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Comparativo dos Balanços Patrimoniais Exercícios encerrados em 31 de Dezembro - Valores em Reais 

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Valores em Reais 

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31/12/2014 e 2013 - Valores em Reais

Ativo Nota 2014 2013 
Ativo Circulante  17.590.968,43 6.092.931,26 
Caixa e Equivalentes de Caixa 4.1 1.227.354,64 4.535.688,03 
Caixa  - - 
Bancos conta movimento  17.577,58 15.722,86 
Aplicações Financeiras 4.2 1.209.777,06 4.519.965,17 
Contas a Receber  16.316.000,48 1.557.242,23 
Valores a Receber – Secretaria de 
 Saúde do Estado 4.3.1 15.485.150,14 1.323.136,26 
Valores a Negociar - 
  Contrato/Convênio 4.3.2 150.181,96 - 
Estimativa de Rescisão Contratual 4.3.3 680.668,38 234.105,97
Outros Créditos   38.998,58 1,00
Adiantamentos a fornecedores 4.4.1 22.239,29 - 
Antecipações salariais  - - 
Antecipação de férias 4.4.2 16.759,29 -
Outros créditos e adiantamentos   - 1,00
Despesas Pagas Antecipadamente  - -
Prêmios de seguros e outros a vencer   - -
Estoques  8.614,73 -
Estoque Material/Medicamentos 4.5 8.614,73 -
Ativo Não Circulante  51.108,93 25.045,06
Ativo Imobilizado 4.6 51.108,93 25.045,06
Bens Móveis  56.676,41 25.045,06 
Ajuste vida útil - Bens  Móveis de terceiros  (5.567,48) (472,94) 
Total do Ativo  17.642.077,36 6.117.976,32 
Contas de Compensação  -  25.518,00 
Operações com Bens/Mercadorias-Terceiros  -  25.518,00 
Mercadorias de terceiros  -  -
Bens recebidos  -  25.518,00
Total das Compensações Ativas  -  25.518,00 

Passivo Nota 2014 2013 
Passivo Circulante  17.590.968,43 6.092.931,26 
Fornecedores 4.7 - 3.491,50
 Serviços de Terceiros 
 Pessoa Física/Jurídica 4.8 75.587,12 8.204,96 
Salários a pagar 4.9 461.211,76 228.056,20 
Contribuições a recolher 4.10 113.713,46 41.789,93 
Provisão de férias 4.12 453.574,03 109.970,00 
Provisão de FGTS sobre férias 4.12 36.285,92 8.797,60 
Provisão para 13º salário   - - 
Provisão FGTS sobre 13º salário   -  - 
Estimativa de Rescisão Contratual 4.13 680.668,38 234.105,97 
Impostos a recolher 4.11 148.839,54 80.681,16 
Obrigações Tributárias 4.15 8.258,88 382,05 
Outras Contas a pagar 4.16 18.660,07 4.431,25 
Convênios/Contratos 
 públicos a realizar 4.17 15.594.169,27 5.373.020,64 
Passivo Não Circulante  51.108,93 25.045,06 
Provisão de Despesa 
 Processo Trabalhistas  - - 
Bens Móveis de Terceiros 4.18 56.676,41 25.518,00 
Ajustes vida útil econômica - 
 Bens Móveis de Terceiros   (5.567,48) (472,94) 
Total do Passivo  17.642.077,36 6.117.976,32 
Patrimônio Líquido 4.19 -  - 
Resultado do Exercício Anterior  - - 

Total do Passivo e do Patrimônio Líquido  17.642.077,36 6.117.976,32 
Contas de Compensação  - 25.518,00 
Operações com Bens/Mercadorias-Terceiros  - 25.518,00 
Mercadorias recebidas  -  - 
Bens recebidos 4.20 - 25.518,00 
Total das Compensações Passivas  - 25.518,00

Receitas Operacionais 
 com Restrições Nota 2014 2013
Receita Bruta de Serviços Prestados 
  com Restrições  8.479.192,92 2.398.344.86
Secretaria de Saúde do Estado 5.1 8.479.192,92 2.398.344.86
Outras Receitas  - -
(=) Receita Líquida de Serviços 
 Prestados com Restrições  8.479.192,92 2.398.344,86
(+) Outras Receitas Com Restrições   2.238.552,00 744.086,19
Descontos Recebidos  2.865,07 116,79
Financeiras 4.2 236.998,11 132.620,92
Doações Recebidas   - -
Isenção usufruída 
 - INSS Serviços Próprios 8.1 1.720.088,07 359.227,34
Isenção usufruída 
 - INSS Serviços Terceiros 8.2 24.224,95 180.072.95
Isenção usufruída - COFINS 83 254.375,80 71.950,35
Trabalho Voluntário 8.4 - 97,84
(=) Receita Líquida com Restrições  10.717.744,92 3.142.431,05
(-) Custos dos Serviços Prestados 
  com Restrições 5.2 4.604.286,84 1.334.570,28
(-) Serviços - Pessoal Próprio  4.427.093,81 1.334.570,28
(-) Serviços - Terceiros Pessoa Física  13.462,65 -
(-) Serviços - Terceiros Pessoa Jurídica.  141.063,83 -
(-) Mercadorias  22.666,55 -
(-) Financeiras  - -
(-) Tributos  - -

(-) Despesas Operacionais 
 com Restrições 5.2 4.114.769,26 1.196.212,29
(-) Serviços - Pessoal Próprio  2.782.018,45 240.648,31
(-) Serviços - Terceiros Pessoa Física  107.662,11 900.364,76
(-) Serviços - Terceiros Pessoa Jurídica  1.046.812,77 18.501,21
(-) Manutenção e Conservação  81.924,53 148,00
(-) Mercadorias  67.051,78 33.015,24
(-) Financeiras  24.286,94 4.530,81
(-) Tributos  5.012,68 707,96
(-) Outras Despesas com Restrições  1.998.688,82 611.348,48
(-) Isenção usufruída 
 - INSS Serviços Próprios 8.1 1.720.088,07 359.227,34 
(-) Isenção usufruída 
 - INSS Serviços Terceiros 8.2 24.224,95 180.072,95 
(-) Isenção usufruída - COFINS 8.3 254.375,80 71.950,35 
(-) Trabalho Voluntário 8.4 - 97,84 

 com Restrições  - -

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

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

Fluxos de caixa das atividades operacionais 2014 2013
Resultados do exercício/período - -
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades 
 geradas pelas atividades operacionais   
Depreciação e amortização - - 
Resultado na venda de ativos permanentes - - 
Ajuste nas contas patrimoniais - - 
Variações nos ativos e passivos   
(Aumento) Redução em contas a receber (14.797.755,83) (1.557.243,23) 
(Aumento) Redução em estoques (8.614,73) - 
Aumento (Redução) em fornecedores 64.908,89 8.442,11 
Aumento (Redução) em contas 
 a pagar e provisões 11.433.128,28 6.084.489,15 
Aumento (Redução) de Bens de Terceiros 26.063,87 25.045,06 
Disponibilidades líquidas geradas pelas 
 (aplicadas nas) atividades operacionais (3.282.269,52) 4.560.733,09 
Fluxos de caixa das atividades de investimentos   
(-) Compras de imobilizado - -
(-) Adição de Bens de Terceiros (26.063,87) (25.045,06) 
(-) Adição de bens intangíveis - - 
Disponibilidades líquidas geradas pelas 
 (aplicadas nas) atividades de investimentos (26.063,87) (25.045,06) 

  
Empréstimos tomados - -
(-) Pagamentos de empréstimos/debêntures - - 
Juros pagos por empréstimos - - 
Disponibilidades líquidas geradas pelas 

Aumento (Redução) de Caixa 
 e Equivalentes de Caixa  (3.308.333,39) 4.535.688,03
 No início do período 4.535.688,03 -

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

 2014 2013 
1 – Receitas 10.480.746,81 3.009.810,13 
1.1) Prestação de serviços 8.479.192,92 2.398.344,86
1.2) Subvenções e outras receitas operacionais - -
1.3) Outras Receitas (-) Receitas 
 Anuladas do Execicios Anteriores 2.865,07 116,79
1.4) Isenção usufruída sobre contribuições 1.998.688,82 611.348,48 
2 - Insumos Adquiridos de Terceiros 
 (inclui ICMS e IPI) 1.157.849,74 947.204,86
2.1) Matérias-primas consumidas - - 
2.2) Custo das mercadorias utilizadas 
 nas prestações  89.718,33 31.611,24 
2.3) Serviço de terceiros e outros 1.068.131,41 915.593,62 
2.4) Perda / Recuperação de valores ativos - - 
3 - Valor Adicionado Bruto (1-2) 9.322.897,07 2.062.605,27 
4 – Retenções - - 
4.1) Depreciação, amortização e exaustão - - 
5 - Valor Adicionado Líquido 
 Produzido pela Entidade (3-4) 9.322.897,07 2.062.605,27 
6 - Valor Adicionado Recebido 
 em Transferência 236.998,11 132.620,92 

7 - Valor Adicionado Total (5+6) 9.559.895,18 2.195.226,19 
8 - Distribuição do Valor Adicionado 9.559.895,18 2.195.226,19 
8.1) Pessoal e encargos 7.209.112,26 1.575.218,59 
8.2) Impostos, taxas e contribuições 5.012,68 707,96 
8.3) Juros 24.286,94 4.530,81 
8.4) Aluguéis 322.794,48 3.420,35 
8.5) Isenção usufruída sobre contribuições 1.998.688,82 611.348,48 

SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina 
CRATOD – Centro de Referencia de Álcool, Tabaco e Outras Drogas 

CNPJ nº 61.699.567.0045-03

Relatório da Administração: Senhores Membros do Conselho Fiscal e Assembleia Geral dos Associados. Em 
cumprimento às disposições legais e estatutárias previstas no artigo 25 inciso XIX, submetemos à apreciação de 
V. S.as o Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2014 e as respectivas Demonstrações Contábeis da SPDM, 

em 26/06/1933, tendo como principal objetivo a manutenção do Hospital São Paulo (HSP), hospital universi-
tário da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), bem como outros hospitais, centros de assistência e 

tratamento e à prevenção de doenças e à promoção da saúde primária, secundária e terciária, estreitando laços 

-
ada no sistema de governança corporativa e na alta competência de seus colaboradores. O Conselho Fiscal é 
responsável pela análise de balanços. Conta também com a avaliação permanente da auditoria independente. 
Compete ao seu Conselho Deliberativo de Gestões Delegadas, composto de representantes da SPDM e da 

e convênios das unidades públicas administradas pela SPDM. Assim, a SPDM contribui de forma efetiva para a 
melhoria contínua dos serviços prestados pelo Sistema Único de Saúde do Brasil. Para tanto, associa o melhor 

-
logos, assistentes sociais e dentistas, entre outros. Dentro dos seus objetivos, por ser Entidade Filantrópica da 
área da saúde, a SPDM, em conformidade ao estabelecido no inciso II do artigo 4º da Lei 12.101, Alterada pela 
Lei 12.868/13 regulamentada pelo Decreto Federal 8.242/14 e Portaria Ministerial 1.970/11 do Ministério da 
Saúde, tem por obrigação ofertar à população carente sem distinção de etnia, sexo, credo ou religião, a presta-
ção de todos os seus serviços aos clientes do SUS no percentual mínimo de sessenta por cento, e comprovar, 
anualmente, a prestação dos serviços de que trata o inciso II, com base no somatório das internações realizadas 
e dos atendimentos ambulatoriais prestados. São Paulo, 28/02/2015. Prof. Dr. Ronaldo Ramos Laranjeira. - 
Presidente do Conselho Administrativo da S.P.D.M. 

Em cumprimento as demonstrações contábeis consolidadas da S.P.D.M – Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, das quais são parte o parecer do Conselho Fiscal da S.P.D.M, o parecer da Assembleia dos 
Associados da S.P.D.M e o relatório dos Auditores Independentes, estamos encaminhando as demonstrações Contábeis Individuais da Unidade Gerenciada: CRATOD - Centro de Referencia de Àlcool Tabaco e Outras Drogas

Nota da Administração

1- Contexto Operacional: A Entidade, SPDM - Associação Paulista para 
o Desenvolvimento da Medicina -

-
dual e municipal, respectivamente pelos decretos nos. 57.925, de 04/03/1966, 
40.103 de 17/05/1962 e 8.911, de 30/07/1970. A diretriz primordial de nossa 
Instituição é sua inserção no sistema de saúde direcionada ao tratamento e 
à prevenção de doenças e à promoção da saúde primária, secundária e 

-
promisso social de atender a todos, sem discriminação. A SPDM é uma 

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

artigo 4º, Inc. IV): “Contribuir para o estabelecimento de políticas públicas e 
programas visando garantir a universalidade e as oportunidades de acesso 
à saúde, necessárias ao desenvolvimento humano e social do cidadão, po-

-
cos com outras instituições de natureza pública e/ou privada, nacional e/ou 
internacional, de ensino, pesquisa e/ou assistência à saúde”. Assim, a 
SPDM contribui de forma efetiva para a melhoria contínua dos serviços 
prestados pelo sistema único de saúde do Brasil. Para tanto, associa o me-
lhor da tecnologia com atendimento médico de alta qualidade, respaldado 

farmacêuticos, nutricionistas, fonoaudiólogos, bioquímicos, psicólogos, tec-
nólogos, assistentes sociais e dentistas, entre outros. 1.1 - Características 
da Unidade Gerenciada: Em 21.05.2013 a SPDM - Associação Paulista 
para o Desenvolvimento Da Medicina em parceria com a SECRETARIA 

convênio nº 173/2013 com vigência de 12 (doze) meses, no valor global de 
R$ 7.771.365,50 que tem por objetivo promover o fortalecimento do desen-
volvimento das ações e serviços de assistência à saúde prestados aos usu-

para ocorrer despesas com Custeio e Investimento no Projeto SPDM de 
Assessoria Técnica do Centro de Referência de Álcool, Tabaco e Outras 
Drogas - CRATOD, de modo que os objetivos e o projeto assistencial sejam 

-
temente para melhor atendimento aos usuários de substância psicoativas e 
seus familiares. Tendo em vista a natureza complexa e interdisciplinar do 
fenômeno da dependência de substâncias psicotrópicas, o respectivo trata-
mento constitui um processo dinâmico caracterizado pelas interfaces entre 
as diversas áreas implicadas e que exige, pois uma constante articulação e 

partes o convênio nº 1330/2014 com vigência de 12 (doze) meses, no valor 
global de R$ 18.146.108,64 que tem por objetivo promover o fortalecimento 
do desenvolvimento das ações e serviços de assistência à saúde prestados 

conveniada, para prestação de serviços com atendimento multidisciplinar 
aos usuários de substâncias psicoativas, especialmente o “crack”, no Centro 
de Referência de Álcool, Tabaco e Outras Drogas - CRATOD conforme pla-
no de trabalho que integra o presente instrumento. 2 - Imunidade Tributá-
ria: A SPDM enquadra-se no conceito de imunidade tributária disposta no 
artigo 150, Inciso VI, alínea ”C” e seu parágrafo 4º e  artigo  195, parágrafo 
7° da Constituição Federal, de 05 de outubro de 1988. 2.1 - Requisitos para 
imunidade tributária: Conforme determinação constitucional deverá a lei 
complementar, pois somente ela tem o condão de regulamentar matéria re-
lativa à imunidade tributária, estabelecer requisitos necessários ao gozo da 
referida benesse, os quais se encontram devidamente dispostos no  artigo  
14 do Código Tributário Nacional. Do mesmo modo, o cumprimento de tais 
requisitos está previsto no Estatuto Social da Entidade e pode ser compro-
vado pela sua escrituração contábil (Demonstrações Contábeis, Diário e 
Razão), no qual transcrevemos: Não distribuem qualquer parcela de seu 
patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título (art.5º do Estatuto Social); 
Aplicam integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus 
objetivos institucionais (art. 5º do Estatuto Social); Mantém a escrituração 
de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes 
de assegurar sua exatidão os quais elaborados pelo Conselho Administrati-

vo (art. 25 XIX e artigo 56 § único), são submetidos à aprovação pelo Con-
selho Fiscal (art. 46 I) e Assembleia Geral dos Associados (art. 19 V do Es-
tatuto Social). 2.2 - Isenção Tributária e característica da isenção: A 
SPDM também se enquadra no conceito de isenção das Contribuições So-

-
crativos e econômicos, que atua na área da saúde, conforme previsto nos  
artigo s 12 e 15 da Lei nº 9.532/97, combinados com o  artigo  1o da Lei nº 
12.101/09, alterada pela Lei 12.868/13 regulamentada pelo Decreto nº 

(isenta), apresentando as seguintes características: A Instituição é regida 
por legislação infraconstitucional; A Isenção pode ser revogada a qualquer 
tempo, no caso do descumprimento das situações previstas em Lei (contra 
partida); Existe o fato gerador (nascimento da obrigação tributária), mas a 
entidades é dispensada de pagar o tributo; Há o direito do Governo de 
instituir e cobrar tributo, mas ele não é exercido, em razão do cumprimento 
das disposições legais. 2.3 - Requisitos para manutenção da Isenção tri-
butária: A Lei 12.101 de 27/11/2009 alterada pela Lei 12.868/13 regulamen-
tada pelo Decreto nº 8.242/14,estabelece em seu  artigo  29 e incisos que a 

forma do Capítulo II, fará jus à isenção do pagamento das contribuições de 
que tratam os arts. 22 e 23 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, desde 
que atenda, cumulativamente, aos seguintes requisitos: I - não percebam 
seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores, remunera-
ção, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer forma 
ou título, em razão das competências, funções ou atividades que lhes sejam 
atribuídas pelos respectivos atos constitutivos; II - aplique suas rendas, seus 
recursos e eventual superávit integralmente no território nacional, na manu-
tenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais; III - apresente 
certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de débitos re-
lativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do 

-
viço - FGTS; IV - mantenha escrituração contábil regular que registre as re-
ceitas e despesas, bem como a aplicação em gratuidade de forma segrega-
da, em consonância com as normas emanadas do Conselho Federal de 

-
cipações ou parcelas do seu patrimônio, sob qualquer forma ou pretexto; VI 
- conserve em boa ordem, pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data da 
emissão, os documentos que comprovem a origem e a aplicação de seus 
recursos e os relativos a atos ou operações realizados que impliquem modi-

-
belecidas na legislação tributária; VIII - apresente as demonstrações contá-

-
mente habilitado nos Conselhos Regionais de Contabilidade quando a recei-

Complementar 
no 123, de 14 de dezembro de 2006. Em outubro de 2013 a Lei 12.868 
trouxe alterações ao  artigo  29 estabelecendo em 3 novos parágrafo que: § 
1o A exigência a que se refere o inciso I do caput não impede I - a remune-
ração aos diretores não estatutários que tenham vínculo empregatício; II - a 
remuneração aos dirigentes estatutários, desde que recebam remuneração 
inferior, em seu valor bruto, a 70% (setenta por cento) do limite estabelecido 
para a remuneração de servidores do Poder Executivo federal. § 2º A remu-
neração dos dirigentes estatutários referidos no inciso II do § 1o deverá obe-
decer às seguintes condições: I - nenhum dirigente remunerado poderá ser 

-
tores, conselheiros, benfeitores ou equivalentes da instituição de que trata o 
caput deste  artigo ; e II - o total pago a título de remuneração para dirigen-
tes, pelo exercício das atribuições estatutárias, deve ser inferior a 5 (cinco) 
vezes o valor correspondente ao limite individual estabelecido neste pará-
grafo. § 3º O disposto nos §§ 1 º e 2º não impede a remuneração da pessoa 
do dirigente estatutário ou diretor que, cumulativamente, tenha vínculo esta-
tutário e empregatício, exceto se houver incompatibilidade de jornadas de 
trabalho. 3 - Apresentação das Demonstrações Contábeis: Na elabora-

Lei nº 11.941/09 que alteraram  artigo s da Lei nº 6.404/76 em aspectos re-

elaborou suas demonstrações em observância às práticas contábeis adota-
das no Brasil, características qualitativas da informação contábil, Resolução 
nº 1.374/11 que deu nova redação à NBC TG que trata da Estrutura Concei-
tual para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis, Re-
solução nº 1.376/11 (NBC TG 26), que trata da Apresentação das Demons-
trações Contábeis, Deliberações da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) 
e outras Normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) 
aplicável às Entidades sem Fins Lucrativos, e Resolução CFC nº 1.409/12 
que aprovou a ITG 2002 - Entidades sem Finalidade de Lucros a qual esta-

  Patrimônio Reservas Avaliação Superávit/ Superávit 

Saldo 31/12/2012  - - - - - -
Incorporação ao Patrimônio Social  - - - - - -
Transferência de Patrimônio  - - - - - -
Realização da Reserva de Reavaliação  - - - - - -
Ajustes de Exercícios Anteriores  - - - - - -
Ajuste de Avaliação Patrimonial  - - - - - -

Saldo 31/12/2013  - - - - - -
Incorporação ao Patrimônio Social  - - - - - -
Transferência de Patrimônio  - - - - - -
Realização da Reserva de Reavaliação  - - - - - -
Ajustes de Exercícios Anteriores  - - - - - -
Ajuste de Avaliação Patrimonial  - - - - - -

Saldo 31/12/2014  - - - - - -
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