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PRÓ-SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) MIRANTE - UBERABA/MG

Demonstração do resultado
([HUFLFLR¿QGRHPGHGH]HPEUR- Em Reais
Receitas Operacionais
1RWD


Receitas de subvenções - custeio
13 16.254.946 16.254.946
Doações
283
236
5HFHLWDV¿QDQFHLUDV



7RWDOGDV5HFHLWDV
  
Despesas Operacionais
Despesas com pessoal
14 (6.138.437) (4.928.614)
Serviços de terceiros
15 (9.095.708) (8.680.427)
Custo corporativo compartilhado
16 (1.204.068) (1.204.068)
Drogas, medicamentos e materiais
17 (1.957.945) (2.200.254)
  
Despesas gerais
18
(304.239)
(309.380)
'HVSHVDV¿QDQFHLUDV

 

 

7RWDOGDV'HVSHVDV
   
'p¿FLWGR([HUFtFLR
   
Demonstração do resultado abrangente
([HUFtFLR¿QGRHPGHGH]HPEUR- Em Reais


'p¿FLWGR([HUFtFLR
  
Outros resultado abrangentes
5HVXOWDGR$EUDQJHQWHGR([HUFtFLR
  
Demonstração das mutações do patrimônio líquido
([HUFLFLR¿QGRHPGHGH]HPEUR Em Reais
3DWULP{QLR 'p¿FLWGR
social
exercício
Total
(PGH-DQHLURGH

 

7UDQVIHUrQFLD
 

'p¿FLWGRH[HUFtFLR
   
(PGH'H]HPEURGH
    
7UDQVIHUrQFLD
  
'p¿FLWGRH[HUFtFLR
   
(PGH'H]HPEURGH     

CNPJ nº 24.232.886/0154-31
Demonstrações Financeiras
Balanço Patrimonial em 31 de dezembro - Em Reais
3DVVLYRHSDWULP{QLROtTXLGR
1RWD


$WLYR
1RWD


Circulante
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
4
1.767
914
Fornecedores
8 1.534.586
1.437.289
Contas de receber
5
785.579
1.354.579
Honorários médicos
9
732.380
628.208
Estoques
6
143.791
143.963
Obrigações sociais e trabalhistas
10
930.276
707.946
Adiantamento a fornecedores
752
5.334
2EULJDo}HV¿VFDLV



Partes relacionadas
7
285.738
Partes relacionadas
7 1.047.132
Despesas antecipadas
42.769
Outros passivos circulante
211
Outros ativos circulante
20.624
25.414
 
 
Não Circulante
Não Circulante
Provisão para descontinuidade
12
308.731
131.624
Realizável a longo prazo


Depósitos judiciais
47
47
Patrimônio Líquido Negativo


Patrimônio social
(1.115.293)
(40.373)
Imobilizado
26.686
30.954
'H¿FLWGRH[HUFtFLR
   


  


7RWDOGR$WLYR
  
7RWDOGR3DVVLYR
  
1RWDVH[SOLFDWLYDVGDDGPLQLVWUDomRjVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV
([HUFtFLR¿QGRHPGHGH]HPEURGHHCifras apresentadas em reais.
culáveis acrescidos, quando aplicável dos correspondentes encargos,
 &RQWH[WR 2SHUDFLRQDO D  2EMHWLYRV 6RFLDLV A Pró-Saúde Asvariações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço
VRFLDomR %HQH¿FHQWH GH $VVLVWrQFLD 6RFLDO H +RVSLWDODU GH DJRUD
patrimonial. G  3URYLV}HV Uma provisão é reconhecida no balanço
em diante denominada “a Entidade”, é uma Entidade civil, de direito
quando a Entidade possui uma obrigação legal ou constituída como
SULYDGRVHP¿QVOXFUDWLYRV¿ODQWUySLFDHTXHWHPSRU¿QDOLGDGHGH
resultado de um evento passado, e é provável que em recurso econôDFRUGRFRPVHXHVWDWXWRVRFLDO,3UHVWDUDVVLVWrQFLDjVD~GHHVHUmico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são regisviços médico-hospitalares a quantos procurarem seus serviços, sem
tradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. e)
distinção de nacionalidade, raça, credo religioso, opinião política ou
3DWULP{QLR VRFLDO Composto pelos resultados obtidos ao longo do
qualquer outra condição, tanto em regime de internação quanto amSHUtRGR GH H[LVWrQFLD GD (QWLGDGH TXH QmR WHP FDSLWDO VRFLDO GHYLEXODWRULDO ,,  3UHVWDU DVVLVWrQFLD VRFLDO SRU PHLR GH DVLORV FUHFKHV
2EULJDo}HV6RFLDLVH7UDEDOKLVWDV
GRjVXDQDWXUH]DMXUtGLFDGHDVVRFLDomRFRQIRUPHSUHYrRDUWH
e outras atividades que ajudem a comunidade a se realizar. III - De'HVFULomR


seguintes do Código Civil. I  5HFHLWDV H GHVSHVDV O resultado das
senvolver a pesquisa, tanto pura quanto aplicada, sobretudo em seus
Salários e ordenados
319.436
267.199
RSHUDo}HVpDSXUDGRSHORUHJLPHGHFRPSHWrQFLDGHH[HUFtFLRWHQGRR
estabelecimentos, para favorecer o aperfeiçoamento das atividades da
seu
valor
apurado,
incorporado
ao
patrimônio
social.
Receitas
de
subFGTS
48.056
36.523
VD~GH,9/HYDUDHIHLWRDWLYLGDGHVGHVD~GHFRPXQLWiULDFRPYLVWDV
venções custeio: As receitas auferidas por subvenções correspondem
j SUHYHQomR GD GRHQoD RULHQWDomR VDQLWiULD H LPXQL]DomR$LQGD GH
INSS
30.102
26.873
jFREHUWXUDGRVJDVWRVGHFXVWHLRGRVUHVSHFWLYRVREMHWRVFRQWUDWDGRV
DFRUGRFRPRVHXHVWDWXWRSDUDDWLQJLUVXDV¿QDOLGDGHVD3Uy6D~GHGHProvisão de Férias e encargos
525.074
370.080
e são reconhecidas no resultado do exercício proporcionalmente aos
senvolverá as seguintes atividades: I - Desenvolver atividades educaOutras
7.608
7.270
gastos incorridos. Custos e despesas: Os custos e despesas incorridos
cionais na saúde, podendo fundar e manter escolas, faculdades e cursos


FRUUHVSRQGHP EDVLFDPHQWH jV GHVSHVDV FRP SHVVRDO R FRQVXPR GH
em geral e franqueá-los a quem de direito os procurar, podendo inclu2EULJDo}HV)LVFDLV
materiais e medicamentos hospitalares, serviços médicos necessários
sive conceder bolsas de estudo. II - Prestar serviços em administra'HVFULomR


ao funcionamento da unidade hospitalar, serviços de terceiros relacioção hospitalar, na modalidade de assessoria e/ou consultoria técnicas,
Imposto de renda retido na fonte
37.694
28.569
nados direta ou indiretamente ao funcionamento das operações hospiGLDJQyVWLFRRXDDGPLQLVWUDomRSURSULDPHQWHGLWDD(QWLGDGHVFRQJr3,6&R¿QVH&6//


talares, despesas administrativas e os custos corporativos compartilhaneres ou não e também a estabelecimentos próprios ou de terceiros,


GRVJ ,QVWUXPHQWRV¿QDQFHLURV$WLYRV¿QDQFHLURVQmRGHULYDWLYRV
públicos ou privados. O eventual resultado das atividades remuneradas
 3URYLVmR SDUD 'HVFRQWLQXLGDGH GH &RQWUDWR Os valores proA Entidade reconhece os recebíveis e depósitos inicialmente na data
GHYHUiVHUREULJDWRULDPHQWHDSOLFDGRQRGHVHQYROYLPHQWRGHVXDV¿visionados a título de descontinuidade das atividades correspondem
HPTXHIRUDPRULJLQDGRV7RGRVRVRXWURVDWLYRV¿QDQFHLURVVmRUHQDOLGDGHV$3Uy6D~GHSUHVWDUiDVVLVWrQFLDJUDWXLWDDRVTXHQmRWLYHjPXOWDUHVFLVyULDGR)*76GHVREUHRYDORUGRVGHSyVLWRVQDV
conhecidos inicialmente na data da negociação na qual se torna uma
rem recursos, na proporção, ao menos, que preceitua a legislação em
contas vinculadas, mediante a previsão de rescisão de contrato de tradas partes das disposições contratuais do instrumento. Entidade tem
vigor, nos estabelecimentos próprios e naqueles eventualmente aceitos
balho no encerramento do contrato de gestão. Esses custos incorridos
RV VHJXLQWHV DWLYRV ¿QDQFHLURV QmR GHULYDWLYRV FDL[D H HTXLYDOHQWHV
em comodato ou qualquer outra forma de contratação. b) Contrato de
são parte integrante dos orçamentos, reconhecidos mediante provisão
de
caixas,
contas
a
receber
e
empréstimos
com
partes
relacionadas.
*HVWmR8QLGDGHGH3URQWR$WHQGLPHQWR 83$ 0LUDQWH A Próe distribuídos ao longo dos períodos do contrato de gestão pactuado.
3DVVLYRV¿QDQFHLURVQmRGHULYDWLYRV7RGRVRVSDVVLYRV¿QDQFHLURV
6D~GH$VVRFLDomR%HQH¿FHQWHGH$VVLVWrQFLD6RFLDOH+RVSLWDODUHP
A movimentação da provisão no exercício foi a seguinte:
não derivativos da Entidade são reconhecidos inicialmente na data de
03 de setembro de 2.014, celebrou com a Prefeitura Municipal de Ube'HVFULomR


negociação na qual se torna uma parte das disposições contratuais do
raba Contrato de Gestão para gerenciamento e execução de atividades
Saldo
inicial
131.624
LQVWUXPHQWR$(QWLGDGHEDL[DXPSDVVLYR¿QDQFHLURTXDQGRWHPVXDV
e serviços de saúde a ser desenvolvido na Unidade de Pronto AtendiAdições
(Nota
14
despesa
com
pessoal)
198.374
150.762
obrigações contratuais retiradas, canceladas ou vencidas. A Entidade
PHQWR 83$  0LUDQWH FRP YLJrQFLD GH  'R]H  PHVHV SRGHQGR
Baixas
por
rescisões
de
contratos
(21.267)
(19.138)
WHP RV VHJXLQWHV SDVVLYRV ¿QDQFHLURV QmR GHULYDWLYRV IRUQHFHGRUHV
ser prorrogado por igual período, até o limite de cinco anos. c) Plano
6DOGR¿QDO


honorários médicos e empréstimos com partes relacionadas.
GHDomR&RQWUDWRGHJHVWmRA Administração da Pró-Saúde, vem
5HFHLWDVFRP6XEYHQo}HV&XVWHLRAs receitas com subven&DL[DH(TXLYDOHQWHVGH&DL[D
LPSOHPHQWDQGRHVIRUoRVSDUDUHSDFWXDURFRQWUDWRGHJHVWmR¿UPDGR
ções
custeio
correspondem
ao
contrato
de
gestão
pactuado
com a
'HVFULomR


com a Prefeitura Municipal de Uberaba/MG, com o objetivo de equi3UHIHLWXUD0XQLFLSDOGH8EHUDED2VYDORUHVVmRUHODWLYRVjFREHUCaixa
800
800
librar os custos da unidade com as receitas. Nos dois anos encerrados,
tura dos gastos de custeio dos respectivos objetos contratados e em
Banco conta movimento (a)
967
114
HPIXQomRGRVGp¿FLWVDSXUDGRVDXQLGDGHSDVVRXDDSUHVHQWDUFDSLWDO
31 de dezembro de 2016 montam a R$ 16.254.946 de 2.015 montou


circulante líquido e patrimônio social negativo. Enquanto o reajuste
a R$ 16.254.946.
(a) Corresponde ao saldo disponível em conta corrente no Banco
do contrato de gestão não ocorrer, a Administração buscará medidas
'HVSHVDVFRP3HVVRDO
Santander.
alternativas que são: reduzir ainda mais os custos sem prejudicar os
'HVFULomR


&RQWDVD5HFHEHU
DWHQGLPHQWRVKRVSLWDODUHVHREWHUHPSUpVWLPRV¿QDQFHLURVFRPRXWUDV
Salários e ordenados
(3.290.980) (2.755.657)
'HVFULomR


unidades da Pró-Saúde.  %DVH GH 3UHSDUDomR As demonstrações
Horas extras e adicionais
(597.546)
(405.563)
Prefeitura do Município de Uberaba/MG
785.579
1.354.579
¿QDQFHLUDVIRUDPHODERUDGDVFRPEDVHQDVSUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDV
Décimo terceiro salário
(315.364)
(288.396)
 
no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, os pronunciamenCesta Basica/Refeição
(291.300)
(120.435)
Subsequente ao encerramento do exercício social e até a data de aproWRV DV RULHQWDo}HV H DV LQWHUSUHWDo}HV HPLWLGDV SHOR &RPLWr GH 3URInsalubridade
(347.891)
(265.964)
YDomR GHVVDV GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV R PRQWDQWH HP DEHUWR IRL
nunciamentos Contábeis (CPC) e as normas emitidas pelo Conselho
Férias
(540.658)
(439.527)
integralmente recebido.
Federal de Contabilidade (CFC), em especial a Resolução CFC n°
FGTS
(404.786)
(329.920)
(VWRTXHV
TXHDSURYRXD,7*SDUDDV(QWLGDGHVVHP¿QDOLGDGHGH
'HVFULomR


Provisão para descontinuidade
OXFURV$HPLVVmRGHVVDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVIRLDSURYDGDSHOD
Medicamentos
55.941
49.234
diretoria em 06 de Março de 2.017. %DVHGH0HQVXUDomRAs de- Multa rescisória FGTS
(198.374)
(150.762)
Materiais de Higiene e limpeza
9.134
21.339
PRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVIRUDPSUHSDUDGDVFRPEDVHQRFXVWRKLVWyULFR
Contribuição Patronal ao INSS
(1.369.736) (1.069.774)
Materiais de Expediente e Impressos
20.949
14.720
FRPH[FHomRGRVLQVWUXPHQWRV¿QDQFHLURVPHQVXUDGRVSHORYDORUMXVWR
Isenção da Contribuição Patronal ao INSS 1.369.736
1.069.774
Materiais hospitalares de consumo
39.528
26.988
por meio do resultado. 0RHGDIXQFLRQDOHPRHGDGHDSUHVHQWDPIS
(50.625)
(41.432)
Uniformes e Enxovais
6.275
9.294
omR(VVDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVVmRDSUHVHQWDGDVHPUHDOTXHp
Outras
(100.913)
(130.958)
Materiais de Manutenção Predial,
a moeda funcional da Entidade. 5HVXPRGDV3ULQFLSDLV3UiWLFDV
  
Máquinas e Equipamentos
1.702
8.117
&RQWiEHLV $V SROtWLFDV FRQWiEHLV GHVFULWDV HP GHWDOKHV DEDL[R WrP
6HUYLoRVGH7HUFHLURV
0DWHULDLV*rQHURV$OLPHQWtFLRV


sido aplicadas de maneira consistente a todos os períodos apresentados
'HVFULomR


Outros
9.182
8.521
QHVVDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVD (VWLPDWLYDVFRQWiEHLVA elaboServiços médicos de terceiros
(7.408.406) (7.379.906)


UDomRGHGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVGHDFRUGRFRPDVSUiWLFDVFRQWiServiços de terceiros
(1.687.302) (1.300.521)
3DUWHV5HODFLRQDGDV
beis adotadas no Brasil requer que a Administração da Entidade use de
  
A receber (a pagar)
julgamento na determinação e registro de estimativas contábeis. Ati&XVWRV&RUSRUDWLYRV&RPSDUWLOKDGRVRefere-se ao custo cor'HVFULomR


YRVHSDVVLYRVVLJQL¿FDWLYRVVXMHLWRVDHVVDVHVWLPDWLYDVHSUHPLVVDV
porativo compartilhado da Sede Administrativa, relativo ao apoio técHospital Uberaba (a)
385.577
347.467
inclui a provisão para créditos de liquidação duvidosa e provisão para
nico especializado, administração e processamento de informações da
UPA - São Benedito/MG (a)
(531.640)
38.610
FRQWLQJrQFLDVTXDQGRFRQVWLWXtGDVHDSURYLVmRSDUDGHVFRQWLQXLGDunidade hospitalar.
Pró-Saúde - Sede Social (a)
(78)
de. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá
'URJDV0DWHULDLV(0HGLFDPHQWRV
Pró-Saúde - Sede Administrativa
resultar em valores diferentes dos estimados em razão de imprecisões
'HVFULomR


- Serviços compartilhados (b)
(900.991)
(100.339)
inerentes ao processo da sua determinação. b) Ativos circulantes e
Medicamentos
(697.726)
(680.002)
 

QmRFLUFXODQWHVCaixa e equivalentes de caixa: Incluem valores em
Alimentação Terceirizada
(236.584)
(402.048)
D   (PSUpVWLPRV Corresponde a empréstimos cedidos a (tomado
caixa, contas bancárias e investimentos de curto prazo com liquidez
Materiais de uso do paciente
(475.951)
(391.548)
GH RXWUDVXQLGDGHVSHUWHQFHQWHVj3Uy6D~GH$VVRFLDomR%HQH¿FHQimediata e vencimento igual ou inferior a 90 (noventa) dias e com
Gases medicinais
(84.981)
(123.932)
WHVGH$VVLVWrQFLD6RFLDOH+RVSLWDODUVHPDFREUDQoDGHHQFDUJRVH
baixo risco de variação no valor de mercado, sendo demonstrados pelo
Ajuste
De
Inventario
(96.206)
(186.495)
prazo para devolução. E &XVWRV&RUSRUDWLYRV&RPSDUWLOKDGRV
custo acrescido de juros auferidos. Contas a receber de clientes: As
Materiais
de
limpeza
e
lavanderia
(131.042)
(140.364)
5HIHUHVHDRVYDORUHVDUHSDVVDUj6HGH$GPLQLVWUDWLYDGD3Uy6D~GH
contas a receber de clientes correspondem aos valores a receber de
Impressos
e
materiais
de
Expediente
(139.509)
(124.729)
$VVRFLDomR %HQH¿FHQWHV GH $VVLVWrQFLD 6RFLDO H +RVSLWDODU SHOD
clientes pela prestação de serviços no curso normal das atividades da
Outros
(95.946)
(151.136)
contraprestação de serviços relativo ao apoio técnico especializado,
Entidade. São registradas pelo valor faturado, obedecendo ao regime



administração e processamento de informações, denominado de custo
FRQWiELOGDFRPSHWrQFLD$SURYLVmRSDUDFUpGLWRVGHOLTXLGDomRGXYL'HVSHVDV*HUDLVH$GPLQLVWUDWLYDV
corporativo compartilhado.
GRVDpFRQVWLWXtGDHPPRQWDQWHVFRQVLGHUDGRVVX¿FLHQWHVSHOD$GPL'HVFULomR


)RUQHFHGRUHV
nistração da Entidade para fazer face eventuais perdas na realização
Depreciação e amortização
(4.267)
(3.897)
'HVFULomR


dos créditos, quando necessário. Estoques: Os estoques são avaliados
Contribuições
a
associações
de
classes
(29.377)
(11.482)
Materiais e medicamentos
1.138.734
1.019.203
ao custo médio de aquisição, que não exceda o valor de realização
Manutenções
(28.976)
(69.239)
Serviços de terceiros - Pessoa jurídica
395.853
418.086
e referem-se aos produtos de materiais médico-hospitalares, de conViagens e ajuda de custo
(15.498)
(9.707)

VHUYDomR H FRQVXPR JHUDO KLJLHQH ODYDQGHULD JrQHURV DOLPHQWtFLRV
Seguros
(33.043)
(41.822)
+RQRUiULRV0pGLFRVOs honorários médicos a pagar estão regisHPHGLFDPHQWRVImobilizado: Refere-se aos bens corpóreos adquiriTelefone
(11.442)
(18.540)
trados pelo valor de liquidação das obrigações e apresentam a seguinte
dos e são demonstrados pelo valor do custo de aquisição. Contempla a
Energia elétrica
(135.662)
(130.897)
composição:
depreciação correspondente, que é calculada pelo método linear e leva
Anúncios e publicações
(22.301)
'HVFULomR


em consideração o tempo de vida útil e econômica estimado dos bens.
Outros
(23.673)
(23.797)
Honorários médicos pessoa jurídica
732.380
628.208
F  3DVVLYRV FLUFXODQWHV H QmR FLUFXODQWHV Os passivos circulantes
 



e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calRelatório dos Auditores Independentes Sobre as Demonstrações Financeiras
$RV $GPLQLVWUDGRUHV 3Uy6D~GH $VVRFLDomR %HQH¿FHQWH GH $VDHYLGrQFLDGHDXGLWRULDREWLGDpVX¿FLHQWHHDSURSULDGDSDUDIXQGDrealista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis
sistência Social e Hospitalar - Unidade de Pronto Atendimento
mentar nossa opinião com ressalva. Incerteza relevante relacionada
pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela
83$  0LUDQWH  8EHUDED0* 2SLQLmR FRP UHVVDOYD ExamiFRPDFRQWLQXLGDGHRSHUDFLRQDOA Unidade de Pronto Atendimento
VXSHUYLVmRGRSURFHVVRGHHODERUDomRGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV
QDPRV DV GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV GD Pró-Saúde Associação Betem apurado prejuízos operacionais constantes, fato que tornou o capiResponsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações
QH¿FHQWHGH$VVLVWrQFLD6RFLDOH+RVSLWDODU8QLGDGHGH3URQWR
tal circulante líquido e o patrimônio líquido negativo. Conforme nota
¿QDQFHLUDV Nossos objetivos são obter segurança razoável de que
Atendimento (UPA) Mirante - Uberaba/MG (entidade) que comexplicativa n° 1c, a Administração está implementando esforços no
DV GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV WRPDGDV HP FRQMXQWR HVWmR OLYUHV GH
preende o balanço patrimonial, em 31 de dezembro de 2.016, e as
sentido de repactuar o contrato de gestão junto a Prefeitura do Munidistorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro,
respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das
cípio de Uberaba/MG para equilibrar os custos e receitas. No entanto,
e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança raPXWDo}HVGRSDWULP{QLROtTXLGRQHJDWLYRHGRVÀX[RVGHFDL[DSDUD
DFRQWLQXLGDGHRSHUDFLRQDOGDHQWLGDGHHVWiGLUHWDPHQWHUHODFLRQDGDj
zoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a
R H[HUFtFLR ¿QGR QDTXHOD GDWD EHP FRPR DV FRUUHVSRQGHQWHV QRWDV
obtenção de recursos com entidades ligadas, esforços para realização
auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras de auditoria
explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em
de forma tempestiva de seus recebíveis e principalmente o sucesso da
sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As disnossa opinião, exceto pelos efeitos do assunto descrito na seção a serenegociação do contrato de gestão. Nossa opinião não contém restorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas
guir, intitulada “Base para opinião com ressalva”, as demonstrações
salva relacionada a esse assunto. 2XWURV DVVXQWRV 'HPRQVWUDo}HV
UHOHYDQWHVTXDQGRLQGLYLGXDOPHQWHRXHPFRQMXQWRSRVVDPLQÀXHQ¿QDQFHLUDV DFLPD UHIHULGDV DSUHVHQWDP DGHTXDGDPHQWH HP WRGRV RV
¿QDQFHLUDVGRH[HUFtFLRDQWHULRU$VGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVGR
ciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos
DVSHFWRVUHOHYDQWHVDSRVLomRSDWULPRQLDOH¿QDQFHLUDGDHQWLGDGHHP
H[HUFtFLR¿QGRHPGHGH]HPEURGHIRUDPSRUQyVDXGLWDGDV
XVXiULRV WRPDGDV FRP EDVH QDV UHIHULGDV GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV
31 de dezembro de 2.016, o desempenho de suas operações e os seus
e nosso relatório emitido em 18 de Abril de 2.016 conteve ressalva
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras
ÀX[RV GH FDL[D SDUD R H[HUFtFLR ¿QGR QHVVD GDWD GH DFRUGR FRP DV
VREUHDLPSRVVLELOLGDGHGH¿UPDUMXt]RVREUHDH[LVWrQFLDGRVHVWRTXHV
GHDXGLWRULDH[HUFHPRVMXOJDPHQWRSUR¿VVLRQDOHPDQWHPRVFHWLFLVpráticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião com ressalno valor de R$ 143.963. Responsabilidade da administração e da
PRSUR¿VVLRQDODRORQJRGDDXGLWRULD$OpPGLVVR,GHQWL¿FDPRVH
YDEm 31 de dezembro de 2.016 os estoques da Entidade montam a
JRYHUQDQoD SHODV GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV A administração da
DYDOLDPRV RV ULVFRV GH GLVWRUomR UHOHYDQWH QDV GHPRQVWUDo}HV ¿QDQ51mRIRLSRVVtYHO¿UPDUMXt]RVREUHDH[LVWrQFLDHYDORULEntidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação das
ceiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos
zação do mesmo por inventário físico, bem como, por meio de outros
GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV GH DFRUGR FRP DV SUiWLFDV FRQWiEHLV DGRe executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos,
procedimentos de auditoria. Nossa auditoria foi conduzida de acordo
tadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como
EHPFRPRREWHPRVHYLGrQFLDGHDXGLWRULDDSURSULDGDHVX¿FLHQWHSDUD
com as normas brasileiras de auditoria. Nossas responsabilidades,
QHFHVViULRVSDUDSHUPLWLUDHODERUDomRGHGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVOLfundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção releem conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir,
vres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude
vante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonsHHUUR1DHODERUDomRGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVDDGPLQLVWUDomR
a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio,
WUDo}HV¿QDQFHLUDV´6RPRVLQGHSHQGHQWHVHPUHODomRj(QWLGDGHGH
é responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar
IDOVL¿FDomRRPLVVmRRXUHSUHVHQWDo}HVIDOVDVLQWHQFLRQDLV Obtemos
acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Étioperando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados
entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para
FD3UR¿VVLRQDOGR&RQWDGRUHQDVQRUPDVSUR¿VVLRQDLVHPLWLGDVSHOR
com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na
SODQHMDUPRVSURFHGLPHQWRVGHDXGLWRULDDSURSULDGRVjVFLUFXQVWkQFLDV
Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais resHODERUDomRGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVDQmRVHUTXHDDGPLQLVWUDPDVQmRFRPRREMHWLYRGHH[SUHVVDUPRVRSLQLmRVREUHDH¿FiFLDGRV
ponsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que
ção pretenda cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa
controles internos da Entidade.  Avaliamos a adequação das políticas

'HPRQVWUDomRGRVÀX[RVGHFDL[D0pWRGR,QGLUHWR
([HUFLFLR¿QGRHPGHGH]HPEUR- Em reais
Fluxo de caixa das atividades operacionais 

'p¿FLWGRH[HUFtFLR
  
Ajustado por:
Depreciação e amortização
4.267
3.897
'p¿FLWGRH[HUFtFLRDMXVWDGRV
  
Variações nos ativos e passivos
Contas de receber
569.000 (1.354.579)
Estoques
172
(46.510)
4.582
(2.884)
Adiantamento a fornecedores
Despesas antecipadas
(42.769)
Outros ativos circulante
4.790
(25.414)
Depósitos judiciais
(47)
Fornecedores
97.297
1.298.460
Honorários médicos
104.172
628.208
Obrigações sociais e trabalhistas
222.330
707.154
2EULJDo}HV¿VFDLV


Estoques de terceiros
(173)
Outros passivos circulante
211
Provisão para descontinuidade
177.107
131.624
Caixa líquido (aplicado nas) gerado
 SHODVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV
 

Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Aquisições de ativo imobilizado e intangível
(30.707)
Caixa líquido aplicado nas
 DWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWRV


)OX[RGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVGH¿QDQFLDPHQWRV
Empréstimos (tomados) cedidos Partes relacionadas
1.332.871
(313.269)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas)
 DWLYLGDGHVGH¿QDQFLDPHQWRV


Aumento (redução) do caixa
 HHTXLYDOHQWHVGHFDL[D


Demonstração do aumento (redução)
do caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício
914
23.482
1R¿PGRH[HUFtFLR


Aumento (redução) do caixa
 HHTXLYDOHQWHVGHFDL[D


 ,QVWUXPHQWRV )LQDQFHLURV 2V LQVWUXPHQWRV ¿QDQFHLURV TXH D
(QWLGDGHSRVVXLVmRFODVVL¿FDGRVGDVHJXLQWHIRUPD
'HVFULomR


Ativos
Valor justo por meio do resultado
Caixa e equivalentes de caixa
1.767
914
Empréstimos e recebíveis
Contas a receber
785.579
1.354.579
Partes relacionadas
285.738
7RWDO
 
Passivos
Pelo custo amortizado
Fornecedores
1.534.586
1.437.289
Honorários médicos
732.380
628.208
Partes relacionadas
1.047.132
7RWDO
 
5LVFRGHOLTXLGH]2SULQFLSDOULVFR¿QDQFHLURFRQVLGHUDGRSHOD$Gministração da Entidade é o risco de liquidez, onde a Entidade possa
HYHQWXDOPHQWHHQFRQWUDUGL¿FXOGDGHVHPFXPSULUFRPDVREULJDo}HV
DVVRFLDGDVFRPVHXVSDVVLYRV¿QDQFHLURVTXHVmROLTXLGDGRVFRPSDJDPHQWRV j YLVWD H GHSHQGH GD UHDOL]DomR ¿QDQFHLUD GR &RQWUDWR GH
Gestão. A Entidade trabalha alinhando a disponibilidade e a geração
de recursos de modo a cumprir suas obrigações nos prazos acordados.
,166&RWD3DWURQDO D &HUWL¿FDGRGH(QWLGDGH%HQH¿FHQWH
GH$VVLVWrQFLD6RFLDOEm 28 de junho 2.012, a entidade protocolou o
SHGLGRGHUHQRYDomRGR&(%$6 &HUWL¿FDGRGH(QWLGDGH%HQH¿FHQWH GH $VVLVWrQFLD 6RFLDO  QR 0LQLVWpULR GD 6D~GH UHODWLYR DR WULrQLR
DHPFXPSULPHQWRDRDUWGD/HLVHQGRTXH
DWpDGDWDGHDSURYDomRGHVVDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVDLQGDQmR
foi julgado. Em 01 de agosto de 2.015 foi protocolado novo requerimento de renovação, registrado pelo SIPAR nº 25000.100966/2015-61
e está aguardando análise em ordem cronológica. O CEBAS esteve
válido durante todo o exercício de 2.016 por determinação do art. 8º
do Decreto Federal nº 8.242/14. A Pró-Saúde atende assim os requiVLWRV FRQVWLWXFLRQDLV H OHJDLV UHIHUHQWHV j FRQFHVVmR H UHQRYDomR GR
CEBAS, o que lhe reconhece a imunidade em relação aos tributos a ela
referidos, principalmente a cota patronal. .(b) Apresentação da cota
SDWURQDO A cota patronal está demonstrada em contas de Despesas
no grupo de “Ordenados e Encargos” e a respectiva isenção em conta
UHWL¿FDGRUDGRPHVPRJUXSRQmRDIHWDQGRRUHVXOWDGRGRH[HUFtFLR
F *DQKRVRXSHUGDVHULVFRVSRWHQFLDLVA cota patronal do INSS
registrada em contas de resultado não potencializa qualquer ganho ou
perda, excetuando-se a desoneração da contribuição de seus custos e
GHVSHVDVRSHUDFLRQDLVTXHOKHDWULEXLPDLRUH¿FLrQFLDQRGHVHQYROYLmento de suas atividades.  ,PXQLGDGH H ,VHQomR 7ULEXWiULD A
3Uy6D~GH$VVRFLDomR%HQH¿FHQWHGH$VVLVWrQFLD6RFLDOH+RVSLWDODU
- Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Mirante - Uberaba/MG, é
XPDHQWLGDGHVHP¿QVOXFUDWLYRVLPXQHDRUHFROKLPHQWRGRLPSRVWR
de renda e isenta da contribuição social sobre o superávit, assim como
HPUHODomRjFRQWULEXLomRSDWURQDOGR,166&RPUHODomRDRVGHPDLV
tributos sobre as atividades próprias, destacamos: PIS (Programa de
Integração Social): A entidade está sujeita ao pagamento da contribuiomRSDUDR3,6FDOFXODGDVREUHDIROKDGHVDOiULRVjDOtTXRWDGHGH
DFRUGRFRPD/HLQ&2),16 &RQWULEXLomRSDUD¿QDQFLDmento da seguridade social): A entidade é isenta do pagamento da Co¿QVLQFLGHQWHVREUHDVUHFHLWDVGHVXDVDWLYLGDGHVSUySULDVGHDFRUGR
FRPDV/HLVQH3DUD¿P~QLFRHH[FOXVLYRGH
divulgação, as contribuições sociais usufruídas foram:
'HVFULomR


Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social
487.661
487.721
Contribuição patronal ao INSS
1.369.736
1.069.774
 
 3DFLHQWHV $WHQGLGRV A entidade prestou serviços apenas ao
686 6LVWHPD ÒQLFR GH 6D~GH  DWHQGHQGR DVVLP D /HL 
que determina o percentual mínimo de atendimento a pacientes S.U.S
HPSDUD¿QVGHJUDWXLGDGH
Dom Eurico dos Santos Veloso
Presidente
Jocelmo Pablo Mews
Diretor Geral da Pró-Saúde
Fábio de Souza Machado
Diretor Administrativo
Geralda Sérvola dos Santos
Contadora - CRC: MG-064246/O-1
Renato Souza de Almeida
Contador Geral - CRC: SP 218068/O-6 “S” - MG
contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.  Concluímos sobre a
adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidaGHRSHUDFLRQDOHFRPEDVHQDVHYLGrQFLDVGHDXGLWRULDREWLGDVVHH[LVte incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam
OHYDQWDUG~YLGDVLJQL¿FDWLYDHPUHODomRjFDSDFLGDGHGHFRQWLQXLGDGH
operacional da Entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para
DV UHVSHFWLYDV GLYXOJDo}HV QDV GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV RX LQFOXLU
PRGL¿FDomRHPQRVVDRSLQLmRVHDVGLYXOJDo}HVIRUHPLQDGHTXDGDV
1RVVDV FRQFOXV}HV HVWmR IXQGDPHQWDGDV QDV HYLGrQFLDV GH DXGLWRULD
obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições
futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade
operacional. Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conte~GR GDV GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV LQFOXVLYH DV GLYXOJDo}HV H VH DV
GHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVUHSUHVHQWDPDVFRUUHVSRQGHQWHVWUDQVDo}HV
e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação
adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança
a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da
DXGLWRULD H GDV FRQVWDWDo}HV VLJQL¿FDWLYDV GH DXGLWRULD LQFOXVLYH DV
HYHQWXDLVGH¿FLrQFLDVVLJQL¿FDWLYDVQRVFRQWUROHVLQWHUQRVTXHLGHQWL¿FDPRVGXUDQWHQRVVRVWUDEDOKRV
Uberaba, 06 de Março de 2.017.
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CRC 2SP018.611/O-8
Mauricio Diácoli
CRC 1SP129.562/O-5 “S” - MG
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