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

Fluxos de caixa das atividades operacionais 2020 2019
Resultados do exercício/período - -
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades
 geradas pelas atividades operacionais
Ajuste nas contas patrimoniais - -
Variações nos ativos e passivos
(Aumento) Redução em contas a receber 2.880.656,66 (1.113.586,68)
(Aumento) Redução outros créditos 27.499.529,54 39.989.376,08
(Aumento) Redução em estoques - -
Aumento (Redução) em fornecedores (40.500,87) (4.415,06)
Aumento (Redução) nas doações e
 subvenções/Contratos de Gestão (28.861.255,47) (19.958.484,25)
Aumento (Redução) em
 contas a pagar e provisões (679.987,93) (14.151.143,77)
Aumento (Redução) de Bens de Terceiros (861,28) (838,68)
Caixa líquido consumido pelas
 atividades operacionais 797.580,65 4.760.907,64
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
(-) Adição de Bens de Terceiros 861,28 838,68
Caixa líquido consumido pelas
 atividades de investimentos 861,28 838,68

Caixa líquido consumido pelas

Aumento (Redução) nas disponibilidades 798.441,93 4.761.746,32
No início do período 23.401.003,17 18.639.256,85

Demonstrações Contábeis Comparativo dos Balanços Patrimoniais Exercícios encerrados em 31 de Dezembro - Valores em Reais
Ativo 2020 2019
Ativo Circulante 63.904.258,21 66.533.427,28
Caixa e Equivalentes de Caixa 24.199.445,10 23.401.003,17
Bancos conta movimento (Nota 3.1) 2.980,87 537,89
Aplicações Financeiras (Nota 3.2) 24.196.464,23 23.400.465,28
Valores a Receber (Nota 3.3) 38.242.761,30 41.123.417,96
Prefeitura Municipal de
 São Paulo (Nota 3.3.1) 38.242.761,30 41.123.417,96
Outros Créditos (Nota 3.4) 1.462.051,81 2.009.006,15
Antecipação de férias (Nota 3.4.1) 1.305.689,79 1.852.270,48
Outros créditos e adiantamentos 2.654,83 1.075,75
Depósito judicial (Nota 3.4.2) 27.909,64 27.909,64
Valores Transitáveis (Nota 3.4.3) 125.797,55 127.750,28
Ativo Não Circulante - 26.953.436,48
Realizável a Longo Prazo - 26.952.575,20
Contratos Públicos a Receber - 26.952.575,20
Bens Móveis (Nota 3.5) 19.987,30 19.987,30
Ajuste vida útil-bens terceiros (Nota 3.5.1) (19.987,30) (19.126,02)
Total do Ativo 63.904.258,21 93.486.863,76

Contexto Operacional, Normas e Conceitos Gerais Aplicados nas De-
monstrações Financeiras: A Entidade, SPDM - Associação Paulista para 
o Desenvolvimento da Medicina

-
pal, respectivamente pelos decretos nos. 57.925, de 04/03/1966, 40.103 de 

-
bilidade econômica, social e ambiental. Sua gestão é baseada no sistema 
de governança corporativa e na alta competência de seus colaboradores.

-

Características da Unidade Gerenciada: 
Em 02/09/2010 a SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da 

Termo de Con-
venio 327/2010 que destina-se a implantação e implementação do “PROJE-

Transtornos Globais do Desenvolvimento - TGD, regularmente matriculados 
na Rede Municipal de Ensino, que não apresentarem autonomia para a lo-

-
cessários para que possam se organizar e participar efetivamente das ativi-

de Colaboração 022/2018 possui vigência de 36 meses, tendo anteriormen-
te os seguintes aditamentos, Termo de Aditamento 001/2018, 009/2015, 
006/2013, 001/2013, 001/2012, 377/2011 ao Convenio 327/2010, a partir 
de 03/09/2018, vigente até 02/09/2021, conforme 
6

repassados de R$ 29.833.231,86. Em 30/04/2020, a unidade gerenciada foi 
informada, via ofício enviado pela SME, sobre a suspensão parcial do Ter-
mo de Colaboração, garantindo o repasse das despesas físicas; quanto as 
despesas com RH, a associação foi orientada a observar o previsto na Lei 
Municipal 17.335/2020 e a Medida Provisória 936/20. Para atender o dispos-
to no ofício, a partir do dia 01/06/2020 o Projeto Rede aderiu a MP 936/2020, 
medida que permitiu a redução de jornadas e a suspensão temporária de 
contratos em razão do novo coronavírus. Em 30/09/2020 foi solicitada, pela 
SME, a suspensão da adesão a MP 936/20, e o retorno às atividades. 1 
- Imunidade Tributária: A SPDM enquadra-se no conceito de imunidade 

artigo 195, parágrafo 7° da Constituição Federal, de 05 de outubro de 1988. 
2 - Apresentação das Demonstrações Contábeis: Na elaboração das de-

-

elaborou suas demonstrações em observância às práticas contábeis adota-
das no Brasil, características qualitativas da informação contábil, à NBC TG 
de 21 de novembro de 2019 dá nova redação a Estrutura Conceitual para 
a Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis, NBC TG 26 
(R5), que trata da Apresentação das Demonstrações Contábeis, Delibera-
ções da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e outras Normas emitidas 

-
cimento das transações e variações patrimoniais, de estruturação das de-
monstrações contábeis e as informações mínimas a serem divulgadas em 

2.1 - Formalidade 
da Escrituração Contábil - NBC T 2.1): As demonstrações contábeis, in-
cluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutá-
rias, são transcritas no livro “Diário” da Entidade, e posteriormente registra-
das 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 documentação contábil da Entidade é composta por todos os documentos, 
livros, papéis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escritu-
ração contábil. 2.2 - Nome Empresarial, Endereço e CNPJ da Unidade 
Gerenciada: SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da 
Medicina - Projeto Rede - Projeto Inclusão Educacional e Social - Rua 

3 - Principais Práticas Contábeis Utili-
zadas na Elaboração das Demonstrações: Em todas as suas unidades 
os registros contábeis são realizados da maneira estabelecida pela matriz 
e são acatadas todas suas orientações. Face aos inúmeros conceitos apli-
cados quando da escrituração dos atos e fatos administrativos que deram 
origem aos Livros Diários, Razões e outros, divulgamos aqueles os quais 

-
tidades sem Finalidade de Lucros e suas alterações. O plano de contas 
adotado atende aos requisitos da Lei 11.638/2007. Segundo o manual do 
CFC, o plano de contas consiste em um conjunto de títulos, apresentados 

Passivo 2020 2019
Passivo Circulante 53.744.402,41 49.433.432,25
Fornecedores (Nota 3.6) - 45.675,05
Serviços de Terceiros P. Jurídica (Nota 3.7) 72.741,51 67.567,33
Salários a pagar (Nota 3.8) 1.588.091,44 1.612.662,11

(Nota 3.9) 277.734,93 323.060,23
Provisão de férias (Nota 3.10) 1.704.276,87 2.247.456,73
Provisão de FGTS sobre férias (Nota 3.10) 135.648,33 179.281,42

(Nota 3.11) 44.756,85 56.670,02
Obrigações Tributárias (Nota 3.12) 1.654,00 1.535,48
Empréstimo a funcionário
 Lei 10.820/03 (Nota 3.13) 60.271,92 81.296,16
Outras contas a pagar (Nota 3.14) 116.961,34 116.961,34
Estrutura SPDM 46.817,51 37.277,63
Contratos Públicos a Realizar (Nota 3.15) 49.695.447,71 44.663.988,75
Passivo não Circulante 10.278.344,23 44.171.919,94
Obrigações-Bens Móveis
 de terceiros (Nota 3.5) 19.987,30 19.987,30
Ajustes vida útil econômica - Bens
 Móveis de terceiros (Nota 3.5.1) (19.987,30) (19.126,02)
Provisão de despesas com
 quitações (Nota 3.17) 10.278.344,23 17.218.483,46
Contratos Públicos a Realizar - 26.952.575,20
Total do Passivo 64.022.746,64 93.605.352,19
Patrimônio Líquido (Nota 5) (118.488,43) (118.488,43)
Resultado de Exercícios Anteriores (Nota 5) (118.488,43) (118.488,43)
Total do Passivo e do
 Patrimônio Líquido 63.901.258,21 93.486.863,76

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

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31/12/2020 e 2019

SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina
Projeto Rede - Projeto de Inclusão Eduacacional e Social

CNPJ: 61.699.567/0033-70

Em complemento às Demonstrações Contábeis Consolidadas da S.P.D.M - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, estamos publicando as Demonstrações Contábeis individuais da unidade Gerenciada: SPDM -
Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina - Projeto Rede - Projeto de Inclusão Educacional e Social. As Atas de Reuniões com o Parecer sobre a aprovação das contas e demonstrativos contábeis emitidos 

Prof. Dr. Ronaldo Ramos Laranjeira. - Diretor Presidente da S.P.D.M.

Nota do Administrador

Receitas 2020 2019
Receita Bruta de Serviços
 com Restrições (Nota 4.1) 39.336.702,99 45.708.710,07
Prefeitura Município São Paulo 32.871.279,57 37.434.071,16

(Nota 9) 5.936.018,53 7.807.343,55
(Nota 10) 1.918,09 2.154,93

Outras Receitas 527.486,80 465.140,43
(+) Outras Receitas 121,32 3.846,48
Financeiras 121,32 3.846,48
(=) Receita Líquida 39.336.824,31 45.712.556,55
Custos e Despesas (Nota 4.2)
(-) Custos Operacionais 31.842.872,27 39.480.146,47
(-) Serviços - Pessoal Próprio 27.478.077,55 33.426.823,36

 Serviços Próprios (Nota 9.1) 4.364.794,72 6.053.323,11
(-) Despesas Operacionais 7.487.884,89 6.232.410,08
(-) Serviços - Pessoal Próprio 4.698.000,58 3.384.489,94
(-) Serviços - Terceiros P. Jurídica 480.099,63 575.504.50
(-) Manutenção e Conservação - -
(-) Mercadorias 193.933,62 32.806,54
(-) Financeiras - -
(-) Tributos 1.316,18 250,06

(Nota 9) 1.571.223,81 1.754.020,44
(Nota 10) 1.918,09 2.154,93

(-) Outras Despesas Operacionais 541.392,98 483.183,67
(-) Outras Despesas com Restrições 6.067,15 -
(-) Outras Despesas 6.067,15 -

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

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Valores em Reais

 2020 2019
1 - Receitas 39.336.702,99 45.709.716,18
1.1) Prestação de serviços 33.400.684,46 37.901.366,52
1.2) Outras Receitas - 1.006,11

2 - Insumos Adquiridos de
 Terceiros (inclui ICMS e IPI) 1.214.696,65 1.058.946,82
2.1) Custo das mercadorias
 utilizadas nas prestações - -
2.2) Materiais, energia, serviços
 de terceiros e outros 667.236,52 576.124,48
2.3) Outros 547.460,13 482.822,34
3 - Valor Adicionado Bruto (1-2) 38.122.006,34 44.650.769,36
4 - Retenções - -
5 - Valor Adicionado Líquido
 Produzido Pela Entidade (3-4) 38.122.006,34 44.650.769,36
6 - Valor Adicionado Recebido
 em Transferência 121,32 2.840,37

7 - Valor Adicionado Total (5+6) 38.122.127,66 44.653.609,73
8 - Distribuição do Valor Adicionado 38.122.127,66 44.653.609,73
8.1) Pessoal e encargos 32.177.996,22 36.813.468,23

8.3) Juros - 361,33
8.4) Aluguéis 6.796,73 32.186,56

    Realização Ajustes de Superávit/
  
 Nota social Patrimonial Patrimonial Anteriores Acumulado Total
Saldo 31/12/2018 5 - - - (118.488,43) - (118.488,43)

Transferência para o Patrimônio
Realização da Avaliação
 Patrimonial Exercícios Anteriores  - - - - - -
Ajustes de Exercícios Anteriores  - - - - - -
Ajuste de Avaliação Patrimonial  - - - - - -

Saldo 31/12/2019  - - - (118.488,43) - (118.488,43)

Transferência para o Patrimônio  - - - - - -
Avaliação Patrimonial Exercícios Anteriores  - - - - - -
Ajustes de Exercícios Anteriores  - - - 118.488,43 (118.488,43) -
Ajuste de Avaliação Patrimonial  - - - - - -

Saldo 31/12/2020  - - - - (118.488,43) (118.488,43)
-

zida a estrutura das contas a serem utilizadas de maneira uniforme para 
representar o estado patrimonial da entidade, e de suas variações, em um 
determinado período. Nesse sentido a função e o funcionamento das contas 

3.1 - Caixa e 
Equivalentes de Caixa: Os valores contabilizados neste subgrupo repre-
sentam 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.
 R$
 31.12.2020 31.12.2019
Saldo em Caixa - -
Saldo em Bancos 2.980,87 537,89
Caixa e Equivalentes de Caixa 2.980,87 537,89

de R$ 2.980,87 demonstrado no quadro acima. 3.2 - Aplicações Financei-
ras: As aplicações estão demonstradas pelo valor 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 rendimento reverte em favor 
do contratante e não da SPDM.

valor de R$ 1.952,73. 3.5 - Imobilizado - Bens de Terceiros: O imobilizado 

de modo a atender a legislação atual. Os bens de terceiros são fruto de 
aquisição realizada com recursos de contratos de gestão ou convênios para 
os quais possuímos documentos de cessão de uso. Os ativos passaram a 
estar distribuídos da seguinte forma:
 Posição em Aqui-  Posição em
 31/12/2019 sição Baixa 31/12/2020
Imobilizados-Bens de
 Terceiros - Bens Moveis 19.987,30 - - 19.987,30
Equip Processamento
 de Dados 11.595,00 - - 11.595,00
Mobiliario em Geral 8.392,30 - - 8.392,30

Demonstrativo da Movimentação do Imobilizado em 31/12/2020
 Posição em  Ajustes no Posição em
 31/12/2019 Baixa Exercício 31/12/2020 Taxas 
anuais médias Ajustes %
Ajuste Vida Util Economica
 Bens de Terceiros -
 Bens Moveis (19.126,02) - (861,28) (19.987,30)
Equip Processamento
 de Dados (11.595,00) - - (11.595,00) 20%
Mobiliario Em Geral (7.531,02) - (861,28) (8.392,30) 10%
3.5.1 - Ajuste do Tempo de Vida Útil: A instituição efetua o ajuste do tempo
de vida útil dos bens de terceiros, de propriedade do contratante, através do 
método linear e utilizando as taxas anuais divulgadas em nota explicativa (3.5

3.6 - Fornecedores: As obrigações com fornecedores nacionais são reco-

-
nientes da compra de materiais, medicamentos e demais itens de consumo. O 
prazo médio de pagamento dos fornecedores é de aproximadamente 45 dias.
3.7 - Serviços de Terceiros: Estas obrigações representam 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. 3.8 - Salários a Pagar: De 
acordo com o Art. 76 da CLT - Salário é a contraprestação mínima devida 

-

efetua o pagamento mensal das remunerações no quinto dia útil subsequen-
te ao mês de competência. 3.9 - Contribuições a Recolher: Representam 

3.10 - Provisões Trabalhistas (Férias, 
FGTS e 13º Salário): O montante da provisão foi determinado com base na
remuneração mensal do colaborador e no número de dias de

Instituição Financeira Tipo de Aplicação Taxa/PCT 31/12/2020 31/12/2019
Banco do Brasil CDB/RDB BB Reaplic 0,97% 7.447.714,34 4.217.036,90
Banco do Brasil RF LB Empresa 0,3483 a.m. - 4.004.501,90
Banco Bradesco Renda Fixa Simples 0,21% a.m - 105,13
Banco Bradesco CDBs Letras 5 % a.m 37.819,24 228.885,30
Banco Bradesco Poupança 0,5%a.m. + TR 16.710.930,65 14.949.936,05
Total   24.196.464,23 23.400.465,28
3.3 - Contas a receber: A prática contábil adotada é pelo regime de com-
petência para registro das mutações patrimoniais. Conforme NBC TG 07 

-
dade sem Finalidade de Lucros, a Entidade passou a constituir provisio-
namentos e outros valores a receber referentes às execuções de seus 
contratos de gestão, convênios e outros tipos de Assistências Governa-

-
sequilíbrio entre receitas e despesas provisionadas. 3.3.1 - Valores a Re-
ceber-PMSP: Os valores registrados nesta conta correspondem a valores 

006/2013, 009/2015 e 001/2018 provenientes da Secretaria Municipal da 
Educação. O montante registrado no Balanço Patrimonial não contempla 
a necessidade de Avaliação a Valor Presente. Em 31.12.2020 os valores 
a receber do Projeto Rede representam o montante de R$ 38.242.761,30 

-
senta e um reais e trinta centavos), cujo valor é composto de:

Valores à Receber em 31.12.2020 (Em Reais)
   Saldo em
Tipo de Recurso Vencidos A vencer 31.12.2020
Custeio / Termo de Colaboração
 022/2018 ao Convenio 327/2010 - 38.242.761,30 38.242.761,30
Total Valores à Receber  38.242.761,30 38.242.761,30
3.4 - Outros Créditos: Representam valores e outras contas a receber, 
normalmente não relacionadas com o objeto principal da instituição. 3.4.1 - 
Antecipação de Férias: A instituição efetua antecipação de férias conforme 

3.4.2 - Deposito Judicial: Os valores 

e totalizam em 31.12.2020 R$ 27.909,64. 3.4.3 - Valores Transitáveis: 
-

cia 02677 conta corrente 0034910-0 do Projeto Rede, o referido bloqueio 
-

so:0010451-28.2014.5.15.0139. O saldo de R$ 126,13 refere-se a valores 
pagos em duplicidade, que serão recuperados pela unidade. Há também um 

-
-

Audisa Auditores Associados - CRC/
Ivan Roberto dos Santos Pinto Júnior - 

CRC/RS 058.252/O-1 - CVM 7.710/04 - CNAI-RS-718.



CNPJ nº 61.699.567/0033-70
Termo de Convênio R$

° 377/2011, 
 001/2012, 001/2013, 006/2013, 009/2015 e 001/2018. 29.833.231,86
Total 29.833.231,86
5 - Patrimônio Líquido: Conforme esclarecido em balanços anteriores, de 
acordo com apurado na Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido 
de 2.012, e descrito em notas explicativas dos anos anteriores, a SPDM pro-
cedeu a ajustes necessários para se adequar ao que estabelecem a Norma
NBC TG 07 (R2) - Subvenção e Assistência Governamentais, no que se refere

gestão, convênios públicos e outros tipos de Assistência Governamental. Em 
-

ção na DMPL - Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido, nos perí-
odos de 31.12.2018, 31.12.2019 e 31.12.2020, respectivamente. A unidade

2012, entretanto, em 2016 a instituição elaborou estudo de viabilidade de re-

118.488,43 como perda diretamente no PL, conforme entendimento mantido 
com auditores independentes e diretoria local, em virtude da impossibilidade 
de recuperação desse resultado operacional. 6 - Resultado Operacional: 
Em face à adoção da Norma Brasileira de Contabilidade NBC TG 07 (R2) - 
Subvenção e Assistência Governamentais, a subvenção governamental deve 

-
pesas que pretende compensar, em base sistemática, desde que atendidas 

 resultado do 

“zero”. A apuração do resultado, se não aplicada a norma, seria composto de 
Receitas obtidas através dos contratos e convênios públicos na ordem de R$ 

 oitocentos 
e sessenta e dois reais e oitenta centavos); acrescidos de Outras Receitas no 

setenta e sete reais e sessenta e sete centavos); e deduzidas das Despesas

trezentos e noventa e oito mil, oitocentos e oitenta e sete reais e sessenta e
nove centavos); encerrando o exercício com um resultado superavitário no

 6.1 - Nota de ên-
fase ao resultado: O resultado superavitário apresentado pelo Projeto Rede,

fato de, a unidade ter aderido, a partir do dia 01/06/2020, a Medida Provisória
936/20, medida que permitiu a redução de jornadas e a suspensão temporá-
ria de contratos em razão do novo coronavírus, o que diminuiu as despesas 

022/2018. A adesão a MP 936/20 encerrou-se em 30/09/2020. 7 - Das Dis-
posições da Lei 12.101/09 e Portaria 834/16 MS: O Projeto Rede-Projeto 

to no item 9 - Contribuições Sociais, face à sua condição de Entidade Filan-
trópica garantida nos termos da Lei 12.101/2009, a Entidade usufruiu ano 
exercício de 2020, da isenção da Contribuição Previdenciária Patronal sobre

-

R$ 6.571.869,34. 9.2 - Isenção da Contribuição para o Financiamento da 
Seguridade Social (COFINS): A isenção da Contribuição para o Financia-

-

exercício 2020 foi de R$ 986.138,40. Tomando-se por base os recursos re-
cebidos em 2019, esse montante foi de R$ 1.123.022,14. 9.3 - Isenção para
o PIS sobre a Folha de Pagamento (PIS - Fopag): Em virtude do Acordão 
Publicado em 03/07/2019 pelo desembargador Marcelo Mesquita Saraiva, 
nos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO/REMESSA NECES-

SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina garantiu 

montante foi de R$ 172.035,13. 10 - Trabalho voluntário: Em 02/09/2015 

que regulamenta a contabilidade das entidades do Terceiro Setor. Dentre 

-

do serviço não remunerado do voluntariado, que é composto essencialmen-
te por pessoas que dedicam o seu tempo e talento uma importante partici-
pação em várias ações realizadas pela entidade. A Entidade possui dois 

de prestadores de serviços voluntariado. Para o cálculo da remuneração 

ao montante devido no mês, o qual foi dividido de maneira simples pelo nú-

-

2019 estes valores apurados foram de R$ 2.154,93. 11 - Exercício Social: 

-
-se em 31 de dezembro de cada ano. São Paulo, 31 de Dezembro de 2020.

incidentes sobre os valores que foram objetos da provisão na data da elabo-
ração das Demonstrações Financeiras, respeitado o Princípio da Competên-
cia e conforme informações fornecidas pelo setor responsável pelas mes-
mas. 3.11 - Impostos a Recolher: Representam os valores devidos sobre a 

-
2006.61.00.027951-7/SP, que sus-

-
tábeis. 3.12 - Obrigações Tributárias: A obrigação tributária de acordo com 

gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e 
extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. Constituem as obri-

relativos aos valores relacionados aos prestadores de serviços de terceiros 
-

rentes aos impostos citados acima foi de R$ 1.654,00 e em 2019 foi de R$ 
1.535,48. 3.13 - Empréstimo a Funcionário Lei 10.820/03: A Lei 10.820, de 

-

empregados. A instituição oferece a seus funcionários o crédito consignado 

em 31.12.2020 representa R$ 60.271,92. 3.14 - Outras contas a pagar:
Os valores evidenciados em outras contas a pagar referem-se a outras obri-
gações que num primeiro instante não se encaixam nas demais nomencla-

a atividade principal da instituição. 3.15 - Convênios Públicos a Realizar 
(Circulante e Não Circulante): De acordo com a Norma NBC TG 07 (R2) 

-
-

temática de contabilização dos valores mantidos no Contrato de Gestão com 
o poder público, de forma a evidenciar os valores previstos a serem realiza-
dos, durante a execução do contrato, na execução da atividade operacional.
O saldo a realizar a curto prazo em 31.12.2020 representa R$ 49.695.447,71 

quarenta e sete reais e setenta e um centavos). 3.16 - Estimativas Contábeis:
A elaboração das demonstrações contábeis de acordo com as práticas con-
tábeis adotadas no Brasil requer que a Administração use de julgamento na 
determinação e no registro de determinados valores que sejam registrados 
por estimativa, as quais são estabelecidas com o uso de premissas e pres-

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 em-
pregados até a data do balanço. A liquidação das transações registradas 
com base em estimativas poderá resultar em valores divergentes devido a 
imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A Administração da 
Entidade revisa periodicamente as estimativas e premissas. 3.16.1-Contin-
gências Passivas: -

-
sos de ações em “provável”, “possível” e “remota”, no que se refere ao ponto 
de vista contábil, se encontram em conformidade com o estabelecido na 
NBC TG 25 (R2) - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes.
Para tanto, os eventos são caracterizados em situações nas quais, como re-

-
do benefícios econômicos futuros na liquidação de: (a) obrigação presente 

pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros incertos não totalmen-
te sob controle da entidade (remota). 

á uma obrigação presente que provavelmente requer uma sa-
ída de recursos e neste caso a -

á obrigação possível 
ou presente que pode, mas provavelmente não irá requerer uma saída 
de recursos. Neste caso, n

á 
obrigação possível ou obrigação presente cuja probabilidade de uma 
saída de recursos é remota. Ainda, no exercício de suas atividades de 
prestadora de serviços, em 2020, a SPDM acumulou passivos resultantes 

cinquenta e sete mil, setecentos e vinte e três reais e trinta e cinco centavos).
Passivo Contingência 2020

Trabalhista
Provável. Possível.
0,00 R$ 257.723,35
3.17 - Provisão de Despesas c/ quitações: A unidade gerenciada cons-
tituiu estimativa possível rescisão contratual conforme Termo de Colabo-

-

Composição %
Ferias 11,11

Multa FGTS 4,00

Total 25,97
Trimestralmente a unidade gerenciada realiza provisionamento de despesas 

em caso de rescisão unilateral do contrato por parte do contratante, em con-

ausência de cláusula contratual que cubra tal risco. 4 - Origem e Aplicação 
dos Recursos: As receitas, inclusive as doações, subvenções, contribui-
ções, bem como as despesas, são registradas pelo regime de competência. 
As receitas da Entidade são apuradas através dos comprovantes, entre eles, 

avisos bancários, recibos e outros, como também suas despesas são apura-
das através de Notas Fiscais e Recibos, em conformidade com as exigências 

4.1 - Das Receitas Operacionais: Os recursos públicos obti-
dos através de contratos de gestão ou convênios é de uso restrito para cus-
teio e/ou investimento das atividades operacionais. As receitas operacionais 

pelo regime de competência, de acordo com a NBC TG 07 (R2) - Subvenção 

as despesas que pretende compensar, sempre levando em consideração a 

ou convênios. 4.1.1 Rendimentos sobre Aplicação Financeira - Recei-
tas Financeiras com Restrição: Os recursos provenientes de convênios e 

-
nanceira, enquanto não utilizados para o custeio da unidade gerenciada. Os 

Financeiras no Resultado da Entidade, e transferidos para a conta de Passi-
vo denominada “Convênios/Contratos Públicos à Realizar”, em conformida-

-
mentais. Em 2020 tais valores representam o montante de R$ 465.456,35 
(Quatrocentos e sessenta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais 
e trinta e cinco centavos). 4.2 - Dos Custos e Despesas Operacionais: Os 
custos operacionais estão relacionados aos valores referentes aos setores 

esta estrutura, parametrizada no sistema da SPDM. As despesas operacio-

com esta estrutura, parametrizada no sistema da SPDM. 4.3 - Auxílios,
Subvenções, Contrato de Gestão e ou Convênios Públicos: São recur-

-
jetivo principal operacionalizar projetos e atividades pré-determinadas. Pe-

-

estão de acordo com o estatuto social da Entidade e as despesas de acordo 

de Assistências Governamentais atende à NBC TG 07 (R2) - Subvenção e 
Assistência Governamentais, na qual uma Assistência Governamental deve 

despesas que pretende compensar, em base sistemática, desde que atendi-
das às condições da Norma. Todos os tipos de Assistência Governamental 
não podem ser creditados diretamente no patrimônio líquido. Enquanto não 

resultado, a contrapartida da Assistência Governamental registrada no ativo 

recebeu Assistências Governamentais Municipais conforme quadro abaixo:

8 - Relatório de Execução: A unidade não tem metas propostas, o aten-
dimento é feito sob demanda, por solicitação da Secretaria Municipal da 
Educação. Vide dados de atendimento (Nota 7).

Relatório de Execução Orçamentária - Exercício 2020
Receitas Custeio Investimento
Repasses do Contrato / Convênio 29.833.231,86 -
Receitas Financeiras e Outras Receitas 465.577,67 -
Total das Receitas 30.298.809,53 -
Despesas Custeio Investimento
Despesas com Pessoal 32.176.078,13 -
Despesas com Materiais,
 Serviços e Outras Despesas 1.222.809,56 -
Total das Despesas 33.398.887,69 -
9 - Contribuições Sociais: Por atender aos requisitos estabelecidos no arti-
go 29 da Lei 12.101 de 27/11/2009, alterada pela Lei 12.868/13, regulamen-
tada pelo Decreto 8.242/14 e à portaria 834 de 26/04/2016 do Ministro da 

-
tência Social na área da Saúde (CEBAS-Saúde), deferido conforme portaria 

jus ao direito de usufruir da isenção do pagamento da Cota Patronal das Con-

da Seguridade Social) que também é uma contribuição social, de natureza
tributária, incidente sobre a receita bruta das empresas em geral, destinada a 

tempestivamente, junto ao Ministério da Saúde, o seu requerimento de reno-
 o qual aguarda 

deferimento pelo Ministério. Os montantes das isenções usufruídas durante o 

e totalizou R$ 5.936.018,53. Em face de Entidade ter como área de atuação 
preponderante a da Saúde, tem obrigatoriedade de cumprir o estabelecido 
na portaria 834/16 de 26/04/2016, a qual dispõe sobre o processo de Certi-

(CEBAS-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-

próprios e de terceiros PF. 9.1 - Isenção da Contribuição Previdenciária 
Patronal sobre a folha de pagamento de empregados: Conforme descri-

Projeto Rede Quadro de Resumo de Atendimento de 2020
 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Nº AVES Ativos 1117 1122 1145 1141 1137 1149 1151 1146 1144 1135 1128 1129
Nº de Alunos Atendidos 4835 4706 4865 4868 4813 4811 4805 4803 4803 4856 5039 5043
Nº de Unidades Escolares Atendidas 893 905 931 918 911 911 911 911 911 901 784 908
Nº Atendimentos - Supervisores Técnicos - 17219 16080 - - - - - - 36.325 15387 10260
Nº Atendimentos - Nucleo Multidisciplinar - 2588 5538 - - - - - - - 3529 5017
STs Contrato suspenso de Abril a Setembro de 2020; NMD Contrato suspenso de Abril a Outubro de 2020; *AVE-Auxiliar de Vida Escolar.

Prof. Dr. Ronaldo Ramos Laranjeira - Diretor Presidente da S.P.D.M.    Denise Carmo de Almeida - Contador - CRC 1SP-289563/O-7    Dra. Yumi Kaneko - Diretor Técnico
Relatório dos Auditores Independentes: Opinião sobre as demonstrações contábeis: Examinamos as demons-
trações contábeis da SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina (Projeto Rede - Proje-
to de Inclusão Educacional e Social) que compreendem o balanço patrimonial, em 31 de dezembro de 2020, e as 

-
líticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em 

-
-

tábeis adotadas no Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e
internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção 
a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos indepen-

-

demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é 
Outros assuntos: Demonstração do valor adicionado: 

foi submetida aos mesmos procedimentos de auditoria descritos anteriormente e, em nossa opinião, está adequada-
mente apresentada, em todos os seus aspectos relevantes, em relação às demonstrações contábeis, tomadas em 
conjunto. Responsabilidades da administração pelas demonstrações contábeis: A administração é responsá-
vel 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 ela-
boração 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 liqui-

das operações. Os responsáveis pela administração da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervi-
são 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 

razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. Como 
parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento

riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, 
planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de 

resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles
Obtemos entendimento dos contro-

les internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, 
Avaliamos a

adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações 
feitas pela administração. Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de conti-
nuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante em relação 

-

as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas 
até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em 
continuidade operacional. Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis,
inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos 
de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela go-

-
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