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Ativo Nota 2.018 2.017
Circulante
Caixa e equivalentes de caixas 5 3.821.508 5.341.890
Contas a receber 6 6.617.705 2.137.196
Estoques 7 257.926 127.009
Outros ativos circulante  51.524 216
Partes relacionadas a receber  2.342 2.227
  10.751.005 7.608.538
Não Circulante
Realizável a longo prazo
Depósitos judiciais  124 -
  124 -
Imobilizado  978 -
  978 -
  1.102 -
Total do Ativo  10.752.107 7.608.538

Passivo e patrimônio liquido Nota 2.018 2.017
Circulante
Fornecedores 8 53.161 83.533
Honorários médicos 9 390.412 339.583
Obrigações sociais e trabalhistas 10 847.695 699.080

Partes relacionadas pagar 11 50.854 54.337
Receitas diferidas 12 8.592.803 5.712.763
  10.004.990 6.973.408
Não Circulante
Provisão para descontinuidade 13 284.251 172.264
  284.251 172.264
Patrimônio Líquido
Patrimônio social  462.866 226.273
Superávit do exercício  - 236.593
  462.866 462.866
Total do Passivo  10.752.107 7.608.538

Balanço P - Em reais Demonstração do Resultado
- Em reais

Receitas Operacionais Nota 2.018 2.017
Receitas com subvenções - custeio 14 12.410.176 11.376.254

  33.127 136.590
Doações  859.630 -
Total das Receitas  13.302.933 11.512.844
Despesas Operacionais
Despesas com pessoal 15 (5.261.360) (4.522.580)
Serviços de terceiros 16 (5.219.018) (4.869.817)
Custos corporativos compartilhados 17 (781.171) (754.222)
Drogas, medicamentos e materiais 18 (1.197.689) (246.892)
  (12.459.238) (10.393.511)
Despesas gerais e administrativas 19 (824.919) (871.667)

  (843.695) (882.740)
Total das Despesas  (13.302.933) (11.276.251)
Superávit do Exercício  - 236.593

 2.018 2.017
Superávit do Exercício - 236.593
Outros resultado abrangentes - -

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
- Em reais

 Patrimônio Superávit do
 social exercício Total
Em 1º de Janeiro de 2.017 - 226.273 226.273
Transferência 226.273 (226.273) -
Superávit do exercício - 236.593 236.593

Transferência 236.593 (236.593) -
462.866

UPA - Porte II - Dra. Corasi Alves de Andrade - Mogi das Cruzes/SP
CNPJ nº 24.232.886/0172-13

 - Em R$

Fluxo de caixa das atividades operacionais 2.018 2.017
Superávit do exercício - 236.593
Ajustado por:
Valor residual de ativo imobilizado baixado - 66.101
Superávit do exercício ajustado - 302.694
Variações nos ativos e passivos
Contas a receber (4.480.509) (2.012.954)
Estoques (130.917) (82.759)
Outros ativos circulante (51.308) 6.301
Depósitos judiciais (124) -
Fornecedores (30.372) (196.724)
Honorários médicos 50.829 253.814
Obrigações sociais e trabalhistas 148.615 612.964

Receitas diferidas 2.880.040 5.375.757
Provisão para descontinuidade 111.987 169.721
Caixa líquido (aplicado nas) gerado
 pelas atividades operacionais (1.515.806) 4.512.310
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aquisição de imobilizado e intangível (978) -
Caixa líquido (aplicado nas)
 atividades de investimentos (978) -

Empréstimos tomados com partes relacionadas (3.598) (105.896)
Caixa líquido (aplicado nas)
 atividades de investimentos (3.598) (105.896)
(Redução) aumento do caixa e
 equivalentes de caixa (1.520.382) 4.406.414
Demonstração (redução) aumento
 do caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício 5.341.890 935.476

(Redução) aumento do caixa
 e equivalentes de caixa (1.520.382) 4.406.414

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras

Cifras apresentadas em reais.
1. Contexto Operacional: A Pró-Saúde Associação 

-
-

I - Prestar assistência à saúde e serviços médico-hospitalares a quantos 
procurarem seus serviços, sem distinção de nacionalidade, raça, credo reli-
gioso, opinião política ou qualquer outra condição, tanto em regime de inter-
nação quanto ambulatorial. II - Prestar assistência social por meio de asilos, 
creches e outras atividades que ajudem a comunidade a se realizar. III - De-
senvolver a pesquisa, tanto pura quanto aplicada, sobretudo em seus esta-
belecimentos, 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

-
tes 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 assesso-
ria e/ou consultoria técnicas, diagnóstico ou a administração propriamente 
dita, a Entidades congêneres ou não e também a estabelecimentos próprios 
ou de terceiros, públicos ou privados. O eventual resultado das atividades 
remuneradas deverá ser obrigatoriamente, aplicado no desenvolvimento 

tiverem recursos, na proporção, ao menos, que preceitua a legislação em 
vigor, nos estabelecimentos próprios e naqueles eventualmente aceitos em 
comodato ou qualquer outra forma de contratação. 
- Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Porte II - Dra. Corasi Alves
de Andrade: 
Hospitalar em 11 de Novembro de 2.016, celebrou com a Prefeitura do Mu-
nicípio de Mogi das Cruzes, contrato de gestão para gerenciamento e exe-
cução de atividades e serviços de saúde a ser desenvolvido na Unidade de 
Pronto Atendimento Upa Porte II, com vigência de 36 (trinta e seis meses). 
2. Base de Preparação: 
com base nas práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a le-
gislação societária, os pronunciamentos, as orientações e as interpretações 
emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e as normas 
emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a Re-
solução CFC n° 1.409/12 que aprovou a ITG 2.002, para as Entidades sem

-
vada pela diretoria em 18 de Abril de 2.019. 2.1. Base de Mensuração: As 

meio do resultado. 2.2. Moeda funcional e moeda de apresentação: Es-

funcional da Entidade. 2.3. Uso de estimativas e julgamentos: A elabo-

adotadas 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 pode-

-
ceiras devido às imprecisões 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 apresen-

Nota 13 - Pro-
visão para descontinuidade; Em 
agosto de 2.018, a associação tomou conhecimento, através da imprensa, 
que alguns de seus executivos teriam, por iniciativa própria, colaborado es-
pontânea e efetivamente com uma investigação conduzida pelo Ministério 
Público Federal no Estado do Rio de Janeiro. A Pró-Saúde esclarece que a 
ação judicial é sigilosa e, enquanto pessoa jurídica, não tem acesso ao seu 

-
rio Público Federal, tratou-se de uma decisão unilateral dos colaboradores 

Pronto Atendimento UPA - Porte II - Dra. Corasi Alves de Andrade, pela qual a 

estão sendo objeto de investigação do Ministério Público Federal. Buscan-
do honrar os 52 anos de existência e a relevância social de seus serviços, 
notadamente na saúde pública, um conjunto de ações concretas, que visam 
a estabelecer padrões elevados de integridade na rotina institucional, vêm 

-
ção através de um caminho de ética e transparência: Em 2.017, a associa-
ção deu início ao Programa de Integridade Anticorrupção; Em 2.018, de-
senvolveu o programa de governança corporativa, e ao longo do ano, foram 
instituídas normas de transparência e reorganizados todos os seus proces-
sos internos. O mais recente passo está em curso: todos os 16 mil colabo-
radores da associação estão recebendo treinamento nas novas regras insti-
tucionais; No mesmo ano, reestruturou sua diretoria, criou o departamento
de controladoria, lançou o Código de Ética e de Conduta institucional, com 
determinações claras que devem ser rigorosamente seguidas por todos os 
públicos: alta direção, colaboradores, usuários dos serviços, fornecedores, 
contratantes e parceiros comerciais; Também em 2.018, lançou as bases para 
a implantação da Superintendência Executiva de Integridade, estrutura com

-
primento do Programa de Integridade Anticorrupção. 4. Resumo das Prin-

As políticas contábeis descritas em detalhes 
abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente a todos os períodos apre-

a) Ativos circulantes e não 
Caixa e equivalentes de caixa: Incluem valores em caixa, 

contas bancárias e investimentos de curto prazo com liquidez imediata e 

variação no valor de mercado, sendo demonstrados pelo custo acrescido 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 fa-
turado, obedecendo ao regime contábil da competência. Estoques: Os es-
toques são avaliados ao custo médio de aquisição, que não exceda o valor 
de realização e referem-se aos produtos de materiais médico-hospitalares, 
de conservação e consumo geral, higiene, lavanderia, gêneros alimentícios 
e medicamentos. 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 conside-
ração o tempo de vida útil e econômica estimado dos bens. -
culantes 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 cam-

biais incorridas até a data do balanço patrimonial. c) Provisões: Uma provi-
são é reconhecida no balanço quando a Entidade possui uma obrigação le-
gal ou constituída como resultado de um evento passado, e é provável que 
em recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões 
são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.
d) Patrimônio social: Composto pelos resultados obtidos ao longo 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 resultados acumulados.
e) Receitas e despesas: O resultado das operações é apurado pelo regime 
de competência, tendo o seu valor apurado, incorporado ao patrimônio so-
cial. 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 período proporcionalmen-
te aos gastos incorridos. Custos e despesas: Os custos e despesas incorri-
dos correspondem basicamente às despesas com pessoal, o consumo de
materiais e medicamentos hospitalares, serviços médicos necessários ao fun-
cionamento da unidade hospitalar, serviços de terceiros relacionados direta 
ou indiretamente ao funcionamento das operações hospitalares, despesas 
administrativas e os custos corporativos compartilhados. f) Instrumentos 

A Entidade reconhece 
os recebíveis e depósitos inicialmente na data em que foram originados. To-

negociação na qual se torna uma das partes das disposições contratuais do

caixa e equivalentes de caixas e contas a receber. 
não derivativos: -
de são reconhecidos inicialmente na data de negociação na qual se torna 
uma parte das disposições contratuais do instrumento. A Entidade baixa 

não derivativos: fornecedores, honorários médicos e partes relacionadas.
5. Caixa e Equivalentes de Caixa: Descrição 2.018 2.017

-
Banco Conta Movimento (a) 3.820.508 5.341.890
 3.821.508 5.341.890
(a) Corresponde aos valores em depósitos bancários, no Banco do Brasil, 
em 31 de dezembro de 2.018.

Prefeitura do Município de Mogi das Cruzes (a) 6.617.705 2.137.196
 6.617.705 2.137.196

As contas a receber com a Prefeitura do 
Município de Mogi das Cruzes correspondem aos valores acumulados ao 
longo do contrato de gestão, não recebidos pela unidade Hospitalar. Sub-
sequente ao encerramento do exercício social e até a data de aprovação 

7. Estoques: Descrição 2.018 2.017
Medicamentos e Insumos reembolsáveis 226.295 25.889
Insumos não reembolsáveis 31.631 101.120
 257.926 127.009
8. Fornecedores: Descrição 2.018 2.017
Fornecedores 53.161 83.533
 53.161 83.533

Os honorários médicos a pagar estão registrados 
pelo valor de liquidação das obrigações e apresentam a seguinte composição:
Descrição 2.018 2.017
Honorários médicos pessoa jurídica 390.412 339.583
 390.412 339.583

Salários e ordenados 281.879 252.096
INSS 37.087 35.672
FGTS 40.577 33.887
PIS (212) -
Provisão de férias e encargos 489.123 414.211
Outros (759) (36.785)
 847.695 699.080
11. Partes Relacionadas: Descrição 2.018 2.017
  (Reclassi-
Empréstimos de materiais e medicamentos (a)  
Hospital Braz Cubas 177 2.227

 (b)
Sede Administrativa 2.165 -
Ativo não circulante 2.342 2.227
Empréstimos de materiais e medicamentos (a)
Hospital Braz Cubas 585 431
Custo corporativos compartilhados (c)
Sede Administrativa 50.269 53.906
Passivo circulante 50.854 54.337

exercício anterior foram apresentados de forma líquida pelo montante de R$ 
52.110. Corresponde a 
empréstimos de materiais e medicamentos hospitalares efetuados ou toma-

de Assistência Social e Hospitalar. Cor-

os quais não há prazo para devolução nem a incidência de juros. (c) - Custo 
Refere-se aos valores a repassar à Sede 

-
cial e Hospitalar, pela contraprestação de serviços relativo ao apoio técnico 
especializado, administração e processamento de informações, denomina-
do de custo corporativo compartilhado. 12. Receita Diferida: Corresponde 
aos valores pactuados com a Prefeitura do Município de Mogi das Cruzes, 
para aplicação na aquisição de máquinas, equipamentos e utensílios, bem 
como para custear as atividades operacionais na unidade. Em 31 de de-
zembro de 2.018 o saldo monta a R$ 8.592.803 (Em 2.017 - R$ 5.712.763).
Descrição 2.018 2.017
Subvenção para custeio 8.380.040 5.500.000
Subvenção para investimento 212.763 212.763
 8.592.803 5.712.763
13. 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
previsão 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 2.018 2.017
Saldo inicial 172.264 -
Adições (Nota 16 - despesa com pessoal) 134.153 172.375
Baixas por rescisões de contratos (22.166) (111)

172.264

As receitas com subvenções - 
custeios correspondem 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 2.018 montam a R$ 12.410.176 (Em 2.017 - R$ 11.376.254).
15. Despesas com Pessoal: Descrição 2.018 2.017
Salários e ordenados (2.985.555) (2.571.091)
Décimo terceiro salário (335.051) (264.737)
Insalubridade (162.396) (141.093)
Férias (451.963) (374.704)
Adicional noturno (264.983) (217.142)
Hora extra (136.027) (73.010)
Despesas com salários e adicionais (162.637) (68.323)
Cestas básicas / refeição (164.432) (169.532)
FGTS (359.557) (353.186)
Provisão para descontinuidade -
 multa rescisória FGTS (134.153) (172.375)
Contribuição patronal ao INSS (1.229.516) (993.487)
(-) Isenção da contribuição patronal ao INSS 1.229.516 993.487
PIS (39.987) (30.723)
(-) Isenção do PIS 40.199 19.165
Outras (104.818) (105.828)
 (5.261.360) (4.522.580)
16. Serviços de Terceiros: Descrição 2.018 2.017
Serviços de terceiros (895.944) (1.223.968)
Serviços médicos de terceiros (4.323.074) (3.645.849)
 (5.219.018) (4.869.817)

Refere-se ao custo corporativo 
compartilhado da Sede Administrativa, relativo ao apoio técnico especializa-
do, administração e processamento de informações da unidade hospitalar.
18.Drogas, Medicamentos e Materiais: Descrição 2.018 2.017
Medicamentos (654.578) (175.382)
Material de uso do paciente (403.320) (22.984)
Materiais de limpeza (53.859) (35.771)
Outras (85.932) (12.754)
 (1.197.689) (246.892)

Segurança patrimonial (551.880) (543.483)
Custos de bens alienados - (94.649)
Locações (88.287) (75.875)
Manutenções (32.899) (44.027)
Seguros patrimoniais (19.740) (35.031)
Marketing e comunicação (15.297) (12.450)
Bens de pequeno valor (6.063) (30.485)
Fretes e carretos (61.356) -
Outras (49.397) (35.668)
 (824.919) (871.667)
20. Instrumentos Financeiros: -

Descrição 2.018 2.017
Ativos
Valor justo por meio do resultado
Caixa e equivalentes de caixa 3.821.508 5.431.890
Pelo custo amortizado
Contas a receber - contrato de gestão 6.617.705 2.137.196
Partes relacionadas a pagar 2.342 2.227
Total 10.441.555 7.481.313
Passivos
Pelo custo amortizado
Fornecedores 53.161 83.533
Honorários médicos 390.412 339.583
Partes relacionadas a pagar 50.854 54.337
Total 494.427 477.453

-

da União a portaria nº 943 de 25 de setembro de 2.014 que renovou o CEBAS 

relativo ao triênio 2.010 a 2.012. Em 21 de dezembro de 2016 é publicada 
a portaria nº 2.187, relativo ao processo de Supervisão SIPAR Nº 25000.

-
cada a portaria nº 1.273 que suspendeu os efeitos da Portaria nº 2.187/2016, 
isto por força de tutela de evidência concedida nos autos da ação judicial de 
n.º 5008909-61.2017.4.03.6100, em curso perante a 2ª Vara Cível Federal
de São Paulo, a qual determinou a retomada de referido Processo de Super-
visão (SIPAR nº 25000.089057/2015-65), este ainda aguardando, por con-
seguinte, julgamento. Em 28 de junho 2.012, a entidade protocolou o pedido 

-
cia Social) no Ministério da Saúde, SIPAR nº 25000.110426/2012-43, relati-
vo ao triênio 2.013 a 2.015, sendo Indeferido pela Portaria nº 771 de 29 de 
maio de 2018 . Em 04/07/2018 foi publicada a Portaria nº 1.006/2018 que 
suspendeu os efeitos da portaria nº 771/2018, também por força de tutela de 
evidência concedida nos autos da ação de n.º 5008909-61.2017.4.03.6100,

Demonstração do Resultado 
- Em reais

Demonstração dos Fluxos de Caixa - M Indireto
- Em reais
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Data, Hora e Local: Aos 26/04/2019, às 11 horas, realizada na sede da Baldan Implementos Agrícolas S.A, 
situada na Avenida Baldan nº 1500 (Nova Matão), nesta cidade de Matão/SP, CEP 15993-000. Convocação: 
Convocação pessoal pelo Presidente do Conselho de Administração. Ordem do Dia: 1. Eleição da Diretoria e 

Presença: 
Presente a totalidade do Conselho de Administração. Mesa:
Mastropietro.  Deliberações: 1) 
01.05.2019 os Srs: a) Celso Antonio Ruiz

Diretor 
Superintendente

b) Eduardo 
Fernandes

Diretor Adjunto, 

c) Alexandre Savio Tessi, 

Diretor Adjunto, para 

Baldan Implementos Agricolas S.A
Ata de Reunião Executiva do Conselho de Administração

d) 
Oswaldo Gomes Marques Junior

Diretor Adjunto, 

market share e potencial 

mix total de produtos, potencialidades da marca, 

coach

discussão na presente reunião. Encerramento:

Jucesp

REC Betim Empreendimentos e Participações S.A.
CNPJ/MF nº 24.303.390/0001-37

Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Em milhares de reais – R$, exceto o prejuízo por ação)
Demonstração dos Fluxos de Caixa

Fluxo de caixa das atividades operacionais 2018 2017
Prejuízo antes do IRPJ e da contribuição social (5.027) (14.827)
Ajustes para reconciliar o prejuízo antes do IRPJ e da CSLL com 
o caixa líquido gerado pelas atividades operacionais:

Juros e encargos financeiros líquidos 9.498 8.575
Depreciação e amortização 4.435 3.913
Provisão para redução ao valor recuperável 11.489 16.142
Provisão para devedores duvidosos – 2.878
Variação nos ativos operacionais:
Contas a receber (1.077) (4.787)
Despesas antecipadas (2) (71)
Variação nos passivos operacionais:
Contas a pagar 442 22
Outros passivos 1.365 –
Obrigações fiscais 59 66
Contas a pagar – partes relacionadas (4.670) 4.670
Imposto de renda e contribuição social pagos (2.443) (1.344)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 14.069 15.237
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Adições às propriedades para investimentos (389) (5.272)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento (389) (5.272)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Pagamento de principal de empréstimos (4.027) (2.992)
Pagamento de juros de empréstimos (9.358) (8.149)
Integralização de capital social 4.802 1.177
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento (8.583) (9.964)
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa 5.097 1
Caixa e equivalentes de caixa: No início do exercício 1 –

No fim do exercício 5.098 1
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa 5.097 1

Balanço Patrimonial

Demonstração do Resultado
2018 2017

Receita líquida 21.160 17.251
Custo dos serviços prestados (4.435) (3.913)
Lucro bruto 16.725 13.338
Despesas operacionais
Gerais e administrativas (961) (3.448)
Provisão para redução ao valor recuperável (11.489) (16.142)
Lucro (prejuízo) operacional antes do resultado 
financeiro 4.275 (6.252)

Resultado financeiro: Despesas financeiras (9.527) (8.575)
Receitas financeiras 225 –
Prejuízo operacional e antes do IRPJ e da CSLL (5.027) (14.827)
IRPJ e CSLL: Correntes (2.443) (1.928)

Diferidos 3.907 5.488
Prejuízo do Exercício (3.563) (11.267)
Prejuízo por ação – R$ (0,04) (0,13)

Passivo e Patrimônio Líquido 2018 2017
Circulante 6.802 9.383
Contas a pagar – partes relacionadas – 4.670
Empréstimos e financiamentos 4.263 4.040
Contas a pagar 465 23
Obrigações fiscais 709 650
Outros passivos circulantes 1.365 –
Não Circulante 100.961 105.071
Empréstimos e financiamentos 97.085 101.195
Impostos diferidos 3.876 3.876
Patrimônio Líquido 57.452 56.213
Capital social 72.282 67.480
Prejuízos acumulados (14.830) (11.267)
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 165.215 170.667

Ativo 2018 2017
Circulante 8.157 1.981
Caixa e equivalentes de caixa 5.098 1
Contas a receber 2.986 1.909
Despesas antecipadas 73 71
Não Circulante 157.058 168.686
Impostos diferidos 9.395 5.488
Propriedades para investimentos 147.663 163.198
Total do Ativo 165.215 170.667

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Capital Prejuízos
social acumulados Total

Saldos em 31 de dezembro de 2016 – – –
Aumento de capital social 1.177 – 1.177
Acervo líquido cindido 66.303 – 66.303
Prejuízo do exercício (11.267) (11.267)
Saldos em 31 de dezembro de 2017 67.480 (11.267) 56.213
Aumento de capital social 4.802 – 4.802
Prejuízo do exercício – (3.563) (3.563)
Saldos em 31 de dezembro de 2018 72.282 (14.830) 57.452

Demonstração do Resultado Abrangente 2018 2017
Prejuízo do exercício (3.563) (11.267)
Outros resultados abrangentes – –
Total do resultado abrangente do exercício (3.563) (11.267)

A Diretoria: Daniel Fernandes – Contador CRC: 240.382/O-6
As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas das Notas 

Explicativas estão à disposição na sede da Companhia.

Relatório dos Auditores Independentes

-
-

drade - Mogi das Cruzes/SP. Opinião sem ressalva: Examinamos as 

Andrade - Mogi das Cruzes/SP (entidade) que compreende o balanço 
patrimonial, em 31 de dezembro de 2.018, e as respectivas demonstrações 
do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido 

-
respondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas 

-
das apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a po-

Base para opinião sem ressalva: Nossa auditoria foi conduzida de acor-
do com as normas brasileiras de auditoria. Nossas responsabilidades, em 
conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada 

-
ras”. Somos independentes em relação à Entidade, de acordo com os princí-

-
de, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com 

-
te e apropriada para fundamentar nossa opinião sem ressalva. Ênfase -
Efeitos da “Operação S.O.S.”: Chamamos a atenção para a nota expli-

que abrange: (i) A colaboração espontânea realizada por alguns executivos 
da Pró-Saúde em investigação conduzida pelo Ministério Público Federal 
no Estado do Rio de Janeiro, da qual tomou-se conhecimento em agosto 

que pudessem afetar o patrimônio líquido da UPA - Porte II - Dra. Corasi 
Alves de Andrade - Mogi das Cruzes/SP; e (iii) As ações que estão sendo 
adotadas pela Administração corporativa da Pró-Saúde. Nossa opinião não 

-
A admi-

nistração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresen-

adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como ne-

de distorção relevante, independentemente se causada por fraude e erro.
-

vel pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar operando, divul-
gando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade 
operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações 

-
ções, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento 
das operações. Os responsáveis pela governança da Entidade são aque-
les com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das 

Nossos objetivos são obter segurança 

livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou 
erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança ra-
zoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a audi-
toria realizada de acordo com as normas brasileiras de auditoria sempre de-
tectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem 
ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, 

-
pectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base 

de acordo com as normas brasileiras de auditoria, exercemos julgamento 

disso: -

erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a 
-

te para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção 
relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que 

-
cação, omissão ou representações falsas intencionais. Obtemos entendi-
mento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos 
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o

da Entidade. Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e 
a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas 
pela administração. Concluímos sobre a adequação do uso, pela admi-
nistração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas 
evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a 

à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos 
que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relató-

-

inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de 
auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condi-
ções futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuida-
de operacional. Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo 

-

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 auditoria e das consta-

-

Mogi das Cruzes, 18 de Abril de 2.019. LM Auditores Associados - CRC 
2SP018.611/O-8; - CRC 1SP 265.102/O-4.

       em curso perante a 2ª Vara Cível Federal de São Paulo, a qual 
determinou a retomada de referido Processo de Renovação (SIPAR nº 
25000.110426/2012-43), este ainda aguardando, por conseguinte, julga-
mento. Relativamente ao triênio de 2.004 a 2006, tem-se que o processo 
SIPAR 25000.163451/2011-49 foi retomado em função da Ação Popular 
nº 0139700-62.2013.4.02.5102, havendo o indeferimento, em grau de re-

-
cente de Assistência Social), ato este exteriorizado pela portaria nº 805 de 
05 de junho de 2018, publicada no DOU em 19.06.2018. No entanto, por 
força de tutela de evidência concedida nos autos da ação judicial de n.º 
5008909-61.2017.4.03.6100, em curso perante a 2ª Vara Cível Federal de 
São Paulo, referido indeferimento foi suspenso, pela portaria de n.º 1.103, 
de 19.07.2018, publicada no DOU em 23.07.2018, ao que, pelo momento, 
a renovação do CEBAS da entidade, ainda aguarda apreciação por parte 
do Ministério da Saúde. Em 01 de 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. Em 

SIPAR nº 25000.127908/2018-28, relativo ao triênio 2019 a 2021. Até a 

não tinham sido julgados. O CEBAS esteve válido durante todo o exercício 
de 2.018 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 renovação do CEBAS, o que lhe reconhece a imunidade 
em relação aos tributos a ela referidos, principalmente a cota patronal. 
Apresentação da cota patronal: A cota patronal e sua respectiva isenção 
estão demonstradas na nota explicativa n° 16 - Despesas com pessoal não 
afetando o resultado do exercício. 22. Imunidade A 

-
ne à tributação, 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 a Entidade 

passou a não recolher o PIS sobre Folha de Pagamento, baseada na 
Solução de Consulta COSIT nº 173/2017 de 13/03/2017, consideran-
do que no item 15, b) a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) 
vinculou seu entendimento conforme previsto na Nota PGFN/CASTF/Nº 

-

atendam aos requisitos da Lei), de acordo com jurisprudência do Supe-
rior Tribunal Federal. -
guridade social): A entidade é isenta do pagamento da COFINS inciden-
te 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 foram:
Descrição 2.018 2.017

 da seguridade social (COFINS) 399.088 345.285
Contribuição patronal ao INSS 1.229.516 993.487
PIS sobre folha de pagamento 40.199 19.165
 1.668.803 1.357.937
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