
quinta-feira, 29 de março de 2018 Diário Ofi cial Empresarial São Paulo, 128 (58) – 159

Ativo Nota 2.017 2.016
Circulante
Caixa e equivalentes de caixas 4 484.838 155.073
Contas a receber 5 99.000 -
Outros ativos circulante  13.644 3.472
  597.482 158.545
Não Circulante
Realizável a longo prazo
Depósitos Judiciais  4.853 737
  4.853 737
Imobilizado 6 - 29.188
(-) Subvenções a realizar 6 - (29.188)
  - -
  4.853 737
Total do Ativo  602.335 159.282

Passivo e patrimônio liquido Nota 2.017 2.016
Circulante
Fornecedores 7 50.837 25.284
Obrigações sociais e trabalhistas 8 105.846 27.069
Obrigações fi scais  5.075 855
Partes relacionadas  8.592 6.420
Receitas diferidas 9 4.712 4.712
  175.062 64.340
Não Circulante
Provisão para descontinuidade 10 20.598 1.549
  20.598 1.549
Patrimônio Líquido
Patrimônio social  93.393 200
Superávit do exercício / período  313.282 93.193
  406.675 93.393
Total do Passivo  602.335 159.282

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

   De 05 de Outubro a
Receitas Operacionais Nota 2.017 31 de Dezembro de 2016
Receitas com subvenções-custeio 11 1.827.769 194.970
Receitas com 
 subvenções - investimento  - 56.100
Receitas fi nanceiras  14.248 83
Total das Receitas  1.842.017 251.153
Despesas Operacionais
Despesas com pessoal 12 (772.014) (54.450)
Serviços de terceiros 13 (248.959) (26.004)
Custos corporativos 
 compartilhados 14 (112.305) (9.598)
Drogas, medicamentos e materiais  - (45.480)
  (1.133.278) (135.532)
Despesas gerais e administrativas 15 (392.853) (21.862)
Despesas fi nanceiras  (2.604) (565)
  (395.457) (22.427)
Total das Despesas  (1.528.735) (157.959)
Superávit do Exercício / Período  313.282 93.193

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

 Patrimônio Superávit do
 social exercício/período Total
Transferência de recursos para fi lial 200 - 200
Superávit do período - 93.193 93.193
Em 31 de Dezembro de 2.016 200 93.193 93.393
Transferência 93.193 (93.193) -
Superávit do exercício - 313.282 313.282
Em 31 de Dezembro de 2.017 93.393 313.282 406.675

Pró-Saúde Associação Benefi cente de Assistência Social e Hospitalar
Única - Fisioterapia e Reabilitação “Dr. Aristides Cunha Filho”

CNPJ nº 24.232.886/0171-32
Demonstrações Contábeis do Exercício - Em R$

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

  De 05 de Outubro a
 2.017 31 de Dezembro de 2016
Superávit do Exercício / Período 313.282 93.193
Outros resultado abrangentes - -
Resultado Abrangente do Período 313.282 93.193

Demonstração dos fl uxos de caixa - Método Indireto
Exercício / período fi ndo em 31 de dezembro - Em reais

  De 05 de
  Outubro a 31 de
Fluxo de caixa das atividades operacionais 2.017 Dezembro de 2016
Superávit do exercício / período 313.282 93.193
Ajustado por: Depreciação e amortização - -
Superávit do período ajustado 313.282 93.193
Variações nos ativos e passivos
Contas a receber (99.000) -
Outros ativos circulante (10.172) (3.472)
Depósitos judiciais (4.116) (737)
Fornecedores 25.553 25.284
Obrigações sociais e trabalhistas 78.777 27.069
Obrigações fi scais 4.220 855
Receitas diferidas - 4.712
Provisão para descontinuidade 19.049 1.549
Caixa líquido gerado pelas
 atividades operacionais 327.593 148.453
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aquisição de imobilizado e intangível - (22.892)
Caixa líquido aplicado nas
 atividades de investimentos - (22.892)
Fluxo de caixa das atividades de fi nanciamentos
Empréstimos tomados com partes relacionadas 2.172 6.420
Subvenções governamentais de investimentos - 22.892
Transferencias Internas - 200
Caixa líquido gerado pelas
 atividades de investimentos 2.172 29.512
Aumento do caixa e equivalentes de caixa 329.765 155.073
Demonstração aumento do caixa e equivalentes de caixa
No início do período 155.073 -
No fi m do período 484.838 155.073
Aumento do caixa e equivalentes de caixa 329.765 155.073

Notas explicativas da administração às demonstrações fi nanceiras
Exercício / período em 31 de Dezembro de 2.017 e 2016

Cifras apresentadas em reais.
1. Contexto Operacional: a) Objetivos Sociais: A Pró-Saúde Associa-
ção Benefi cente de Assistência Social e Hospitalar, de agora em diante 
denominada “a Entidade”, é uma Entidade civil, de direito privado, sem fi ns 
lucrativos, fi lantrópica e que tem por fi nalidade, de acordo com seu estatu-
to 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 regime 
de internação quanto ambulatorial. II - Prestar assistência social por meio 
de asilos, creches e outras atividades que ajudem a comunidade a se reali-
zar. III - Desenvolver a pesquisa, tanto pura quanto aplicada, sobretudo em 
seus estabelecimentos, para favorecer o aperfeiçoamento das atividades 
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 desenvolverá 
as seguintes atividades: I - Desenvolver atividades educacionais na saúde, 
podendo fundar e manter escolas, faculdades e cursos em geral e franqueá-
-los a quem de direito os procurar, podendo inclusive conceder bolsas de 
estudo. II - Prestar serviços em administração hospitalar, na modalidade de 
assessoria e/ou consultoria técnicas, diagnóstico ou a administração pro-
priamente dita, a Entidades congêneres ou não e também a estabelecimen-
tos próprios ou de terceiros, públicos ou privados. O eventual resultado das 
atividades remuneradas deverá ser obrigatoriamente, aplicado no desenvol-
vimento de suas fi nalidades. A Pró-Saúde prestará assistência gratuita aos 
que não tiverem recursos, na proporção, ao menos, que preceitua a legis-
lação em vigor, nos estabelecimentos próprios e naqueles eventualmente 
aceitos em comodato ou qualquer outra forma de contratação. b) Contrato
de Gestão - Única - Fisioterapia e Reabilitação Dr. Aristides Cunha Fi-
lho: A Pró-Saúde Associação Benefi cente de Assistência Social e Hospitalar 
em 05 de Outubro de 2.016, celebrou com a Prefeitura do Município de Mogi 
das Cruzes, contrato de gestão para gerenciamento, operacionalização e 
execução de atividades e serviços de saúde a ser desenvolvido na unidade 
Única - Fisioterapia e Reabilitação “Dr. Aristides Cunha Filho”, com vigên-
cia de 36 (trinta e seis meses). 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 Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis (CPC) e as normas emitidas pelo Conselho Federal de Conta-
bilidade (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 diretoria em 23 de Março de 
2.018. 2.1. Base de Mensuração: As demonstrações fi nanceiras foram 
preparadas com base no custo histórico com exceção 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 funcional da Entidade. 2.3. Uso 
de estimativas e julgamentos: A elaboração das demonstrações fi nan-
ceiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que 
a Administração use de julgamentos e premissas na determinação do re-
gistro 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 poderá resultar em valores 
diferentes dos registrados nas demonstrações fi nanceiras devido às impre-
cisões inerentes 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 signifi cativo de 
resultar em ajuste material no próximo exercício fi nanceiro estão incluídas 
nas seguintes notas explicativas: Nota 10 - Provisão para descontinuidade.
3. Resumo das Principais 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 caixa, 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 demons-
trados pelo custo acrescido de juros auferidos. • Contas a receber de clien-
tes: As contas a receber de clientes correspondem aos valores a receber de 
clientes pela prestação de serviços no curso normal das atividades da En-
tidade. São registradas pelo valor faturado, obedecendo ao regime contábil 
da competência. • Imobilizado: Refere-se aos bens corpóreos adquiridos e 
são demonstrados pelo valor do custo de aquisição. Contempla a deprecia-
ção correspondente, que é calculada pelo método linear e leva em consi-
deração 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 obriga-
ção legal ou constituída como resultado de um evento passado, e é provável 
que em recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As pro-
visões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco 
envolvido. d) Patrimônio social: Composto pelos resultados obtidos ao lon-
go do período de existência da Entidade, que não tem capital social, devido 
à sua natureza jurídica de associação, conforme prevê o art. 44 e seguintes 
do Código Civil. A unidade teve início em 2016, portanto, não possui resul-
tados acumulados. e) Receitas e despesas: O resultado das operações é
apurado pelo regime de competência, tendo o seu valor apurado, incorpora-
do ao patrimônio social. Receitas de subvenções custeio: As receitas aufe-
ridas por subvenções correspondem à cobertura dos gastos de custeio dos 
respectivos objetos contratados, e são reconhecidas no resultado do perío-
do proporcionalmente aos gastos incorridos. Custos e despesas: Os custos 
e despesas incorridos correspondem basicamente às despesas com pesso-
al, o consumo de materiais e medicamentos hospitalares, serviços médicos 
necessários ao funcionamento da unidade hospitalar, serviços de terceiros 

relacionados direta ou indiretamente ao funcionamento das operações hos-
pitalares, despesas administrativas e os custos corporativos compartilhados.
f) Instrumentos fi nanceiros: • Ativos fi nanceiros não derivativos: A Enti-
dade reconhece os recebíveis e depósitos inicialmente na data em que foram 
originados. Todos os outros ativos fi nanceiros são reconhecidos inicialmen-
te na data da negociação na qual se torna uma das partes das disposições 
contratuais do instrumento. Entidade tem os seguintes ativos fi nanceiros não
derivativos: 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 bai-
xa um passivo fi nanceiro quando tem suas obrigações contratuais retiradas, 
canceladas ou vencidas. A Entidade tem os seguintes passivos fi nanceiros 
não derivativos: fornecedores, honorários médicos e partes relacionadas.
4. Caixa e Equivalentes de Caixa: Descrição 2.017 2.016
Fundo Fixo 1.187 -
Banco (a) 483.650 155.073
 484.838 155.073
(a) Corresponde aos valores mantidos em depósitos bancários no Banco 
do Brasil.
5. Contas a Receber: Descrição 2.017
Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes - Custeio 99.000
 99.000
Corresponde a valores a receber junto a Prefeitura Municipal de Mogi das 
Cruzes, referente ao contrato de gestão para administração da unidade. 
Subsequente ao encerramento do exercício e até a data de aprovação 
dessas demonstrações fi nanceiras foi recebido o montante de R$ 99.000 
foi integralmente recebido. 6. Imobilizado: Em 31 de dezembro de 2.016 
o ativo imobilizado era representado por móveis e utensílios, que foram 
devidamente baixados ao resultado do exercício de 2017, juntamente com 
a subvenções a realizar.
7. Fornecedores: Descrição 2.017 2.016
Materiais e medicamentos 734 3.864
Imobilizado - 464
Serviços de terceiros pessoa jurídica 50.103 20.955
 50.837 25.284
8. Obrigações Sociais e Trabalhistas: Descrição 2.017 2.016
Salários e ordenados (a) 35.704 19.836
FGTS (a) 5.380 2.076
INSS 6.011 1.958
PIS - 261
Provisão de Férias e encargos 58.750 2.840
Outras - 98
 105.846 27.069
(a) No exercício de 2.017, os salários e ordenados, assim como o FGTS 
referente ao mês de dezembro de 2.017, foram liquidados em janeiro de 
2018. 9. Receita Diferida: Corresponde aos valores pactuados com a Pre-
feitura Municipal de Mogi das Cruzes, para utilização específi ca na aqui-
sição de máquinas e equipamentos, ou àqueles referentes aos custeios 
mensais ainda não utilizados nas atividades operacionais. A movimentação 
no exercício / período foi a seguinte:
Descrição 2.017 2.016
Saldo inicial 4.712 -
(+) Recebimento de subvenção para investimento - 33.900
(-) Aquisição de equipamentos (Ativo imobilizado) - (29.188)
Saldo fi nal 4.712 4.712
10. Provisão para Descontinuidade de Contrato: Os valores provisiona-
dos a título de descontinuidade das atividades correspondem à multa resci-
sória do FGTS de 50% sobre o valor dos depósitos nas contas vinculadas, 
mediante a previsão de rescisão de contrato de trabalho no encerramento 
do contrato de gestão. Esses custos incorridos são parte integrante dos 
orçamentos, reconhecidos mediante provisão e distribuídos ao longo dos 
períodos do contrato de gestão pactuado.
Descrição 2.017 2.016
Saldo inicial 1.549 -
Adições (Nota 12 - despesa com pessoal) 20.370 1.549
Baixas por rescisões / transferências (1.321) -
Saldo fi nal 20.598 1.549
11. Receitas com Subvenções - Custeio: As receitas com subvenções - 
custeio corresponde ao contrato de gestão pactuado com a Prefeitura do 
Município de Mogi das Cruzes. Os valores são relativos à cobertura dos 
gastos de custeio dos respectivos objetos contratados e em 31 de dezem-
bro de 2.017 montam a R$ 1.827.769 (Em 2.016 - R$ 194.970).
12. Despesas com Pessoal: Descrição 2.017 2016
Salários e ordenados (482.121) (39.050)
Décimo terceiro salário (42.541) (3.479)
Insalubridade (12.737) (1.549)
Férias (59.553) (2.606)
FGTS (47.703) (3.734)
Cesta básica / refeição (89.666) -
Provisão para descontinuidade -
 Multa rescisória FGTS (20.370) (1.549)
Contribuição Patronal ao INSS (151.315) (12.253)
Isenção da Contribuição Patronal ao INSS 151.315 12.253
PIS (4.553) (467)
(-) Isenção do PIS (a) 3.058 -
Outras (15.828) (2.017)
 (772.014) (54.450)
(a) Em fevereiro de 2.017 o Supremo Tribunal Federal julgou o recurso ex-
traordinário n° 636.941/RS, onde decidiu que as entidades benefi centes de 
assistência social que atendam aos requisitos legais, são isentas à contri-
buição ao PIS/Pasep. Assim, a partir de maio de 2.017 a entidade deixou de 
recolher a contribuição ao PIS sobre as despesas com pessoal, bem como, 
passou a registrar a isenção correspondente no resultado do exercício.
13. Serviços de Terceiros: Descrição 2.017 2.016
Serviços médicos de terceiros (243.113) (2.045)
Serviços de terceiros pessoa jurídica (5.846) (23.959)
 (248.959) (26.004)
14. 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.
15.Despesas Gerais e Administrativas:Descrição 2.017 2.016
Locações (8.352) (735)
Manutenções (58.262) (6.720)
Bens de pequeno valor (1.365) (14.407)

Segurança e vigilância patrimonial (233.344) -
Seguros patrimoniais (8.365) -
Materiais de escritório, higiene e limpeza (47.674) -
Outras (35.492) -
 (392.853) (21.862)
16. Instrumentos Financeiros: Os instrumentos fi nanceiros que a Entida-
de possui são classifi cados da seguinte forma:
Descrição 2.017 2.016
Ativos
Valor justo por meio do resultado
Caixa e equivalentes de caixa 484.838 155.073
Recebíveis
Contas a receber - Contrato de Gestão 99.000 -
Total 583.838 155.073
Passivos
Pelo custo amortizado
Fornecedores 50.837 25.284
Partes relacionadas 8.592 6.420
Total 59.429 31.704
17. INSS Cota Patronal: (a) Certifi cado de Entidade Benefi cente de 
Assistência Social: Em 26 de setembro de 2.014, foi publicada no Diário 
Ofi cial da União a portaria 943 de 25 de setembro de 2.014 que renovou o 
CEBAS (Certifi cado de Entidade Benefi cente de Assistência Social) da Pró-
-Saúde, relativo ao triênio 2.010 a 2.012. Em 28 de junho 2.012, a entidade 
protocolou o pedido de renovação do CEBAS (Certifi cado de Entidade Be-
nefi cente de Assistência Social) no Ministério da Saúde, registrado SIPAR 
28000.110426/2012-43 relativo ao triênio 2.013 a 2.015, em cumprimento ao
art. 34 da Lei 12.101/09, sendo que até a data de aprovação dessas de-
monstrações fi nanceiras, ainda não foi julgado. Em 01 de agosto 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. O CEBAS esteve válido durante todo o exercício de 2.017 por 
determinação do art. 8º do Decreto Federal nº 8.242/14. A Pró-Saúde atende 
assim os requisitos constitucionais e legais referentes à concessão e renova-
ção do CEBAS, o que lhe reconhece a imunidade em relação aos tributos a ela
referidos, principalmente a cota patronal. (b) Apresentação da cota patro-
nal: A cota patronal e sua respectiva isenção estão demonstradas na nota 
explicativa n° 12 - Despesas com pessoal não afetando o resultado do exer-
cício. (c) Ganhos ou perdas e riscos potenciais: A cota patronal do INSS 
registrada em contas de resultado não potencializa qualquer ganho ou per-
da, excetuando-se a desoneração da contribuição de seus custos e despe-
sas operacionais que lhe atribui maior efi ciência no desenvolvimento de suas
atividades. 18. Imunidade e Isenção Tributária: A Pró-Saúde Associação 
Benefi cente de Assistência Social e Hospitalar - Única - Fisioterapia e Re-
abilitação “Dr. Aristides Cunha Filho”, é uma entidade sem fi ns lucrativos, 
imune de recolhimento do imposto de renda e da contribuição social sobre 
o superávit, e isenta notadamente em relação à cota patronal do INSS. Com 
relação aos demais tributos sobre as atividades próprias, destacamos: PIS 
(Programa de Integração Social): A partir de maio de 2017, após decisão do 
Supremo Tribunal Federal, a entidade passou a ser isenta da contribuição 
do PIS sobre as despesas com pessoal. COFINS (Contribuição para fi nan-
ciamento da seguridade social): A entidade é isenta do pagamento da Co-
fi ns incidente sobre as receitas de suas atividades próprias, de acordo com 
as Leis n° 9.718/98 e 10.833/03. A isenção das contribuições usufruídas foi:
Descrição 2.017 2.016
Contribuição para o fi nanciamento 
 da seguridade social (COFINS) 55.261 7.535
Contribuição patronal ao INSS 151.315 12.253
PIS sobre folha de pagamento 3.058 -
 209.634 19.788

Dom Eurico dos Santos Veloso - Presidente • Miguel Paulo Duarte Neto - Diretor Administrativo e Financeiro • Aguinaldo Corrêa - Diretor Executivo • David Martins Ferreira - Contador Geral - CRC: 1SP 195.413/O-2
ções fi nanceiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os 
aspectos relevantes, a posição patrimonial e fi nanceira da entidade em 31 
de dezembro de 2.017, o desempenho de suas operações e os seus fl uxos 
de caixa para o período de 05 de Outubro a 31 de dezembro de 2.016, de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião: 
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras de audi-
toria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão 
descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela 
auditoria das demonstrações fi nanceiras”. Somos independentes em rela-
ção à Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no 
Código de Ética Profi ssional do Contador e nas normas profi ssionais emiti-
das pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais 
responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que 

a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamen-
tar nossa opinião sem ressalva. Responsabilidade da administração e 
da governança pelas demonstrações fi nanceiras: A administração da 
Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação das 
demonstrações fi nanceiras de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários 
para permitir a elaboração de demonstrações fi nanceiras livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude e erro. Na elaboração 
das demonstrações fi nanceiras, a administração é responsável pela avalia-
ção da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando 
aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e 
o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações fi nanceiras, a 
não ser que a administração pretenda cessar suas operações,

Relatório dos Auditores Independentes
Sobre as Demonstrações Financeiras

Aos Administradores Pró-Saúde Associação Benefi cente de Assistên-
cia Social e Hospitalar - Única - Fisioterapia e Reabilitação Dr. Aristides 
Cunha Filho - Mogi das Cruzes/SP. Opinião: Examinamos as demonstra-
ções fi nanceiras da Pró-Saúde Associação Benefi cente de Assistência 
Social e Hospitalar - Única - Fisioterapia e Reabilitação Dr. Aristides 
Cunha Filho - Mogi das Cruzes/SP (entidade) que compreende o balanço 
patrimonial, em 31 de dezembro de 2.017, e as respectivas demonstrações 
do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido 
e dos fl uxos de caixa para o período de 05 de Outubro a 31 de dezembro 
de 2.017, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o re-
sumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstra-
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