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Demonstração do resultado  em 31 de dezembro - Em reais
   2.019   2.018
  Contrato Contrato Total dos Contrato Contrato Total dos
Receitas Operacionais Nota n° 01/2011 n° 01/2015 contratos n° 01/2011 n° 01/2015 contratos
Receitas com subvenções - custeio 13 - 11.855.689 11.855.689 - 16.441.158 16.441.158

  - - - - 47.283 47.283
Total das Receitas  - 11.855.689 11.855.689 - 16.488.441 16.488.441
Despesas Operacionais
Despesas com pessoal 14 - (5.475.235) (5.475.235) - (13.722.249) (13.722.249)
Serviços de terceiros  - (90.915) (90.915) - (552.974) (552.974)
Custos corporativos compartilhados 15 - (647.899) (647.899) - (821.351) (821.351)
Drogas, medicamentos e materiais  - (307.970) (307.970) - (423.572) (423.572)
  - (6.522.019) (6.522.019) - (15.520.146) (15.520.146)
Despesas gerais e administrativas 16 - (1.507.211) (1.507.211) - (1.881.399) (1.881.399)

  - (19.144) (19.144) - (17.716) (17.716)
Despesas com provisão para crédito de Liquidação duvidosa 6b (20.919) (48.039) (68.958) (21.079) (1.042) (22.121)
Encerramento de contrato de gestão  - (109.684) (109.684) - - -
  (20.919) (1.684.078) (1.704.997) (21.079) (1.900.157) (1.921.236)
Total das Despesas  (20.919) (8.206.097) (8.227.016) (21.079) (17.420.303) (17.441.382)
(D ) Superávit do Exercício  (20.919) 3.649.592 3.628.673 (21.079) (931.862) (952.941)

Demonstração do resultado abrangente do período
 - Em Reais

 2.019 2.018
 Contrato Contrato
 n°01/2015 n°01/2015
(D ) Superávit do Exercício (21.079) (952.941)
Outros resultado abrangentes - -
Resultado Abrangente do Exercício (21.079) (952.941)

CNPJ 24.232.886/0119-59
Demonstrações Financeiras

Balanço Patrimonial em 31 de dezembro - Em reais
   2.019  2.018
  Contrato Contrato Total dos Total dos
Ativo Nota n°01/2011 n°01/2015 contratos contratos
Circulante
Caixa e equivalentes
 de caixas 5 - 1.511 1.511 459.968
Contas a receber 6 - - - 270.563
Adiantamentos a
 funcionários  - 18.204 18.204 81.576
Adiantamentos
 a fornecedores  20.604 2.093 22.697 25.395
Despesas antecipadas  - - - 2.446
Partes relacionadas  - 1.369 1.369 -
Outros ativos circulante  327 18 345 345
  20.931 23.195 44.126 840.293
Não Circulante
Realizável a longo prazo
Deposito Judiciais  - 15.300 15.300 15.300
Contas a receber 6 10.500 397.663 408.163 -
  10.500 412.963 423.463 15.300
Imobilizado 7 - - - 110.784
  - - - 110.784
  10.500 412.963 423.463 126.084
Total do Ativo  31.431 436.158 467.589 966.377
   2.019  2.018
Passivo e patri-  Contrato Contrato Total dos Total dos
 mônio liquido Nota n°01/2011 n°01/2015 contratos contratos
Circulante
Fornecedores 8 29.327 206.520 235.847 130.567
Obrigações sociais
 e trabalhistas 9 13.036 14.067 27.103 1.942.194

 10 12.869 7.225 20.094 219.581
Partes relacionadas 11 1.197.782 7.000 1.204.782 1.256.884
  1.253.014 234.812 1.487.826 3.549.226
Não Circulante
Provisão para
 descontinuidade 12 - - - 2.066.453
  - - - 2.066.453
Patrimônio Líquido Negativo
Patrimônio social negativo  (1.200.664) (3.448.246) (4.648.910) (3.696.361)

 do exercício  (20.919) 3.649.592 3.628.673 (952.941)
  (1.221.583) 201.346 (1.020.237) (4.649.302)
Total do Passivo  31.431 436.158 467.589 966.377

Demonstração das mutações do patrimônio líquido negativo
 - Em reais

 Patrimônio  do
 social negativo exercício Total
Em 1° de Janeiro de 2.018 (3.677.730) (18.631) (3.696.361)
Incorporação do resultado do
 exercício ao patrimônio social (18.631) 18.631 -

 - (952.941) (952.941)
Em 31 de Dezembro de 2.018 (3.696.361) (952.941) (4.649.302)
Incorporação do resultado do
 exercício ao patrimônio social (952.941) 952.941 -
Transferências intenas - 392 392
Superávit do exercício - 3.628.673 3.628.673
Em 31 de Dezembro de 2.019 (4.649.302) 3.629.065 (1.020.237)

 - Em reais
Fluxo de caixa das atividades operacionais 2.019 2.018

 3.628.673 (952.941)
Ajustado por:
Depreciação e amortização 16.342 17.997
Baixa de ativo imobilizado 109.684 -
Transferências internas 392 -

 3.755.091 (934.944)
Variações nos ativos e passivos
Contas a receber (137.600) (213.383)
Adiantamentos a funcionários 63.372 (64.124)
Adiantamentos a fornecedores 2.698 (4.783)
Outros ativos 2.446 (500)
Fornecedores 105.280 (22.368)
Obrigações sociais e trabalhistas (1.915.091) 162.414

 (199.487) 61.105
Provisão para descontinuidade (2.066.453) 809.806
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais (389.744) (206.777)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aquisição de imobilizado e intangível (15.242) (25.036)
Caixa líquido aplicado nas
 atividades de investimentos (15.242) (25.036)

Empréstimos pagos de partes relacionadas (53.471) (6.377)
Caixa líquido aplicado nas
  (53.471) (6.377)
Redução do caixa e equivalentes de caixas (458.457) (238.190)
Demonstração da redução do
 caixa e equivalentes de caixas
No início do exercício 459.968 698.158

 1.511 459.968
Redução do caixa e equivalentes de caixas (458.457) (238.190)
  2.019
 Contrato Contrato Total dos
Descrição 01/2011 01/2015 contratos
CRESAMU (a) 153.043 446.743 599.786
(-) Perdas estimadas com créditos
 de liquidação duvidosa (b) (142.543) (49.080) (191.623)
Ativo não circulante 10.500 397.663 408.163
a) CRESAMU: As contas a receber com a CRESAMU correspondem aos 
valores acumulados ao longo dos contratos de gestão e não recebidos pela 
Pró-Saúde. No exercício de 2019 os valores estão sendo apresentados 
no ativo não circulante, pois a administração entende que tais valores não 
serão recebidos no próximo exercício social. b) Perdas estimadas com 
créditos de liquidação duvidosa: A provisão para créditos de liquidação 
duvidosa foi constituída para fazer face aos valores a receber, com ex-
pectativa remota de recebimento junto a CRESAMU. A movimentação da 
provisão no exercício foi a seguinte:
Descrição 2.019 2.018
Saldo em 1° de Janeiro (122.665) (100.543)
Complemento de provisão contrato 01/2011 (20.919) (21.079)
Complemento de provisão contrato 01/2015 (48.039) (1.043)
Saldo em 31 de dezembro (191.623) (122.665)
7. mobilizado (Contrato n° 01/2015)
a) Composição 2.018

Equipamentos de informática 18.257
Máquinas e equipamentos 62.718
Móveis e utensílios 29.809
Total imobilizado 110.784
b) Movimentação Saldo em   Saldo em

 31/12/18 Adições Baixas 31/12/19
Equipamentos de informática 30.869 5.798 (36.667) -
Máquinas e equipamentos 165.452 1.386 (166.838) -
Móveis e utensílios 46.936 8.058 (54.994) -
(-) depreciação acumulada (132.473) (16.343) 148.815 -
Total imobilizado 110.784 (1.101) (109.684) -
c) Taxas de depreciação: As taxas de depreciação e amortização prati-
cadas são:
Descrição Taxa ao ano
Equipamentos de informática 20,0%
Máquinas e equipamentos 10,0%
Móveis e utensílios 10,0%
8. Fornecedores  2.019
Descrição Contrato 01/2011 Contrato 01/2015 Total
Materiais e medicamentos - 89.986 89.986
Serviços de terceiros 29.327 116.534 145.861
 29.327 206.520 235.847
  2.018
Descrição Contrato 01/2011 Contrato 01/2015 Total
Materiais e medicamentos - 24.636 24.636
Imobilizado - 478 478
Serviços de terceiros 29.327 76.126 105.453
 29.327 101.240 130.567
9. Obrigações Sociais e Trabalhistas
  2.019
Descrição Contrato 01/2011 Contrato 01/2015 Total
Salários e ordenados - 15 15
FGTS - 982 982
INSS - 5.663 5.663
Outras 13.036 7.047 20.443
 13.036 14.067 27.103
  2.018
Descrição Contrato 01/2011 Contrato 01/2015 Total
Salários e ordenados - 697.558 697.558
FGTS - 115.124 115.124
INSS - 62.223 62.223
Provisão de férias e encargos - 1.045.264 1.045.264
Outras 13.036 8.989 22.025
 13.036 1.929.158 1.942.194
10. Obrigações Fiscais  2.019
Descrição Contrato 01/2011 Contrato 01/2015 Total
Imposto de renda retido na fonte 12.869 7.225 20.094
 12.869 7.225 20.094
  2.018
Descrição Contrato 01/2011 Contrato 01/2015 Total
Imposto de renda retido na fonte 12.869 205.212 218.081
Imposto sobre serviço - 299 299

 - 1.201 1.201
 12.869 206.712 219.581
11. Partes Relacionadas  2.019
Descrição Contrato 01/2011 Contrato 01/2015 Total
Sede Administrativa -
 Empréstimos (a) 1.197.782 7.000 1.204.782
 1.197.782 7.000 1.204.782

Cifras apresentadas em reais.
1. Contexto Operacional: a) : 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 es-

atividades: I - Desenvolver atividades educacionais na saúde, podendo fun-
dar e manter escolas, faculdades e cursos em geral e franqueá-los a quem 
de direito os procurar, podendo inclusive conceder bolsas de estudo. II - 
Prestar serviços em administração hospitalar, na modalidade de assessoria 
e/ou consultoria técnicas, diagnóstico ou a administração propriamente dita, 
a Entidades congêneres ou não e também a estabelecimentos próprios ou
de terceiros, públicos ou privados. O eventual resultado das atividades remu-
neradas deverá ser obrigatoriamente, aplicado no desenvolvimento de suas 

 A Pró-Saúde prestará assistência gratuita aos que não tiverem 
recursos, na proporção, ao menos, que preceitua a legislação em vigor, nos 
estabelecimentos próprios e naqueles eventualmente aceitos em comoda-
to ou qualquer outra forma de contratação. b) Encerramento do Contrato 

(SAMU) Mogi das Cruzes/SP: 

a CRESAMU - Consórcio Regional de Saúde de Serviços de Atendimento 
Móvel de Urgência, contrato de gestão para a operacionalização da Unidade 
de Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, Regional Mogi das Cruzes/
SP. Em 2014 vigoraram os termos aditivos ao contrato de gestão 2° ao 4°,
que prorrogou a vigência do contrato até 15 de setembro de 2.015. Em 16 
de setembro de 2015, foi pactuado entre as partes, novo contrato de gestão. 
E por medida administrativa solicitada pela CRESAMU, as demonstrações 

dos contratos de gestão 01/2011 e 01/2015. Em 15 de setembro de 2.019, 

encerrou suas atividades de gestão na Unidade de Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência - SAMU-MOGI, em razão da não renovação do contrato 
de gestão. Como consequência, a partir de 16 de setembro de 2019 a 
gestão da unidade passou a ser de responsabilidade da CRESAMU - Con-
sórcio Regional de Saúde de Serviços de Atendimento Móvel de Urgência.
Os efeitos reconhecidos no resultado do exercício de 2.019 foram:
Descrição R$
Devolução do ativo imobilizado (109.684)
Total (109.684)
2. Base de Preparação: 
com base no pressuposto de atividade operacional descontinuada, em razão 
do encerramento do contrato de gestão. Os ativos estão apresentados pelo 
valor de realização e os passivos pelo valor de liquidação. Adicionalmente, 
foram observadas também, as 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 

 -
nanceiras intermediárias foi aprovada pela diretoria em 08 de abril de 2020.
2.1. Base de Mensuração: 
foram preparadas com base no custo histórico com exceção dos instru-

2.2. Moeda funcional e moeda de apresentação: Essas demonstrações 
-

cional da Entidade. 2.3. : A elaboração 
-

tados no Brasil exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e 
premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores re-
portados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados podem di-
vergir dessas estimativas. Estimativas e premissas são revistas de maneira 
contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas 
no período em que as estimativas são revisadas e em quaisquer períodos 
futuros afetados. As informações sobre incertezas de premissas e estima-

contábeis adotadas que apresentam efeitos sobre os valores reconhecidos 
-

cativas:  Nota 06 - Perdas estimadas com créditos de liquidação duvidosa.
3. “Operação S.O.S.” e seus R  na Associação: Em agosto de 
2.018, a Pró-Saúde tomou conhecimento, através da imprensa, que alguns 
de seus executivos teriam, por iniciativa própria, colaborado espontânea e 
efetivamente com uma investigação conduzida pelo Ministério Público Fe-
deral no Estado do Rio de Janeiro. A Pró-Saúde esclarece que a ação judi-
cial é sigilosa e, enquanto pessoa jurídica, não tem acesso ao seu teor, por-

Federal, tratou-se de uma decisão unilateral dos colaboradores pessoas fí-
sicas. Importante destacar que para 2019 não houve qualquer alteração ou 
nova informação referente a ação judicial e investigação, e a Pró-Saúde se

mantém atenta a qualquer movimento neste sentido, de forma que possa to-
mar as medidas necessárias a reparação de qualquer dano que tenha sofri-
do. 
Móvel de Urgência (SAMU), pela qual a Sede Administrativa da Pró-Saúde 

-
ção do Ministério Público Federal. Buscando honrar os 52 anos de existên-
cia e a relevância social de seus serviços, notadamente na saúde pública, 
um conjunto de ações concretas, que visam a estabelecer padrões eleva-

-
rantir as atividades desenvolvidas pela associação através de um caminho 
de ética e transparência:  Em 2.017, a associação deu início ao Programa 
de Integridade Anticorrupção;  Em 2.018, desenvolveu o programa de go-
vernança corporativa, e ao longo do ano, foram instituídas normas de trans-
parência e reorganizados todos os seus processos internos. O mais recen-
te passo está em curso: todos os 16 mil colaboradores da associação estão 
recebendo treinamento nas novas regras institucionais;  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, co-
laboradores, 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 autoridade e in-

-
grama de Integridade Anticorrupção.  No ano de 2019 foi estruturada a Supe-
rintendência Executiva de Integridade, com a contratação de colaboradores 
dedicados e estrutura própria. Implantou o Canal de Denúncia e Canal de
Consulta Ética. Aplicou treinamentos para colaboradores de diversas car-
reiras e níveis, bem como foi instituída a publicação semanal Pílulas da 
Integridade. 4. Resumo das Principais Práticas Contábeis: As políticas 
contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consis-

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 baixo risco 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 valores a receber de clientes pela prestação 
de serviços no curso normal das atividades da Entidade. São registradas 
pelo valor faturado, obedecendo ao regime contábil da competência. A perda 
estimada com créditos de liquidação duvidosa é constituída, em montantes

eventuais perdas na realização dos créditos.  Imobilizado: Demonstrado 
pelo valor do custo de aquisição e contempla a depreciação corresponden-
te, que é calculada pelo método linear e leva em consideração o tempo de 
vida útil e econômica estimado dos bens.  Intangível: Demonstrado pelo 
valor do custo de aquisição e contempla a amortização correspondente, que 
é calculada levando em consideração o tempo de vida útil e econômica es-
timado dos bens. b) Passivos circulantes e não circulantes: Os passivos
circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos 
ou calculáveis acrescidos, quando aplicável dos correspondentes encar-
gos, 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 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, con-
forme prevê o art. 44 e seguintes do Código Civil. e) Receitas e despesas:
O resultado das operações é apurado pelo regime de competência de exer-
cício, inclui o efeito líquido entre as receitas e as despesas, tendo o seu 
valor apurado, incorporado ao patrimônio social. Receitas de subvenções 
custeio: As receitas auferidas por subvenções correspondem à cobertura 
dos gastos de custeio dos respectivos objetos contratados, e são reco-
nhecidas no resultado do exercício proporcionalmente aos gastos incorri-
dos. Custos e despesas: Os custos e despesas incorridos correspondem 
basicamente às despesas com pessoal, o consumo de materiais e me-
dicamentos, serviços de terceiros necessários ao funcionamento da uni-
dade, despesas administrativas e os custos corporativos compartilhados.
f) :  :
A Entidade reconhece os recebíveis e depósitos inicialmente na data em 

inicialmente na data da negociação na qual se torna uma das partes das 
-

nanceiros não derivativos: caixa e equivalentes de caixas e contas a receber.
 : 

derivativos da Entidade são reconhecidos inicialmente na data de negocia-
ção na qual se torna uma parte das disposições contratuais do instrumento.

-
tratuais retiradas, canceladas ou vencidas. A Entidade tem os seguintes 

5. Caixa e Equivalentes de Caixa (Contrato n° 01/2015)
Descrição 2.019 2.018
Banco (a) 1.511 459.968
 1.511 459.968
(a) Corresponde aos valores depositados em conta corrente no Banco do 
Brasil.
6. Contas a Receber  2.018
 Contrato Contrato Total dos
Descrição 01/2011 01/2015 contratos
CRESAMU (a) 153.042 240.186 393.228
(-) Perdas estimadas com créditos
 de liquidação duvidosa (b) (142.542) (49.079) (122.665)
Ativo circulante 10.500 397.664 270.563
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Faria Veículos Ltda.
CNPJ 01.869.253/0001-69

Demonstrações Contábeis em 31 de Dezembro de 2019
Balanço Patrimonial

www.grupofaria.com.br

Ativo/Circulante 89.064.961,81
Disponivel 34.662.065,92
Caixa/Bancos 510.552,81
Aplicações 34.151.513,11
Realizavel 52.669.944,69
Creditos à Receber 13.402.529,99
Estoques 32.841.025,58
Impostos Recuperáveis 243.562,64
Conta Corrente VW 2.813.943,12
Adiantamentos a Fornecedores 1.570.142,70
Valores Diversos 1.798.740,66

Passivo/Circulante 18.867.566,80
Debitos de Financiamento 13.810.176,11
Fornecedores 7.274.578,57
Recebimento Antecipados 3.107.213,94
Instituições Financeiras VW 3.428.383,60
Debitos de Funcionamento 5.057.390,69
Obrigações Trabalhistas 3.359.794,11
Obrigações Previdenciarias 455.231,20
Obrigações Tributárias 1.242.365,38
Não Circulante: Provisão para Contingências 5.835.064,04

Demonstração do Resultado do Período
Vendas Brutas 313.412.904,79
- Devolução de Vendas (7.936.512,81)
- Impostos s/Vendas (4.687.669,09)
Receita Liquida 300.788.722,89
- Custos das Vendas (273.482.773,15)
Lucro Bruto 27.305.949,74
- Despesas (42.003.683,49)
Com Pessoal (16.270.195,46)
Com Terceiros (987.280,92)
Com Ocupação (4.059.305,12)
Com Funcionamento (9.263.260,45)
Com Vendas (10.386.305,38)
Financeiras (564.128,26)
Outras Despesas Não Operacionais (473.207,90)
+ Receitas: Rendas Operacionais 16.521.200,44
Rendas Financeiras 2.452.084,69
Resultado Vendas Imobilizado 1.748.631,23
Outras Rendas Não Operacionais 13.923,30
Lucro Operacional: Lucro antes CSSL 6.038.105,91
Provisao para Imposto de Renda (1.453.410,17)
Contribuição Social (544.946,37)
Resultado do Periodo 4.039.749,37

Demonstração do Resultado Abrangente
Resultado Abrangente Total: Lucro Liquido do Exercício 4.039.749,37

Patrimônio Líquido 80.221.044,28
Capital Social 70.000.000,00

Despesas Exercício Seguinte: Gastos Operacionais 1.732.951,20
Não Circulante 15.858.713,31

(=) Fluxo de caixa das atividades operacionais 6.198.406,69
Atividades de Investimentos:

Reservas de Lucros 10.221.044,28
Compensações Passivas 787.157,33

Realizável Longo Prazo: Depositos Judiciais e Cauções 224.641,71
Investimentos: Outros Investimentos 13.118,78

(+) Valor da venda de ativos imobilizados 4.522.592,65
(-) Aquisição de ativos imobilizados (4.892.424,53)

Total do Passivo 105.710.832,45

Imobilizado 15.471.983,89
Imobilizado Não Operacional 15.352.926,21
Imobilizado Operacional 14.040.853,39
(-) Depreciação (13.921.795,71)
Intángivel 148.968,93
Direito Uso Software 559.556,36
(-) Amortização (410.587,43)
Compensações Ativas 787.157,33
Total do Ativo 105.710.832,45

(=) Fluxo de caixa das atividades de investimentos (369.831,88)
Atividades de fi nanciamentos:
(+) Recebimento de empréstimos e fi nanciamentos (213.060,21)
(=) Fluxo de caixa das atividades de fi nanciamentos (213.060,21)
(+) Aumento líquido de caixa 5.615.514,60
(-) Caixa no início do período 29.046.551,32
(=) Caixa no fi m do período 34.662.065,92
Reconciliação do lucro líquido do período com o fl uxo de caixa
 das atividade operacionais: (+) Lucro Líquido do período 4.039.749,37
Aumento (diminuição) dos itens que não afetam o caixa:
(+) Depreciação e amortização 2.081.325,99
(-) Lucro na venda de ativos imobilizados (1.748.631,23)
(-) Aumento de contas a receber de clientes (1.609.051,71)
(+) Diminuição dos Estoques 1.703.552,45
(+) Aumento de fornecedores de Estoque 3.028.936,38
(+) Aumento do Contas a Pagar 112.005,29
(-) Diminuição de Impostos a Pagar (103.255,54)
(-) Aumento de Despesas Antecipadas (1.306.224,31)
(=) Fluxo de caixa das atividades operacionais 6.198.406,69

Demonstração dos Lucros ou Prejuízos
Saldo da Conta Reservas de Lucro 6.181.294,91
Lucro Líquido Verifi cado No Exercício de 2019 4.039.749,37
Saldo Final do Exercício 10.221.044,28

Demonstração de Lucros e Mutações do Patrimônio
 Capital Social Reservas Total
Saldo em 31/12/2018 70.000.000,00 6.181.294,91 76.181.294,91
Lucro Liquido Do Exercício - 4.039.749,37 4.039.749,37
Saldo em 31/12/2019 70.000.000,00 10.221.044,28 80.221.044,28

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço, somando a importância de R$ 105.710.832,45, bem como o Demonstrativo de Resultados do Período de 31/12/2019 ratifi cando o Lucro Liquido de R$4.039.749,37. SP/SP 31/12/2019.
Silas Siqueira das Neves - Diretor - CPF 129.417.768-00 Silvio Simoni - Contador - CPF 018.965.778-22 - CRC 1SP112556/O-2

Demonstração do Fluxo de Caixa
Atividade Operacionais: (+) Recebimentos de clientes 320.388.540,71
(-) Pagamento a Fornecedores de estoque (268.751.819,00)
(-) Pagamento de impostos sobre vendas (4.789.389,95)
(-) Pagamento de despesas com vendas e administrativas (40.079.240,36)
(-) Pagamento de despesas fi nanceiras (1.037.336,16)
(+) Recebimento de receitas fi nanceiras 2.466.007,99
(-) Pagamento de imposto de renda e contribuição social (1.998.356,54)

Relatório dos Auditores ndependentes
sobre as Demonstrações Financeiras

Aos Administradores -
 - 

(SAMU) - Mogi das Cruzes/SP. Opinião sem ressalva: Examinamos as 

- Unidade de Atendimento Móvel de 
- Mogi das Cruzes/SP (entidade) que compreende o ba-

lanço patrimonial, em 31 de dezembro de 2.019, e as respectivas demons-
trações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio 

bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das 
principais políticas contábeis. -
ceiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos

no Brasil, considerando o pressuposto de atividade operacional descontinu-
ada que contempla 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-
sas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas 
na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria

-
tidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código 

Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsa-
bilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência 

sem ressalva. Ênfase - Encerramento do contrato de gestão hospitalar: 
Conforme mencionado na nota explicativa 1b, as operações da Pró-Saúde 
de gestão da Unidade de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) - Mogi 
das Cruzes/SP, foram encerradas em 15 de setembro de 2019. A Adminis-
tração aguarda o desfecho da negociação junto a CRESAMU no intuito de
receber os valores pendentes e, consequentemente, liquidar os passivos 
registrados. Nossa opinião não está ressalvada em função desse assunto. 

Ênfase - Efeitos da “Operação S.O.S.”: Chamamos a atenção para a nota 
-

de, que abrange: (i) A colaboração espontânea realizada por alguns executi-
vos da Pró-Saúde em investigação conduzida pelo Ministério Público Fede-
ral no Estado do Rio de Janeiro, da qual tomou-se conhecimento em agosto 
de 2018; (ii) 
que pudessem afetar o patrimônio líquido da Unidade de Atendimento Móvel 
de Urgência (SAMU) - Mogi das Cruzes/SP; e (iii) As ações que estão sen-
do adotadas pela Administração corporativa da Pró-Saúde. Nossa opinião

 Responsabilidade da 
: A 

administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apre-
-

beis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como 

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

pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando,
quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade ope-

-
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 demons-

 Responsabilidade do auditor pela auditoria das de-
: Nossos objetivos são obter segurança razoável 

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 detec-
ta as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser
decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, indi-

-
va razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas 

 Como parte da auditoria realizada de 

-

 -
-

jamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, 
-

damentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante re-
sultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode 

ou representações falsas intencionais.  Obtemos entendimento dos con-
troles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos 
de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de 

 Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabili-
dade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela ad-
ministração.  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 

-
dade de continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que existe 
incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de audi-

-

Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria.  ob-
tidas 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 conteúdo das demonstra-

-
ras 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 

-
 Mogi das Cruzes, 

08 de abril de 2.020. LM Auditores Associados - CRC 2SP018.611/O-8.
Robson Penha de Oliveira - CRC 1SP 265.102/O-4.

  2.018
Descrição Contrato 01/2011 Contrato 01/2015 Total
Sede Administrativa -
 Empréstimos (a) 1.197.782 7.000 1.204.782
Sede Administrativa -
 Custos compartilhados (b) - 52.102 52.102
 1.197.782 59.102 1.256.884
(a) - Empréstimos
Corresponde a empréstimo captado junto a Sede Administrativa da Pró-

a cobrança de encargos, e sem prazo estabelecido para devolução. (b) 
- Custos Corporativos Compartilhados: Refere-se ao valor a ser repas-
sada para a Sede Administrativa da Pró-Saúde correspondente ao custo 
corporativo compartilhado, relativo ao apoio técnico especializado, admi-
nistração e processamento de informações da unidade hospitalar. 12. Pro-
visão para Descontinuidade de Contrato (Contrato 01/2015): Os valores 
provisionados a título de descontinuidade das atividades, correspondem à 
multa rescisória do FGTS, que é estimada sobre o valor dos depósitos nas 
contas vinculadas, mediante a previsão de rescisão de contrato de trabalho 
por ocasião do encerramento do contrato de gestão. Em razão do encerra-
mento do contrato de gestão, a provisão contábil foi totalmente revertida.
Descrição 2.019 2.018
Saldo inicial 2.066.453 1.256.647
Adições (Nota 14 - despesa com pessoal) 311.024 916.090
Reversão de provisão para descontinuidade (2.332.696) -
Baixas por rescisões de contratos (44.781) (106.284)
 - 2.066.453
13. Receitas com Subvenções - Custeio (Contrato n° 01/2015): As re-
ceitas com subvenções - custeio, correspondem aquelas pactuadas no 
contrato de gestão com o CRESAMU. Os valores são relativos à cobertura 
dos gastos mensais dos respectivos objetos contratados e no exercício de 
2019 montaram a R$ 11.855.689. (Em 2018 - R$ 16.441.158).
14. Despesas com Pessoal (Contrato n° 01/2015)
Descrição 2.019 2.018
Salários e ordenados (3.197.037) (6.765.922)

 (2.728.437) (2.023.042)
Décimo terceiro salário (9.796) (823.806)
Cesta Básica/Refeição (596.498) (736.252)
Vale transporte (63.989) (92.677)
Insalubridade (210.842) (286.378)
Férias (143.813) (1.097.367)
FGTS (502.920) (893.854)
Provisão para descontinuidade -
 Multa rescisória FGTS (a) 2.021.671 (916.090)
Contribuição Patronal ao INSS (2.012.298) (3.090.199)
Isenção da Contribuição Patronal ao INSS 2.012.298 3.090.199
PIS (72.380) (110.136)
Isenção do PIS 72.380 110.136
Outras (43.574) (86.861)
 (5.475.235) (13.722.249)
15. Custos Corporativos Compartilhados (Contrato n° 01/2015): 
Refere-se ao custo corporativo compartilhado da Sede Administrativa, 
relativo ao apoio técnico especializado, administração e processamento 
de informações da unidade hospitalar.
16. Despesas Gerais e Administrativas (Contrato N° 01/2015)
Descrição 2.019 2.018
Manutenção (652.189) (876.768)
Seguros (178.836) (174.326)

 (254.433) (321.383)
Software e suporte de informática (214.310) (243.054)

Depreciação e amortização (16.342) (17.997)
Outros (188.161) (247.871)
 (1.504.271) (1.881.399)
17. nstrumentos Financeiros: -

Descrição 2.019 2.018
Ativos
Valor justo por meio do resultado
Caixa e equivalentes de caixa 1.511 459.968
Pelo custo amortizado
Partes relacionadas 1.369 -
Contas a receber (Contrato de Gestão) 408.163 270.563
Total 411.043 730.531
Passivos
Pelo custo amortizado
Fornecedores 235.847 130.567
Partes relacionadas 1.204.782 1.256.884
Total 1.440.629 1.387.451
Risco de liquidez: -
tração da Entidade é o risco de liquidez, no qual, a Entidade possa eventu-

-
-

dade trabalha alinhando a disponibilidade e a geração de recursos de modo 
a cumprir suas obrigações nos prazos acordados. 18. ota Patronal: 

: Em 26 de 

-

-
so perante a 2ª Vara Cível Federal de São Paulo, a qual determinou a retoma-

este ainda aguardando, por conseguinte, julgamento. Em 28 de junho 
2.012, a entidade protocolou o pedido de renovação do CEBAS (Cer-

-

-
ça datada de 27.11.2019 em curso perante a 2ª Vara Cível Federal de São 
Paulo, a qual determinou a retomada de referido Processo de Renovação 

-
guinte, julgamento. Relativamente ao triênio de 2.004 a 2.006, tem-se que
o processo SIPAR 25000.163451/2.011-49 foi retomado em função da Ação 

-

de 05 de junho de 2018, publicada no DOU em 19/06/2.018. No entanto, 

 27.11.
2019 em curso perante a 2ª Vara Cível Federal de São Paulo, referido inde-

-
da no DOU em 23/07/2.018, 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, 
-

do análise em ordem cronológica. Em 24/07/2.018 foi protocolado novo re-
-

relativo ao triênio 2.019 a 2.021. Até a data de aprovação dessas demons-
 O CEBAS 

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 está demonstrada em contas de Despesas no grupo de “Ordena-

grupo, não afetando o resultado do exercício. (c) Ganhos ou perdas e 
riscos potenciais: A cota patronal do INSS registrada em contas de re-
sultado não potencializa qualquer ganho ou perda, excetuando-se a deso-
neração da contribuição de seus custos e despesas operacionais que lhe 

 19. Renún-
cia Fiscal: A Unidade de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) - Mogi 

do imposto de renda e da contribuição social sobre o superávit, e isenta 
notadamente em relação à cota patronal do INSS. A Pró-Saúde Associação 

de saúde, que não efetuou nenhuma distribuição de parcela de seu patri-
mônio ou renda, a qualquer título, aplicando seus recursos integralmente 

-
quisitos legais para o não pagamento/recolhimento de impostos e contribui-
ções assim discriminados: Esfera Federal - Na esfera federal o benefício 
constitucional da imunidade e isenções legais asseguram à Pró-Saúde o 
não pagamento/recolhimento dos seguintes impostos/contribuições: Im-
posto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), Imposto de Renda retido na Fonte 

o Lucro (CSLL), Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social 
(COFINS), Contribuição ao PIS e Contribuição Previdenciária Patronal 

 Esfera Estadual - O bene-
fício constitucional da imunidade assegura o não pagamento/recolhimento 
do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doações (ITCMD) e do Impos-
to sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), através de reque-

 
Esfera Municipal - O benefício constitucional de isenção assegura o não 
pagamento / recolhimento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natu-
reza (ISSQN) à Prefeitura de Mogi das Cruzes, através de requerimentos 

 

sua atividade, como se a obrigação devida fosse, está apresentado abaixo:
Descrição 2.019 2.018

 da seguridade social (355.671) (494.653)
Contribuição patronal ao INSS (2.012.298) (3.090.199)
Contribuição ao PIS (72.380) (110.136)
Imposto sobre serviços (ISS) (358.226) (493.321)
 (2.798.575) (4.188.309)
Ressalte-se que os valores das contribuições são informados apenas nas 
notas explicativas, observado o seguinte: as referidas contribuições não 
representam custo, despesa ou obrigação da entidade em razão de sua 
imunidade e isenção tributária, bem como nenhum ganho efetivo, perda ou 
risco potencial à entidade.
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