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Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar 
Hospital Público Estadual Galileu - Belém/PA 

CNPJ nº 24.232.886/0150-08 
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de estudo. II - Prestar serviços em administração hospitalar, na modalidade 
de assessoria e/ou consultoria técnicas, diagnóstico ou a administração 
propriamente dita, a Entidades congêneres ou não e também a estabeleci- 
mentos próprios ou de terceiros, públicos ou privados. O eventual resultado 
das atividades remuneradas deverá ser obrigatoriamente, aplicado no de- 
senvolvimento de suas finalidades. A Pró-Saúde prestará assistência gra- 
tuita aos que não tiverem recursos, na proporção, ao menos, que preceitua 
a legislação em vigor, nos estabelecimentos próprios e naqueles eventu- 
almente aceitos em comodato ou qualquer outra forma de contratação. 
b) Contrato de Gestão - Manutenção das atividades operacionais: A 
Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar em 14 
de fevereiro de 2.014, celebrou com a Secretaria de Saúde Pública do Esta- 
do do Pará o Contrato de Gestão para gerenciamento e execução de ativi- 
dades e serviços de saúde a ser desenvolvido no Hospital Público Estadual 
Galileu, com vigência de 12 (Doze) meses, podendo ser prorrogado por 
igual período, até o limite de 05 (cinco) anos. Em 11 de fevereiro de 2.019, 
a Pró-Saúde celebrou junto à Secretaria de Saúde Pública do Estado do 
Pará a prorrogação do Contrato de Gestão por mais 02 (dois) meses, com 
vigência de 14/02/2019 a 13/04/2019. Em 15 de março de 2.019, A Pró- 
-Saúde celebrou junto à Secretaria de Saúde Pública do Estado do Pará a 
prorrogação do Contrato de Gestão por mais 06 (seis) meses, com vigência 
de 14/04/2019 a 13/10/2019. Em 03 de outubro de 2.019, A Pró-Saúde ce- 
lebrou junto à Secretaria de Saúde Pública do Estado do Pará, outra prorro- 
gação do Contrato de Gestão por mais 04 (quatro) meses, com vigência de 
14/10/2019 a 13/02/2020. Em 24 de fevereiro de 2.020, foi publicado no 
Diário Oficial do Estado, a prorrogação do Contrato de Gestão para geren- 
ciamento e execução de atividades é serviços de saúde a ser desenvolvido 
no Hospital Público Estadual Galileu, por mais 06 (seis) meses, com vigência 
de 14/02/2020 a 13/08/2020. A partir de 14 de agosto de 2. (020, a manu- 
tenção das atividades operacionais no Hospital Público Estadual está condi- 
cionada a renovação do contrato de gestão entre a Pró-Saúde e o Governo 
do estado do Pará. 2. Base de Preparação: As demonstrações financei- 
ras foram elaboradas com base nas práticas contábeis adotadas no Brasil, 
às guais abrangem a legislação societária, os pronunciamentos, as orien- 
taço es e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Con- 

eis (CPC) e as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade 
(CPO), em especial a Resolução CFC nº 1.409/12 que aprovou a ITG 2.002,   

  
  

Ativo Nota 2.019 2.018 Nota 2.019 2.018 
Circulante Receitas Operacionais 
Caixa e equivalentes de caixas 5 6.378.135 5.752.710 | Receitas com subvenções - custeio 16 37.476.683 37.585.947 
Contas a receber 6 1.997.968 1.867.542 | Receitas financeiras 89.954 108.446 
Estoques 7 711.572 794.307 | Outras receitas . 23.553 43.530 

Adiantamento a fornecedores 0053 246388 Denedas a onais 37.590.190 37.737.923 
utros ativos circulante . . raci Ê 

9.350.030 8.669.225 | Despesas com pessoal 17 (17190:245) (12:030:531) 
Não Circulante Serviços de terceiros 18 (11.190.745 12.030.531 
Realizável a longo prazo Custos corporativos compartilhados 19 1.950.795 2.109.379 
Partes relacionadas a receber 8 8.180.224 5.863.147 | Drogas, medicamentos e materiais 20 (5.510.170 5.567.134 
Depósitos judiciais 53.693 1.668.123 (35.111.500)(35.380.915 

8.233.917 7.531.270 | Despesas gerais e administrativas 21 (2.280.861) (1.803.720 
Imobilizado 9 2.056.985 2.318.443 | Amortização e depreciação 9b (419.462 (439.492 
Intangível 9 36.088 180.962 | Despesas financeiras 45.730 (39.193 

2.093.073 2.499.405 Reversão de provisão para descontinuidade 320.234 - 
10.326.990 10.030.675 Despesa com provisão para contingências15 76.690) 74. 510) 

Total do Ativo 19.677.020 18.699.900 (2.478.690) ,42:3527:010 
T = Total das Despesas (37.590.190)(37. 737.923) 

Passivo é patrimônio liquido Nota 2.019 2.018 | Superávit do Exercício - 

Demonstração do Resultado Abrangente Fornecedores 10 483.721 379.354 
Honorários médicos 11 758.951 900.012 Exercício findo em 31 de dezembro - Em reais 

Obrigações sociais e trabalhistas 12 2.240.343 2.215.691 |6 It do E — 2.019 2.018 
Obrigações fiscais 116.718 140.928 guperávi tod xercício t : : 
Receita diferida 13 11.438.193 9.896.740 | pautado Abrandente do É : : 
Partes relacionadas a pagar 8 27.798 326.500 | Resultado Abrangente do Exercício 
Outros passivos 108.692 1.867 Demonstração dos Fluxos de Caixa - Método Indireto 

15.174.416 13.861.092 Exercício findo em 31 de dezembro - Em reais 
Não Circulante Fluxo de caixa das atividades operacionais 2.019 2.018 
Provisão para descontinuidade 14 1.215.015 1.580.487 | Superávit do exercício Tor Tre 
Provisão para contingências 15 103.873 74.605 | Ajustado por: 

1.318.888 1.655.092 | Depreciação e amortização 419.462 439.492 
Patrimônio Líquido Baixa de ativo imobilizado/depreciação acumulada 5.213 - 
Patrimônio social 3.183.716 3.183.716 | Despesa com provisão para contingências 52.871 74.605 

3.183.716 3.183.716 Superávit do exercício conciliado 477.546 514.097 
Total do Passivo 19.677.020 18.699.900 | Variações nos ativos e passivos 

Demonstração das mutações do patrimônio líquido Eotudnass receber de clientes (130.558) (491306) 

Exercício findo em 31 de dezembro - Em reais Adiantamento a fornecedores (28.235) 93.246 
Patrimônio Superávit Demais contas do ativo circulante 20.546 156.228 

social (Déficit) go Total | Depósitos judiciais 1.614.430 Bo b28) 
. Fornecedores 104.367 (289.925 

Em 1º de Janeiro de 2018 3.183.855 (140) 3.183.716 | Honorários médicos (141.061) 396.547 
Transferência (140 140 - | Obrigações sociais e trabalhistas 24.652 (80.421 
Em 31 de Dezembro de 2018 3.183.716 - 3.183.716 | Obrigações fiscais (24.210) 1.959 
Em 31 de Dezembro de 2019 3.183.716 - 3.183.716 | Receitas diferidas 1.541.453 541.556 
Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras | Outros passivos 106.825 1.838 

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2.019 e 2.018 Provisão para descontinuidade (365.472) 466.338 
Cifras apresentadas em reais. Realização de provisão para contingência (23.603) - 

1. Contexto Operacional: a) Objetivos Sociais: À Pró-Saúde Associação | Caixa liquido gerado pelas (aplicado nas) 
Beneficente de Assistência Social e Hospitalar, de agora em diante deno- | atividades operacionais . 3.259.547 | (235.126) 
minada “a Entidade”, é uma Entidade civil, de direito privado, sem fins lu- | Fluxo de caixa das atividades de investimentos 
crativos, filantrópica e que tem por finalidade, de acordo com seu estatuto | Aquisição de imobilizado e intangível (18.343) | (469.403) 
social: 1- Prestar assistência à saúde e serviços médico-hospitalares a quan- | Caixa líquido aplicado nas 
tos procurarem seus serviços, sem distinção de nacionalidade, raça, credo | atividades de investimentos |. (18.343) (469.403) 
religioso, opinião política ou qualquer outra condição, tanto em regime de | Fluxo de caixa das atividades de financiamentos 
internação quanto ambulatorial. II - Prestar assistência social por meio de Empréstimos cedidos cortes relacionadas — (2.615.779) 287.776 
asilos, creches e outras atividades que ajudem a comunidade a se realizar. Es íquido (aplica Fio nas) gerado 2.615.77 287.77 
III - Desenvolver a pesquisa, tanto pura quanto aplicada, sobretudo em | pelas atividades de financiamentos (2.615.779) 87.776 
seus estabelecimentos, para favorecer o aperfeiçoamento das atividades | Aumento (res ução) o caixa 625.425 416.753 
da saúde. IV - Levar a efeito atividades de saúde comunitária, com vistas à De equivalentes de caixa : (416.753) 
prevenção da doença, orientação sanitária e imunização. Ainda de acordo emonstração € de aumento (redução) 
com o seu estatuto para atingir suas finalidades a Pró-Saúde desenvolverá | y o oa e equivalentes de caixa 5.752.710 6.169.463 
as seguintes atividades: 1 - Desenvolver atividades educacionais na saúde, NO inicio o exercício 2398135 2785 710 
podendo fundar e manter escolas, faculdades e cursos em geral e fran- a) do caixa 3/6. 15d. 
queá-los a quem de direito os procurar, podendo inclusive conceder bolsas e equivalentes de caixa 625.425 (416.753) 
  

para as Entidades sem finalidade de lucros. A emissão dessas demons- 
trações financeiras foi aprovada pela diretoria em 26 de março de 2.020. 
2.1. Base de mensuração: As demonstrações financeiras foram prepa- 
radas com base no custo histórico com exceção dos instrumentos finan- 
ceiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado. 2.2. Moeda 
funcional e moeda de apresentação: Essas demonstrações financeiras 
são apresentadas em real, que é a moeda funcional da Entidade. 2.3. Uso 
de estimativas e julgamentos: A elaboração das demonstrações finan- 
ceiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a 
Administração use de julgamentos e premissas na determinação do registro 
de estimativas que afetam a aplicação das políticas contábeis e os valores 
reportados dos ativos, passivos, receitas e despesas. A liquidação das tran- 
sações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes 
dos registrados nas demonstrações financeiras devido às imprecisões ine- 
rentes ao processo de sua determinação. A Entidade revisa as estimativas e 
as premissas pelo menos anualmente. As informações sobre incertezas de 
premissas e estimativas que apresentem risco significativo de resultar em 
ajuste material no próximo exercício financeiro estão incluídas nas seguin- 
tes notas explicativas: e Nota 6 - Provisão para não realização das contas 
a receber; e Nota 9 - Depreciação e amortização do ativo imobilizado e in- 
tangível; e Nota 14 - Provisão para descontinuidade, e e Nota 15 - Provisão 
para contingências. 3.“Operação S.0.S.” e seus Reflexos: Em agosto de 
2.018, a associação tomou conhecimento, através da imprensa, que alguns 
de seus executivos teriam, por iniciativa própria, colaborado espontânea 
e efetivamente com uma investigação conduzida pelo Ministério Público 
Federal no Estado do Rio de Janeiro. À Pró-Saúde esclarece que a ação judi- 
cial é sigilosa e, enquanto pessoa jurídica, não tem acesso ao seu teor, por- 
que. como evidenciado pela própria divulgação oficial do Ministério Público 
ederal, tratou-se de uma decisão unilateral dos colaboradores pessoas 

físicas. Importante destacar que para 2019 não houve qualquer alteração 
ou nova informação referente a ação judicial e investigação, e a Pró-Saúde 
se mantém atenta a qualquer movimento neste sentido, de forma que 
possa tomar as medidas necessárias a reparação de qualquer dano que te- 
nha sofrido. Não foram identificados reflexos contábeis no Hospital Público 
Estadual Galileu - Belém/PA pela qual a Sede Administrativa da Pró-Saúde 
e suas filiais do Estado do Rio de Janeiro estão sendo objeto de   continua) ) 
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[Pemnwd investigação do Ministério Público Federal. Buscando honrar os 52 
anos de existência e a relevância social de seus serviços, notadamente 
na saúde pública, um conjunto de ações concretas, que visam a estabe- 
lecer padrões elevados de integridade na rotina institucional, vêm sendo 
adotados a fim de garantir as atividades desenvolvidas pela associação 
através de um caminho de ética e transparência: e Em 2.017, a associa- 
ção deu início ao Programa de Integridade Anticorrupção; e Em 2.018, 
desenvolveu o programa de governança corporativa, e ao longo do ano, 
foram instituídas normas de transparência e reorganizados todos os seus 
processos internos. O mais recente passo está em curso: todos os 16 mil 
colaboradores da associação estão recebendo treinamento nas novas re- 
gras institucionais; e No mesmo ano, reestruturou sua diretoria, criou o 
departamento de controladoria, lançou o Código de Etica e de “Conduta 
institucional, com determinações claras que devem ser rigorosamente se- 
guidas por todos os públicos: alta direção, colaboradores, usuários dos ser- 
Yi os, fornecedores, contratantes e parceiros comerciais, e Também em 

18, lançou as bases para a implantação da Superintendência Executiva 
de Integridade, estrutura com autoridade e independência, encarregada 
de assegurar e fiscalizar o cumprimento do Programa de Integridade nti- 
corrupção. e No ano de 2019 foi estruturada a Superintendência Executiva 
de Integridade, com a contratação € de colaboradores dedicados e estrutura 
própria. Implantou o Canal de Denúncia e Canal de Consulta Ética. Aplicou 
treinamentos para colaboradores de diversas carreiras e níveis, bem como 
foi instituída a publicação semanal Pílulas da Integridade. 4. Resumo das 
Principais Práticas Contábeis: As políticas contábeis descritas em deta- 
lhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente a todos os períodos 
apresentados nessas demonstrações financeiras. sa) Ativos circulantes e 
não circulantes: e Caix ivalen ncluem valores em cai- 
xa, contas bancárias e investimentos de curto Prazo com liquidez imediata 
e vencimento igual ou inferior a 90 (noventa) dias e com insignificante 
risco de variação no valor de mercado, sendo demonstrados pelo custo 
acrescido de juros auferidos. e Contas à receber de clientes: As contas a 
receber de clientes correspondem aos valores a receber de clientes pela 
prestação de serviços no curso normal das atividades da Entidade. São 
registradas pelo valor faturado, obedecendo ao regime contábil da com- 
petência. e Estoques: Os estoques são avaliados ao custo médio de aqui- 
sição, que não exceda o valor de realização e referem-se aos produtos de 
materiais médico-hospitalares, de conservação e consumo geral, higiene, 
lavanderia, gêneros ali imentícios e medicamentos. e Imobilizado: Refere-se 
aos bens corpóreos adquiridos e são demonstrados pelo valor do custo de 
aquisição: Contempla a depreciação correspondente, que é calculada pelo 
método linear e leva em consideração. o tempo de vida Útil e econômica 
estimado dos bens. e Intangível: Refere-se aos bens não corpóreos ad- 
quiridos e são demonstrados pelo valor do custo de aquisição. Contempla 
a amortização correspondente, que é calculada pelo método linear e leva 
em consideração o tempo de vida útil e econômica estimado dos bens. 
b) Passivos circulantes e não circulantes: Os passivos circulantes e 
não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis 
acrescidos, quando aplicável dos correspondentes encargos, variações 
monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial. 
c) Provisões: Uma provisão é reconhecida no balanço quando a Entidade 
possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento 
passado, e é provável gue em recurso econômico seja requerido para saldar 
a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as melhores es- 
timativas do risco envolvido. d) Receita diferida: As receitas diferidas de 
custeio ou de investimento são reconhecidas conforme NBC TG 07 - (Sub- 
venção e Assistência Governamentais). R iferida - investimento: Ini- 
cialmente os recursos provenientes de subvenções para investimentos são 
registrados em contas contábeis do passivo não circulante, em contraparti- 
da à entrada em disponibilidades vinculadas. Mediante a destinação dos re- 
cursos aos bens de capital, os valores aplicados são transferidos para conta 
de subvenção a realizar, redutora dos subgrupos de imobilizado ou intan- 
gível (conforme o caso). O reconhecimento da receita de subvenção de 
investimento no resultado ocorre proporcionalmente aos encargos de de- 
preciação, amortização, ou de Pafrimôni atribuídos aos respectivos bens de ca- 
pital em cada exercício. e rimônio social: Composto pelos resultados 
obtidos ao longo do período “ão existência da Entidade, que não tem capital 
social, devido a sua natureza jurídica de associação, conforme prevê o art. 
4 e seguintes do Código Civil. f) Receitas e despesas: O resultado das 
operações é apurado pelo regime de competência de exercício, tendo o seu 
valor apurado, incorporado ao patrimônio social. Recei ven 
custeio: As receitas auferidas por subvenções correspondem à cobertura dos 
gastos de custeio dos respectivos objetos contratados, e são reconhecidas 
no resultado do exercício proporcionalmente aos gastos incorridos. 

: Os custos e despesas incorridos correspondem basicamente às 
despesas com pessoal, o consumo de materiais e medicamentos hospitala- 
res, serviços médicos necessários ao funcionamento da unidade hospitalar, 
serviços de terceiros relacionados direta ou indiretamente ao funciona- 
mento das operações hospitalares, despesas administrativas e os custos 
corporativos compartilhados. g) Instrumentos financeiros: e Ativos fi- 
nanceiros não derivativos: A Entidade reconhece os recebíveis e depó- 
sitos inicialmente na data em que foram originados. Todos os outros ativos 
financeiros são reconhecidos inicialmente na data da negociação na qual se 
torna uma das partes das disposições contratuais do instrumento. Entidade 
9. Imobilizado e Intangível 
  

tem os seguintes ativos financeiros não derivativos: caixa e equivalentes de] 
caixas, contas a receber e empréstimos com partes relacionadas. e Passivos 
financeiros não derivativos: Todos os passivos financeiros não derivativos 
da Entidade são reconhecidos inicialmente na data de negociação na qual se 
torna uma parte das disposições contratuais do instrumento. A Entidade bai- 
xa um passivo financeiro que ndo tem suas obrigações contratuais retiradas, 
canceladas ou vencidas. À Entidade tem os seguintes passivos financeiros 
não derivativos: fornecedores, honorários médicos e partes relacionadas. 
5. Caixa e Equivalentes de Caixa 
  Descrição 2.019 2.018 

Caixa 3.000 3.000 
Banco conta movimento (a) 6.375.135 801.829 
Aplicações financeiras (b) - 4.947.881 

6.378.135 5.752.710 
(a) Correspondem aos saldos disponíveis em conta corrente depositadas 
no Banco Banpará. (b) Em 31 de dezembro de 2018, correspondia aos 
saldos mantidos em aplicações financeiras de no Banco Banpará. 
6. Contas a Receber 
  Descrição 2.019 2.018 

Secretaria do Estado de 
Saúde Pública do Pará (a) 9.540.515 9.410.090 
Q Provisão pela não realização 

as receitas diferidas (b) Voor 068) (7.542.547) 
1.997.968 1.867.542 

(a ) Contas a receber - Custeio: As contas a receber com a Secretaria 
xecutiva de Saúde Pública do Estado do Pará correspondem aos valores 

acumulados ao longo do contrato de gestão, não recebidos pela unidade 
Hospitalar. Subsequente ao encerramento do exercício social e até a data 
de aprovação dessas demonstrações financeiras foi recebido o montante de 
R$ 2.827.401. (b) Provisão pela não realização das receitas diferidas: 
Corresponde aos valores celebrados através de contratos de gestão para cus- 
teio das atividades operacionais hospitalares, referente aosexercícios anterio- 
res que dificilmente serão realizados, pois não há expectativa de recebimento 
financeiro, ou ainda a aplicação desses montantes nas atividades operacio- 
nais da unidade hospitalar. A contrapartida da provisão está apresentada no 

passivo circulante na rubrica de receitas diferidas (nota explicativa nº 13). 
stoques 
  

  

  

Descrick o 2.019 2.018 
Medicamentos = 238.978 279.899 
Materiais hospitalares de consumo e reposição 259.641 189.116 
Materiais de higiene e limpeza 44.476 54.225 
Materiais de expediente e impressos 22.397 23.091 
Gêneros alimentícios 43.530 43.291 
Manutenção 81.428 70.341 
Materiais hospitalares 12.018 82.323 

Outros 9.104 52.021 
711.572 794.307 

8. Partes Relacionadas 
Descrição 2.019 2.018 
Ativo não circulante 
Empréstimos de materiais e medicamentos (a) 
Hospital Metropolitano 823 - 
Hospital Oncológico 308 37.166 
Hospital de Altamira - 1.436 
Hospital de Barcarena - 241 
Hospital Abelardo Santos - 304 
Empréstimos financeiros (b) 
Hospital Metropolitano 4.580.000 4.580.000 
Hospital de Altamira 985.00 985.000 
Hospital de Marabá 259.000 259.000 
Sede Administrativa 2.355.093 - 

8.180.224 5.863.147 
Descrição 2.0 2.018 
Passivo circulante 
Empréstimos de materiais e medicamentos (a) 
Hospital Metropolitano 27.798 313.045 
Hospital Oncológico . - 13.145 
Custo corporativos compartilhados (c) 
Sede Administrativa - 310 

27.798 326.500 
(a) - Empréstimos de materiais e medicamentos: Corresponde a em- 
préstimos de materiais e medicamentos hospitalares efetuados ou toma- 
dos de outras unidades pertencentes à Pró-Saúde Associação Beneficentes 
de Assistência Social e Hospitalar e exames laboratoriais realizados pelo 
Hospital Metropolitano. (b) - Empréstimos financeiros: Corresponde a 
empréstimos financeiros efetuados às unidades pertencentes à Pró-Saúde 
Associação Beneficentes de Assistência Social e Hospitalar, para os quais 
não há prazo para devolução nem a incidência de juros. (Cc) - Custo cor- 
porativos compartilhados: Refere-se aos valores a repassar à Sede Ad- 
ministrativa da Pró-Saúde Associação Beneficentes de Assistência Social e 
Hospitalar, pela contraprestação de serviços relativo ao apoio técnico espe- 
cializado, administração e processamento de informações, denominado de 
custo corporativo compartilhado 

  
    

    a) Composição 2.019 - 2.018 
Itens Custo Depreciação Acumulada Líguido Líquido 
Equipamentos telefônicos 22.988 20. 611) 2.847 6.777 
Equipamentos de informática 396.094 (345.611 50.483 99.269 
Maquinas e equipamentos 769.269 248.342 520.927 597.854 
Móveis e utensílios de escritório 339.225 145.926 193.299 228.906 
Móveis e utensílios hospitalares 713.288 316.148 397.140 460.017 
Benfeitorias 957.184 (80. 743) 876.710 914.998 
Instrumentos médico-hospitalares 18.321 (2.742 15.579 10.623 
Imobilização em andamento - - - 
Total imobilizado 3.216.369 (1.159.384 2.056.985 2.318.443 
Direito de uso de software 880.980 RVVk 892 36.088 180.962 
Total intangível 880.980 44.892 36.088 180.962 
b) Movimentação 
Itens Saldo em 31/12/18 Adições (transf.) Baixas Saldo em 31/12/19 
Equipamentos telefônicos 23.463 - (475) 22.988 
Equipamentos de informática 400.383 - (4.289) 396.094 
Máquinas e equipamentos 769.269 - - 769.269 
Móveis e utensílios de escritório 342.087 - (5:525) 339.225 
Móveis e utensílios hospitalares 706.569 11.934 5.215 713.288 
Benfeitorias 957.184 - - 957.184 
Instrumentos médico-hospitalares 11.912 6.409 - 18.321 
(-) Depreciação (892.426) (274.588) 7.630 (1.159.384) 
Total imobilizado 2.318.443 (256.245) (5.211) 2.056.985 
Direito de uso de software 880.980 - - 880.980 
(-) Amortização (700.018) (144.874) - (844.892) 
Total intangível 180.962 (401:119 - 36.088 
[Total geral - continua > 401.119 (5.211) -)   
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A movimentação no exercício foi a seguinte: 
  Descrição 2.019 2.018 

Saldo inicial 9.896.740 9.355.184 
(+/-) Subvenção para custeio 1.541.453 1.770.287 
(-) Provisão pela não realização das receitas diferidas - $i .228.731) 

438.193 896.740 
(a) Provisão pela não realização das receitos diferidas: Corresponde 
aos valores celebrados através de contratos de gestão com o Governo do Es- 
tado do Pará, para custeio das atividades operacionais da unidade hospitalar, 
referente aos exercícios anteriores que dificilmente serão realizados, pois 
não há expectativa de recebimento financeiro, ou aplicação desses montan- 
tes nas atividades operacionais. A contra partida da provisão está apresenta- 
da no ativo circulante na rubrica de contas a receber (nota explicativa nº 6). 
14. Provisão para Descontinuidade de Contrato: Os valores provisio- 
nados a título de descontinuidade das atividades, correspondem à multa 
rescisória do FGTS, que é estimada sobre o valor dos depósitos nas contas 
vinculadas, mediante a previsão de rescisão de contrato de trabalho por 
ocasião do encerramento do contrato de gestão. Até o mês de novembro 
de 2.019 era aplicado o percentual de 50% sobre o saldo das contas. Entre- 
tanto, com a redução do percentual da multa do FGTS através do Artigo 12 
da Lei 13. 932/2019, a partir de dezembro de 2.019 passou a ser aplicado o 
percentual de 40%. Os valores provisionados em períodos anteriores foram 
revertidos ao resultado do exercício em rubrica específica. A movimentação 
da provisão no período foi a seguinte: 
Descrição 2.019 2.018 
Saldo inicial 1.580.487 1.114.149 
Adições (Nota 17 - despesa com pessoal) 150.821 563.268 
3 Redução percentual multa FGTS , 1156059) - 

Baixas por rescisões de contratos 196.059 Ge 6.929) 
aldo final 15.015 1.580.487 

3º. Provisão para Contingências: A Entidada é parte em ações judiciais 
e processos administrativos perante tribunais e orgãos governamentais, 
decorrentes do curso normal de operações, envolvendo questões cíveis, 
trabalhistas e outros assuntos. A Administração da Entidade, com base 
em informações de seus assessores jurídicos, e análises das demandas 
judiciais pendentes, com base na experiência anterior referente às quan- 
tias reivindicadas, constituiu provisão em montante considerado suficiente 
para cobrir as perdas potenciais com as ações em curso. Todas as etapas 
procesquals das ações são acompanhadas pelo Departamento Jurídico da 
ntidade, sendo que todos os recursos legais são utilizados no sentido de 

defender os interesses dela até as últimas instâncias do Poder Judiciário. 
A composição do valor registrado referente às contingências prováveis de 
perda está demonstrada a seguir: 
  Descrição 2.019 2.018 

Trabalhistas 103.873 74.605 
103.873 74.605 

No exercício de 2.019, a Administração, baseada em informações de seus 
assessores jurídicos e análises das demandas judiciais pendentes, autori- 
ou o complemento da provisão no montante de R$ 52.871 (Em 2018 - R$ 
4.605). A movimentação da provisão está assim demopgirada: 
  Descrieê o 2.018 

Saldo inicial 74.605 - 
Adições e 52.871 74.605 
(-) Baixas por realizações (23.603) - 
Saldo final 103.873 74.605 
16. Receitas com Subvenções - Custeio: As receitas com subvenções - 
custeio corresponde ao contrato de gestão pactuado com a Secretaria Exe- 
cutiva de Saúde Pública do Estado do Pará. Os valores são relativos à cober- 
tura dos gastos de custeio dos respectivos objetos contratados e em 31 de 
dezembro de 2.019 montam a R$ 37.476.683 (Em 2.018 - R$ 37.585.947). 
17. Despesas com Pessoal 
Descrição 2.019 2.018     Salários e ordenados (10:045:395) (9.526. 253) 
Horas extras , 147.319 (136.723 
Décimo terceiro salário (1.027.348 a 005.289 
Vale transporte (534:776 (647 041 
Insalubridade 834.776 (647 097 
Férias 1 137111) 1 .469. S58) 
FGTS 1.131.111 1.116.383 
Provisão para descontinuidade - 
multa rescisória FGTS (471. 938) (563.268 25) 

Contribuição patronal ao INSS (3.559.538 (3.803.915 
((-) Isenção da contribuição patronal ao INSS 3.559.538 3.803.915 

[Poems cy Taxas de depreciação e amortização: As taxas de deprecia- PIS . (127.502) (132.472) | 
EO e amortização praticadas no exercício foram: -) Isenção do PIS 127.502 132.472 
escrição Taxa ao ano utras (627.302 (829.835) 

Equipamentos telefônicos 10,0% (16.459.790)(15.673.871) 
Equipamentos de informática 20,0% 18. Serviços de Terceiros 
Máquinas e equipamentos 10,0% Descrição 2.019 2.018 
Móveis e utensílios 10,0% Serviços médicos de terceiros (9.089.177) (9.222.755) 
Benfeitorias o . 10,0% Serviços de terceiros pessoa jurídica (2.101.568) (2.807.776) 
Instrumentos médico-hospitalares 10,0% (11.190.745)(12.030.531) 
Direitos de uso de software 20,0% 19. Custos Corporativos Compartilhados: Refere-se ao custo corporati- 
10. Fornecedores vo compartilhado da Sede Administrativa, relativo ao apoio técnico especiali- 
Descrição 2.019 2.018 zado, administração e processamento de informações da unidade hospitalar. 
Materiais e medicamentos 297.003 261.822 20. Drogas, Materiais e Medicamentos 
Serviços de terceira pessoa jurídica 186.686 115.860 Descrição 2.019 2.018 
Serviços de terceira pessoa física 32 - Medicamentos (1.407.993) (1.218.094) 
Imobilizado - 1.672 Dietas enteral e parenteral (115.921) 126.905 

483.721 379.354 Órtese e prótese (714.284) (802.802) 
11. Honorários Médicos: Os honorários médicos a pagar estão regis- Materiais de uso do paciente (1.456.296) (1.314.239) 
trados pelo valor de liquidação das obrigações e apresentam a seguinte Gases medicinais 57.141 51.872 

composição : Gêneros alimentícios 93.563 (746.900 
Descrição —— 2.019 2.018 Materiais de limpeza e lavanderia 461.893 (465.239) 
Honorários médicos pessoa juridica 758.951 900.012 Impressos e materiais de expediente (147.528) (168.448) 

a o . 758.951 900.012 Filmes radiológicos (4.384) (115.164) 
12. Obrigações Sociais e Trabalhistas Materiais de conservação, 

Descrição 2.019 2.018 raparos e consumo diversos (244.078) (360.146) 
Salários e ordenados 801.787 801.663 Outros (107.089) (197.326) 

fds 95. E LB rSdE ».D ç ad rat (5.510.170) (5.567.134) 
Provisão de férias e encargos 1.315.950 1.160.360 Descriho o erais e Administrativas 2.019 2.018 

Outras 2240 885º ooté 691 Energia elétrica, gas e telefone raid CRS d18) 
tenções . . 13. Receita Diferida: Corresponde aos valores pactuados com a Secretá- anu 

ria Executiva de Saúde Pública do Estado do Pará, para utilização no custeio Locações de equipamentos e veículos (105:587) (160413) 
mensal e investimento em máquinas e equipamentos da unidade. Condução e Eae 317.710) (174.601) 

Sescricã o 2019 2018 Viagem ajuda de custo e reembolso de despesa (68.687 (152.442 ção para custeio 18.980.740  17.439.287 Segurança patrimonial 46.520 (70.741 

o O andas ta) O 7. sa2. 547) 7.542.547) Software e suporte de informática 236.664 90.865 
1723 S a96 740 Outras (187.878) (171.478) 

  

  

  

(2.280.861) (1.803.720) 
22. Instrumentos Financeiros: Os instrumentos financeiros que a Enti- 
dade possui são classificados da seguinte forma: 
  Descrição 2.019 2.018 

Ativos 
Valor justo por meio do resultado 
Caixa e equivalentes de caixa 6.378.135 5.752.710 
Pelo custo amortizado 
Contas a receber 1.997.968 1.867.542 
Partes relacionadas 8.180.224 5.863.147 
Total 16.556.327 13.483.399 
Passivos 
Pelo custo amortizado 
Fornecedores 483.721 379.354 
Honorários médicos 758.951 900.012 
Partes relacionadas 27.798 326.500 
Total 1.270.470 1.605.866 
Risco de liquidez: O principal risco financeiro considerado pela Adminis- 
tração da Entidade é o risco de liquidez, onde a Entidade possa eventu- 
almente encontrar dificuldades em cumprir com as obrigações associa- 
das com seus passivos financeiros que são liquidados com pagamentos 
à vista e depende da realização financeira do Contrato de Gestão. A En- 
tidade trabalha alinhando a disponibilidade e a geração de recursos de 
modo a cumprir suas obrigações nos prazos acordados. 23. INSS Cota 
Patronal: (a) Certificado de Entidade Beneficente de Assistência 
Social: Em 26 de setembro de 2.014, foi publicada no Diário Oficial da 
União a portaria nº 943 de 25 de setembro de 2.014 que renovou o CE- 
BAS (Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social) da Pró- 
-Saúde, relativo ao triênio 2.010 a 2.012. Em 21 de dezembro de 2016 é 
publicada a portaria nº 2.187, relativo ao processo de Supervisão SIPAR 

º 25000.089057/2015-65 que cancelou o certificado. Em 25 de julho de 
2017 foi publicada a portaria nº 1.273 que suspendeu os efeitos da Portaria 
nº 2.187/2016, isto por força de tutela de evidência concedida nos autos 
da ação judicial de n.º 5008909-61.2017.4.03.6100, em curso perante a 
2a Vara Civel Federal de São Paulo, a qual determinou a retomada de re- 
ferido Processo de Supervisão (SIPAR nº 25000.089057/2015-65), este 
ainda aguardando, por conseguinte, julgamento. Em 28 de junho 2.012, 
a entidade protocolou o pedido de renovação do CEBAS (Certificado de 
Entidade Beneficente de Assistência Social) no Ministério da Saúde, SI- 
PAR nº 25000.110426/2012-43, relativo ao triênio 2.013 a 2.015, sendo 
Indeferido pela Portaria nº 771 “de 29 de maio de 2018 . Em 04/07/2018 
foi publicada a Portaria nº 1.006/2018 que suspendeu os efeitos da por- 
taria nº 771/2018, também por força de tutela de evidência concedida 
nos autos da ação “de n.º 5008909-61.2017.4.03. 6100, em curso perante 
a 2a Vara Civel Federal de São Paulo, a qual determinou a retomada de 
referido Processo de Renovação (SIPAR nº 25000.110426/2012-43), este 
ainda aguardando, por conseguinte, julgamento. Relativamente ao triênio 
de 2.004 a 2006, tem-se que o processo SIPAR 25000.163451/2011-49 
foi retomado em função da Ação Popular nº 0139700-62.2013.4.02.5102, 
havendo o indeferimento, em grau de reconsideração, da Renovação do 
CEBAS (Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social), ato este 
exteriorizado pela portaria nº 805 de 05 de junho de 2018, publicada no 
DOU em 19.06.2018. No entanto, por força de tutela de evidência concedi- 
da nos autos da ação judicial de n.º 5008909-61.2017.4.03.6100, em cur- 
so perante a 22 Vara Cível Federal de São Paulo, referido indeferimento foi 
suspenso, pela portaria de n.º 1.103, de 19.07. 2018, publicada no DOU em 
23.07.2018, ao que, pelo momento, a renovação do CEBAS da entidade, 
ainda aguarda apreciação por parte do Ministério da Saúde. Em 01 de agos- 
to de 2.015 foi protocolado novo requerimento de renovação, registrado 
SIPAR nº 25000.100966/2015-61, o qual se encontra aguardando análise 
em ordem cronológica. Em 24/07/2018 foi protocolado novo requerimento 
no Sistema de Certificação das Entidades Beneficentes de Assistência Social 
em Saúde, registrado SIPAR nº 25000.127908/2018-28, relativo ao triênio 
2019 a 2021. Até a data de aprovação dessas demonstrações financeiras 
os requerimentos não tinham sido julgados. O CEBAS esteve válido durante 
todo o exercício de 2.019 por determinação do art. 8º do Decreto Federal 
nº 8.242/14. A Pró-Saúde atende assim os requisitos constitucionais e le- 
gais referentes à concessão e renovação do CEBAS, o que lhe reconhece 
a imunidade em relação aos tributos a ela referidos, principalmente a cota 
patronal. (b) Apresentação da cota patronal: A cota patronal e sua res- 
pectiva isenção estão demonstradas na nota explicativa nº 17 - Despesas 
com pessoal não afetando o resultado do exercício.   continua) ) 
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24. Renúncia Fiscal: A Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência 
Social e Hospitalar - Hospital Público Estadual Galileu, é uma entidade sem 
fins lucrativos, imune ao recolhimento do imposto de renda e isenta da 
contribuição social sobre o superávit, assim como em relação à contribuição 
patronal do INSS. A Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social 
e Hospitalar, é uma organização social de saúde, que não efetuou nenhu- 
ma distribuição de parcela de seu patrimônio ou renda, a qualquer título, 
aplicando seus recursos integralmente em suas finalidades estatutárias, no 
país. Por conseguinte, cumpre os requisitos legais para o não pê amento/ 
recolhimento de impostos e contribuições assim discriminado: Esfera Fede- 
ral - Na esfera federal o benefício constitucional da imunidade e isenções le- 
gais asseguram à Pró-Saúde o não pagamento/recolhimento dos seguintes 
impostos/contribuições: Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), Imposto 
de Renda retido na Fonte (IRRF) sobre aplicações de renda fixa e variável, 
Contribuição Social sobre o Lucro (CSLL), Contribuição para o Financia- 
mento da Seguridade Social (COFINS), ontribuição ao PIS e Contribui- 
ção Previdenciária Patronal (INSS) sobre a folha de pagamento em razão 
do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social e Hospitalar. 
Esfera Estadual - O benefício constitucional da imunidade assegura o não 
pagamento/recolhimento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doa- 
ões ra e do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores 
ETA través de requerimentos específicos. Para estas demonstrações não 
houve fato gerador. Esfera Municipal - O benefício constitucional de isenção 
assegura o não pagamento / recolhimento do Imposto Sobre Serviços de 
Qualquer Natureza (ISSQN) à Prefeitura de Belém, através de reguerimen- 
tos específicos. Em atendimento a ITG 2.002 (R1) - entidade sem finalidade 
de lucros, aprovada pela resolução do Conselho Federal de Contabilidade n. 

  

( > continuação 
Descrição 2.019 2.018 O 1.409/12, 0 valor da renúncia fiscal que a entidade obteve no exercício de | 
Contribuição para o financiamento sua atividade, como se a obrigação devida fosse, está antesentado abaixo: 
da seguridade social 1.127.706 1.132.138 Descrição 2.019 2.018 

Contribuição patronal ao INSS 3.559.538 3.803.915 Contribuição para o financiamento 
PIS sobre folha de pagamento 127.502 132.472 da seguridade social 131559 638 15:03.915 

4.814.746 3.068.525 Contribuição patronal ao INSS 3.559.538 3.803.915 
Contribuição ao PIS (127.502 (132.472 
Imposto sobre serviços (ISS) 1.884.907 1.906.812 

699.653) (6.975.337 
Ressalte-se que os valores das contribuições são informados apenas nas 
notas explicativas, observado o seguinte: as referidas contribuições não 
representam custo, despesa ou obrigação da entidade em razão de sua 
imunidade e isenção tributária, bem como nenhum ganho efetivo, perda 
ou risco potencial à entidade. 25. Pacientes Atendidos: A entidade 
prestou serviços apenas ao S.U.S. (Sistema Unico de Saúde), atendendo 
assim a Lei 12.101/09 que determina o percentual mínimo de atendi- 
mento a pacientes S.U.S em 60%, para fins de gratuidade. 26. Eventos 
Subsequentes: Análise dos impactos contábeis da pandemia co- 
ronavírus: A Administração da entidade, em razão do avanço da pan- 
demia do coronavírus (COVID-19) no Brasil, analisou os efeitos desse 
evento subsequente em suas demonstrações financeiras. Como resultado 
da análise não foi identificada a necessidade de nenhum ajuste contábil 
nas demonstrações financeiras do exercício de 2019. Para 0 exercício de 
2020, a Administração da Entidade estima que a unidade será impactada 
em razão da pandemia, principalmente com o aumento de consumo e de 
custos de materiais de proteção individual e coletiva, materiais de higie- 
ne e limpeza, material médico hospitalar, além dos gastos com folha de 
pagamento. Todavia, as autoridades competentes não identificaram até 
o momento necessidade de haver aumento de receitas emergenciais por 
considerar ainda poucos casos confirmados no estado. Os atendimentos 
e procedimentos eletivos estarão suspensos por prazo indeterminado. 
Contudo, até a data de aprovação dessas demonstrações financeiras não 
é possível mensurar o montante dos custos envolvidos.   

Dom Eurico dos Santos Veloso - Presidente 
Rogério Pontes Andrade - Diretor Corporativo Administrativo Financeiro e Rodrigo Fauth - Diretor Hospitalar 

Patrícia Hermes de Almeida Costa - Gerente Administrativo Financeiro e Rafael Ronniere da Silva - Contador do Hospital - 
David Martins Ferreira - Contador Corporativo - CRC: ISP 195.413/0-2 “S” - 

CRC: 007.646/T-PA 
  

Relatório dos Auditores Independentes Sobre as Demonstrações Fnaneniras   
Aos Administradores - Pró-Saúde Associação Beneficente de Assis- 
tência Social e Hospitalar - Hospital Público Estadual Galileu - Be- 
lém - PA. Opinião sem ressalva: Examinamos as demonstrações finan- 
ceiras da Prô-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e 
Hospitalar - Hospital Público Estadual Galileu - Belém/PA (entidade) 
que compreende o balanço patrimonial, em 31 de dezembro de 2.019, e 
as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das 
mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo 
naquela data, bem como as correspondente notas explicativas, incluindo o 
resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstra- 
ções financeiras acima referidas apresentam adequa amente, em todos os 
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da entidade em 31 
de dezembro de 2. 019, o desempenho de suas operações e os seus fluxos 
de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contá- 
beis adotadas no Brasil. Base para opinião sem ressalva: Nossa auditoria 
foi conduzida de acordo com as normas brasileiras de auditoria. Nossas res- 
ponsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção 
a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das de- 
monstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Entidade, de 
acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Etica Pro- 
fissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Fe- 
deral de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éti- 
cas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria 
obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião sem res- 
Salva. Incerteza relevante relacionada a continuidade operacional: 
Chamamos a atenção para a nota explicativa nº 1b, que relata a necessida- 
de de renovação do contrato de gestão entre a Pró-Saúde e o Governo do 
Estado do Pará, para a continuidade das atividades operacionais a partir de 
14 de agosto de 2020. Esse evento indica a existência de incerteza relevan- 
te que pode levantar dúvida significativa quanto à capacidade de continui- 
dade operacional do Entidade. Nossa opinião não está ressalvada em rela- 
ção a esse assunto. Enfase - Efeitos da “Operação S.0.S.”: Chamamos 
a atenção para a nota explicativa nº 3, que descreve os reflexos da “Ope- 
ração S.0.S.” ocorrida no exercício de '2018 envolvendo a Pró- Saúde, que 
abrange: (i) A colaboração espontânea realizada por alguns executivos da 
Pró-Saúde em investigação conduzida pelo Ministério Público Federal no 
Estado do Rio de Janeiro, da qual tomou-se conhecimento em agosto de 
2.018; (ii) Até a presente data, não foram identificados ajustes contábeis 
que pudessem afetar o patrimônio líquido do Hospital Público Estadual Ga- 
lileu - Belém/PA; e (iii) As ações que estão sendo adotadas pela Adminis- 
tração corporativa da Pró-Saúde. Nossa opinião não está modificada em 
relação a esses assuntos. Responsabilidade da administração e da go- 
vernança pelas demonstrações financeiras: A administração da Enti- 
dade é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demons- 
trações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil 
e pelos controles internos que ela determinou como necessários para per- 
mitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção rele- 
vante, independentemente se causada por fraude e erro, Na elaboração das 
demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação 
da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando apli- 
cável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso 

| dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser   
que a administração pretenda cessar suas operações, ou não tenha nenhu- 
ma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os res- 
ponsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade 
pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras. 
Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações fi- 
nanceiras: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as de- 
monstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir re- 
latório 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 de auditoria sempre detectam as eventu- 
ais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes 
de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente 
ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, 
as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas de- 
monstrações financeiras. Como parte da auditoria realizada de acordo com 
as normas brasileiras de auditoria, exercemos julgamento profissional e 
mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: e Iden- 
tificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações 
financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos 
e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem 
como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para funda- 
mentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resul- 
tante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode 
envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão 
ou representações falsas intencionais. e Obtemos entendimento dos con- 
troles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos 
de auditoria apropriados as circunstâncias, mas, não, com o objetivo de 
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade. e 
Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade 
das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administra- 
ção. e Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base 
contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de audi- 
toria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condi- 
ções que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de 
continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que existe incerteza 
relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para 

as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir mo- 
dificação em nossa opinião, se 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. e Avalia- 
mos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações 
financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras re- 
presentam as correspondentes transações e os eventos de maneira compa- 
tível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os 
responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance 
planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de audi- 
toria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos 
que identificamos durante nossos trabalhos. Belém, 24 de março de 2.020. 
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