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tado das operações é apurado pelo regime de competência de exercício, 
tendo o seu valor apurado, incorporado ao patrimônio social. Receitas de 
subvenções 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 in-
corridos. Custos e despesas: Os custos e despesas incorridos correspon-
dem basicamente às despesas com pessoal, o consumo de materiais e 
medicamentos hospitalares, serviços médicos necessários ao funciona-
mento da unidade hospitalar, serviços de terceiros relacionados direta ou 
indiretamente ao funcionamento das operações hospitalares, despesas 
administrativas e os custos corporativos compartilhados. g) Instrumentos 
fi nanceiros: • Ativos fi nanceiros não derivativos: A Entidade reconhece 
os recebíveis e depósitos inicialmente na data em que foram originados. 
Todos os outros ativos fi nanceiros são reconhecidos inicialmente na data 
da negociação na qual se torna uma das partes das disposições contratu-
ais do instrumento. Entidade tem os seguintes ativos fi nanceiros não deri-
vativos: caixa e equivalentes de caixas e contas a receber. • Passivos fi -
nanceiros não derivativos: Todos os passivos fi nanceiros não derivativos 
da Entidade são reconhecidos inicialmente na data de negociação na qual 
se torna uma parte das disposições contratuais do instrumento. A Entidade 
baixa um passivo fi nanceiro quando tem suas obrigações contratuais reti-
radas, canceladas ou vencidas. A Entidade tem os seguintes passivos fi -
nanceiros não derivativos: fornecedores e honorários médicos.
4. Caixa e Equivalentes de Caixa: Descrição 2.017 2.016
Fundo Fixo 2.000 1.997
Banco (a) 1.284.694 1.799.561
 1.286.694 1.801.558
(a) Corresponde aos valores depositados em contas correntes no Banco do 
Brasil em 31 de dezembro de 2.017.
5. Contas a Receber: Descrição 2.017 2.016
Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes-Custeio 6.025.235 4.105.209
(-) Provisão para crédito de liquidação duvidosa (a) (694.392) (694.392)
 5.330.843 3.410.817
(a) Provisão para créditos de liquidação duvidosa: A provisão para cré-
dito de liquidação duvidosa foi constituída no valor de R$ 694.392, para 
fazer face aos valores vencidos acima de 360 dias, com expectativa re-
mota de recebimento fi nanceiro junto a Prefeitura Municipal de Mogi das 
Cruzes. Subsequente ao exercício social e até a data de aprovação dessas 
demonstrações fi nanceiras foi recebido o montante de R$ 1.338.537,20.
6. Estoques: Descrição 2.017 2.016
Medicamentos 146.330 165.871
Materiais hospitalares de consumo 300.566 410.332
Materiais de Higiene e limpeza 41.082 39.343
Materiais de Expediente e Impressos 43.357 44.106
Fios Cirúrgicos 19.509 21.335
Gêneros alimentícios de SND 32.872 29.881
Uniformes e enxovais 16.077 14.895
Outros 42.177 46.385
 641.970 772.148
7. Imobilizado, Intangível e Subvenções a Realizar
a) Composição  2.017  2.016
  Depreciação
Itens Custo Acumulada Líquido Líquido
Benfeitorias e instalações 434.435 (127.820) 306.615 344.015
Equipamentos de informática 751.862 (419.314) 332.548 436.138
Maquinas e equipamentos 6.771.611 (2.000.430) 4.771.181 5.446.958
Móveis e utensílios 2.956.600 (1.021.855) 1.934.745 2.217.247
Total imobilizado 10.904.236 (3.569.334) 7.345.088 8.444.358
Direitos de uso de software 1.082.553 (608.232) 474.321 643.612
Total intangível 1.082.553 (608.232) 474.321 643.612
(-) Subvenções a realizar* (7.051.951) - (7.051.951) (8.347.811)
Total intangível (7.051.951) - (7.051.951) (8.347.811)
* As subvenções a realizar referem-se a recursos públicos recebidos com 
destinação específi ca para aquisição de máquinas e equipamentos, sendo 
apropriada ao resultado do exercício na rubrica de receitas de subvenções - 
investimento, mediante ao valor correspondente a depreciação do bem, no 
exercício de 2017 no montante de R$ 1.295.960 (Em 2016 R$ 1.298.816).
b) Movimentação    Reali-
 Saldo em  Depre- zações Saldo em
Itens 31/12/16 Adições ciação /baixas 31/12/17
Benfeitorias
 e instalações 434.435 - - - 434.435
Equipamentos
 de informática 736.922 14.940 - - 751.862
Maquinas
 e equipamentos 6.771.248 363 - - 6.771.611
Móveis e utensílios 2.944.505 12.095 - - 2.956.600
(-) Depreciação (2.442.752) - (1.126.668) 86 (3.569.334)
Total imobilizado 8.444.358 27.398 (1.126.668) - 7.345.088
Direitos de uso
 de software 1.082.553 - - - 1.082.553
(-) Amortização (438.940) - (169.292) - (608.232)
Total intangível 643.612 - (169.292) - 474.321
(-) Subvenções
 a realizar (8.347.911) - - 1.295.960 (7.051.951)
Total
 subvenções (8.347.911) - - 1.295.960 (7.051.951)
c) Taxas de depreciação e amortização: As taxas de depreciação e 
amortização praticadas são:
Descrição Taxa ao ano
Equipamentos de informática 20,0%
Máquinas e equipamentos hospitalares 10,0%
Móveis e utensílios 10,0%
Direitos de uso de software 20,0%
8. Fornecedores: Descrição 2.017 2.016
Materiais e medicamentos 340.832 223.377
Imobilizado 1.704 2.362
Serviços de terceiros pessoa jurídica 542.909 455.634
 885.445 681.373
9. Honorários Médicos: Os honorários médicos a pagar estão registrados 
pelo valor de liquidação das obrigações:
Descrição 2.017 2.016
Honorários médicos pessoa jurídica 1.454.739 1.059.796
 1.454.739 1.059.796
10. Obrigações Sociais e Trabalhistas: 
Descrição 2.017 2.016
Salários e ordenados (a) 820.965 800.154
FGTS (a) 131.045 128.312
INSS 87.345 108.792
PIS - 19.536
Provisão de Férias e encargos 1.532.957 1.418.012
Outras 11.488 4.745
 2.583.800 2.479.551
(a) No exercício de 2.017, os salários e ordenados, assim como o FGTS re-
ferente ao mês de dezembro de 2.017, foram liquidados em janeiro de 2018.
11. Partes Relacionadas A pagar (receber)
Descrição 2.017 2.016
Hospital de Campo Limpo Pta. (a) (591) (591)
Hospital de Cubatão (a) (7.471) (7.471)

UBS - Alto do Ipiranga (a) (3.348) (4.831)
Única Fisioterapia e Reab - Dr. Aristides C Filho (a) (396) (1.151)
UPA - Porte II Dra. Corasi A de Andrade (a) 1.796 (1.383)
SAMU - Mogi 156 -
Pró-Saúde - Sede Administrativa (a) 190 (1.152.009)
Pró-Saúde - Sede Administrativa (b) 513.531 484.062
 503.868 (683.373)
(b) - Empréstimos: Corresponde a empréstimos efetuados às outras uni-
dades pertencentes à Pró-Saúde Associação Benefi centes de Assistência 
Social e Hospitalar, sem a cobrança de encargos e prazo para devolução. 
(c) - Custos Corporativos Compartilhados: Refere-se aos valores a re-
passar à Sede Administrativa da Pró-Saúde Associação Benefi centes de 
Assistência Social e Hospitalar, pela contraprestação de serviços relativo 
ao apoio técnico especializado, administração e processamento de infor-
mações, denominado de custo corporativo compartilhado. 12. Provisão 
para Descontinuidade de Contrato: Os valores provisionados a título de 
descontinuidade das atividades correspondem à multa rescisória do FGTS 
de 50% sobre o valor dos depósitos nas contas vinculadas, mediante a pre-
visão de rescisão de contrato de trabalho no encerramento do contrato de 
gestão. Esses custos incorridos são parte integrante dos orçamentos, reco-
nhecidos mediante provisão e distribuídos ao longo dos períodos do contrato 
de gestão pactuado. A movimentação da provisão no período foi a seguinte:
Descrição 2.017 2.016
Saldo inicial 852.860 497.016
Adições (Nota 15 - despesa com pessoal) 435.608 450.211
Baixas por rescisões / transferências (209.830) (94.367)
Saldo fi nal 1.078.638 852.860
13. Provisão para Contingências: Em 31 de dezembro de 2.017 e 2.016, 
baseado na opinião de seus assessores jurídicos, a Entidade não possui 
nenhum processo com probabilidade de perda provável ou possível em trâ-
mite na justiça. 14. Receitas com Subvenções - Custeio: As receitas com 
subvenções - custeio, correspondem ao contrato de gestão pactuado com a 
Prefeitura do Município de Mogi das Cruzes. Os valores são relativos à co-
bertura dos gastos de custeio dos respectivos objetos contratados e em 31 
de dezembro de 2.017 montam a R$ 40.530.000 (Em 2016 - R$ 40.380.000).
15. Despesas com Pessoal: Descrição 2.017 2.016
Salários e ordenados (10.585.120) (9.473.507)
Horas extras e adicionais (744.128) (1.499.774)
Décimo terceiro salário (937.205) (938.731)
Cesta Básica/Refeição (392.521) (361.376)
Vale transporte (101.199) (104.453)
Insalubridade (587.885) (568.915)
Férias (1.593.691) (1.542.560)
FGTS (1.148.502) (1.114.191)
Provisão para descontinuidade
 - Multa rescisória FGTS (435.608) (450.211)
Contribuição Patronal ao INSS (4.093.200) (3.737.095)
(-) Isenção da Contribuição Patronal ao INSS 4.093.200 3.737.095
PIS (107.258) (138.576)
(-) Isenção do PIS 76.894 -
Outras (274.490) (242.421)
 (16.830.713) (16.434.715)
16. Serviços de Terceiros: Descrição 2.017 2.016
Serviços médicos de terceiros (11.332.902) (11.668.771)
Serviços de terceiros pessoa jurídica (3.089.231) (3.424.596)
 (14.422.133) (15.093.368)
17. Custos Corporativos Compartilhados: Refere-se ao custo corporativo 
compartilhado da Sede Administrativa, relativo ao apoio técnico especializa-
do, administração e processamento de informações da unidade hospitalar.
18.Despesas Gerais e Administrativas:Descrição 2.017 2.016
Depreciação e amortização (1.295.960) (1.298.816)
Manutenções (686.211) (665.640)
Viagens e ajuda de custo (10.296) (5.298)
Locações (458.431) (383.998)
Energia elétrica, água, gás e telefonia (1.866.416) (2.120.661)
Bens de pequeno valor (13.259) (6.439)
Outras (729.971) (145.757)
 (5.060.544) (4.626.519)
19. Instrumentos Financeiros: Os instrumentos fi nanceiros

Ativo Nota 2.017 2.016
Circulante
Caixa e equivalentes de caixas 4 1.286.694 1.801.558
Contas a receber 5 5.330.843 3.410.817
Estoques 6 641.970 772.148
Despesas antecipadas  60.283 64.459
Adiantamento a fornecedores  80.712 -
Adiantamento a funcionários  124.608 107.622
Partes relacionadas 11 - 683.373
Outros ativos circulante  53.956 51.219
  7.579.066 6.891.196
Não Circulante
Depósitos judiciais  10.386 10.386
  10.386 10.386
Imobilizado 7 7.345.088 8.444.358
Intangível 7 474.321 643.612
Subvenções a realizar 7 (7.051.951) (8.347.910)
  767.458 740.060
Total do Ativo  8.356.910 7.641.642

Passivo e patrimônio liquido Nota 2.017 2.016
Circulante
Fornecedores 8 885.445 681.373
Honorários médicos 9 1.454.739 1.059.796
Obrigações sociais e trabalhistas 10 2.583.800 2.479.551
Obrigações fi scais  209.815 196.156
Partes relacionadas 11 503.868 -
  5.637.667 4.416.876
Não Circulante
Provisão para descontinuidade 12 1.078.638 852.860
  1.078.638 852.860
Patrimônio Líquido
Patrimônio social  2.371.906 3.246.032
Défi cit do exercício  (731.301) (874.126)
  1.640.605 2.371.906
Total do Passivo  8.356.910 7.641.642

Balanço Patrimonial em 31 de dezembro - Em reais Demonstração do resultado
Exercício fi ndo em 31 de dezembro - Em reais

Receitas Operacionais Nota 2.017 2.016
Receitas com subvenções - custeio 14 40.530.000 40.380.000
Receitas com subvenções - investimento 7b 1.295.960 1.298.816
Receitas fi nanceiras  111.179 282.854
Outras receitas  49.082 12.609
Total das Receitas  41.986.221 41.974.279
Despesas Operacionais
Despesas com pessoal 15 (16.830.713) (16.434.714)
Serviços de terceiros 16 (14.422.133) (15.093.368)
Custos corporativos compartilhados 17 (2.532.037) (2.236.737)
Drogas, medicamentos e materiais  (3.818.632) (4.331.033)
  (37.603.515) (38.095.852)
Despesas gerais e administrativas 18 (5.060.544) (4.626.519)
Despesa com provisão 
 para devedores duvidosos 5b - (70.682)
Despesas fi nanceiras  (53.463) (55.352)
  (5.114.007) (4.752.553)
Total das Despesas  (42.717.522) (42.848.405)
Défi cit do Exercício  (731.301) (874.126)

Demonstração do resultado abrangente do período
Exercício fi ndo em 31 de dezembro - Em Reais

 2.017 2.016
Défi cit do Exercício (731.301) (874.126)
Outros resultado abrangentes - -
Resultado Abrangente do Exercício (731.301) (874.126)

Demonstração das mutações do patrimônio líquido
Exercício fi ndo em 31 de dezembro - Em reais

 Patrimônio social Défi ct do exercício Total
Em 1°/01/2.016 1.176.051 2.069.981 3.246.032
Transferência 2.069.981 (2.069.981) -
Défi cit do exercício - (874.126) (874.126)
Em 31/12/2.016 3.246.032 (874.126) 2.371.906
Transferência (874.126) 874.126 -
Défi cit do exercício - (731.301) (731.301)
Em 31/12/2.017 2.371.906 (731.301) 1.640.605

Notas explicativas da administração às demonstrações fi nanceiras
Exercício / período fi ndo em 31 de dezembro de 2.017 e 2.016

Cifras apresentadas em reais.
1. Contexto Operacional: a) Objetivos Sociais: A Pró-Saúde Associação 
Benefi cente de Assistência Social e Hospitalar, de agora em diante deno-
minada “a Entidade”, é uma Entidade civil, de direito privado, sem fi ns lu-
crativos, fi lantrópica e que tem por fi nalidade, de acordo com seu estatuto 
social: I - Prestar assistência à saúde e serviços médico-hospitalares a 
quantos procurarem seus serviços, sem distinção de nacionalidade, raça, 
credo religioso, opinião política ou qualquer outra condição, tanto em regi-
me de internação quanto ambulatorial. II - Prestar assistência social por 
meio de asilos, creches e outras atividades que ajudem a comunidade a se 
realizar. III - Desenvolver a pesquisa, tanto pura quanto aplicada, sobretu-
do em seus estabelecimentos, para favorecer o aperfeiçoamento das ativi-
dades da saúde. IV - Levar a efeito atividades de saúde comunitária, com 
vistas à prevenção da doença, orientação sanitária e imunização. Ainda de 
acordo com o seu estatuto para atingir suas fi nalidades a Pró-Saúde de-
senvolverá as seguintes atividades: I - Desenvolver atividades educacio-
nais na saúde, podendo fundar e manter escolas, faculdades e cursos em 
geral e franqueá-los a quem de direito os procurar, podendo inclusive con-
ceder bolsas 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 tam-
bém a estabelecimentos próprios ou de terceiros, públicos ou privados. O 
eventual resultado das atividades remuneradas deverá ser obrigatoriamen-
te, aplicado no desenvolvimento de suas fi nalidades. A Pró-Saúde prestará 
assistência gratuita aos que não tiverem recursos, na proporção, ao me-
nos, que preceitua a legislação em vigor, nos estabelecimentos próprios e 
naqueles eventualmente aceitos em comodato ou qualquer outra forma de 
contratação. Contrato de Gestão - Hospital Municipal de Mogi das Cruzes/
SP. A Pró-Saúde Associação Benefi cente de Assistência Social e Hospita-
lar em 27 de março de 2.014, celebrou com a Prefeitura Municipal de Mogi 
das Cruzes, contrato de Gestão para gerenciamento e execução de ativida-
des e serviços de saúde a ser desenvolvido no Hospital Municipal de Mogi 
das Cruzes/SP, com vigência de 05 (Cinco) anos. 2. Base de Preparação: 
As demonstrações fi nanceiras foram elaboradas com base nas práticas 
contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, 
os pronunciamentos, as orientações e as interpretações emitidas pelo Co-
mitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e as normas emitidas pelo Con-
selho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a Resolução CFC n° 
1.409/12 que aprovou a ITG 2002, para as Entidades sem fi nalidade de 
lucros. A emissão dessas demonstrações fi nanceiras foi aprovada pela di-
retoria em 14 de Março de 2.018. 2.1. Base de Mensuração: As demons-
trações fi nanceiras foram preparadas com base no custo histórico com ex-
ceção dos instrumentos fi nanceiros mensurados pelo valor justo por meio 
do resultado. 2.2. Moeda funcional e moeda de apresentação: Essas 
demonstrações fi nanceiras são apresentadas em real, que é a moeda fun-
cional da Entidade. 2.3. Uso de estimativas e julgamentos: A elaboração 
das demonstrações fi nanceiras de acordo com as práticas contábeis ado-
tadas no Brasil requer que a Administração use de julgamentos e premis-
sas 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 transações envolvendo essas estimativas po-
derá resultar em valores diferentes dos registrados nas demonstrações fi -
nanceiras devido às imprecisões inerentes ao processo de sua determina-
ção. A Entidade revisa as estimativas e as premissas pelo menos 
anualmente. As informações sobre incertezas de premissas e estimativas 
que apresentem risco signifi cativo de resultar em ajuste material no próxi-
mo exercício fi nanceiro estão incluídas nas seguintes notas explicativas: • 
Nota 07 - Depreciação do ativo imobilizado; • Nota 12 - Provisão para des-
continuidade; • Nota 13 - Provisão para contingência. 3. Resumo das Prin-
cipais Práticas Contábeis: As políticas contábeis descritas em detalhes 
abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente a todos os períodos 
apresentados nessas demonstrações fi nanceiras. a) Ativos circulantes e 
não circulantes: • Caixa e equivalentes de caixa: Incluem 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 risco insignifi cante 
de variação no valor de mercado, sendo demonstrados pelo custo acresci-
do de juros auferidos. • Contas a 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 competência. • Es-
toques: Os estoques são avaliados ao custo médio de aquisição, que não 
exceda o valor de realização e referem-se aos produtos de materiais médi-
co-hospitalares, de conservação e consumo geral, higiene, lavanderia, gê-
neros alimentícios e medicamentos. • 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 li-
near e leva em consideração o tempo de vida útil e econômica estimado 
dos bens. • Intangível: Refere-se aos bens não corpóreos adquiridos e são 
demonstrados pelo valor do custo de aquisição. Contempla a amortização 
correspondente, que é calculada pelo método linear e leva em considera-
ção 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 que em recurso econômico seja requerido para saldar a obriga-
ção. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimati-
vas do risco envolvido. d) Receita diferida: As receitas diferidas de custeio 
ou de investimento são reconhecidas conforme NBC TG 07 - (Subvenção e 
Assistência Governamentais). Receita diferida - investimento: Inicialmente 
os recursos provenientes de subvenções para investimentos são registra-
dos em contas contábeis do passivo não circulante, em contrapartida à 
entrada em disponibilidades vinculadas. Mediante a destinação dos recur-
sos aos bens de capital, os valores aplicados são transferidos para conta 
de subvenção a realizar, redutora dos subgrupos de imobilizado ou intangí-
vel (conforme o caso). O reconhecimento da receita de subvenção de in-
vestimento no resultado ocorre proporcionalmente aos encargos de depre-
ciação, amortização, ou de gastos atribuídos aos respectivos bens de 
capital em cada exercício. e) Patrimônio social: Composto pelos resulta-
dos obtidos ao longo do período de existência da Entidade, que não tem 
capital social, devido à sua natureza jurídica de associação, conforme pre-
vê o art. 44 e seguintes do Código Civil. f) Receitas e despesas: O resul-
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Demonstração dos fl uxos de caixa - Método Indireto
Exercício fi ndo em 31 de dezembro - Em reais

Fluxo de caixa das atividades operacionais 2.017 2.016
Défi cit Superávit do exercício (731.301) (874.126)
Ajustado por:
Depreciação e amortização 1.295.960 1.298.816
Realização das subvenções (1.295.960) (1.298.816)
Défi cit Superávit do exercício ajustado (731.301) (874.126)
Variações nos ativos e passivos
Contas a receber (1.920.026) (574.643)
Estoques 130.178 83.863
Despesas antecipadas 4.176 6.032
Adiantamento a fornecedores (80.712) -
Adiantamento a funcionários (16.986) (48.681)
Outros ativos circulante (2.737) 29.958
Depósitos judiciais - (2.040)
Fornecedores 204.072 353.737
Honorários médicos 394.943 1.018.596
Obrigações sociais e trabalhistas 104.249 1.383.728
Obrigações fi scais 13.659 (46.571)
Outros passivos circulante - (811)
Provisão para descontinuidade 225.778 355.844
Caixa líquido aplicado pelas
 atividades operacionais (1.674.707) 1.684.886
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aquisição de imobilizado e intangível (27.398) (1.015.307)
Caixa líquido aplicado nas
 atividades de investimentos (27.398) (1.015.307)
Fluxo de caixa das atividades de fi nanciamentos
Subvenções governamentais de investimentos - 269.708
Empréstimos tomados com partes relacionadas 1.187.241 (1.201.931)
Caixa líquido gerado pelas
 atividades de investimentos 1.187.241 (932.223)
(Redução) aumento do caixa
 e equivalentes de caixa (514.864) (262.644)
Demonstração da (redução) aumento
 do caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício 1.801.558 2.064.202
No fi m do exercício 1.286.694 1.801.558
(Redução) aumento do caixa
 e equivalentes de caixa (514.864) (262.644)
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