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Ativo Nota 2.017 2.016
Circulante
Caixa e equivalentes de caixas 4 971 835
Contas a receber 5 5.577.590 5.214.107
Adiantamentos a funcionários  100.770 33.496
Adiantamentos a fornecedores  11.301 1.947
Outros ativos circulante  105.638 490
  5.796.270 5.250.875
Não Circulante
Realizável em longo prazo
Depósitos judiciais 10 555.645 434.028
  555.645 434.028
Imobilizado  6.577 9.228
  6.577 9.228
  562.222 443.256
Total do Ativo  6.358.492 5.694.131

Passivo e patrimônio liquido negativo Nota 2.017 2.016
Circulante
Fornecedores  107.638 74.597
Obrigações sociais e trabalhistas 6 8.459.255 2.857.651
Obrigações fi scais 7 467.648 311.825
Partes relacionadas 8 482.098 263.890
Adiantamento de cliente  - 486.651
Provisão para descontinuidade 9 1.516.487 -
  11.033.126 3.994.614
Não Circulante
Provisão para descontinuidade 9 - 1.772.881
Provisão para contingência 10 160.514 124.303
  160.514 1.897.184
Patrimônio Líquido Negativo
Patrimônio social negativo  (197.667) (2.617.112)
(Défi cit) superávit do exercício  (4.637.481) 2.419.445
  (4.835.148) (197.667)
Total do Passivo  6.358.492 5.694.131

Balanço Patrimonial em 31 de dezembro - Em R$ Demonstração do resultado Exercício fi ndo em 31 de dezembro-Em R$
Receitas Operacionais Nota 2.017 2.016
Receitas com subvenções - custeio 11 23.830.358 25.424.638
Outras Receitas  - 2.029
Receitas fi nanceiras  - 1.708
Total das Receitas  23.830.358 25.428.375
Despesas Operacionais
Despesas com pessoal 12 (25.004.713) (20.205.600)
Custos corporativos compartilhados 13 (2.366.307) (2.128.676)
Serviços de terceiros  (202.348) (251.638)
Drogas, medicamentos e materiais  - (1.316)
  (27.573.368) (22.587.230)
Despesas gerais e administrativas  (464.712) (311.963)
Despesa com provisão para
 crédito de liquidação duvidosa 5b - (87.313)
Despesa com provisão para contingência 10 (36.211) -
Despesas fi nanceiras  (393.548) (22.424)
  (894.471) (421.700)
Total das Despesas  (28.467.839) (23.008.930)
(Défi cit) Superávit do Exercício  (4.637.481) 2.419.445

Demonstração das mutações do patrimônio líquido negativo
Exercício fi ndo em 31 de dezembro - Em R$

  (Défi cit)
 Patrimônio superávit
 social do exercício Total
Em 1° de Janeiro de 2.016 (3.067.497) 450.274 (2.617.223)
Transferência 450.274 (450.274) -
Transferência a Sede Administrativa relativa
 ao custo corporativo compartilhado 111 - 111
Superávit do exercício - 2.419.445 2.419.445
Em 31 de Dezembro de 2.016 (2.617.112) 2.419.445 (197.667)
Transferência 2.419.445 (2.419.445) -
Défi cit do exercício - (4.637.481) (4.637.481)
Em 31 de Dezembro de 2.017 (197.667) (4.637.481) (4.835.148)

Pró-Saúde Associação Benefi cente de Assistência Social e Hospitalar
Serviços de Assistência a Saúde - Catanduva/SP

CNPJ nº 24.232.886/0097-09
Demonstrações Contábeis do Exercício - Em R$

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

 2.017 2.016
(Défi cit) Superávit do Exercício (4.637.481) 2.419.445
Outros resultado abrangentes - -
Resultado Abrangente do Exercício (4.637.481) 2.419.445

Demonstração dos fl uxos de caixas - Método Indireto
Exercício fi ndo em 31 de dezembro - Em R$

Fluxo de caixa das atividades operacionais 2.017 2.016
Défi cit (superávit) do exercício (4.637.481) 2.419.445
Ajustado por:
Depreciação e amortização 2.651 1.234
Provisão para contingência 36.211 -
Transferência a Sede Administrativa relativo
 ao custo corporativo compartilhado - 111
Défi cit (superávit) do exercício ajustado (4.598.619) 2.420.790
Variações nos ativos e passivos
Contas a receber (363.483) (2.975.360)
Adiantamentos a funcionários (67.274) 4.939
Adiantamentos a fornecedores (9.354) 1.603
Outros ativos (226.765) (360.977)
Fornecedores 33.041 2.213
Obrigações sociais e trabalhistas 5.601.604 114.085
Obrigações fi scais 155.823 123.799
Adiantamento de cliente (486.651) -
Provisão para descontinuidade (256.394) 237.903
Caixa líquido aplicado nas
 atividades operacionais (218.072) (431.005)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aquisição de imobilizado e intangível - (2.701)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos - (2.701)
Fluxo de caixa das atividades de fi nanciamentos
Empréstimos tomados com partes relacionadas 218.208 25.060
Caixa líquido gerado pelas
 atividades de fi nanciamentos 218.208 25.060
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixas 136 (408.646)
Demonstração do aumento (redução)
 do caixa e equivalentes de caixas
No início do exercício 835 409.481
No fi m do exercício 971 835
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixas 136 (408.646)

Notas explicativas da administração às demonstrações fi nanceiras
Exercício 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 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 fran-
queá-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 
propriamente dita, a Entidades congêneres ou não e também a estabeleci-
mentos próprios ou de terceiros, públicos ou privados. O eventual resultado 
das atividades remuneradas deverá ser obrigatoriamente, aplicado no de-
senvolvimento de suas fi nalidades. A Pró-Saúde prestará assistência gra-
tuita aos que não tiverem recursos, na proporção, ao menos, que preceitua 
a legislação em vigor, nos estabelecimentos próprios e naqueles eventu-
almente aceitos em comodato ou qualquer outra forma de contratação. b) 
Encerramento do Contrato de Gestão - Projeto Catanduva/SP: A Pró-
-Saúde Associação Benefi cente de Assistência Social e Hospitalar em 24 
de novembro de 2.010, celebrou com a Prefeitura Municipal de Catanduva, 
contrato de gestão para a co-gestão de serviços de assistência a saúde e 
prestação de serviços auxiliares de diagnose e terapia (SADT) no âmbito do 
Município de Catanduva/SP. Em 14 de dezembro de 2017, com o término
do contrato de gestão celebrado entre as partes a Administração da unidade 
transferiu a responsabilidade da gestão para à Prefeitura do Município de 
Catanduva. 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 às normas emitidas pelo Conselho 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 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 mensu-
rados pelo valor justo por meio do resultado. 2.2 Moeda funcional e moe-
da 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 nanceiras de acordo com
as práticas contábeis adotados no Brasil exige que a Administração faça 
julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas 
contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. 
Os resultados podem divergir dessas estimativas. Estimativas e premissas 
são revistas de maneira contínua. Revisões com relação a estimativas con-
tábeis são reconhecidas no período em que as estimativas são revisadas e 
em quaisquer períodos futuros afetados. As informações sobre incertezas 
de premissas e estimativas que apresentem risco signifi cativo de resultar 
em ajuste material no próximo exercício fi nanceiro e julgamentos críticos 
referentes às políticas contábeis adotadas que apresentam efeitos sobre os 
valores reconhecidos nas demonstrações fi nanceiras estão incluídos nas 
seguintes notas explicativas: • Nota 09 - Provisão para descontinuidade; • 
Nota 10 - Provisão para contingência. 3. Resumo das Principais Práticas 
Contábeis: As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido 
aplicadas de maneira consistente a todos os períodos apresentados nes-
sas 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 demonstrados pelo custo acrescido de juros auferidos. 
• Contas a receber: As contas a receber de clientes correspondem aos va-
lores 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. • Imobilizado: Demonstrado pelo valor 
do custo de aquisição e contempla a depreciação correspondente, que é 
calculada pelo método linear e leva em consideração o tempo de vida útil 
e econômica estimado dos bens. b) Passivos circulantes e não circulan-
tes: Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos va-
lores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável dos corres-
pondentes 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 obrigação. As provisões são registradas tendo 
como base as melhores estimativas do risco envolvido. d) Patrimônio so-
cial: 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. e) Re-
ceitas e despesas: O resultado 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 res-
pectivos objetos contratados, e são reconhecidas no resultado do exercí-
cio proporcionalmente aos gastos incorridos. Custos e despesas: Os cus-
tos e despesas incorridos correspondem basicamente às despesas com 

pessoal, o consumo de materiais e medicamentos, serviços de terceiros 
necessários a realização das operações, despesas administrativas e os 
custos corporativos compartilhados. f) Instrumentos fi nanceiros • Ativos 
fi nanceiros não derivativos: A Entidade reconhece os recebíveis e de-
pósitos 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 contratuais do instrumen-
to. 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 baixa 
um passivo fi nanceiro quando tem suas obrigações contratuais retiradas, 
canceladas ou vencidas. A Entidade tem os seguintes passivos fi nanceiros 
não derivativos: fornecedores e partes relacionadas.
4. Caixa e Equivalentes de Caixa: Descrição 2.017 2.016
Bancos (a) 971 835
 971 835
(a) Corresponde aos valores depositados em conta corrente no Banco do 
Brasil e Banco Santander.
5. Contas a Receber: Descrição 2.017 2.016
Prefeitura Municipal de Catanduva 5.664.903 5.301.420
(-) Provisão para crédito de liquidação duvidosa (87.313) (87.313)
 5.577.590 5.214.107
(a) Prefeitura do Município de Catanduva: As contas a receber com a 
Prefeitura Municipal de Catanduva correspondem aos valores acumulados 
ao longo do contrato de gestão. A administração da entidade tem siste-
maticamente efetuado a cobrança dos valores em aberto para liquidar os 
passivos existentes. (b) Provisão para créditos de liquidação duvidosa: 
A provisão para créditos de liquidação duvidosa foi constituída no montante 
de R$ 87.313, para fazer face aos valores considerados pela Administra-
ção de difícil recebimento.
6. Obrigações Sociais e Trabalhistas: Descrição 2.017 2.016
Salários e ordenados 471.962 1.052.944
Rescisões trabalhistas (a) 3.984.369 -
FGTS 886.899 151.686
INSS 264.755 78.574
Férias e encargos 1.915.408 1.544.757
Décimo terceiro salário 930.444 -
Outras 5.418 29.690
 8.459.255 2.857.651
(a) Correspondem às obrigações a pagar aos colaboradores pelas res-
cisões dos contratos de trabalhos. Devido à falta de recursos finan-
ceiros essas obrigações não foram liquidadas no prazo previsto pela 
legislação trabalhista e o montante a pagar está acrescido da multa 
corresponde a um salário nominal de cada colaborador, conforme pre-
vê o artigo 477, parágrafo 8 da CLT.
7. Obrigações Fiscais: Descrição 2.017 2.016
Imposto de renda retido na fonte 465.445 310.571
Imposto sobre serviço retido na fonte 1.568 841
Pis, cofi ns e contribuição social retidos na fonte 635 413
 467.648 311.825
8. Partes Relacionadas: Descrição 2.017 2.016
Sede Social - (10.989)
Sede Administrativa (a) 482.098 274.879
 482.098 263.890
(a) - Custos Corporativos Compartilhados: Refere-se ao valor a ser re-
passada para a Sede Administrativa da Pró-Saúde correspondente ao cus-
to corporativo compartilhado, relativo ao apoio técnico especializado, admi-
nistração e processamento de informações da unidade. 9. Provisão para 
Descontinuidade de Contrato: Os valores provisionados a título de des-
continuidade 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, reconheci-
dos mediante provisão e distribuídos ao longo dos períodos do contrato de 
gestão pactuado. A movimentação da provisão no exercício foi a seguinte:
Descrição 2.017 2.016
Saldo inicial 1.772.881 1.534.978
Adições (Nota 12 - despesa com pessoal) 545.392 486.501
Baixas por rescisões de contratos (801.786) (248.598)
Saldo fi nal 1.516.487 1.772.881
Em 31 de dezembro de 2.017 a provisão para descontinuidade está apre-
sentada no passivo circulante, pois sua liquidação é prevista para o exer-
cício de 2.018. 10. Provisão para Contingências: A Entidade é parte 
em ações judiciais e processos administrativos perante tribunais e órgãos 
governamentais, decorrentes do curso normal de operações, envolvendo 
questões cíveis, trabalhistas e outros assuntos. Todas as etapas proces-
suais das ações são acompanhadas pelo Departamento Jurídico da Enti-
dade, sendo que todos os recursos legais são utilizados no sentido de de-
fender os interesses dela até as últimas instâncias do Poder Judiciário. No 
exercício de 2017, a Administração, baseada em informações de seus as-
sessores jurídicos e análises das demandas judiciais pendentes, identifi cou 
contingências prováveis de perda no montante de R$ 160.514 (Em 2016 - 
R$ 124.303) e autorizou o complemento da provisão para contingências no 
valor de R$ 36.211. Depósitos judiciais: Correspondem a recursos depo-
sitados em juízo referente ações trabalhistas ainda em trâmites na justiça. 
De forma periódica esses valores são avaliados quanto a sua recuperabi-
lidade. Em 31 de dezembro de 2017 montam a R$ 555.645 (Em 2016 R$ 
434.028). 11. Receitas com Subvenções - Custeio: As receitas com sub-
venções - custeio, correspondem aquelas pactuadas no contrato de gestão 
com o Prefeitura Municipal de Catanduva. Os valores são relativos à cober-
tura dos gastos mensais dos respectivos objetos contratados e em 31 de 
dezembro de 2.017 montam a R$ 23.830.358 (Em 2.016 - R$ 25.424.638).
12. Despesas com Pessoal: Descrição 2.017 2.016
Salários e ordenados (13.734.583)(12.610.661)
Horas extras e adicionais (629.758) (936.785)
Décimo terceiro salário (1.302.228) (1.240.390)
Cesta Básica/Refeição (314.890) (354.341)
Vale transporte (24.038) (26.065)
Insalubridade (810.859) (874.264)
Férias (1.928.902) (1.778.945)
FGTS (1.481.106) (1.423.398)
Provisão para descontinuidade 
 - Multa rescisória FGTS (545.392) (486.501)
Provisão para rescisões
  trabalhistas não liquidadas (3.984.369) -
Contribuição Patronal ao INSS (4.560.781) (4.834.199)
Isenção da Contribuição Patronal ao INSS 4.560.781 4.834.199

PIS sobre Folha de Pagamento (77.396) (172.791)
Isenção do PIS 73.384 -
Indenizações (189.973) (225.437)
Outras (54.603) (76.022)
 (25.004.713)(20.205.600)
13. Custos Corporativos Compartilhados: Refere-se ao custo corpora-
tivo compartilhado da Sede Administrativa, relativo ao apoio técnico es-
pecializado, administração e processamento de informações da unidade 
hospitalar. 14. Instrumentos Financeiros: Os instrumentos fi nanceiros 
que a Entidade possui são classifi cados da seguinte forma:
Descrição 2.017 2.016
Ativos
Valor justo por meio do resultado
Caixa e equivalentes de caixa 971 835
Recebíveis
Contas a receber (Contrato de Gestão) 5.577.590 5.214.107
Total 5.578.561 5.214.942
Passivos
Pelo custo amortizado
Fornecedores 107.638 74.597
Partes relacionadas 482.098 263.890
TOTAL 589.736 338.487
Risco de liquidez: O principal risco fi nanceiro considerado pela Administra-
ção da Entidade é o risco de liquidez, onde a Entidade possa eventualmen-
te encontrar difi culdades em cumprir com as obrigações associadas com 
seus passivos fi nanceiros que são liquidados com pagamentos à vista e 
depende da realização fi nanceira do Contrato de Gestão. A Entidade traba-
lha alinhando a disponibilidade e a geração de recursos de modo a cumprir 
suas obrigações nos prazos acordados. 15. INSS Cota Patronal: (a) Certi-
fi cado de Entidade Benefi cente de Assistência Social: Em 28 de junho 
2.012, a entidade protocolou o pedido de renovação do CEBAS (Certifi cado 
de Entidade Benefi cente de Assistência Social) no Ministério da Saúde, re-
lativo 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 demonstrações fi nanceiras, 
ainda não foi julgado. Em 01 de agosto de 2.015 foi protocolado novo re-
querimento 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 renovação do CEBAS, 
o que lhe reconhece a imunidade em relação aos tributos a ela referidos, 
principalmente a cota patronal. (b) Apresentação da cota patronal: A cota 
patronal e sua respectiva isenção estão demonstradas na nota explicativa 
n° 12 - Despesas com pessoal não afetando o resultado do exercício. (c) 
Ganhos ou perdas e riscos potenciais: A cota patronal do INSS regis-
trada em contas de resultado não potencializa qualquer ganho ou perda, 
excetuando-se a desoneração da contribuição de seus custos e despesas 
operacionais que lhe atribui maior efi ciência no desenvolvimento de suas 
atividades. 16. Imunidade e Isenção Tributária: A Pró-Saúde Associação 
Benefi cente de Assistência Social e Hospitalar - Serviços de Assistência à 
Saúde - Catanduva/SP, é uma entidade sem fi ns lucrativos, imune de reco-
lhimento 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 so-
bre as despesas com pessoal. COFINS (Contribuição para fi nanciamento 
da seguridade social): A entidade é isenta do pagamento da Cofi ns inci-
dente 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 2.017 2.016
Contribuição para o fi nanciamento
 da seguridade social (COFINS) 714.911 762.739
Contribuição patronal ao INSS 4.560.781 4.834.199
PIS sobre Folha de Pagamento 73.384 -
 5.349.076 5.596.938
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Demonstrações Contábeis ano 2012
Balanço Patrimonial 31/12/2012

Ativo 12.299.875,86
 Ativo Circulante 10.375.891,99
  Ativo Disponível 7.792.443,65
   Numerários 1.751,25
   Bancos Conta Movimento 787.195,45
   Aplicações de Curto Prazo 7.003.496,95
 Realizável a Curto Prazo 2.583.448,34
  Contas a Receber 932.357,57
  Cartões de Crédito 1.508.980,27
  Adiantamentos Diversos 4.732,98
  Outros Adiantamentos 38.064,35
  Outros Créditos 83.158,41
  Despesas de Exercícios Seguintes 16.154,76
 Ativo Não Circulante 1.923.983,87
  Realizável a Longo Prazo 35.899,43
   Direitos a Receber 35.899,43
 Ativo Imobilizado 1.888.084,44
  Imobilizado Tangível 2.691.329,47
  (-) Depreciação Acumulada (340.804,18)
  Amortização Acumulada (462.440,85)

Passivo 12.299.875,86
 Passivo Circulante 2.014.397,60
  Passivo Exigível a Curto Prazo 2.014.397,60
   Fornecedores Gerais 828.140,03
   Obrigações Trabalhistas 225.066,36
   Encargos Trabalhistas a Pagar 386.668,35
   Obrigações Tributárias 70.495,62
   Outras Contas a Pagar 64.782,02
   Provisões Diversas 439.245,22
 Patrimônio Líquido 10.285.478,26
  Capital Social 12.400.000,00
   Ações Ordinárias 400.000,00
   Ações Preferenciais 12.000.000,00
  Reservas 2.692.261,68
   Reservas 2.692.261,68
  Resultado do Exercício (3.113.961,26)
   Resultado do Exercício (3.113.961,26)
  (-) Lucros Distribuídos (1.692.822,16)
   (-) Lucros Distribuídos (1.692.822,16)

Demonstração do Resultado do Exercício 2012
Descrição Valor
Receitas Brutas 14.432.993,43
Deduções (779.246,19)
 = Receita Líquida 13.653.747,24
Custos (4.470.010,95)
 = Lucro Bruto 9.183.736,29
Despesas Administrativas (12.088.652,81)
Despesas Financeiras (235.507,97)

Descrição Valor
Despesas Gerais (146.029,78)
Despesas Tributárias (22.321,15)
Outras Despesas Operacionais (305.572,94)
Receitas Financeiras 500.087,10
 = Prejuízo Operacional (3.114.261,26)
Outras Receitas 300,00
 = Prejuízo Contábil Líquido (3.113.961,26)

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais 31/12/2012
Lucro/Prejuízo do Exercício (3.113.961,26)
Depreciações e Amortizações 146.029,78
Clientes (565.966,42)
Outras Contas a Receber (56.787,17)
Adiantamentos a fornecedores (38.064,35)
Impostos a Recuperar (83.158,41)
Fornecedores 672.985,04
Impostos a Pagar (327.056,15)
Salários a apagar 368.814,02
Outras Contas a Pagar 56.200,00
Provisões Trabalhistas 242.879,97
Caixa Líquido das Atividades Operacionais (2.698.084,95)
Aquisição de Imobilizado e Intangível (1.748.746,87)
Caixa Líquido das Atividades de Investimento (1.748.746,87)
Recebimento pela emissão de ações 12.000.000,00
Dividendos pagos (1.692.822,16)
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento 10.307.177,84
Aumento ou Redução de Caixas e Equivalentes 5.860.346,02
Caixas e Equivalentes no ínicio do Exercício 1.932.097,63
Caixas e Equivalentes no fim do Exercício 7.792.443,65

Diretor Operacional
Alexandre Fernandes Chaud Tarifa

CPF: 214.768.328-03

Contador
Ricardo da Silva Kishiyama

CPF: 341.285.258-98 - CRC: 1SP269964/O-2

SF Sixty Five Participações Societárias S.A.
(em constituição)

Ata da Assembleia Geral de Constituição de Sociedade por Ações
1. Data, Hora e Local: Realizada aos 22 dias de dezembro de 2017, às 10 horas, na sede social da SF Sixty Five 
Participações Societárias S.A. (“Companhia”), na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadei-
ro Luís Antônio, 580, conjunto 71, 7º andar, Bela Vista, CEP 01318-000. 2. Convocação e Presença: Presentes os 
fundadores e subscritores representando a totalidade do capital inicial da Companhia, a saber: (a) Luis Guilherme 
de Souza Silva, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 30267600 SSP/SP e inscri-
to no CPF/MF sob o nº 355.147.028-63, residente e domiciliado à Rua Monte Alegre, nº 1003, Apartamento 31, 
Bairro Perdizes, São Paulo - SP, CEP: 05014-001; (b) Lawrence Santini Echenique, brasileiro, casado, advogado, 
portador da cédula de identidade RG nº 43727670 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 360.198.918-28, residen-
te e domiciliado à Rua Acurui, nº 240, Apartamento 52, Bairro Vila Formosa, São Paulo - SP, CEP: 03355-000; e 
(c) Luis Fernando Elias Falleiros, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 43508530 
SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 368.147.958-50, residente e domiciliado à Rua Aimberê, nº 592, Apartamen-
to 24, Bairro Perdizes, São Paulo - SP, CEP: 05018-010. 3. Mesa: Após eleitos pelos acionistas fundadores acima 
qualificados, os trabalhos foram presididos pelo Sr. Luis Guilherme de Souza Silva e secretariados pelo Sr. 
Lawrence Santini Echenique. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) a constituição de uma sociedade por ações 
sob a denominação de SF Sixty Five Participações Societárias S.A.; (ii) a subscrição e integralização do capital 
social da Companhia; (iii) a eleição dos diretores da Companhia; (iv) a remuneração dos diretores da Companhia; 
e (v) a definição dos jornais de grande circulação que realizarão a publicação dos atos societários da Companhia. 
5. Deliberações: Após a discussão das matérias, os acionistas fundadores, por unanimidade de votos e sem quais-
quer restrições, deliberaram o quanto segue: 5.1. Aprovar a constituição da Companhia, sob a denominação de SF 
Sixty Five Participações Societárias S.A., bem como o projeto de estatuto social apresentado aos presentes, o qual 
foi anexado à presente ata na forma do Anexo I. 5.2. Aprovar, sem quaisquer ressalvas, a subscrição de 600 (seis-
centas) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, emitidas por R$1,00 (um real) cada uma, totalizando 
um valor de R$600,00 (seiscentos reais) e a integralização parcial de 10% do valor total dessas ações pelos acio-
nistas fundadores. 5.3. A totalidade das ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal de emissão da Compa-
nhia são subscritas pelos acionistas fundadores presentes, de acordo com as seguintes proporções: (a) o acionista 
Luis Guilherme de Souza Silva subscreveu 200 (duzentas) ações ordinárias de emissão da Companhia, pelo 
valor total de R$200,00 (duzentos reais), a ser integralizada na forma do Boletim de Subscrição assinado na pre-
sente data, que integra esta ata na forma do Anexo II; (b) o acionista Lawrence Santini Echenique subscreveu 200 
(duzentas) ações ordinárias de emissão da Companhia, pelo valor total de R$200,00 (duzentos reais), a ser inte-
gralizada na forma do Boletim de Subscrição assinado na presente data, que integra esta ata na forma do Anexo 
III; e (c) o acionista Luis Fernando Elias Falleiros subscreveu 200 (duzentas) ações ordinárias de emissão da 
Companhia, pelo valor total de R$200,00 (duzentos reais), a ser integralizada na forma do Boletim de Subscrição 
assinado na presente data, que integra esta ata na forma do Anexo IV. 5.4. O Capital será integralizado em moeda 
corrente do País em até 12 meses, a contar da data de expedição da Autorização de Funcionamento Jurídico. 
5.5. Atendidos os requisitos preliminares exigidos nos termos do artigo 80 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 
1976 (“Lei das Sociedades por Ações”), o Sr. Presidente declarou constituída a Companhia. 5.6. Em seguida, nos 
termos do estatuto social, os acionistas fundadores elegeram, por unanimidade, para um mandato unificado de 1 
(um) ano, os seguintes diretores sem designação específica: (i) o Sr. Luis Guilherme de Souza Silva, brasileiro, 
casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 30.267.600-4 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o 
nº 355.147.028-63, residente e domiciliado à Rua Monte Alegre, nº 1003, Apartamento 31, Bairro Perdizes, São 
Paulo - SP, CEP: 05014-001; (ii) o Sr. Lawrence Santini Echenique, brasileiro, casado, advogado, portador da 
cédula de identidade RG nº 43.727.670-3 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 360.198.918-28, residente e do-
miciliado à Rua Acurui, nº 240, Apartamento 52, Bairro Vila Formosa, São Paulo - SP, CEP: 03355-000; e (iii) Luis 
Fernando Elias Falleiros, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 43.508.530-X 
SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 368.147.958-50, residente e domiciliado à Rua Aimberê, nº 592, Apartamen-
to 24, Bairro Perdizes, São Paulo - SP, CEP: 05018-010. 5.6.1. Os diretores aceitam os cargos para os quais foram 
eleitos e declaram expressamente, sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a 
administração da Companhia, e nem condenados ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que tem-
porariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, 
peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da con-
corrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. Dessa forma, os diretores ora eleitos to-
mam posse em seus respectivos cargos mediante a assinatura dos respectivos termos de posse no Livro de Regis-
tro de Atas da Diretoria. 5.7. A remuneração global dos diretores, para o exercício social corrente, será fixada 
oportunamente, observado o disposto na legislação aplicável e no estatuto social que ora passa a reger a Compa-
nhia. 5.8. Aprovar o Diário Oficial do Estado de São Paulo ou o Diário Oficial da União e um outro de grande circu-
lação para serem os jornais de grande circulação que serão utilizados para as publicações determinadas pela Lei 
das Sociedades por Ações, quando necessárias. 5.9. Autorizar os diretores ora eleitos a ultimar todas as formalida-
des remanescentes para registro da constituição da Companhia perante os órgãos competentes. 1. Encerramen-
to: Nada mais havendo a tratar, e como nenhum dos presentes quis fazer uso da palavra, foram encerrados os 
trabalhos, lavrando-se a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. São Paulo, 
22 de dezembro de 2017. Mesa: Luis Guilherme de Souza Silva - Presidente; Lawrence Santini Echenique - 
Secretário. JUCESP/NIRE S/A. nº 3530051361-4 em 16/02/2018. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral. 
Acionistas Subscritores: Luis Guilherme de Souza Silva; Lawrence Santini Echenique; Luis Fernando Elias 
Falleiros. Diretores Eleitos: Luis Guilherme de Souza Silva; Lawrence Santini Echenique; Luis Fernando Elias 

Falleiros. Advogado Responsável: Luis Guilherme de Souza Silva - OAB/SP nº 316.225. Anexo I à Ata de As-
sembleia Geral de Constituição de Sociedade por Ações da SF Sixty Five Participações Societárias S.A.,
Realizada em 22 de Dezembro de 2017 - Estatuto Social da SF Sixty Five Participações Societárias S.A. - (em 
constituição) - Capítulo I - Da Denominação, Sede, Objeto e Duração: Artigo Primeiro. A SF Sixty Five Partici-
pações Societárias S.A. (“Companhia”) é uma sociedade por ações que se rege por este Estatuto Social e pelas 
demais disposições legais que lhe forem aplicáveis. Artigo Segundo. A Companhia tem sede e foro na Cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, 580, conjunto 71, 7º andar, Bela Vista,
CEP 01318-000, podendo abrir filiais, agências ou escritórios por deliberação da Diretoria. Artigo Terceiro. A Com-
panhia tem por objeto social a participação em outras sociedades, na qualidade de acionista ou quotista. Artigo 
Quarto. A Companhia terá prazo indeterminado de duração. Capítulo II - Do Capital: Artigo Quinto. O capital 
social é de R$600,00 (seiscentos reais), representado por 600 (seiscentas) ações, sendo todas ordinárias, nomina-
tivas, e sem valor nominal. Parágrafo Primeiro. Cada ação corresponde a um voto nas deliberações sociais. Pará-
grafo Segundo. As ações provenientes de aumento de capital serão distribuídas entre os acionistas, na forma da 
lei, no prazo que for fixado pela assembleia que deliberar sobre o aumento de capital. Parágrafo Terceiro. Median-
te aprovação de acionistas representando a maioria do capital social, a Companhia poderá adquirir as próprias
ações para efeito de cancelamento ou permanência em tesouraria, sem diminuição do capital social, para poste-
riormente aliená-las, observadas as normas legais e regulamentares em vigor. Capítulo III - Da Assembleia Geral: 
Artigo Sexto. A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, nos 4 (quatro) primeiros meses após o encerramen-
to do exercício social e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o exigirem. Parágrafo Primeiro. A 
Assembleia Geral será presidida por acionista ou diretor eleito no ato, que convidará, dentre os diretores ou acio-
nistas presentes, o secretário dos trabalhos. Parágrafo Segundo. As deliberações das Assembleias Gerais Ordi-
nárias e Extraordinárias, ressalvadas as exceções previstas em lei e sem prejuízo do disposto neste Estatuto So-
cial, serão tomadas por maioria absoluta de votos, não computando os votos em branco. Capítulo IV - Da
Administração: Artigo Sétimo. A administração da Companhia será exercida por uma Diretoria, composta de 2 
(dois) a 5 (cinco) membros, todos com a designação de diretores, podendo ser acionistas ou não, residentes no
país, eleitos anualmente pela Assembleia Geral, permitida a reeleição. Vencido o mandato, os diretores continuarão 
no exercício de seus cargos, até a posse de seus sucessores. Parágrafo Primeiro. Os diretores ficam dispensados 
de prestar caução e suas remunerações serão fixadas pela Assembleia Geral que os eleger, salvo se decidido de 
forma diversa pelos acionistas representando a maioria absoluta dos votos. Parágrafo Segundo. A investidura nos
cargos far-se-á por termo lavrado no livro próprio. Artigo Oitavo. No caso de impedimento ocasional de um diretor,
suas funções serão exercidas por qualquer outro diretor, indicado pelos demais. No caso de vaga, o indicado deve-
rá permanecer no cargo até a eleição e posse do substituto pela Assembleia Geral. Artigo Nono. A Diretoria tem
amplos poderes de administração e gestão dos negócios sociais, podendo praticar todos os atos necessários para
gerenciar a Companhia e representá-la perante terceiros, em juízo ou fora dele, e perante qualquer autoridade 
pública e órgãos governamentais federais, estaduais ou municipais; exercer os poderes normais de gerência, assi-
nar documentos, escrituras, contratos e instrumentos de crédito; emitir e endossar cheque; abrir, operar encerrar 
contas bancárias; contratar empréstimos, concedendo garantias, adquirir, vender, onerar ou ceder, no todo ou em 
parte, bens móveis ou imóveis. Artigo Décimo. A representação da Companhia em juízo ou fora dele, assim como 
a prática de todos os atos referidos no artigo nono competem a qualquer 2 (dois) diretores, agindo em conjunto, ou
a um ou mais procuradores, na forma indicada nos respectivos instrumentos de mandato. A nomeação de procura-
dor(es) dar-se-á pela assinatura de 2 (dois) diretores, em conjunto, devendo os instrumentos de mandato especifi-
carem os poderes conferidos aos mandatários e serem outorgados com prazo de validade não superior a 12 (doze) 
meses, exceto em relação às procurações “ad judicia”, as quais poderão ser outorgadas por prazo indeterminado.
Parágrafo Único. Dependerão de aprovação de acionistas representando a maioria do capital social, a prestação
de avais, fianças e outras garantias em favor de terceiros. Artigo Onze. Compete à Diretoria gerenciar o andamen-
to dos negócios da Companhia, praticando todos os atos necessários ao seu regular funcionamento. Capítulo V - 
Conselho Fiscal: Artigo Doze. A Companhia terá um Conselho Fiscal, de funcionamento não permanente que,
quando instalado, deverá ser composto de, no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 5 (cinco) membros efetivos e igual
número de suplentes, acionistas ou não. Parágrafo Único. Os membros do Conselho Fiscal serão eleitos pela 
Assembleia Geral Ordinária para um mandato de 1 (um) ano, permitida a reeleição. Capítulo VI - Disposições
Gerais: Artigo Treze. O exercício social da Companhia coincide com o ano civil, encerrando-se em 31 (trinta e um) 
de dezembro de cada ano. Quando do encerramento do exercício social, a Companhia preparará um balanço patri-
monial e as demais demonstrações financeiras exigidas pela legislação aplicável. Artigo Quatorze. Os lucros
apurados em cada exercício terão o destino que a Assembleia Geral lhes der, conforme recomendação da Diretoria,
depois de ouvido o Conselho Fiscal, quando em funcionamento, e depois de feitas as deduções determinadas pela
legislação aplicável. Artigo Quinze. Mediante decisão de acionistas representando a maioria do capital social, a
Companhia poderá preparar balanços periódicos a qualquer momento, a fim de determinar os resultados e distribuir 
lucros em períodos menores. Artigo Dezessete. A Companhia entrará em liquidação nos casos previstos em lei ou
por deliberação da Assembleia Geral, com o quórum de acionistas representando a maioria do capital social, a qual
determinará a forma de sua liquidação, elegerá os liquidantes e fixará a sua remuneração. Artigo Dezoito. Qual-
quer ação entre os acionistas ou deles contra a Companhia, será proposta perante o foro da Comarca de São
Paulo, Estado de São Paulo. Mesa: Luis Guilherme de Souza Silva - Presidente; Lawrence Santini Echenique 
-  Secretário. Advogado Responsável: Luis Guilherme de Souza Silva - OAB/SP nº 316.225. 

          Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras
Aos Administradores Pró-Saúde Associação Benefi cente de Assistência Social e Hospitalar - Serviços de 
Assistência a Saúde - Catanduva/SP. Opinião: Examinamos as demonstrações fi nanceiras da Pró-Saúde As-
sociação Benefi cente de Assistência Social e Hospitalar - Serviços de Assistência a Saúde - Catanduva/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 negativo e dos fl uxos de caixa para o 
exercício fi ndo naquela data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais 
políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações fi nanceiras acima referidas apresentam adequadamen-
te, 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 exercício fi ndo nessa data, de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião sem ressalva: Nossa auditoria foi conduzida de acordo 
com as normas brasileiras de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão des-
critas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações fi nanceiras”. 
Somos independentes em relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código 
de Ética Profi ssional do Contador e nas normas profi ssionais emitidas 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 sufi ciente e apropriada para fundamentar nossa opinião sem ressalva. Ênfase: Encerra-
mento do contrato de gestão hospitalar: Conforme mencionado na nota explicativa 1b, as operações de gestão 
dos serviços de assistência à saúde de Catanduva/SP foram encerradas em dezembro de 2017. A Administração 
aguarda o recebimento dos valores a receber junto a Prefeitura Municipal de Catanduva para liquidar os passivos 
registrados. Nossa opinião não está ressalvada em função desse assunto. Responsabilidade da administração 
e da governança pelas demonstrações fi nanceiras: A administração da Entidade é responsável pela elabora-
ção 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 demonstra-
ções fi nanceiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude e erro. Na elaboração 
das demonstrações fi nanceiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade con-
tinuar 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, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os 
responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de 
elaboração das demonstrações fi nanceiras. Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações 

fi nanceiras: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações fi nanceiras, tomadas em 
conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório 
de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia 
de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras de auditoria sempre detectam as eventuais 
distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas 
relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam infl uenciar, dentro de uma perspectiva razoável, 
as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações fi nanceiras. Como parte 
da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras de auditoria, exercemos julgamento profi ssional e 
mantemos ceticismo profi ssional ao longo da auditoria. Além disso: • Identifi camos e avaliamos os riscos de dis-
torção relevante nas demonstrações fi nanceiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos 
e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria 
apropriada e sufi ciente 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 a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, 
conluio, falsifi cação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles inter-
nos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, 
não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a efi cácia dos controles internos da Entidade. • Avaliamos a 
adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulga-
ções feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil 
de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em 
relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida signifi cativa em relação à capacidade de continuida-
de operacional da Entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso 
relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações fi nanceiras ou incluir modifi cação em 
nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências 
de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade 
a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteú-
do das demonstrações fi nanceiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações fi nanceiras representam as 
correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. 
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, 
da época da auditoria e das constatações signifi cativas de auditoria, inclusive as eventuais defi ciências signifi -
cativas nos controles internos que identifi camos durante nossos trabalhos. Catanduva, 23 de março de 2.018.
LM Auditores Associados - CRC 2SP018.611/O-8; Robson Penha de Oliveira - CRC SP 265.102/O-4.
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