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Comparativo dos Balanços Patrimoniais Exercícios encerrados em 31 de Dezembro
Ativo 2019 2018
Ativo Circulante 25.029.061,32 30.329.444,73
Caixa e Equivalentes de Caixa (Nota 3.1) 735,33 1.005.375,36
Bancos conta movimento (Nota 3.1) 41,99 785,59
Aplicações Financeiras (Nota 3.2) 693,34 1.004.589,77
Contas a Receber (Nota 3.3) 5.891.186,67 13.029.025,88
Valor a Receber - Secretaria
 de Estado da Saúde (Nota 3.3.1) 3.015.208,36 9.648.661,12
Valor Estimado - Rescisão de Contrato (Nota 3.7) - 504.386,45
Valores em Negociação -
 Convênio (Nota 3.3.2) 2.875.978,31 2.875.978,31
Outros Créditos (Nota 3.4) 399.321,39 61.762,29
Adiantamentos a fornecedores 26.876,02 22.796,85
Antecipações salariais (Nota 3.4.1) 1.106,59 1.558,65
Antecipação de férias (Nota 3.4.2) 31.338,78 36.262,51
Depósito Judicial (Nota 3.4.4) - 1.144,28
Outros créditos e adiantamentos (Nota 3.4.3) 340.000,00 -
Despesas Pagas Antecipadamente (Nota 3.5) 12.026,95 12.634,25
Prêmios de seguros e outros a vencer 12.026,95 12.634,25
Estoques (Nota 3.6) 18.725.790,98 16.220.646,95
Materiais de Nutrição 4.585,18 2.555,83
Materiais de Farmácia 583,2 622,92
Materiais de Almoxarifado 55.446,00 54.987,94
Operação com Materiais de
 Terceiros (Nota 3.6.1) 18.665.176,60 16.162.480,26
Ativo Não Circulante 1.006.104,18 93.305,82
Ativo Realizável a Longo Prazo 764.753,17 -
Valor Estimado - Rescisão
 de Contrato (Nota 3.7) 764.753,17 -
Ativo Imobilizado -
 Bens de Terceiros (Nota 3.8) 241.351,01 93.305,82
Bens Móveis (Nota 3.8) 576.605,70 563.042,29
Ajuste vida útil - bens terceiros (Nota 3.8.1) (335.254,69) (469.736,47)
Total do Ativo 26.035.165,60 30.422.750,55

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

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

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

-

Caracteristicas da Unidade Gerenciada: 
Centro Especializa-

do da Assistência Farmacêutica - CEAF Vila Mariana tem como atividade 

integrou o núcleo de Gestão Assistencial - Várzea do Carmo, porém a partir de

da SPDM. Atualmente atende à demanda do município de São Paulo na dis-
pensação de medicamentos de Alto Custo, Programa Fibrose Cística e Cen-

por objetivo a operacionalização da gestão e execução dos serviços, com a 
missão de oferecer serviços de assistência farmacêutica, em conformidade 
com os critérios das boas práticas de farmácias e diretrizes estabelecidas 
pelos Programas de Assistência Farmacêutica do Ministério da Saúde (MS) 

socioambiental, buscando o aprimoramento contínuo do atendimento e das 
pessoas. Em 30 de Dezembro de 2016 a SPDM em parceria com a Secretaria

-

e dois mil, oitenta e seis reais e doze centavos) com vigência de 36 meses, 

do CEAF Vila Mariana. 1 - Imunidade Tributária: 

seu parágrafo 4º e Artigo 195, parágrafo 7° da Constituição Federal, de 05 
de Outubro de 1988. 2 - Apresentações das Demonstrações Contábeis: 

-
ras. As demonstrações foram elaboradas em observância às práticas contá-

(*) 

possa-se resgatar o valor integral informado no extrato. 3.3- Contas a Rece-
ber: A prática contábil adotada é o regime de competência para registro das 

passou a constituir provisionamentos e outros valores a receber referentes 
às execuções de seus convênios com a Secretaria da Saúde do Estado de 

3.3.1 - Valores 
a Receber: O saldo registrado nesta conta representa recebíveis de curto 

Passivo 2019 2018
Passivo Circulante 25.029.061,32 30.329.444,73
Fornecedores (Nota 3.9) 36.296,26 27.047,10
Serviços de Terceiros
 P. Física/Jurídica (Nota 3.10) 524.163,26 153.937,65
Salários a pagar (Nota 3.11) 203.758,77 180.559,74

(Nota 3.12) 48.429,64 45.659,60
Provisão de férias (Nota 3.13) 330.767,58 296.218,80
Provisão de FGTS sobre férias (Nota 3.13) 26.357,86 23.461,48

(Nota 3.13) - 2.962,16
Estimativa de Rescisão Contratual (Nota 3.7) - 504.386,45
Empréstimo a funcionário

(Nota 3.16) 10.965,88 6.356,67
(Nota 3.14) 56.508,14 47.510,06

Obrigações Tributárias (Nota 3.15) 21.140,71 20.699,73
Outras contas a pagar (Nota 3.17) 108.283,38 3.803,42
Estrutura SPDM 13.368,84 5.052,32
Convênios públicos a realizar (Nota 3.18) 4.983.844,40 12.849.309,29
Obrigações com Materiais
 de Terceiros (Nota 3.6.1) 18.665.176,60 16.162.480,26
Passivo Não Circulante 1.006.104,18 93.305,82
Obrigações-Bens Móveis de Terceiros(Nota 3.8) 576.605,70 563.042,29
Ajustes vida útil econômica-Bens
 Móvel de Terceiros (Nota 3.8.1) (335.254,69) (469.736,47)
Estimativa de Rescisão Contratual (Nota 3.7) 764.753,17 -
Patrimônio Líquido (Nota 5) - -
Resultado do Exercício (Nota 6) - -
Total do Passivo 26.035.165,50 30.422.750,55

-
tura Conceitual para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações Con-

Demonstrações Contábeis, Deliberações da Comissão de Valores Mobiliá-

-

demonstrações contábeis e as informações mínimas a serem divulgadas em 
2.1 - Formalidade 

da Escrituração Contábil - Resolução 1.330/11 (NBC ITG 2000): As de-
monstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por dis-

e posteriormente registradas no Cartório de Registros de Pessoas Jurídicas. 
Com a publicação da portaria 1.420 de 19 de dezembro de 2.013 pela RFB,

registros. A documentação contábil da Entidade é composta por todos os do-

escrituração contábil. 2.2 - Nome Empresarial, Endereço e CNPJ da Unida-
de Gerenciada: SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da
Medicina - Centro Especializado da Assistência Farmacêutica - CEAF 
Vila Mariana - Av. Doutor Altino Arantes, 1.344 - Vila Clementino. - São Pau-
lo - SP CEP 04042-005 - CNPJ n.º 61.699.567/0051-51. 3 - Principais Práti-
cas Contábeis Utilizadas na Elaboração das Demonstrações: Em todas 
as suas unidades os registros contábeis são realizados da maneira estabele-
cida pela matriz e são acatadas todas suas orientações. Face aos inúmeros 

-

consiste em um conjunto de títulos, apresentados de forma coordenada e 

a serem utilizadas de maneira uniforme para representar o estado patrimo-
nial da entidade, e de suas variações, em um determinado período. Nesse 
sentido a função e o funcionamento das contas serão utilizados conforme 

3.1 - Caixa e Equivalentes de Caixa:
Conforme determina a Resolução do CFC Nº 1.296/10 (NBC -TG 03) - De-
monstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC Nº 1.376/11 (NBC -TG 26) 
- Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste 
subgrupo representam os recursos em moeda em caixa e depósitos à vista em 

 31.12.2019-R$ 31.12.2018-R$
Bancos 41,99 785,59
Aplicação Financeira de Curto Prazo 693,34 1.004.589,77
Caixa e Equivalentes de Caixa 735,33 1.005.375,36
Os recursos disponíveis para a unidade gerenciada estão disponíveis em 

3.2 - Aplicações Financeiras: As Apli-
cações Financeiras 

-

-
tos auferidos até a data do Balanço, com base no regime de competência, 
tais valores encontram-se aplicados conforme estabelecido em convênios 

em favor da contratante e não da unidade gerenciada.

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

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

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31/12/2019 e 2018

SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina
Centro Especializado da Assistência Farmacêutica - CEAF Vila Mariana

CNPJ. : 61.699.567/0051-51

Em complemento às Demonstrações Contábeis Consolidadas da SPDM - 
SPDM - Centro Especializado da Assistência Farmacêutica - CEAF Vila Mariana.

serão publicados em conjunto com as Demonstrações Contábeis Consolidadas da SPDM, até 30 de Abril de 2020. São Paulo, 28 de Fevereiro de 2020. Prof. Dr. Ronaldo Ramos Laranjeira - Diretor-Presidente da SPDM.

Nota da Administração

 2019 2018
Receita Bruta de Serviços Prestados
 com Restrições (Nota 4) 9.120.520,17 7.890.455,04
Secretaria de Saúde do Estado (Nota 4.1) 7.830.809,77 6.794.667,78

 Serv. Próprios (Nota 9.1) 977.760,26 861.233,45
(Nota 9.2) - 960,00

(Nota 9.3) 234.924,28 203.840,02
(Nota 9.4) 16.233,7 -

(Nota 9.5) 2.154,93 2.249,89
Outras Receitas 58.637,23 27.503,90
(+) Outras Receitas com Restrições 331,78 65,33
Financeiras 331,78 -
Descontos Recebidos - 65,33
(=) Receita Líquida com Restrições 9.120.851,95 7.890.520,37
Custos e Despesas
(-) Custos Operacionais
 com Restrições (Nota 4.2) 4.618.736,89 5.533.327,67
(-) Serviços - Pessoal Próprio 3.562.825,55 2.828.376,63
(-) Serviços - Terceiros P. Jurídica 194.338,63 2.006.565,02
(-) Serviços - Terceiros P. Física - 4.800,00
(-) Mercadorias 108.883,37 86.217,59

 Serv. Próprios (Nota 9.1) 740.232,29 606.408,43
(Nota 9.2) - 960,00

(Nota 9.4) 12.457,05 -
(-) Despesas Operacionais
 com Restrições (Nota 4.2) 4.502.115,06 2.357.192,70
(-) Serviços - Pessoal Próprio 1.068.290,33 1.169.823,35
(-) Serviços - Terceiros P. Jurídica 2.723.216,86 487.750,76
(-) Mercadorias 48.845,50 51.513,35
(-) Financeiras 13.061,99 13.914,28
(-) Tributos 98.115,91 85.340,35
(-) Despesas - Bens Permanentes de Terceiros 13.563,41 21.607,41

 Serv. Próprios (Nota 9.1) 237.527,97 254.825,02

 Serv. Terceiros (Nota 9.2) - -
(Nota 9.3) 234.924,28 203.840,02

(Nota 9.4) 3.776,65 -

(Nota 9.5) 2.154,93 2.249,89
(-) Outras Despesas Operacionais 58.637,23 66.328,27
(-) Outras Despesas - -
(-) Outras despesas Financeiras - -
Total das Despesas 9.120.851,95 7.890.520,37

- -

Descrição Dez /2019 Dez /2018
Fluxos de Caixa das atividades operacionais

Ajustes p/Conciliar o resultado às disponibilidades
 geradas pelas atividades operacionais
Depreciação e amortização - -
Resultado na venda/baixas de ativos imobilizado - -
Ajuste nas contas do Patrimônio - -
Variações nos ativos e passivos
(Aumento) Redução em contas a receber 7.137.839,21 155.498,91
(Aumento) Redução outros créditos (1.102.312,27) 7.582.713,83
(Aumento) Redução de despesas antecipadas 607,3 290,34

Aumento (Redução) em fornecedores 379.474,77 (175.340,22)
Aumento (Redução) nas doações
 e subvenções/Convênio (7.100.711,72) (6.796.973,57)
Aumento (Redução) em contas
 a pagar e provisões (317.089,63) 143.993,33
Aumento (Redução) de Bens de Terceiros 148.045,19 (90.275,07)
Caixa líquido consumido pelas
 atividades operacionais (856.594,84) 839.916,01
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
(+) Recebimento pela venda de ativo imobilizado - -

(-) Adição de Bens de Terceiros (148.045,19) 90.275,07

Caixa líquido consumido pelas
 atividades de investimentos (148.045,19) 90.275,07

Juros Pagos por empréstimos - -
Caixa líquido consumido pelas

Aumento (Redução) no Caixa e
(1.004.640,03) 930.191,08

Saldo Inicial de Caixa e Equivalente 1.005.375,36 75.184,28
Saldo Final de Caixa e Equivalente 735,33 1.005.375,36

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

 2019 2018
1 - Receitas 9.120.851,95 7.890.455,04
1.1) Prestação de serviços 7.891.601,93 6.824.421,57
1.2) Outras Receitas 331,78 -

2 - Insumos Adquiridos de Terceiros
 (inclui ICMS ICMS e IPI) 1.994.511,11 1.842.391,35
2.1) Custo das mercadorias utilizadas
 nas prestações 108.883,37 86.217,59
2.2) Materiais, energia, serviços
 de terceiros e outros 1.800.464,28 1.654.323,80
2.3) Perda/ Recuperação de valores ativos 13.563,41 21.607,41
2.4) Outros 71.600,05 80.242,55
3 - Valor Adicionado Bruto (1-2) 7.126.340,84 6.048.063,69
4- Valor Adicionado Líquido
 Produzido Pela Enti Entidade 7.126.340,84 6.048.063,69
5-Valor Adicionado Recebido em Trantransferência - 65,33

6 - Valor Adicionado Total (4+5) 7.126.340,84 6.048.129,02
7 - Distribuição do Valor Adicionado 7.126.340,84 6.048.129,02
7.1) Pessoal e encargos 4.633.270,81 4.000.449,87

7.3) Juros 99,17 -
7.4) Aluguéis 1.165.936,71 896.305,33

Instituição Financeira Tipo de Aplicação* Nº do Depósito Taxa % Saldo em 31.12.2019 em R$
Banco Bradesco CDB 1262296745434 5,00 693,34
Saldo em Aplicações Financeiras em 31.12.2019    R$ 693,34

prazo (CP), relativos ao Convênio 778/2016, celebrados entre a SPDM e a 
Secretária de Saúde do Estado de São Paulo. Em 31.12.2019 os valores a
receber representam o montante de R$ 3.015.208,36.

Valores a Receber em 31.12.2019 (Em Reais)
   Saldo em
Tipo de Recurso Vencidos A Vencer 31.12.2019
Custeio - Convênio 77/2016 1.269.562, 04 - 1.269.562,04
Custeio - Convênio 778/2016 - 1.745.646,32 1.745.646,32
Total a Receber 1.269.562,04 1.745.646,32 3.015.208,36
3.3.2 - Valores em Negociação - Convênio: Por conta do modelo de ges-
tão das organizações sociais de saúde, a instituição se valeu da Resolução 

-

-
-

mais e inerentes à sua atividade, utilizando-se da Prevalência da Essência 
sobre a Forma. Os valores registrados nesta conta em 31.12.2019 represen-
tam o montante de R$ 2.875.978,31. 3.4 - Outros Créditos: São as contas 

contas a curto prazo normalmente não relacionadas com o objeto principal 
da instituição. 3.4.1 - Adiantamento a Fornecedores: Referem-se a valo-
res pagos no mês corrente a fornecedores relativos a benefícios como vale 

-

3.4.2 - Antecipação Salarial: Os valores registrados nesta conta represen-
tam antecipações realizadas a títulos rescisórios ou por força da legislação 

3.4.3 - Antecipação de Férias: -
-

tigo, Art. 145. O pagamento da remuneração das férias e, se for o caso, o do 
abono referido no art. 143 serão efetuados até 2 (dois) dias antes do início do 
respectivo período. 3.4.4 - Outros créditos e adiantamentos: Represen-

-
res, relativo a contas de curto prazo, assim como as demais contas do Ativo
Circulante, tais adiantamentos são efetuados de modo a garantir a manuten-
ção da rede assistencial da unidade gerenciada. 3.4.5- Depósito Judicial:

3.5- Despesas Pagas Antecipa-
damente: Representam valores cujos benefícios serão usufruídos também 
no decorrer do exercício principalmente, respeitando o Princípio da Com-
petência. Para atender medidas preventivas adotadas permanentemente, 
a unidade gerenciada efetua contratação de seguros, em valores conside-

principalmente o Princípio Contábil de Continuidade. Os valores segurados 

conforme o caso. 3.6- Estoques: 

valores de mercado e referem-se aos produtos e materiais de conservação e 

 Valores em Reais
Tipo 31.12.2019 31.12.2018
Materiais do Nutrição 4.585,18 2.555,83
Materiais de Farmácia 583,20 622,92
Materiais de Almoxarifado 55.446,00 54.987,94
Materiais de Terceiros 18.665.176,60 16.162.480,26
Total 18.725.790,98 16.220.646,95
3.6.1 - Estoques de Terceiros: É composto exclusivamente por medicamen-
tos fornecidos mensalmente a unidade gerenciada através da Secretária da 

-

No exercício de 2019 esses medicamentos correspondem ao valor de R$
3.7 - Estimativas 

de Rescisão Contratual: A entidade entendeu por bem realizar uma estima-
tiva de rescisão contratual, em contas de ativo e passivo, em caso de rescisão 
unilateral dor parte do órgão público contratante. Devido a sua relevância, a
estimativa leva em consideração os valores para rescisão do contrato de tra-

Estimativas de Rescisão Contratual Saldo em 31.12.2019

Multa 50% FGTS R$ 340.569,75
Total R$ 764.753,17



3.8.1 - Ajuste Vida Útil Econômica - Bens Móveis: A instituição efetua 
o ajuste de vida útil dos bens de terceiros, de propriedade do contratante, 
através do método linear e utilizando as taxas anuais divulgadas em nota 

bens de terceiros. 3.9 - Fornecedores: As obrigações com fornecedores 

valores praticados no mercado interno. São registrados pelo valor das notas 

no curso normal das atividades. O prazo médio de pagamento é de aproxi-
madamente 90 dias. 3.10 - Serviços de Terceiros: Estas obrigações repre-
sentam a contratação de serviços de terceiros, pessoa física e jurídica pela 
instituição, em sua grande parte, relacionados a contratos de prestação de 
serviços, tais como: limpeza e conservação, segurança e vigilância, portaria, 
manutenções, utilidade pública, assessoria técnica e jurídica etc. 3.11 - Sa-
lários a Pagar: -

-

3.12 - Contribuições a Re-
colher: -

-

-
gente, caso tais datas não sejam dias uteis, os pagamento são antecipados 
para o dia útil anterior à data limite. 3.13 - Provisões de Férias e Encargos:

-

do balanço, determinados com base na remuneração mensal dos colabora-
-

data da elaboração das Demonstrações Financeiras, respeitado o Princípio 
da Competência e conforme informações fornecidas pelo setor responsável 
pelas mesmas. 3.14 - Impostos a Recolher: Representam os valores devi-

-
-

caso tais datas não sejam dias uteis, os pagamento são antecipados para 
o dia útil anterior à data limite. 3.15 - Obrigações Tributárias: A obrigação 

a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou pe-
nalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.

Taxas Municipais, relativos aos valores relacionados aos prestadores de 
serviços de terceiros contratados pela unidade gerenciada, o saldo contabi-
lizado em 2019 totalizou R$ 21.140,71. 3.16 - Empréstimos Funcionários: 

-
-

dade, com pagamentos indiretos cujas parcelas são deduzidas diretamente 
-

renciada oferece a seus funcionários créditos consignados junto ao Banco 
Bradesco S.A. O saldo contabilizado em 31.12.2019 foi de R$ 10.965,88. 
3.17 - Outras contas a pagar: Os valores evidenciados em outras contas a 

3.18- 
Convênios públicos a realizar (Circulante e não Circulante): De acordo 

-
bilização dos valores mantidos em Convênios com o poder público, de forma 
a evidenciar os valores previstos a serem realizados, durante a execução do 
Convênio, na execução da atividade operacional. O saldo a realizar em cur-
to prazo em 31.12.2019 representa R$ 4.983.844,40. 3.19 -Outros Ativos 
e Passivos: Correspondem a valores a receber e/ou a pagar, registrados 

na sua grande maioria, estes valores encontram-se acrescidos de encar-
gos contratuais e juros. Os valores referentes a passivos com fornecedores 

-
tam de demandas judiciais cujo valor encontra-se conforme decisão judicial.
4 - Origem e Aplicação dos Recursos: As receitas, inclusive as doações, 
subvenções, contribuições, bem como as despesas, são registradas pelo 
regime de competência. As receitas da Entidade são apuradas através dos 
comprovantes, contratos, avisos bancários, recibos e outros, como também 
suas despesas são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos, em confor-

4.1 - Receitas Operacionais: Os 
recursos públicos obtidos através Convênios são de uso restrito para custeio 
e/ou investimento das atividades operacionais. As receitas operacionais da 

levando em consideração a Prevalência da Essência sobre a Forma, no 
4.1.1 - Rendimentos sobre Aplicação Fi-

nanceira - Receitas Financeiras com Restrição: Os recursos provenientes 
de convênios e contratos públicos, são eventualmente mantidos em conta 

como Receitas Financeiras no Resultado da Entidade, e transferidos para a 

-
vernamental. Em 2019 tais valores representam o montante de R$ 21.019,95.
4.2 - Custos e Despesas Operacionais: Os custos operacionais estão 
relacionados aos valores referentes aos setores produtivos da unidade ge-

-
rametrização do sistema da SPDM. As despesas operacionais por sua vez 
estão relacionadas aos valores referentes aos setores administrativos e de 

-
tura e parametrização do sistema da SPDM. 4.3 - Auxílios, Subvenções e 
ou Convênios Públicos: -

-
pal operacionalizar projetos e atividades pré-determinadas. Periodicamente, 

-
-

estão de acordo com o Estatuto Social da Entidade e as despesas de acordo 
-

-

demonstração do resultado, a contrapartida da Assistência Governamental 

2019, a unidade gerenciada recebeu através da Secretaria da Saúde do Es-

(*) Observação: a meta proposta da linha de contratação da Farmácia, 
trata-se de estimativa de atendimento, que pode sofrer incremento ou 
decremento, haja vista a característica dos serviços da Unidade de Far-
mácia, que permite a demanda espontânea de pacientes.
Relatório de Execução Orçamentária - Exercício 2019
Receitas Custeio Investimento
Repasses do Contrato / Convênio R$ 6.633.452,76 -
Receitas Financeiras e Outras Receitas R$ 21.351,73 -
Total das Receitas R$ 6.654.804,49 -
Despesas Custeio Investimento
Despesas com Pessoal R$ 4.631.115,88 -
Despesas com Materiais, Serviços
 e Outras Despesas R$ 3.200.025,67 -
Total das Despesas R$ 7.831.141,55 -
9 - Contribuições Sociais: 

pelo Decreto 8.242/14 e à portaria 834 de 27/04/2016 do Ministro da Saúde, a 
-

cial na área da Saúde (CEBAS-Saúde), deferido conforme Portaria SAS/MS 

em 08/12/2016, com validade de 01/01/2015 à 31/12/2017, fazendo jus ao
direito de usufruir da isenção do pagamento da Cota Patronal das Contribui-

-
-

nanciar a seguridade social. Em 05 de Janeiro de 2018, a Entidade protocolou, 
-

deferimento pelo Ministério. Os montantes das isenções e as contribuições 
usufruídas durante o exercício de 2019 se encontram registrados em conta

como área de atuação preponderante a da Saúde, tem obrigatoriedade de 

das demonstrações contábeis serão observadas prioritariamente: - Demons-

-

usufruídos. As isenções e contribuições sociais usufruídas são referentes 

de pagamentos sobre serviços próprios e de Terceiros PF. 9.1 - Isenção da 
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha de pagamento de 
empregados: Conforme descrito no item 9, face à sua condição de Entidade 

o valor de R$ 861.233,45. 9.1 - Isenção da Contribuição Previdenciária 
Patronal sobre a folha de pagamento de Serviços de Terceiros: -

pagamento por Serviços de Terceiros Pessoa Física. Tal isenção se encon-

2019 atingiu um montante de R$ 0,00. Em 2018 o referido valor de receita
totalizou R$ 960,00. 9.3 - Isenção da Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social (COFINS): A isenção da Contribuição para o Finan-

-

no exercício 2019 foi de R$ 234.924,28. Tomando-se por base os recursos 
recebidos em 2018, esse montante foi de R$ 203.840,02. 9.4 - PIS Folpag:
Em virtude do Acordão Publicado em 03.07.2019 pelo Desembargador 

Embargos de Declaração em Apelação/
Remessa Necessária nº 0027951-41.2004.4.03.6100/SP - 2004.61.00.
027951-7/SP, a SPDM - Associação Paulsita para o Desenvolvimento da 
Medicina  

-
res, devidamente corrigidos pela taxa Selic, como prevê o acórdão abaixo. 
A unidade estima recuperar o montante de R$ 116.942,03 pagos no período 
de 2016 a 2019 mediante apresentação dos respectivos comprovantes em
processo judicial a ser movido no primeiro semestre de 2020. 9.5 - Trabalho
Voluntário: 

-

o seu tempo e talento uma importante participação em várias ações realiza-
-
-

-

-
tutário representou R$ 2.154,93; em 2018 estes valores apurados foram de
R$ 2.249,89. 10 - Seguros: Para atender medidas preventivas adotadas per-
manentemente, a Entidade efetua contratação de seguros em valor conside-

-
cipalmente o Princípio de Contábil de Continuidade. 11 - Exercício Social:

social coincide com o ano civil, iniciando-se em 1º de janeiro e encerrando-
-se em 31 de dezembro de cada ano. São Paulo, 31 de Dezembro de 2.019.

        3.8 - Imobilizado - Bens de Terceiros: O imobilizado de uso da unidade gerenciada CEAF - Vila Mariana é composto por bens de tercei-

atender a legislação atual. Os ativos estão distribuídos da seguinte forma:
Descrição Posição em 31/12/2017 Aquisição Baixa Posição em 31/12/2018

Bens móveis 563.042,29 29.933,41 (16.370,00) 576.605,70

Mobiliário em geral 445.673,00 9.461,00 (16.370,00) 438.764,00

Total Imobilizado - Terceiros 563.042,29 29.933,41 (16.370,00) 576.605,70
 Posição em  Ajuste de Posição em Taxas anuais
Descrição 31/12/2018 Baixa Vida Útil 31/12/2019 médias de Ajuste
Ajuste de Vida Útil Acumulada de Bens de Terceiros (469.736,47) 195.129,56 (60.647,78) (335.254,69) %
Bens Móveis (469.736,47) 195.129,56 (60.647,78) (335.254,69)

Mobiliário em geral (390.226,38) 194.192,75 (49.190,85) (245.224,48) 10,00

Total Ajuste de Vida Útil Acumulada (469.736,47) 195.129,56 (60.647,78) (335.254,69)

Convênios Vigentes em 2019
Numero do Convênio Vigência Valor Recebido em 2019
778/2016 30/12/2016 à 31/12/2019 R$ 6.633.452,76
Total dos Convênios (Recebido)  R$ 6.633.452,76
5 - Patrimônio Líquido: A SPDM procedeu a ajustes necessários para se 

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

-
mento no resultado, a contrapartida da Assistência Governamental de Con-

-

-

6 - Resultado Operacional: Em face à adoção da Norma Brasileira de 
Contabilidade NBC TG 07 R1 - Subvenção e Assistência Governamentais, 

-

se não aplicada a norma, seria composto de Receitas obtidas através dos
contratos e convênios públicos na ordem de R$ 6.633.452,76; acrescidos 
de Outras Receitas no valor de R$ 21.351,73; e deduzidas das Despesas e
Custos Operacionais na ordem de (R$ 7.831.141 ,55); encerrando o exercí-

6.1 - Ênfase 
ao Resultado: 
em virtude da ausência e inconstância dos repasses da parte da Secretaria 
de Estado da Saúde (SES), fato agravado pela retenção de 5% dos valores 

aumento da demanda de atendimentos, custos e despesas além dos reajus-

7 - Das Disposições da Lei 12.101 e Portaria 834/16 MS: Por ser Entidade 
Filantrópica da área da saúde, a SPDM, em conformidade ao estabelecido 

-

obrigação ofertar à população carente sem distinção de etnia, sexo, credo 

percentual mínimo de sessenta por cento, e comprovar, anualmente, a pres-
-

nações realizadas e dos atendimentos ambulatoriais prestados. De acordo 

outras entidades poderá incorporar nos seus serviços o limite de 10% dos

2019 o CEAF - Vila Mariana, apresentou a seguinte produção:
Tipo de Atendimento Total
Medicamentos Distribuídos 24.927.148
Pacientes Atendidos em Farmácia de Alto Custo Total 416.691
Pacientes - Atendimentos Triagem 136.997

8 - Relatório de Execução Relatório de Execução do Convênio - 2019
 1º Semestre 2º Semestre Total 2018
 Meta Resultado Meta Resultado Meta Resultado
Linha de Contratação Proposta Alcançado Proposta Alcançado Proposta Alcançado
Medicamentos Distribuidos - Total - 11.860.769 - 13.066.379 - 24.927.148
Atendimentos - Total 120.000  120.000  240.000 
 Atendimentos 203.220 Atendimentos 213.471 Atendimentos 416.691
Triagem  67.897  69.100  136.997

279.694

Prof. Dr. Ronaldo Ramos Laranjeira. - Diretor Presidente da SPDM    Dr. Luiz Fernando Haigag Djabraian - Diretor Técnico Contadora - CRC 1SP 298.438/O-8
Relatório dos Auditores Independentes: Opinião sobre as Demonstrações contábeis: Examinamos as Demons-
trações Contábeis da SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina Centro Especializado 
da Assistência Farmacêutica - CEAF Vila Mariana 

-

das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam ade-

com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião sobre as Demonstrações Contábeis: Nossa au-
ditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, 

se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto
-

ternacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser 
-

demonstrações contábeis. Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais 

causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como
em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela 

. Somos independentes em relação à Entidade, de acordo com os princípios 
-

Outros 
assuntos: Demonstração do valor adicionado: Examinamos também, a demonstração do valor adicionado (DVA),

-
rem a apresentação da DVA. Essa demonstração foi submetida aos mesmos procedimentos de auditoria descritos 

Obtivemos entendi-
mento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas 

divulgações feitas pela administração. 
de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante em 

relação às demonstrações contábeis, tomadas em conjunto. Responsabilidades da administração pelas demons-
trações contábeis: 

necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemen-
te se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela 

com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não

com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilida-
des do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis: Nossos objetivos são obter segurança razoável de 

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 

-
-

Audisa Auditores Associados - CRC/SP 2SP 024298/O-
3; Ivan Roberto dos Santos Pinto Junior - Contador - CRC/RS 058.252/O-1 - CVM: Ato Declaratório nº 7710/04.
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