Contábeis. Resolução
N°. 1 376(19 (NBC TG 26). que trata da Apresentação das Demonstra-

çges Contábois. Daliboração da Comissão de Valores Mobiliárivs (CVM(
e outras Normas emitidas pelo Conselho FedOrol de Contabilidade (CFC(

aplicável às Entidades sem Fins Lucrativos. e Resolução CFC mc 1.409112

que aprovou a ITG 2002)01) - Embdedes sem Finalidede de Lucros a qual
eslabelece critéôos e procedimentos especificas de euahaçãu. de reconhe-

cimento das oransaçúes e variações pabimonlais. do estruturação das de-

monstmaçôes vontabeis e as rntormaçoes micimas a serem oloulgadas em
netas eopbcat'raas de enSdado sem 9eaédada da lucras. 2.1 - Fermatidada

da Escrituração Cootáhil - Resolução n"l. 330111 (NBC ITG 2000): As

demenstraçoes comtãbers, incluindo as motas eaplicaOvas. elaboradas por

disposições legais e eslalutar:as. são transcritas no limo 'Diário' da Enti-

dade, e postenormente regrstraóas no Cartório de Registmos de Pessoas

Juridicas. Com a publicação da portaria 1 420 de lã de dezembtv de 2013

pela RFB, aigumas alterações lorem introduzidas com relação au humo diário

quo passou acer exigido em lommato digilal e a rorma de arquivamento pelo
cartórro de registros. A documevlação cvntãbbl da Entidade e composta por
todos os documentos, lioros, papers, registres e oubas peças, que apoiam
ou compõem a escrituração cootábrl. 2.2 - Nome Empresarial. Endereço
e CNPJ de Unidade Gernneiadal SPOM - Auseoiaçãe Paatlsta pura o

Desennetoimenle da Medicina - Hospital Geral Prof. Dr. Watdemaz de

Carvalho Pioro Pilhe de Guaralhes - Alameda dos Lines. 200. Parque
CECHP. Guarothvs - SP CEP 07190-012 - CNPJ n°61.690 567ó06ó2-32
3. Principais Práticas Contabeis utilizadas na Elaboração das Demons -

(raçães: Em lxdas as suas umidades os registros cootãbeis sáo realizados

da mameita estabeleCida pela matriz e são acabudas ledas suas orienta.

ções Facn aos números vonceitos aplicados quando de escrituração dos

atos e fetos administrativos que deram origem aos Livres Diúrivs. Razões

e outros, dioadgamos aqueles os quais bolsamos maIs relenanles contorme

eslabelece a resolução 1.409/12. ITG 2002 Ri) e soas alterações Op/a-

no de contos adotado. atende aos requisilos da lei li 63812007 Segoodo
o manual do CFC, o plena de contas ccxsisle em um con)untu de Stoles,

apressetedas de lonna cuordseada e sislematizada, previamente definidos,
mole traduzida e esbutura das 000tas e serem utilizadas/te maneiro unitor-

me pama lepreseotar o estado petiimomral da enldade, ode suas variaçoes.
om um determinado perlodo Nesse sentido a tunçso e o luncionamemlo

das çontes serão uõlizados ova/crone e codificação do plano de comIas, 3,1,

Cabe e Equivalentes de Cabe: Os va/des contabilizados neste svbgrupo
representam moeda em Caine a depósitos ásista em coota em.ueoa>
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>vsui,v.ças bancária, bem como, recurs que possuem as mesmas Ca- gisirados polo vaiar das noras fiscais ou faturas pruuenienres da compra de Despesas Opeeaoloeatsr Os Costas operaonais esrno relacionados aOs

racterissoas do Iquidez de caixa e de disponibdidada imediata ou até 00 materiais, medicamentos a demos itens de consumo O prazo médio de pa- vaiares referentes aos setores produSvus da rnsfituição e foram segregados

lnouental dias. Os recursos financeiros disponiuais para o Hospital Geral de gamnnto dos fornecedores é de aproximadamente 90 dias 3,9.1 - Serviços e olassdcados de acordo com esta estrutura. paeametnzada no sistema da

Guaruihos são mantidos em conta correnta bancária uficial e representam em de Terceiros: Estas obrigações representam a contratação de serviços de SPDM As despesas nperauiosais estão reiacianadas aos vaiares reteren-

Of 022020 omontante de R$ 5960.747,09 (Cinco mdhdesenooecentose terceiros, pessoas fisicasejuridicas. peia instluição, em sua grande parte tee aessetores adninistratiuose de apoio á insStuição e forem segregad

sessenta md efeunntosnquarenteesete rearsenoue veotauusl, es saido retauionadosacontratos de prestação da seiçes médicos e não médicos, e classificados do acorde com esta eseulura. parametnzada no sistema da

finzldeR$S.250.763.32para oeoarcici0d02019.3.2.AplicaçBesFleafloel- tais come' rmpeza, Conservação, recepçáo. urgéáncro, manutenção, bans- SPDM,4.3Aaolllos,SaboençôeseeoCofloéetasPobItoos:5ãcrecurses

ras: Os recursos prouanientes de cosudoiosecontoatos púbrvos, sgo oven- pode remcçau. assessoria em infurmátca, esteréizaçgo, dedeteaçáo, financeiras provenientes do tenlrafos do gestão, cunuénius ou ouirusinstru-

tuaimenie maofidcs em contada aplicação Snairceira, enqoanta não utdiza- iucação do equipamentcsoiauanderia Os serviços de Terceiros são na- mantos firmados com drgãos guuemamontais. aqua tem como ubjeilvu prin
-

dos para o custeio da unidade gnrenciada Os rendimentos sobne aplicaçoes cessãrrus paraa manutenção e bom andamento das atiurdades internas do cipat operacivva:var prulatoseafiodades pra-determinadas Periodicamen-

r:eanceiras são reconhecidos como Recortas Fioancoiras nu Resultado da Honpifai Gerai de Guaruihos, sendo que o serviço de Pessoa Físrca é pres- te, conformo currirato, a Entidade presta 000ta de cdv e lure financeiro e

Enfidade, a transferidos para acostada Passiuo denorrsnada "Convéniest tadu por médicos out000mus e o uaier provisionadu am Dezembro de 2020 operedonal axe órgãco competentes, fixando lambem uda docamontação

ConfnafosPiibl:cvcãtreairzar',emconformidadevomoitem29daNBCTG07 refere-se a R$ 79.337,01 3.10 -Salários apagar: De avordu como M a dispesrção para qualquer fiscufização. Os cunuAnios Senados estão de

(62) Subvenção o Assistência Governamentai Em 2020 osuãoresr010ran- 76 da CLT - Salário á o conEaprestação minima dncidu a paga diretamente acordocomoestatufo suciai da Ensdadneas despesas de acordo com suas

loa às apiicaçdas rinanveinos reprssoetoram omontente de 8$ 5,959,90f .96. paio empregador a rodo babaihadun. inciusce ao trabaihadon rural. sem dis- tnalidades. A Enhdade para a ovntabdizaçãe de todos seus tipos de Assis-

lnstiratção 'tOpo do Ranrabilidade tnção de seco, por dia normai da serviço A insãluiçSc efetua o pagamento
téncras 000ernamentais atende a easoiuçãu 1.3051f O (que ap100a a NBC

Finanoe(ra Aplicação % No Més 31012(2020 mensai dosremcnereçfles no quinto dia útri subsequente ao mês do compe-
TO 07)0, costorme resatução 1.409(12 (que aprouorl a ITG 2002) oas qaais

Banco dc Brasii COB 00,00% CDt 5.959901,88 trindo Em 3t1t2t2020, o saido fura: de crdanados e saidriascu000spondeu
amo Assistência Governamental dove ser reconhecida como reverie ao ion-

Total 5,959.9g5.86 a çã 4.805Sf 4,62. quitaçOes ccrrnspundnuá Rã I t.r3D,6f e pensão a eã gado penado 000sfrontadacam as desposas que prelendacunrp005ar, em

I) As apruaçdns financeiras são consideradas equivalentes de caioa por 25304,79.3.11 -Cearelbulções a Recuiher: Representamos uaiores dcci- base srstemahca. desde quo atendidas ás condições da Norma Todus ost-

permisremqueaquaiquarmumanto som a perda dos jures transcorndos. dossobreaFoinadePagamontoeraiatiucsaovumprimentoderavaihimentus pusdeAssrstnncio Governamental não podemservreditadasdirntamente na

possa-se resgatar ouaior rntegrai informado no nItrato 3.3. - Clientes: A de INOS e FOTO. CajosualoressãoreuoihidOs mansa:mrntenasrespactuas pabrmonio hqc:du Enquantonão atendidas osrequisitosparareconheSnnan-

prAtrva vuntábil adotada B peio regime do Compotência pana registro das mu- datasdeueacimontus. coolormeiagislaçãooigentn iNSS até a dia2ü do mês
to da roceita na demoosbação do resuitodo, a contrapartida da Assistencra

laçôes paSimcniais Ccnlormearosoiuçãu 1.30S(1 O (que aproua a NBC TG subsequente, FOTO até o dia 07 do mês subsequonte do quoi caco este dix gauernamenrai registrada no aSceateita em conta especifica do paosiuo. Em

071 e ccnforme rascluçãu l.4051f2 (que aprouou a tOG 20021, a EnOdade caia em die não dou. estee antecipado para o dia dOt onteriur B data rmite.
24 de taneiro da 2019. a instituição tnrroaTenrra oeorratilcaçaa e 01(20 ao

passou a cvns0tuir pruvisi000rnentos a outros valores arocebarraferantes Em 3f(1212020, o saido totai de iNSS correspondeu à Rã 537 533,87; FGTS
contrato de Oastao n OPDOC f989372120f panacosteio deu aburdades o

às execuções de seus contratos de gestão, conuBnioseuutras0pos de As- corrospcndoua Rã 740 Sf4.70 e Contriburções Sindicais a' 1 BB,01.
euercicio de 2020 Ficou acrasuentado ao presente Contrato a imporfancia

srstCnc:as Gvueroamentais para qua quando dorecoehecimantonorasulta- 3,12 - Prcvisáa de FérIas, FOTS sobre Férias, PIO sobre Festas e En-
de Rã 18,144.338,00 (Dezesnn:s ,ndedas. Canto e quaoentaa qu o má, e-

do, não roga desequl'ibrio entre receitas e despesas proursionadas. 3.3.1 cargos: fçnferem-se às Provisões de Feriasa encargos. dos quais estes
Zen 060 brnfaesais reais( mensais, sendo que as transfarencios de repasse
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Satu cdgamna SPDOC 1 009372J2Df oaccrraspondo ao uaiores mensais de colaboradcrnsono nUmero de dias de férias a que a tenham direito bem
orente a som '

v I Total dos
OS I B.f 44.336,000m(aeairc0O2f 014.9ff .045.00 do periods de fevereiro coma os ancargossooiais incidentessnbre asuaionas qua foram obmntns da

Dou t Natoreza dos Recar 5 Re assas-2020
e dazernbro de 202f, totalizando o tutai arruai de 8$ 1 80.170 781.00. A provisOs na data da oiaburaçãu das Derncnstrações Fincoceiras, rnspni- Contrato de Gestão na spooc Repasse do

dirninuiçao do uaiur de repasse refere-se ao impacto que a enfermidade do tandc e PrinCipia da Compet8evianconloose informações fornncidas pois f9893721200 9 TA 01(2020 oust
'

t93 732 03200

Couid-t2trouce tombem ãscaotas públicas, diminuindo aquanOdada dear- setor responrsáce( Em 31 t12l2O2O. o saido Octal de Prouisão de Ferias cor-
Cnn9ato de Gestão na spooc Rapasse de custaro para

reuada000em todas os esferas gouernamentais. O caiar da RN 143.850,00, respondeu a R$8944 9f 7.11, Provisão do FOTO sI Ferias currespoodnu à
198t3721201S TA 020020 d s asas do Could -19 300000000

c000spondente ao Termo Adi9uu n° 0412020 representa o repasse a re- es 7f 5 f 59.40 3,13 - Impostos a Recolher Representam os calores devi-
cons-otu da Gesfão n° OPOOC eeprse de custeio para

caber mediante emendo partafnerrtát (Po900a 2,72Ot2Of 91 para 005 de dos sobre a Falhado Pagamento oreiatiuosaucunnprirnentu de recoihirnen- 1909372(2Of 9 TA, 030020 despesos do Covid -19 1.000.000.00
investimontus futuros am maquinaoos paraaarea da saude, o presente tos de iRRF sobre sesoços pessoS prOpric am regime CLT e ISO sobre

Contrato de Gasoso Repasse de iouestimento

caioresfaua preuisto para 2020; ccntudo entrará efetruamente em 2021, serviços prestodos de pessoas fisicas aufxnurnas, Em 31(12(2020, o saido n°SPDOC f 0893721 eslaboiaudo por Emendo
3,3.2 - Valores em Nagociaçáo ContratetConoéele: Porvocta do modelo futal de i,R a Recolher correspondeu à Rã 1.740.701.02 0 l.S,S a Rocoihm 2019 TA 040020 PariarnentarlPcrfania 2.7200019) 143 850.00
de gestão das urganizaçOesscua:s do saúde, a insbtuiçãusa valeu da Nor- conespondeuã RD 2.122,02 3,14 - Obrigações T8botáelas A obrigação Canhoto de Gestão referente au repasse de

ma NBC: lOG 2002 (RU Enh dade cern Frnordade de Lucras bem 17 e27IdI, bibotàna de acordo corno çia do ad ff3 dv CTN. e aquela que surge cum na sooc 19893720019 cxsteis esfabeieodo pelas
pena registrar calores quasarde reusturdos ou compensados pale orgão con-a ocorrência do lato garodBr, tarn por ob1otu o pagamento de eibcto ou Pc- T,A 050020 Emendas Parlamentares 450,000,00
tratante ato e final do vontoatciconcénic, a titulo de noeqcilibno ecoeõmicoda validade pevuniiaeeobngun-se luntamenta come crédito dela decorrente. 4.4 Doações Reoehtdas em Basso Mercadortas: No acercicio de 2020

instituiçao. A insfifuiçao não se limita apenas ao reconhecimento de valores Constrtuem as obdgações do IROF, INSO. lOS, PiSlCOFIf4S(CSLL teladvos o uerdade gereeciada recebeu o valor de Rã 372.299,84 a átula de doa-

a receber que repre500tem o cb100cprrvcrpai da enbdade. mas a outras tree- aosvaiornsreiacicnados acsprestadoresdeserviçosouneatadospe(aunida- çOes em erencadunias, taisoamo máscaras deseadâxeis de proteção, álcool

saçoas quo são nonmaiseineron es à sua aãeidade. chíaando-se da Pra- da geroodada Em 3f If20020,0 saidututal de 1600 a Recolher carraspon- eõlicc, atceol am gel 70%INPM, Atcant 70% Avtisséptioo, corn a Inalidede

caléncia da Essénda Nobre a Formo. Os velores constantes nesfa conta te- deu Rã 119.070,74:10.0 a Recolher correspondeu à R$ 30845,64, IRRF de prcmcueraprovençáoeproteção dos sacs calaboredcress paueetas

prosontam o resultado da ececução den contratostconvéoios no periods de a Recolher possui saldo do 0$ 71 .024,44 e PiS(COFiNSICSL a Recolher à nucombatoápandemia de COVID- IS, B - Patrierdnl9 Liqoldn: A SPDM

2014 á 2Of 9 quo rapresentou cm déficiluperoclanai que a unidade gerencia- 9$ 360.659,19. 3,14,1 - EatpoésnerBs a Pun000náslos: A Lei 10020, de procedeuaatastesrecessãnios para se adoquar ao que estebelecomare-

da pretendo rocuperar até o encerramento do insOurnonto ou quando ocor- I 7,12,2003, b00000ieu es trabalhadores regidas pela 000so(idaçãa das nutação 1.305(1 0 que aprova a NBC TO 07) e 000torme resatuçãc 1.409012

rara renovação do Piano da Trabaihu accrdado corno drgãoconuad0000. Leis Trabalhistas (CLT(, permitindo o dan-onto das parcelas re1a9ca5 a ato- lqueaprouox a ITO 2002), so que se refare ao reconhecimento dos na-

Em 3t da dozarnbtu de 2020 a inshtuição optou em roconlnocar am conta presfimus, financiamentos e uperaçOes de teasing no folhada pegarnanlo. cursos com nes000ão originàéos de contratos da gestão, concénios pribli-

aspecifica do Polrirnãniu Liquida a montante da Râ -5.052,467,29 (deco mil, A ins9lui500 oterece aos seus colaboradores o créditv ccns:gnado com o cose outros bpos de Assisténcra Oouernamontat. Em 31 de deeambru de

ncuecentos e dnqueeta e dois reais, quatrocentos e sassentuosefaroaise Banco Santandor. com dan-onto em folha. O montante cvntabitraodo am 2020 a insõtuição selou em reconhêcar em coota espenifica de Patnirnõ-

uintaonoxocaotauosl. naccota2.3.2 f.002 -Ajustesde EoorciciosAntenio- 31.12 2020 representa Rã 39,f1B,SO (Trinoaanoue md. cnntoe dezesseis vis Liquido o montante do R$ -5.852.407,29 (Cincu rviilrãss. novecentos

neo, por entender que tais valores não possuem e0pecfa9ua de recebimento, reoisednquenta centavosl. Tal color conforms Artigo 02. caput da CLT não e cinquenta e dois má, quatroceotos e sessenta e sete reais

cabendo a unidade sereneiada reconhecer tal perda decorrente de exerci- deve ultrapassar 70% da rerncneraçáo deste. O ernpreshmoaftrodonãnio. coofovostnacocta 2.3.2.1 002- Ajustes do Exerc:v:vs Anteriores, Por 00 -

elos a000rloros O saido citado refere-se à valores roladess ao processo do porosomplo, esua concessão depende da interação colotento entre emprn. render que tais vaistes não possuem eopecta9ca de recab:m0000. cabendo

subnnoooção de coiabcnadonas. ocmedo no periods da banuça000rnaano- gadore empregados. do regulamento intemo da empresa eu do documentv a unidade ger000iada r0000hocer tal perde deccnrorrlr de noeooicros ao-

ga 000. que representam R$ -$,Sá2.407,20 em 3112.2020 e que deueniarn 00000vo do trabalho da raspectrva categoria profissional. 3,15 - OattCs Coo- tericrosa 31.12 2014 Esses calores estás sendo assumidos no proces
-

ter sido amortzados desde o vide do nuva gestão, referentoaperiodo an- tas a Pagar: Os caiares evidenciados am outras contas apagar, refere-se soda sub-rogação da unidade 10,11.2014.0 - Resaltads Opeeaoieeat:
toOler à 2014 provooioetos do ventrato de gestão n°001 0000.0000580014 a outras obrigações que em pnirnerno instanta não co oncaioarn nas demais Em fase à adoção da Norma Orasileira de Contabilidade NBC TO 07 (R21

3.4 - Oatees Créditos: Representem ua:cres e outres contaN a recebat, nornenclatunas do piano de contas da Insfituição, eu ainda, aqueles va(ores -SubuenSão e Assisfénda Osu010amentais, a subcenção governamental

nonmairnento não relacionadas cem e objoto prinerpaf da rostduição. 3,4.1 não usuais a abddado principal da insttuiçáo. 3,16 - Coettatcs Péblices a deve ser reconhecida corno receita ao isnOo do peniodo e conhnntxda Com

- Adiantamentos a Fornecedores- Os calares classificados como anon. Realizar (Passivo Ciroulasta e Não Circulante): De ecvrdvcxmaressic- as despesas que protonde compensar, em base sstemabca. desde que

lamento a fonnovedonos. compreendem adiantamento realizados a torne- ção 1.305110 Ique aprova a NBC TO 071, Subueoção o Assictanda Occen- atoodidasascondiçdes desta norma Ittem 12). Portaots, a apuração do

cedores de bend cios como caio Eanspode. vaie ralorçãcoaiimentaçãu. eamentois. a conforma resolução t.40911 2 (quo aprousu a ITO 2002), a En- resultado de eaerciuo rnconhecido cm caota eopacifica da PatnmBnio Li-

antecipodosnoméscorrente . panau5hzaçãone méssubseqaeote. 3,4,2 -An- tidade sem Finalidade de Lucros, a SPDM passcu a adotan asrstemáhoO ao quido reproconta zero A upurução do resultado, senão ephoadaunorma.

teoipaçêes Salarlats: Os váores nagistnodvs nesse vonta reprasmitom ua' contabilização dos cobres mentidos no Contrato de oestão Iconuenio corn seria composto de Receitas ubtidas atracás dos centratos o voovéniospcblr-

tones antecipados 005coiabcradures quo sarOu rrssarcides postonienmento, o poder pubbice, de fermaaecidnnc:ar esvaivres predstos acenem real:ca- ces na ordem de RN 190.001 3v0.85; acrencidos de Outros Receitas no ca -

3.4.3 - A00001pação de Férias: A ncbruiçãv nfolua antecipação de turian dcc, duranicaeorcirçAv de cvntrutv. na noevução da atividade vpnracivná :or do Rã I 446 521 .71:0 dodunidas das Deopesus e Cuvins Operacionais

conforme praxe a la5isiaçàv Trabah:cta (CLII, eon seu cr500 145 '0 pa- Osaidva raai:zur avudopraze cm3l 12 2020iaptesontaR$ 100,170.7Sf .00 na urdem de 00 196720 635.E2, nncorrorrdo veonrcic:ucurnumrocuitado

gamento do remuneração das férias o, serena casa. cdx abonv alarido (Cenlo enitenta milhões. ventnesetrvte m:t. uotacootcs ooirentanu:nneaisl superouitoriv no valor do Rã 719263.94. 0 Hcspital Oorai de oaaruihOS

no art. t43 senão efetuados aio 2 ldv:vl d:as antes do inlcix do respau5ea se realizar a longo prazo represeota OS 582 aoo.575,ao bOu:nhevrosasas' oh)acerasu:tadusupenavssnis decido vs rooabimentode inúmetes repasses

período.' 3,4,4 -Gorros Créditos a Adiaotamantos: Representam calores senta e dois rniihdes, quarrvcrntosesesoentaa'oita mii, soisvontuseseten- (citados voltem d.3(; sendo quodois dotes são espocitcarnafta para a com-

a SIclo de credite relativos a pagaiveetes do encoroen rescisddos, e euhoN taecincorears) 3,17 - Estimaãoas Centábeis: A eiabcração das demcns- bato ao Covid-15 e também deurdo à um menor nilonrero de contratações do

adiantamantos efetuados paraamanutençOv do rode assistendai de aten- haçõoscootãbois do avordo com as pràbcas contábeis adotadas no Brasl cciaboradsnes, 7 -Das Disposições da LeI 12,101 e Peetarla B34115 MS.

ção hasuo à saudo 3,4,5 - Desposas Antecipadas: Reprosontarn valores requer que aAdminisSação use de julgamento na detnrminaçã0000 regIstro
Ponset Enõdode Frianbopica da area da saude, a SPDM. em conformidade

referentes a prémios de segeros de ceicuiss. Imóveis 0 adiantamentos cnn do determinadosvaicros quasejam registrados por esãmatixa, au quaissão
ao estabelecido no indso I de arbgo 4a da Lei 12.101 de 27 de Novembro

geral. Para atender medidas preuontvasadotadas permanenternente, a En- astabeiaadascomouss do prernissasa pressupostosomreioçéoaeveotss
do 2009 alterada pela Ler 12 000113 regulamentada pelo Decreto 0242114

Lidado efetua oxetrotação de saguruo em calurconordorado soTdante para futurns. Itens signi9caSvos registradeo corn base em estrrnaouas 000tábeis
e às po1taria5834116 of 093116 de Ministério do Saúde, tempor obngaçào

cobeduna de ecentaais sroistros. e assim atendendo principalmente o Pnin- incluam as provistos para ajusto dos elmos escaler de realiaaçãs eu racy-
ofeéar à população canento som disboção da abria, NeBO. dado ou religião.

nipia Csft9bd da Continuidade, Os calores segurados são deTerdos polca paração. as ptovisOos para indaniaaSoes e proxisBes para pendas em geral.
a prostação de todos os seus serviços ass chontas do SUO no percentual

Administradores da Enodade em hunção dc vaixr do mercado suds valor do No caso da Ptovisão de Férias e Encargos, os quais foram pnoursronadOs
rninirnn de sessenta pon000to. o comprssan, anualmente. eprasta005 dos

bern novo, conformo o caso 3,9 - Estoques: Os estoques forem exalados com base nos direitos adquiridos peios empregados até a data do balanço.
serviços de que bata o rooms It. com base no somatenic das r000mações

pele custo médio de aquisição, Os calOres de ostoquns contobrlreados não A rçardação das trancae5 registradas com base em nstma0eas podorã
realizadas o dos atendimaetos ambulatottas prestados As rntemaçBeshss'

oscedem os valores de mercado e rabIem-se aos produtos o materiais má- resultarem ealores diuergnnles devido a imprecisões inerentes as processo
pitaarosoosatendimentos ambuiatxnars prestados pela sebdade deverão

dico-hospitaianes, d000nservaçã0000nsumo. higiene, lavanderia. géooros do sua doterminação. A Administração da Enádade revisa perisdicomente
sertotatraadosoom base nos dados disonlversoroformados no sistema de

ahmonticiosoequiparnentus do proteção até a data do balanço Ouatsrtotai osestimaõuaseprondssas, 3,17,1 - 0000ngêeclas Aonasapasslaasr InfoomaçoeN Ambulatoriais OlAf, na Sistema de IntormaçOes I-lospltaiares

osvrituradc am estoques no ooetciu'o do 2020 edo R$ 3,601,301 .66, sendo Os concoitos aplicados para fins de cono4tuição do Caobngándas além 101H) e na Comunicação de Intormação HospItalar e Ambulatorial )CIHAI

qua para 5000rcicis do 2019,0 saido esvrrtaradv totalizou R$ 1.709,206,01. dos co000itcs astabeioddos para olassifcação dos prncessos do açoes em
P10400 e - JaneIro Dozem so 2020

O saido do estoque da 2020cm comparação à 2019, teve aumento eros- procàuot", possiunr o remota'. no quase rateIo ao ponto do cista contàbil,
L(nha de Atendimeeto SUS Paeãeu(ar

conto de 101 °ú em comparação ao ano anterior Devidoãpanden4a dx Cx- soe0000tvam em conformidade cornsestabnloerdx na Resolução CFC e
Iotasnaqêes

cid-lO. o Hospital Geral do Ouanuihos teve que abastodd sou estoquo rum f,f 80)09 quo aprova a NBC TO 25 (R2( e Dehberaçáo CVM na 594, de 15 de
Salda aospitaian 1 5.353 -

maloras quanhdados de lucas. mascaras IN 95, ãicocl gal 70%, seringas, Setembro do 2009 quo aprovas CPC 25 Pana tanto, osoventossãooaracts-
N de paciento dia 102 017 -

equipos, frascos pera alimentecão entrnai, armentação enterai, dentre vu- veados am situações nas quais, corns resultado do acentos passados, podo
N de Crsvngios 5.046 -

trns, a fim da atendera crosce000 demanda de enfarmos a pacientes hospitz' haven uma saida de recursos enceivendo bensficios económIcos luturos
N de Partos 3.030 -

hzados am suas instalações 3,6 -Operações cam MalerlalsdeTeeceloos: hquidaçãc do: )a( ubrigação ptosonte lpnosãual(. ou (b( obrigação possível
$iãrlas de U'S -letal 17.795 -

Nosto grupo vonstam as contas da medieamontxs pruvosientes da FURP eujaecistãnoiasorà 0000rmadaap0000 peiaocomêreiaounãodeameumais leremaçaslAteodimento Domiolloar
-

- -

que totalream 609092.48 em 2020, estes itnos releram-coa madinamantos eventos luteIos incertos não totalmeoto cob eonbole da entidade Iremsta(.
Pranto S000rrelP000to Atondletanto (UrãenclalEmesãénola)

do alIe cuclu deadxs a Tm do aun:Iizn no Iralamento dos peoiootes do hoe- Ouaotxàscontingáncias passivas, em uiduda dacaraetonistca de prestado-
C005utal ofendimento do voga'ceia (POlPA) 94.043 -

pital; o void correspondente à Rã 7.281,98 10feb.50 ao ano do 2010 diem nade serviços lv ànea hospitalar, a unidade da OPDM - Hospital Geral Prof.
Atendimento ãmbulatortal - Total 43.443 -

doo medivamonles do terceiros, o Hxspital Oeral de Guaruihos conta tam- Dr. Wa(demao do C.P. Filho de ouarulhos pso vezes é acIonada em ações
Consulla médIca 27.269 -

bám com os bens em comodeto corn saido total de RS 1.950.944,04, asta cixeis Tais açoestem Por origem, independento do mérito tantosoasas de Atendimento não medico 10174 -

saido não solrou altetaçOos no ano do 2020 decido ao fato de a enidade supostos ocos médicos indonizatdrics, quanto processos adminisbabuose HD)Cinurgia annbulatoriai - -

ter r000bide repasso de inuesSmostx, não raconreodo a aquisição de novos cobranças propostas por fornecedores. Para o bpo do ação duel, sorte a
SADT -Total 21 .507 -

bons omeomcdato Os bass de Imosinos que não possuem devolução corn possibilidade dependa era Ida esmo 'possivel', o calor apurado foi de Rã
Em media são roaiaadas 1 4.587 internaçoes anuAis, 94093 atendirnentos

prazo definido am contrato e veja manutenção Ode rospatsabihdade do Hes- 11.282.205,09 Once Milhões, duzentos o oitenta a dois mii.. duzentos e ci-
anuais no planto socorro, 27.029 atondimentos ambulatorials e cerca de

p1101 Oenal de Oxaruihos conforme CPC 27 Asco irnobãinado Conforme se tenta e cinco roaisonoco contavus), Ainda, 000earoioío do coas abodades 50dB cirurgias anuas Ouavtx á balsa nos atendimontos ambulatoniais, tal

demonstre abaioo, o calor total escriturado em 'Oporaçõos com mateoars da am 2020,0 SPDM - Hospital Geral Prof. Dr. Waidemar C.P, Filho de Guaru- loto 5050e decido aos pacientes prefertrem pesterganavioda ao hospital

toneainos'00000rclviode2O2OádeRãg,ãN0.030,S200m2õf 900rrospoodo ihosacumuioupassiussnesuitanfesdsseolamoçõestrabalhistas PeraaçSes Por não serem portadoras do COxrd-19, B - Relatàrios da Eaecução do

a Rã 1.950.228,02, 3.7 - ValareN a Receber - (A000 Não Clroulaoto): Em undo a probabilidade de perda ora tida como 'pnouàvei. a moete000 chegou
Contrato de Gestão: De acordo como Ad. 36 da mesma portaria, a en-

2020. a insStuição reconheceu anecessidado do ragistrarseuvvntranoleon- a RD 649,547.22 )Seiseeotosequaneotaenoee mil, quinhentos e querente
fidado que tenhasoh soa gestão subas entizades podera incorporar nos

cénin em período totegrai IS anos), gerando contas a receber a lunge prazo eseteroaisecintoe dois cectauosleqaaote às açSes oode a probabilidade
seus serviços o limite de I 0% dos serviços prestados ao SUO pelos acta-

Desse formo, a insotuiçãs entando quo da acordo comarrs. 1 151109, tã do perda eta tda como possivel. o valor corresponde a Rã 2.290 401.04 boiesim0000saeia ondulados Em 2020, o Hospital Gerei de ouarulhos.

apropriação os abcs não circulante Ioniz esmo csntraparbda um passico não ( Dois Mdhõos, dueentssenoxenta mil, quab006ntoseum rears e quatro apresentou a seguinte prodibrão.

circuienla, qce dacolá co realizar até o leal docontratolconuáoio, A rnotrn- contacos) 3.10 - DaIses Auroos e P0551005: Conespondern a calores a Relatório de Eaooução do Contrata de Gestão -2820

partida am conta do resultado (receita) ovonro somente nu mumonto dera-caosbenelnuepagao, registrados polo valor da rediaaçãs atxu ostgibl'idado
1a Semestre

aliaaçao dos custuu e despesas inerente ooeentratalconuênicnoia000adn na dotado balanço, sendo quo, na sua granda moria, estes calores encon- Linha de Ceetratacão Contratada RealIzado Pemestoal %

Podanto, a aprupr:açâc do calonas arsoeher la longo prazo) no montanre da bam'snucnnsuidos de encargos contratuais e juros Os volones referentes a internação 5.256 4.970 5,29)
05562 d58 H75,OU não contampla os critécos de AtustoaValor Presonla. passiuosvvm fcrnecedoresencontram.secem calores hrstóricos, com roce- Clinica Cirúrgica 3.210 2.226 30,65)
3.0 - Imobilleado - Bens de Terceiros: Os bons adqcirrdos após o peço- ção leta aaqueiss queren-loam de demandasjudrciaisoxjovaioreneontoa- Utgencia 52.230 52.505 0,51
dedo bansção. com neconses docunfrato do gostão. serão contabilizados -so conbormo decisão judicIal, 4 -Origem e Aptloação dos Raooasosr as Consultas Médicas 13,704 1 2.722 17,21)
conforme legislação atual, e serão apropriados pa-a determinação da dda receitas,indusive asdsaçors,subuonções.00ntribci000s.bemcsmoasdes- Consuitasnão médicas 8.922 0.113 (9,07
utii estimada. Os valeres dos bens adquiridos com recursos de contratado posas, são registradas polo rogime dacompatanda Asendai da Enádade OADT Externo 14.850 10.007 132,07)
gestão no anode 2020 totalizaram Rã 2.204 089.39 em bens tangicris o OS são apuradas atraeés dos comprovantos de racebirnento, enbe eles. acises Quimioterapia 8.420 0.071 25,72
207 940,61 em bens intangioris, Osatuos passanarnaserdistnbsídosdaso- bancãrios, recibos r outros, como também suas despesas são apurados Redeterapia 9000 12.402 29,19
ovinte forma; Os bans adquindxseo calor da 0$ 2.204.089.39 divtdem-seam através de Oct05 Fiscais e Recibos, em confermidade com as edgõndas in- Relatório de Eoesoção do Coetrato de Gestão -202$

êpannlhos, Equipamentos Médicos e Odsntoiõgieos no total do 093728,00; gais-fiscais.4.l -Das Receitas Gperasiosais: Os recursos públicos obSdos 2'âasrestro

Equipamento do Frocessamanto de Dados saidx de 05 29S.017,oõa baba ebaees do coobatos de gostos ou convén:uséde uso resbits para custeio Lieha de Contratação Contratada Roallaado Pes000tual %
de Rã 9198,03; Maqu:nosutrnsilios e Equipamentos Diuetsxs seldu total elourounsõmonto das aáxidadrs operacionais, As aceitos operadonars da llterlOçâe 5.256 5.700 9.97
de Rã I 003 545 7roAparelhosaUtansílios saldo de Rã 11.798,50. Em iesãtuiçãouãoeplioadas 00 a5vrdadn opanacisnal a são reconhecidas pelo Cilnida Citdrgrco 3210 2.309 (26,20)
31)1212020, o salde tota do Boos moueis corresponde à 8$ 20.626.589,25 nogime decsmpetBnoa, do aeordx com a resolução 1.305(10 que aproxaa Urge'náa 52.236 41.530 120,40)
ado Bons do Terceiros posnul o saldo da Rã 839.600,70 Quanto ão tacas NBC TOS7)e conformo resolução 1.409)12 que aprouoa a ITO 2002) Item Consultas MédicaN 03.764 14.497 5.33
anuais medias de ajustes para os boto mSoeis o percentual e de 10% o 12, onde a subvenção gocernamental dove ser roconhocida como receita Consultas cão médicas 8.922 R.O6t 9,651
paro os bens intangiunis o pancentuel ode 20% 3,9 - Fornecedores: As ao longo dx paniods e conhontada com as despesas que pnetendn cem' SADT Eotetno 14050 11.420 (23,101
obrigaçoescom fomeuedcrasn000va:ssavneconhrv:dan polosac custo de pensar, sample leusado am consideração a Pracaléncia da bssEnciasubre Ouimivtnrapia 6420 7.389 15,09
çd d rn I pod rIr d t S Fma h mId trt 42Ct Rdtap » 9600 ff375 1049

ãsssp.-emsaoosfãsãul A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante e êutençcjdado deste documento

so asr050
drgrratm000e quaodo nisvalizado direlamente 110 portai w.improTNaoficíaI.cum,br

seda-toiro, 1640 abril de 2021 ás 02:04:54.
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c,inoecz Relatório de Execução Orçamentaria - Exercido ntanernenla: - Demonstração do Resultado (ORE) o valor do benelicio liscal nhedda. Desta turma, entenda o STP que entidades rrlantrdpioas portadoras
- Jaoeiro á Dezembro! 2020 usufruido (inciso)) olinna 'd( e em Notas Ecpiioafivas o valut dos beneficios do CEBAS. tazemjuo a imunidade sobre contribuição para PIS. e no eoerci-

Receitas Custeio lenestimeote fiscais usuteuidos (inciso III alinea 'C'). Desla forme, para continuar num- cio de 2017 e unidade gerenaade recebeu a Imunidade do mesmo, através

Repasses do Contrato/Convênio 107857 53085 143.850,00 priodo o estabeleddo em portaria, a Entdado consnca reconhecendo na do proecncotributário N'2006.61 00,001474.9lSP, qua suspendem a exigi-

Receitas Financeiras e Outras Receitas 1.169190,77 - ORE os valores usutruidus. As isenções e cooi/buiçflen sudais usufruidas bhidadn de estar recolhendo PIS sobre atulha de gamento a Ohquota de

Total das Reseilas 199.026.721,62 143.050.00 são referentes ã COFINS. PlO, lNSS Patronal sobre a folha de pagamentos 1%lméo. Cunfurme clannificaçàu em cante eopec0ce o montante no coar-

Despesas Castelo leoestiereete sobre seruiços próprios e de terceiros PF 9.1 - secção da Caetribuiçãe cicio de 2020 foi de Rã 031 427,35 9.5 - Trabalha Valuntário Estatutários

Despesas com Pessoal 96543.800.61 - Preuidenciãria Patronal Sobra a Folhada Pagareeeão de Empregadosr Em 02/09/20150 Conselho to/oral de Contabilidade publicou a revisOu da

Despesas com Matnrivic, Confcrrrre dnncritv no item 11. face á sua condição de Entidade Filantrdpica IrrIerpreleção Técnica Geral 1)10)2002- Enlidade sem finalidade de Iucroo.

Serviços e Gurus Dauponas 102 184 750,01 - garunirdunucrormun da Lei 12 101/2005 alterada pela Lei 12.868/13, a En- norma que regulamenta a contabilidade den aobdades do Terceiro Setor,

Total das Despesas 198.728.638,62 - fidede usufruiu durante o coercivo de 2020, da isenção da Contóbuição Pie- Dentre on alterações realizadas na hG 2092 /Rl) encontra-se a que esta -

5 -ContribuiçóesSuuiais: Por atonder acsrequisitco eciubnlocidncnv arugo uidenciariu Patronal sobre e folha de pagamento de empregados a qual se belece que o trabalho dos integrantes do administração das entidades deve

29 do Lar 12101 de 27/1112000, aLterada polo Lxi 12868113, regvlueinrrade eesuetra registrada em conta especifica eu muelante de Rã 23.072.027,66. ser induido como trabalho ooluetárie, Dec10 forma, conforme item 19,0 En -

pelo Denieflo 8242/14 cO portaria 634 de 27/04/2016 e r8931r6 do Minis- Em 2019. a referida isençgo, que também se encontra registrado em conta tidede reconhece pelo valor/unto e prestação do serviço não remunerede

ter/o da Saúde, a Instituição leucoses Certificado de Entidade Beneficente eopecifica do roceite, totalizou 0522.438.508,60.9.2 - Iseeção da Coclri- do volonto/ado, que é composlo ensendolmeete por pessoas que dedicam

de Asoistênoe 500el na área da Saúde (CEBAS-Soúde(, deferido conforme buição Preeideeoiária Patronal, Sabre a Folha de Pagamento por Semi- osoutempu e talento uma impudanta padiapaçãe em varias ações realiza-

Podaria SASIMS o' 1 893, dc 07 de dezembro de 2016, publioada ou Diário ços de Teroeires A Isenção da Contribuição Prnuidenviã/a Patronal mode dan pela entidade. A Entidade possui don õpon de trabalho volaetãrie sendo

Gmat da União oro D8112/2916, com validade de 01/09/20159 31/12/2017, tombem nobre o folha de pagameoto por Serviços de Terceiros - Pessoa um don dirigentes estotutáxon e outro de pioctudores de semiços uolueta-

faznndojvs au 4ev/u devsutruir da sseriçãv do pugameeto da Coto Patronal Boise. Tel isenção se encontra esgistrada am conta onpeclfica de receites, nado Tomando como bane o valor médio da hura multiplicado pelo número

das Conhiibuiçõos Sociais e isenção da COFINS (Contribuição parou Finan- sendo que no euerninio de 2020 o0ngiu um montante de RB 224,120,00 de horas chegou-se ao montante devido nomes, o qual foi dividido dama -

ciamonlo da Sngvridadc Social), que também é uma contóbuição soda), de Em 2010, a referida Isenção, que também no encontra registrado em coota neiraoimes pelo ndmero de unidades ativas no PeríOdO. Porous demais

natureza tribvlãria. incidente nobre a reverto bruto don empresas em geral, especificado recede, lvtalizov R$ 215.605,00.9.3 - Isenção da CoeteibUi- liabalhos utauntárion e valorização é feita pelo oalor da hora da categorra a

de500adeafnenueraoegurrdadesoUiol.Em300eoulubrude2D17,aEnlida- cão pera e Financiameolo da Segeridode Booial (COFINS)1 A isençSo que pertence o voluntário Em 2020, otrabalho voluntário estatutário repro
-

de prot000tou, tempenõvamoete, junto ao Ministério da Sadde, o neuroqueri- da Contribuição para o Finanoiamontu do Seguddade Social )COFINS( está sentou RB 1.918,09 (um mil, novecentos e dezoito rears a ouve centavon(;
menlode renooação. conforme processo SIPAR e'2S000463S9ta2Df7-21, besoada na condição çlantrópica do Enodade. Coefurme classificação em em 2019 entes valeres foram de RB 2.154,93 (Dois mil, cedo e cinquenta
o qual aguarda deferimento pelo Ministério On montantes don isenções e as conta especifica o montado so euerclcio 2020 lorde Rã 5.895.604,99. Em e quatro ream e nuveetee lrés oenl000n(. Quanto aos octros trabalhes vu-

contribuições usufruidas durante 000eroicio da 2020 se encontram registro- 2019, a refotida isenção, que rembém na encontra registrado em conta en- Ivetários, o Hospital Geral de Guaruihon não possui a categoria de ItabaIho

dun em conla especifico dc receita e lulaliccu R$ 30.024.1 79,9D (Tenra mi- pecifco do recorta, totalizou RB Rã 5.809.677,63.9.4 - Inacção parao PIS vulunlárlo local, 38- Segures1 Para atender medidas preven000n adotadas

Ibsen, vinte e quatro mil, e conto e setenta e nove reais e nouenta centavos), sobre telha de paãameeta )PlB - Fepag): Com reforêncio a Cooteboição permaeenlemante, o Enlidada efetua contratação de seguros em valor con -

Em face de Entidade ter come urea de atuação preponderante ada Saúde, ao Programado Integração Social IPISI, recentemente, em 2014, aJurrspru- siderado suficiente para coberfivea de evenluais ninintren. e assim atendendo

lemobrigeloriedade de cumpiri o estabelecido na padaria 834 de 2610412016, déncia do Supremo Tribunal Federal (STF) lvi reafirmada em sessão pleeá- pi/edpalmente o Principtá Contáta de Continuidade li - Exercício Sex/ais

a qual dispõe nobre o processo de Certificação das Entidades 8eneficonlxs ria quanta á inronidade tributário das entidades filantrópicas em ralação ao Contorme eslebelece o ad. 56 do Estatuto Social da Instituição. o euercicro

do Annrntéeoo Soda) na área da Saúde (CEBAS-SAUDEI e trazem sou ar- Programa de Integração Social (PIO) A malária foi discutida no vIgamento sociat coincide cume ano ovil, iniciondo.sn em I' de jeoerrue000errando-

tigo 3D que na asálinedan demonstraç000 ountábois sorgo observadas prin. do Recorse Eetraordinárlo (RE) 636941, çue teve repercussão geral reco- -seem 31 de dezembro de cada ano Guaiulhvs. 31 de Gezembro de 2020

Prof. Dr. Recaido Ramos Laraejeira..Diretnr.Piessdente da SPDM De. Atoesa Cesar Cabral Guades Machado - Diretor Técnico loa Paula Roberta Sampaie Oparano - Cvnladuia - CRC iSP - 307270/O-O

Relatório dos Auditores Indopeodestes causado por fraude ou eito, e emifir relatório de auditurra contendo nossa opinião Segurança razoável é um alto

Opinião nobee an demoestiuções eoetátioiss Eeurcrnamos ao dvmvnstraçõnu cvnlabeis da BPDM -Associação nice) de segurança, mas, não, uma goron9a de quaaavditorra realizada dc aoordo com as normas brasileiras e

Paulista para oüese000loimento da Medicina )Huspilal Geral Prof. Waldemar Carvalho Pinto Filtre de Goa- intornacionais de auditoria sempre detectam as euentuain distorçõos relevantes nuistenten Au disforçõen podem

ralhos) que compreendem o balanço patemonial. em 31 de dezombro da 2025. eon rosp0000an demonstrações ser decorrentes defraudo ou erro anão conóderadas releuaetes quando. indruidvaimente ou em conjunto. pon-
do resultado do periods, das mutações do património liquido e dos Euuus dx oaioa para o eoeeeicio findo ne500

sam refuendar, denlru de urea perspectiva razoável, es deois605 económicas dos unuár/os lemedas com base

data, bom como as correspondentes nolan ecplicotivas, incluindo o resumo das prindpoic poli0000 000tãbei& Em
nas referidas demunnfaaçries contábein Come pude da auditoria realizada, da acordo somas normas brasileiras

nossa opiniao, an demonstraçoen contabein acima referidas apresentam adequadamente. em todos os aspectos 'ele a one's de e diluóe e
'

I t ror 'on I e mantemos celloismo profsnional ao Ion da
relovanton, a posição patrimonial oEnancoira da entidade, cm 31 dodooxmtiro de 2020,0 denorcpenlru de as

auditor/e, Além di550,• IdentiFicamos e au1ehmon os nooo de dislurção rel000ele nas domcentraçõasoosbeis.

adotaan no Brasil ease para opieião0 Nussa auditoria foi conduzida de acordo comas nurms brasileiras ele-
independentemente se causada por fraude os erro, planejamos e e000utamos prucedimenton de auditoria em

terna000ais de uuúrtoiia. Nossas responsabilidades, em coeformrdado com tais normas. anIão dasoritas na seção raspada a tais riscos, bem como obtemos enidência de auditoria apropriada a suficiente para ndeestee nossa

a seguir, intitulada "Onsponnabilidades dc auditor polo auditoria dan demonstraçOancuntábeis' Sumus indepen- opinião. O risco/e não detecção de distorção reievade resullanle defraude é maior duque o proveniente de erro.

destas em relação ã Eutidode, da acordo com os principies 05005 rele000tes previstos no Código de Égua Pro- lá que a fraude pode a000leere diode burlar os controles mIemos, costuro, falsiFicação, emissão ou represenlaç6en

fissionat do Contadorenas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, a cumprimos falsas intenolunais. Obtemos entondimento das controles internos relevantes para a auditoria para planctarmus
Ocre 05 domain responsabilidades albas de acordo com essas normas. Anreditamoc nuca ouldénda de auditor/a procedimentos de audilcila apropsados nas orcunstãnoian, man não com o objetivo de expressarmos oprnião

ubtidaêsuficieetaoapmpdada para fundamextas soasa epieião. Outros asnuotoss Demonstração do valor sobre a eficácia don coeloolos inler000 da Enodade. 'Aoahamoseedequeçãe das políticas coelábaisatihzadaseu

adisixeados Ecaminamon também, a demorrotração do calor adicionado (DVA(, reterenta ao coeroivio findo em razoobihideda das uolimalioan sontábais e eespec6oan diuslgações feitas pala udministração. Cosotuimen sobro e

31 dc dezembro de 2020, como informação suplementar pelas IFRS que não requerem a apresentação da DVA. adequação do uno, pela administração. da bane 000tebiL de nentinuidada oparacional e. cem base nas evideenian

Essa demonstração foi submetida aon mesmos procedimentos da auditoria dennefos anteriormente e, em nossa do auditoria obfidan, se oeiste uma incedoza relevante em relação a eventon ou condições que possam levantar
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