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Ativo Nota 2.019 2.018
Circulante
Caixa e equivalentes de caixas 5 275.546 704.853
Contas a receber 6 307.789 184.554
Partes relacionadas a receber  22.699 -
Outros ativos circulante  5.903 11.446
  611.937 900.853
Não Circulante
Realizável em longo prazo
Depósitos judiciais 7 229.030 4.854
  229.030 4.854
Total do Ativo  840.967 905.707

Passivo e patrimônio liquido Nota 2.019 2.018
Circulante
Fornecedores 8 - 7.355
Obrigações sociais e trabalhistas 9 17.505 157.957

  527 800
Partes relacionadas a pagar  - 8.412
Receitas diferidas 10 277.304 277.304
  295.336 451.828
Não Circulante
Obrigações sociais e trabalhistas 9 224.176 -
Provisão para descontinuidade 11 4.501 47.204
  228.677 47.204
Patrimônio Líquido
Patrimônio social  406.675 406.675

  (89.721) -
  316.954 406.675
Total do Passivo  840.967 905.707

Balanço patrimonial  - Em reais Demonstração do resultado
 - Em reais

Receitas Operacionais Nota 2.019 2.018
Receitas com subvenções - custeio 12 1.230.753 1.481.403

  - 178
Outras receitas  475 -
Total das Receitas  1.231.228 1.481.581
Despesas Operacionais
Despesas com pessoal 13 (1.012.842) (1.160.192)
Serviços de terceiros 14 (10.510) (48.564)
Custos corporativos compartilhados 15 (128.796) (133.855)
  (1.152.148) (1.342.611)
Despesas gerais e administrativas 16 (121.843) (135.686)

  (3.877) (3.284)
Despesas com provisão para crédito
  (42.571) -
Encerramento de contrato de gestão  (510) -
  (168.801) (138.970)
Total das Despesas  (1.320.949) (1.481.581)
D  do Exercício  (89.721) -

Demonstração das mutações do patrimônio líquido
 - Em reais

 Patrimônio 
 social do exercício Total
Em 1° de Janeiro de 2.018 93.393 313.282 406.675
Transferência 313.282 (313.282) -

 - - -
Em 31 de D  de 2.018 406.675 - 406.675
Transferência - - -

 - (89.721) (89.721)
Em 31 de D  de 2.019 406.675 (89.721) 316.954

“Dr. Aristides Cunha Filho” - Mogi das Cruzes/SP
CNPJ nº 24.232.886/0171-32

Em R$

 - Em reais
 2.019 2.018
D  do Exercício (89.721) -
Outros resultado abrangentes - -
Resultado A  do Exercício (89.721) -

 - Em reais
Fluxo de caixa das atividades operacionais 2.019 2.018

 (89.721) -
Variações nos ativos e passivos
Contas a receber (123.235) (85.554)
Outros ativos circulante 5.543 2.198
Depósitos judiciais (224.176) (1)
Fornecedores (7.355) (43.482)
Obrigações sociais e trabalhistas (140.452) 52.111

 223.903 (4.275)
Receitas diferidas - 272.592
Provisão para descontinuidade (42.703) 26.606
Caixa líquido (aplicado nas) gerado
 pelas atividades operacionais (398.196) 220.195

Empréstimos cedidos a partes relacionadas (31.111) (180)
Caixa líquido aplicado nas
  (31.111) (180)
(Redução) aumento do caixa
 e equivalentes de caixa (429.307) 220.015
Demonstração (redução) aumento do caixa
 e equivalentes de caixa

 704.853 484.838
 275.546 704.853

(Redução) aumento do caixa
 e equivalentes de caixa (429.307) 220.015

Cifras apresentadas em reais.
1. Contexto Operacional: a) : A Pró-Saúde Associa-

-
to social: I - Prestar assistência à saúde e serviços médico-hospitalares a 

-
gime de internação quanto ambulatorial. II - Prestar assistência social por 

se realizar. -

atividades da saúde. 
 Ain-

desenvolverá as seguintes atividades: I - Desenvolver atividades educa-

conceder bolsas de estudo. II - Prestar serviços em administração hospi-

-
dos. O eventual resultado das atividades remuneradas deverá ser obriga-

 A Pró-Saúde 

-
prios e naqueles eventualmente aceitos em comodato ou qualquer outra 
forma de contratação.  Contrato de Gestão - Única - Fisioterapia e 

: A Pró-

-
cução de atividades e serviços de saúde a ser desenvolvido na unidade 

 c) Encerramento do 
Contrato de Gestão: 

outubro de 2.019 a gestão da unidade passou a ser de responsabilidade 
 Os efeitos reconhecidos no 

Descrição R$
Devolução do ativo imobilizado (510)
Total (510)
2. Base de Preparação: 

-
ções emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e as nor-

 
aprovada pela diretoria em 02 de abril de 2.020. 2.1 Base de Mensura-
ção: 

justo por meio do resultado. 2.2 Moeda funcional e moeda de apresen-
tação: 
a moeda funcional da Entidade. : 

contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração use de julga-
mentos e premissas na determinação do registro de estimativas que afe-

 A liquidação das transações envolvendo 
essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos registrados 

-
so de sua determinação. A Entidade revisa as estimativas e as premissas 
pelo menos anualmente. As informações sobre incertezas de premissas 

notas explicativas:  Nota 06 - Provisão para crédito liquidação duvidosa;
e  Nota 10 - Provisão para descontinuidade. 3. “Operação S.O.S” e Seus 
R

colaborado espontânea e efetivamente com uma investigação conduzida 
 A Pró-Saúde 

 Importante destacar que para 2019 
não houve qualquer alteração ou nova informação referente a ação judicial 

-
ração de qualquer dano que tenha sofrido. 
contábeis na Única - Fisioterapia e Reabilitação Dr. Aristides Cunha Filho 

 Buscando honrar os 52 anos de existência 

as atividades desenvolvidas pela associação através de um caminho de 
ética e transparência:  
Integridade Anticorrupção;  -

-
rência 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 regras institucionais;  

-
ros comerciais;  

Programa de Integridade Anticorrupção.  No ano de 2019 foi estruturada 
-

boradores dedicados e estrutura própria. Implantou o Canal de Denúncia 
e Canal de Consulta Ética. Aplicou treinamentos para colaboradores de 

 4. Resumo das Principais Práticas C

-
 a) Ativos circulantes e não circulantes:  Caixa e 

equivalentes de caixa: -
vestimentos de curto prazo com liquidez imediata e vencimento igual ou 

 
 Contas a receber de clientes: As contas a receber de clientes correspon-

dem aos valores a receber de clientes pela prestação de serviços no curso 

obedecendo ao regime contábil da competência.  Passivos circulantes 
e não circulantes: Os passivos circulantes e não circulantes são demons-

-

incorridas até a data do balanço patrimonial. c) Provisões: Uma provisão 
é reconhecida no balanço quando a Entidade possui uma obrigação legal 

recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões 
são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envol-
vido. d) Patrimônio social: Composto pelos resultados obtidos ao longo 

-
tados acumulados. e) Receitas e despesas: O resultado das operações 

-
porado ao patrimônio social. Receitas de subvenções custeio: As receitas 
auferidas por subvenções correspondem à cobertura dos gastos de cus-

 Custos e despesas: 
Os custos e despesas incorridos correspondem basicamente às despesas 

-

de terceiros relacionados direta ou indiretamente ao funcionamento das 

compartilhados. f) :  
derivativos: 

reconhecidos inicialmente na data da negociação na qual se torna uma 
das partes das disposições contratuais do instrumento. Entidade tem os 

e contas a receber.  : Todos os 
-

mente na data de negociação na qual se torna uma parte das disposições 

-

honorários médicos e partes relacionadas.
5. Caixa e Equivalentes de Caixa
Descrição 2.019 2.018

 - 737
Banco (a) 275.546 704.116
 275.546 704.853
(a) Corresponde aos valores mantidos em depósitos bancários no Banco 
do Brasil.
6. Contas a R
Descrição 2.019 2.018

-Custeio(a) 350.360 184.554
(-) Provisão para crédito de liquidação duvidosa  (42.571) -
 307.789 184.554
(a) Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes: As contas a receber com 

-
-

em aberto. : A provi-

 7. Depósitos 
Judiciais: Em 31 de dezembro de 2.019 os depósitos judiciais correspon-
dem basicamente a ação protocolada pela Pró-Saúde para pagamento das 

8. Fornecedores
Descrição 2.018

 3.706
 3.649

 7.355
9. O  Sociais e T
Descrição 2.019 2.018
Rescisões trabalhistas (a) 224.176 -
Salários e ordenados  479 57.340
Rescisões a pagar 8.161 -
FGTS  3.814 7.373
INSS 9 6.531
Provisão de férias e encargos 5.521 86.713
 17.984 157.957
Passivo circulante 17.505 157.957
Passivo não circulante 224.176 -
(a) O valor a pagar corresponde as rescisões dos contratos de trabalhos dos 

-

nota explicativa n° 7. -

10. Receita Diferida: Corresponde aos valores pactuados com a Prefeitura 

ainda não utilizados nas atividades operacionais. A movimentação no exer-

Descrição 2.019 2.018
Saldo inicial 277.304 4.712
(+) Recebimento de subvenção para custeio - 272.592

 277.304 277.304
11. Provisão para Descontinuidade de Contrato: Os valores provisio-

ocasião do encerramento do contrato de gestão. Em razão do encerra-

Descrição 2.019 2.018
Saldo inicial 47.204 20.598
Adições (Nota 13 - despesa com pessoal) 22.112 34.919
Baixas por rescisões / transferências (64.815) (8.312)

 4.501 47.204
12. Receitas com S  - Custeio: As receitas com subvenções 
- custeio corresponde ao contrato de gestão pactuado com a Prefeitura 

dos gastos de custeio dos respectivos objetos contratados e em 31 de 
dezembro de 2.019 montam a R$ 1.230.753 (Em 2.018- R$ 1.481.403).
13. Despesas com Pessoal
Descrição 2.019 2.018
Salários e ordenados (637.607) (712.833)
Décimo terceiro salário (57.863) (67.253)
Insalubridade (32.497) (32.021)
Férias (74.364) (90.776)
FGTS (59.971) (71.113)
Cesta básica / refeição (109.727) (126.457)
Provisão para descontinuidade -
 multa rescisória FGTS (22.112) (34.919)
Contribuição patronal ao INSS (194.582) (239.124)
(-) Isenção da contribuição patronal ao INSS 194.582 239.124
PIS (6.933) (8.475)
(-) Isenção do PIS 6.933 8.475
Outras (18.701) (24.820)
 (1.012.842) (1.160.192)
14. Serviços de Terceiros
Descrição 2.019 2.018

 (10.510) (48.564)
 (10.510) (48.564)
15. Custos Corporativos Compartilhados: Refere-se ao custo corporativo 

-

16. Despesas Gerais e Administrativas
Descrição 2.019 2.018
Locações (6.810) (6.960)

 (35.588) (27.912)
Bens de pequeno valor - (2.292)
Seguros patrimoniais (4.387) (3.709)

 (42.014) (63.989)
Outras (33.044) (30.824)
 (121.843) (135.686)
17. Instrumentos Financeiros: Os instrumentos financeiros que a 
Entidade possui são classificados da seguinte forma:
Descrição 2.019 2.018
Ativos
Valor justo por meio do resultado
Caixa e equivalentes de caixa 275.546 704.853
Pelo custo amortizado
Contas a receber - contrato de gestão 307.789 184.554
Partes relacionadas a receber 22.699 -
Total 606.034 889.407
Passivos
Pelo custo amortizado
Fornecedores - 7.355
Partes relacionadas a pagar - 8.412
Total - 15.767
18. INSS Cota Patronal: 

: 
-

julho de 2.017 foi publicada a portaria nº 1.273 que suspendeu os efeitos 

-
da de referido Processo de Supervisão (SIPAR nº 25000.089057/2.015-

 Em 28 de junho 
-
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1. Data, Hora e Local: Aos 30 dias do mês de abril de 2020, às 14:00 horas, na sede da Iochpe-Maxion S.A. 
(“Companhia”), localizada no Município de Cruzeiro, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Othon Barcellos, 83. 
2. Convocação: Edital de convocação publicado nas edições dos dias 31 de março de 2020 e 1º e 2 de abril de 
2020 do Diário Oficial do Estado de São Paulo, no Caderno Empresarial, às folhas 142, 89 e 24, respectivamen-
te, e do jornal Valor Econômico, às folhas E38, E11 e E6, respectivamente. 3. Presença: Presentes acionistas 
titulares de 106.041.845 ações representativas de 69,60% do capital social com direito de voto da Companhia, 
conforme assinaturas constantes no livro de Presença dos Acionistas e boletins de voto a distância válidos, re-
cebidos nos termos da regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”). Presentes, ainda, os 
Srs. Paulo Márcio Almada dos Santos, Diretor Estatutário da Companhia, Guilherme Ribão Luz, representante 
da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, Edward Ruiz, Coordenador do Comitê de Auditoria 
Estatutário, e Edmilson Rubem Baraldi, também membro do referido comitê. 4. Composição da Mesa: 
Presidente: Flávia Senna Handel, por designação unânime dos acionistas presentes. Secretário: Paulo Márcio 
Almada dos Santos. 5. Ordem do Dia: Os acionistas foram convocados para deliberar sobre o seguinte: (a) to-
mar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia re-
lativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; (b) deliberar sobre a destinação do lucro lí-
quido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, bem como ratificar a distribuição de dividendos; 
(c) fixar a remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício de 2020; (d) considerando a 
inclusão de candidatos para compor o Conselho Fiscal no boletim de voto a distância por solicitação de acionis-
tas na forma da regulamentação aplicável, decidir sobre a instalação do Conselho Fiscal da Companhia; (e) caso 
o Conselho Fiscal seja instalado, deliberar sobre o seguinte: (i) fixar o número de membros a compor o Conselho 
Fiscal; (ii) eleger os membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal; e (iii) fixar a remuneração dos membros 
do Conselho Fiscal. 6. Deliberações: Inicialmente, o presidente da mesa realizou a leitura do mapa de votação 
sintético consolidando os votos válidos proferidos a distância, o qual permaneceu à disposição para consulta 
dos acionistas presentes, nos termos do parágrafo 4º do artigo 21-W da Instrução CVM nº 481/09, havendo sido 
(i) dispensada a leitura dos documentos relacionados às matérias a serem deliberadas nesta Assembleia Geral; 
(ii) aprovada a lavratura desta ata em forma de sumário e sua publicação com a omissão das assinaturas dos 
acionistas, nos termos dos parágrafos 1º e 2º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76; e (iii) aprovado que as declara-
ções de voto, protestos e dissidências porventura apresentados serão numerados, recebidos e autenticados 
pelo secretário da mesa e ficarão arquivados na sede da Companhia, nos termos do disposto no parágrafo 1º 
do artigo 130 da Lei nº 6.404/76. Em seguida, foram tomadas as seguintes deliberações: 6.1. Após exame e 
discussão sobre a matéria, por unanimidade dos votos, tendo sido computados 86.111.982 votos favoráveis, 
nenhum voto contrário e 19.929.863 abstenções ou impedimentos legais, foram aprovados, sem ressalvas, as 
contas e o relatório da administração, bem como as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, acompanhadas de suas notas explicativas, os quais, 
juntamente com o relatório dos auditores independentes da Companhia e o relatório do Comitê de Auditoria 
Estatutário correspondentes, foram publicados, em 6 de março de 2020, no Diário Oficial do Estado de São 
Paulo, no Caderno Empresarial 2, às folhas 5 a 14, e no jornal “Valor Econômico”, às folhas E5 a E15. Registra-
se que tais documentos se encontram à disposição dos acionistas presentes, tendo as referidas publicações 
sido arquivadas na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP, em 19 de março de 2020, sob os 
nº 152.730/20-5 e nº 152.731/20-9, respectivamente. 6.2. Por unanimidade dos votos, tendo sido computados 
101.475.132 votos favoráveis, nenhum voto contrário e 4.566.713 abstenções, foi aprovada a destinação do lu-
cro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 indicada no relatório da administração 
antes mencionado e na Proposta da Administração disponibilizada aos acionistas, incluindo o dividendo obriga-
tório previsto no estatuto social, no montante total de R$ 126.822 mil, distribuído da seguinte forma: 
(i) R$ 25.631 mil por meio de juros sobre o capital próprio aprovados pelo Conselho de Administração em reu-
nião realizada em 1º de julho de 2019, e (ii) R$ 101.191 mil a título de dividendos referentes aos resultados do 

exercício social de 2019, deliberados pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 05 de março de 
2020, que são neste ato ratificados. Fica registrado que o pagamento dos juros sobre o capital próprio e dividen-
dos acima mencionados foi realizado em 19 de março de 2020. 6.3. Após exame e discussão sobre a matéria, 
por maioria dos votos, tendo sido computados 79.843.856 votos favoráveis, 311.031 votos contrários e 
25.886.958 abstenções, foi fixada a remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício de 
2020 no valor de até R$ 24.000.000,00 (vinte e quatro milhões de reais), cabendo ao Conselho de Administração 
a distribuição individual do referido valor nos termos do estatuto social da Companhia. 6.4. Por solicitação de 
acionistas representando 38,22% das ações com direito a voto de emissão da Companhia, nos termos do 
artigo 161 da Lei nº 6.404/76 e do artigo 2º da Instrução CVM nº 324/00, fica instalado o Conselho Fiscal da 
Companhia. 6.5. Por maioria dos votos, tendo sido computados 89.188.302 votos favoráveis, 12.286.830 votos 
contrários e 4.566.713 abstenções, foi aprovado que o Conselho Fiscal seja composto por 3 (três) membros ti-
tulares e respectivos suplentes, nos termos do artigo 35 do estatuto social da Companhia. Registra-se que foram 
indicados cinco candidatos e respectivos suplentes para ocupar os referidos cargos, conforme Aviso aos 
Acionistas divulgado pela Companhia em 30 de março de 2020 e constante no boletim de voto a distância. 
6.6. Verificados os requisitos e impedimentos legais, foram eleitos para compor o Conselho Fiscal da Companhia, 
com funcionamento até a assembleia geral ordinária a ser realizada em 2021, os seguintes três candidatos mais 
votados, e seus respectivos suplentes: (1) Com 87.642.812 votos, Sr. William Cordeiro, brasileiro, solteiro, en-
genheiro, domiciliado em São Paulo/SP, na Rua Bandeira Paulista, 700, conjunto 73, portador da cédula de 
identidade RG nº 47.834.597-5, SSP/SP, e inscrito no CPF sob o nº 092.197.196-65, e seu respectivo suplente 
Sr. Thiago Costa Jacinto, brasileiro, solteiro, economista, domiciliado em São Paulo/SP, na Rua Bandeira 
Paulista, 700, conjunto 73, portador da cédula de identidade RG nº 38.347.877, SSP/SP, e inscrito no CPF sob 
o nº 010.562.761-50; (2) Com 56.213.504 votos, Sr. Antônio Carlos Foschini, brasileiro, casado, administrador 
de empresas, residente e domiciliado em São Caetano do Sul-SP, na Rua Monte Alegre, 300/52, portador da 
cédula de identidade RG nº 5.870.809, SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 093.905.538-49, e seu respectivo su-
plente Sr. Oscar Antônio Fontoura Becker, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domici-
liado em São Paulo - SP, na Rua Janina, 71, vila São Fernando, portador da cédula de identidade RG 
nº 7.019.927.446, emitida pela SSP/RS, e inscrito no CPF/MF sob o nº 113.713.660-04; e (3) Com 55.735.131 
votos, Sr. Maurício Diácoli, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado em São Paulo - SP, na Rua 
Arandú, 481, apartamento 61, portador da cédula de identidade RG nº 7.611.512, SSP/SP, e inscrito no CPF sob 
o nº 036.302.838-29, e seu respectivo suplente Sr. Luiz de Paiva Branco, brasileiro, viúvo, economista, residen-
te e domiciliado em Cruzeiro - SP, na Rua Prefeito José de Souza Braga, 90, portador da cédula de identidade 
RG nº 10.380.010, SSP/SP, e inscrito no CPF sob o nº 494.442.718-20. 6.6.1. Registra-se que os candidatos 
Sra. ANA PAULA PINHO CANDELORO e Sr. REGINALDO FERREIRA ALEXANDRE e, seus suplentes, recebe-
ram, respectivamente, 38.019.884 e 32.386.054 votos, todavia tais votos não foram suficientes para sua eleição. 
Os membros do Conselho de Fiscal ora eleitos serão investidos nos respectivos cargos mediante assinatura dos 
termos de posse no livro próprio, que ficarão arquivados na sede da Companhia, oportunidade em que farão a 
declaração de desimpedimento prevista em lei e manifestarão sua sujeição à cláusula compromissória a que se 
refere o artigo 39 do Regulamento do Novo Mercado, em observância ao disposto no artigo 40 do referido regu-
lamento. 6.7. Por maioria dos votos, com 67.868.057 votos favoráveis, 12.286.830 votos contrários e 25.886.958 
abstenções, foi fixada a remuneração do Conselho Fiscal no valor mínimo previsto para cada membro em exer-
cício nos termos do artigo 162, parágrafo 3º, da Lei nº 6.404/76, conforme Proposta da Administração disponi-
bilizada aos acionistas. 7. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi lavrada a presente ata, que, 
depois de lida, conferida e achada conforme, foi assinada pela presidente e pelo secretário da mesa e pelos 
acionistas presentes. Cruzeiro, SP, 30 de abril de 2020. Assinaturas: Flávia Senna Handel, presidente da mesa. 
Paulo Márcio Almada dos Santos, secretário. Certificamos que a presente é cópia fiel da ata original lavrada no 
livro próprio. Flávia Senna Handel - Presidente da mesa; Paulo Márcio Almada dos Santos - Secretário.

IOCHPE-MAXION S.A.
CNPJ/MF nº 61.156.113/0001-75 NIRE 35.300.014.022 Companhia Aberta

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 30 de abril de 2020

Andorsi do Brasil S.A.
CNPJ Nº 11.787.246/0001-71

Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019 (Valores expressos em Reais)

Ativo 2019
Circulante 1.488.156,44
Caixa e Bancos 31.140,58
Impostos a Recuperar 1.457.015,86
Não Circulante 498.928.700,24
Investimentos 498.928.700,24

Total do Permanente 498.928.700,24
Total  do  Ativo 500.416.856,68

Diretoria
Helcio Gasparini

Diretor
Contador

Cesar de Araujo
CRC 1SP166.332/O-6

Balanço Patrimonial Demonstração do Resultado
2019

Lucro  Bruto (13.189.590,17)

Despesas Operacionais (167.997,48)

Outras Receitas e (Despesas) (13.072.152,24)

Financeiras líquidas(cambiais) 50.559,55

Resultado antes do IR e CSSL (13.189.590,17)

Resultado Líquido (13.189.590,17)

Demonstração nas Mutações do Patrimônio Líquido
Capital Social Reserva de Capital Lucro (Prejuizo) Moeda Funcional Total

Saldo 31/12/2018 293.857.140,00 4.752.927,97 20.792.373,42 173.838.941,02 493.241.382,41
Resultado do Exercicio - - (14.045.772,24) - (14.045.772,24)
Moeda Funcional - - - 20.414.723,55 20.414.723,55
Saldo Atual 293.857.140,00 4.752.927,97 6.746.601,18 194.253.664,57 499.610.333,72

Passivo 2019
Circulante 806.522,96
Mutuo Partes Relacionadas 806.288,57
Outras Contas a Pagar 234,39
Patrimônio Líquido: 499.610.333,72
Capital 293.857.140,00
Lucro (Prejuizo) Acumulado 20.792.373,42
Lucro (Prejuizo)  do Exercicio (14.045.772,24)
Reserva Legal 4.752.927,97
Moeda Funcional 194.253.664,57
Total  do  Passivo 500.416.856,68

Relatório dos Auditores Independentes

-

Cunha Filho - Mogi das Cruzes/SP. Opinião sem ressalva: Examinamos 

Aristides Cunha Filho - Mogi das Cruzes/SP (entidade) que compreende 
-
-

-

-

-
ada que abrange a apresentação dos ativos pelo valor de realização e dos 
passivos pelo de liquidação. Base para opinião sem ressalva: Nossa au-
ditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras de auditoria. Nos-

-

-
bilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência 

sem ressalva. Ênfase - Encerramento do contrato de gestão hospitalar:

Pró-Saúde da Única - Fisioterapia e Reabilitação Dr. Aristides Cunha Filho 

opinião não está ressalvada em função desse assunto. Ênfase - Efeitos da 
“Operação S.O.S.”: 

colaboração espontânea realizada por alguns executivos da Pró-Saúde em 

-

-
da em relação a esses assuntos. 

A administração da 
Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação das 

no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários 

-

-
nhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os res-
ponsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade

-
ceiras: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demons-

-

com as normas brasileiras de auditoria sempre detectam as eventuais distor-
ções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude 

-

econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações 

-
-
-

-
nião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é

-
-

sas intencionais. Obtemos entendimento dos controles internos relevantes 
para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados 

Avaliamos a adequação das 

e respectivas divulgações feitas pela administração. 

-
certeza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar 

atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas 

divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas 

eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter 
em continuidade operacional. 

-

-
LM Auditores Associados - 

CRC 2SP018.611/O-8; CRC 1SP 265.102/O-4.

de maio de 2.018. Em 04/07/2.018 foi publicada a Portaria nº 1.006/2.018 

de tutela de evidência concedida nos autos da ação de n.º 5008909-
-
-

julgamento. -
cesso SIPAR 25000.163451/2.011-49 foi retomado em função da Ação Po-

-

por força de tutela de evidência concedida nos autos da ação judicial de n.º 

 Em 01 de agosto de 2.015 foi protocolado novo 

não tinham sido julgados. -
cio de 2.019 por determinação do art. 8º do Decreto Federal nº 8.242/14.

A Pró-Saúde atende assim os requisitos constitucionais e legais referentes 

: A cota patronal está demonstrada 
em contas de Despesas no grupo de “Ordenados e Encargos” e a respecti-

-
 (c) Ganhos ou perdas e riscos potenciais: A cota patro-

nal do INSS registrada em contas de resultado não potencializa qualquer 

-
volvimento de suas atividades. 19. Renúncia Fiscal: A Única - Fisioterapia 

à cota patronal do INSS. -

não pagamento/recolhimento de impostos e contribuições assim discrimi-
nado: -
nidade e isenções legais asseguram à Pró-Saúde o não pagamento/reco-
lhimento dos seguintes impostos/contribuições: Imposto de Renda Pessoa 

-
-

ção ao PIS e Contribuição Previdenciária Patronal (INSS) sobre a folha 

-
 Esfera Estadual -

imunidade assegura o não pagamento/recolhimento do Imposto de Trans-
-
 

-
pagamento / recolhimento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natu-

 

Descrição 2.019 2.018

 da seguridade social (39.937) (44.447)
Contribuição patronal ao INSS (194.582) (239.124)
Contribuição ao PIS (6.933) (8.475)
Imposto sobre serviços (ISS) (41.379) (54.366)
 (282.831) (346.412)
Ressalte-se que os valores das contribuições são informados apenas nas 

risco potencial à entidade. 20. Pacientes Atendidos: A entidade prestou 

-

Dom Eurico dos Santos Veloso - Presidente Rogério Pontes Andrade - Diretor Corporativo Administrativo Financeiro David Martins Ferreira - Contador Geral - CRC: 1SP 195.413/O-2
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