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Ativo Nota 2.019 2.018
Circulante   
Caixa e equivalentes de caixas 5 326.699 3.821.508
Contas a receber 6 - 6.617.705
Estoques 7 - 257.926
Outros ativos circulante  6.825 51.524
Partes relacionadas a receber 8 213.547 2.342
  547.071 10.751.005
Não Circulante   
Realizável a longo prazo   
Contas a receber  6 1.467.840 -
Depósitos judiciais  124 124
  1.467.964 124
Imobilizado  - 978
  - 978
  1.467.964 1.102
Total do Ativo  2.015.035 10.752.107

Passivo e patrimônio liquido Nota 2.019 2.018
Circulante   
Fornecedores 9 13.499 53.161
Honorários médicos 10 - 390.412
Obrigações sociais e trabalhistas 11 3.086 847.695

  763 70.065
Partes relacionadas pagar 8 - 50.854
Receitas diferidas 12 - 8.592.803
  17.348 10.004.990
Não Circulante   
Obrigações sociais e trabalhistas  11 1.007.414 -
Provisão para descontinuidade 13 8.931 284.251
Provisão para contingências  220 -
  1.016.565 284.251
Patrimônio Líquido   
Patrimônio social  462.866 462.866
Superávit do exercício  518.256 -
  981.122 462.866
Total do Passivo  2.015.035 10.752.107

Balanço P - Em reais Demonstração do Resultado
- Em reais

Receitas Operacionais Nota 2.019 2.018
Receitas com subvenções - custeio 14 12.400.000 12.410.176

  21 33.127
Doações  817.906 859.630
Outras receitas  18.101 
Total das Receitas  13.236.028 13.302.933
Despesas Operacionais   
Despesas com pessoal 15 (4.836.956) (5.261.360)
Serviços de terceiros 16 (4.509.221) (5.219.018)
Custos corporativos compartilhados 17 (970.975) (781.171)
Drogas, medicamentos e materiais 18 (1.292.992) (1.197.689)
  (11.610.144) (12.459.238)
Despesas gerais e administrativas 19 (894.237) (824.919)

 (16.514) (18.776)
Despesas com provisão de contingências  (220) -
Resultado de encerramento de contrato  1b (196.657) -
  (1.107.628) (843.695)
Total das Despesas  (12.717.772) (13.302.933)
Superávit do Exercício  518.256 -

 2.019 2.018
Superávit do Exercício 518.256 -
Outros resultado abrangentes - -

 -

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
- Em reais

 Patrimônio Superávit
 social do exercício Total
Em 1º de Janeiro de 2.018 226.273 236.593 462.866
Transferência 236.593 (236.593) -

 - 462.866
Superávit do exercício - 518.256 518.256

 518.256 981.122

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

9 e 2.018 - Em R$

Fluxo de caixa das atividades operacionais 2.019 2.018
Superávit do exercício 518.256 -
Superávit do exercício ajustado 518.256 -
Variações nos ativos e passivos  
Contas a receber 5.149.865 (4.480.509)
Estoques 257.926 (130.917)
Outros ativos circulante 44.699 (51.308)
Depósitos judiciais - (124)
Fornecedores (39.662) (30.372)
Honorários médicos (390.412) 50.829
Obrigações sociais e trabalhistas 162.805 148.615

 (69.302) (14.047)
Receitas diferidas (8.592.803) 2.880.040
Provisão para descontinuidade (275.320) 111.987
Provisão para contingências 220 -
Caixa líquido aplicado nas 
 atividades operacionais (3.233.728) (1.515.806)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos  
Aquisição de imobilizado e intangível 978 (978)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado 
 nas) atividades de investimentos 978 (978)

 
Empréstimos tomados com partes relacionadas (262.059) (3.598)
Caixa líquido aplicado nas atividades 

 (3.598)
Redução do caixa e equivalentes de caixa (3.494.809) (1.520.382)
Demonstração de redução do caixa 
 e equivalentes de caixa
No início do exercício 3.821.508 5.341.890

 326.699 3.821.508
Redução do caixa e equivalentes de caixa (3.494.809) (1.520.382)

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras
9 e 2.018

Cifras apresentadas em reais.

Demonstração do Resultado 
- Em reais Demonstração dos Fluxos de Caixa - Método Indireto

- Em reais

1. Contexto Operacional:  A Pró-Saúde Associa-

-
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 

seguintes atividades: I - Desenvolver atividades educacionais na saúde, po-
dendo 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 remu-
neradas deverá ser obrigatoriamente, aplicado no desenvolvimento de suas 

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. 
de Gestão - Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Porte II - Dra. Cora-
si Alves de Andrade: 
Social e Hospitalar em 11 de Novembro de 2.016, celebrou com a Prefei-
tura do Município de Mogi das Cruzes, contrato de gestão para gerencia-
mento e execução de atividades e serviços de saúde a ser desenvolvido 
na Unidade de Pronto Atendimento Upa Porte II, com vigência de 36 (trinta 

e Hospitalar em 10 de novembro de 2.019, encerrou suas atividades de 
gestão na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Porte II - Dra. Corasi Al-
ves de Andrade, em razão da não renovação do contrato de gestão. Como 
consequência, a partir de 1 de novembro de 2.019, a gestão da unidade 
passou a ser de responsabilidade da Prefeitura do Município de Mogi das 
Cruzes. Os efeitos reconhecidos no resultado do exercício de 2.019 foram:
Descrição R$
Devolução do ativo imobilizado (24.498)
Devolução dos estoques (172.158)
Total (196.656)
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 2.002, para 

2.1 Base de 
Mensuração: 

pelo valor justo por meio do resultado. 2.2 Moeda funcional e moeda de 
apresentação: 
real, que é a moeda funcional da Entidade. 2.3 Uso de estimativas e jul-
gamentos: 
as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração use 
de julgamentos e premissas 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 poderá resultar em valores diferentes dos 

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

-
3. 

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 Federal no Estado do 
Rio de Janeiro. A Pró-Saúde esclarece que a ação judicial é sigilosa e, en-
quanto pessoa jurídica, não tem acesso ao seu teor, porque, como eviden-

de uma decisão unilateral dos colaboradores pessoas físicas. 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 tomar as medidas 
necessárias a reparação de qualquer dano que tenha sofrido. Não foram 

Porte II - Dra. Corasi Alves de Andrade, pela qual a Sede Administrativa da 

investigação do Ministério Público Federal. Buscando 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 

de garantir as atividades desenvolvidas pela associação através de um 

-
grama de governança corporativa, e ao longo do ano, foram instituídas 
normas de transparência e reorganizados todos os seus processos inter-
nos. O mais recente passo está em curso: todos os 16 mil colaboradores 
da associação estão recebendo treinamento nas novas regras institucio-

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, 

para a implantação da Superintendência Executiva de Integridade, estrutu-

2019 foi estruturada a Superintendência 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 carreiras e níveis, bem como foi instituída a pu-
blicação semanal Pílulas da Integridade. 4. Resumo das Principais Prá-

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

a) Ativos circulantes e não circulan-
tes: Incluem valores em caixa, contas ban-
cárias e investimentos de curto prazo com liquidez imediata e vencimento 

no valor de mercado, sendo demonstrados pelo custo acrescido de juros 
auferidos. 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.  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.  Refere-se aos bens corpóreos adquiridos e 
são demonstrados pelo valor do custo de aquisição. Contempla a deprecia-
ção correspondente, que é calculada pelo método linear e leva em consi-
deração o tempo de vida útil e econômica estimado dos bens. 
circulantes e não circulantes: Os passivos circulantes e não circulantes 
são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, 
quando aplicável dos correspondentes encargos, variações monetárias e/
ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial. c) Provisões: 
Uma provisão é reconhecida no balanço quando a Entidade possui uma 
obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, e é 
provável que em recurso econômico seja requerido para saldar a obriga-
ção. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimati-
vas 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 social. Receitas de subvenções cus-
teio: As receitas auferidas por subvenções correspondem à cobertura dos 
gastos de custeio dos respectivos objetos contratados, e são reconhecidas 
no resultado do período proporcionalmente aos gastos incorridos. Custos 
e despesas: Os custos e despesas incorridos correspondem basicamen-
te às despesas com pessoal, o consumo de materiais e medicamentos 
hospitalares, serviços médicos necessários ao funcionamento da unida-
de hospitalar, serviços de terceiros relacionados direta ou indiretamente 
ao funcionamento das operações hospitalares, despesas administrativas 
e os custos corporativos compartilhados. 

A Entidade reconhece os recebíveis 
e depósitos inicialmente na data em que foram originados. Todos os outros 

qual se torna uma das partes das disposições contratuais do instrumen-

derivativos: 
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 2.019 2.018

Banco Conta Movimento (a) 325.673 3.820.508
 326.699 3.821.508
(a) Corresponde aos valores em depósitos bancários, no Banco do Brasil, 
em 31 de dezembro de 2.019.

Descrição 2.019 2.018
Prefeitura do Município de Mogi das Cruzes (a) 10.060.643 6.617.705
(-) Provisão pela não realização 
 das receitas diferidas (8.592.803) -
 1.467.840 6.617.705

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. Subse-
quente ao encerramento do exercício social e até a data de aprovação des-

Corresponde 
aos valores celebrados através de contratos de gestão para custeio das 
atividades operacionais hospitalares, referente aos exercícios anteriores 

unidade hospitalar. A contrapartida da provisão está apresentada no passi-
vo circulante na rubrica de receitas diferidas (nota explicativa n° 12).
7. Estoques:
Descrição 2.019 2.018
Medicamentos e Insumos reembolsáveis - 226.295
Insumos não reembolsáveis - 31.631
 - 257.926
8. Partes Relacionadas:
Descrição 2.019 2.018
Hospital Braz Cubas (a) - 177
Sede Administrativa  213.547 2.165
Ativo circulante 213.547 2.342
Hospital Braz Cubas (a) - 585
Sede Administrativa - 50.269
Passivo circulante - 50.854
(a) - Empréstimos de materiais e medicamentos: Corresponde a em-
préstimos de materiais e medicamentos hospitalares efetuados ou tomados 

Assistência Social e Hospitalar. Corres-

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

-
cia Social e Hospitalar, pela contraprestação de serviços relativo ao apoio 
técnico especializado, administração e processamento de informações, de-
nominado de custo corporativo compartilhado.
9. Fornecedores:
Descrição 2.019 2.018
Fornecedores 13.499 53.161
 13.499 53.161

Os honorários médicos a pagar estão re-
gistrados pelo valor de liquidação das obrigações e apresentam a se-
guinte composição:
Descrição 2.019 2.018
Honorários médicos pessoa jurídica - 390.412
 - 390.412

Descrição 2.019 2.018
Salários e ordenados - 281.879
INSS - 37.087
FGTS - 40.577
PIS - (212)
Provisão de férias e encargos 3.086 489.123
Outros - (759)
Passivo circulante 3.086 847.695
Contencioso de rescisões trabalhistas (a) 1.007.414 -
Passivo não circulante 1.007.414 -
(a) Trata-se de valores provisionados de férias, 13º salário e encargos que 
deverão ser liquidados futuramente por ocasião das rescisões. 12. Receita 
Diferida: Corresponde aos valores pactuados com a Prefeitura do Municí-
pio de Mogi das Cruzes, para aplicação na aquisição de máquinas, equipa-
mentos e utensílios, bem como para custear as atividades operacionais na 
unidade. Em 31 de dezembro de 2.019 o saldo monta a R$ 8.592.803 (Em 
2.018 - R$ 8.592.803).
Descrição 2.019 2.018
Subvenção para custeio 8.380.040 8.380.040
Subvenção para investimento 212.763 212.763
(-) Provisão pela não realização 
 das receitas diferidas (a) (8.592.803) -
 - 8.592.803
(a) Provisão pela não realização das receitas diferidas: Corresponde 
aos valores celebrados através de contratos de gestão com a Prefeitura 
Municipal de Mogi da Cruzes, para custeio das atividades operacionais 

aplicação desses montantes nas atividades operacionais. A contrapartida 
da provisão está apresentada no ativo circulante na rubrica de contas a re-
ceber (nota explicativa n° 6). 13. Provisão para Descontinuidade de Con-
trato: 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 encerramento do contrato de gestão, a provisão contábil foi 
totalmente revertida.
Descrição 2.019 2.018
Saldo inicial 284.251 172.264
Adições (Nota 15 - despesa com pessoal) 113.791 134.153
Baixas por rescisões de contratos (389.111) (22.166)

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 2.019 montam a R$ 12.400.000 (Em 2.018 - R$ 12.410.176).
15. Despesas com Pessoal:
Descrição 2.019 2.018
Salários e ordenados (2.808.824) (3148192)
Décimo terceiro salário (307.219) (335.051)
Insalubridade (184.389) (162.396)
Indenizações (131.393) -
Férias (390.911) (451.963)
Adicional noturno (215.248) (264.983)
Hora extra (93.571) (136.027)
Cestas básicas / refeição (145.130) (164.432)
FGTS (317.303) (359.557)
Provisão para descontinuidade - 
 multa rescisória FGTS (113.791) (134.153)
Contribuição patronal ao INSS (1.043.526) (1.229.516)
(-) Isenção da contribuição patronal ao INSS 1.043.526 1.229.516
PIS (37.316) (39.987)
(-) Isenção do PIS 37.316 40.199
Outras (129.177) (104.818)
 (4.836.956) (5.261.360)
16. Serviços de Terceiros:
Descrição 2.019 2.018
Serviços de terceiros (697.966) (895.944)
Serviços médicos de terceiros (3.811.255) (4.323.074)
 (4.509.221) (5.219.018)
17. Custos Corporativos Compartilhados: Refere-se ao custo corporativo 
compartilhado da Sede Administrativa, relativo ao apoio técnico especializa-
do, administração e processamento de informações da unidade hospitalar
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CLD Construtora Laços e Detetores e Eletrônica Ltda.
CNPJ/ME nº 55.996.615/0001-01 – NIRE 35.203.690.566

Ata de Reunião de Sócios realizada em 22 de abril de 2020
Local, Hora e Data: Aos 22/04/2020, às 9h30, na sede social. Convocação e Presença: Dispensada, face a pre-
sença de acionistas representando a totalidade do capital social. Mesa: Fernando Francisco de Moura – Presidente; 
Constâncio Neto de Lima Silva – Secretário. Deliberações da Ordem do Dia, aprovadas por unanimidade de 
votos: (I) para assegurar fi el, integral e pontual pagamento e cumprimento de todas e quaisquer obrigações, prin-
cipais e acessórias, presentes ou futuras, decorrentes das Debêntures e da Escritura de Emissão e/ou dos Contra-
tos de Garantia (conforme defi nido na Escritura de Emissão), inclusive o pagamento do Valor Nominal Unitário ou 
saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, acrescido da Remuneração, calculada pro rata temporis desde a 
primeira data de integralização das Debêntures ou a Data de Pagamento de Remuneração (conforme defi nido 
abaixo) imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do efetivo pagamento, sem prejuízo dos Encargos 
Moratórios (conforme defi nido abaixo), se houver, bem como das demais obrigações pecuniárias previstas na 
Escritura de Emissão, tais como os honorários do Agente Fiduciário e, ainda, a totalidade das eventuais indeniza-
ções, custos, despesas e demais encargos comprovadamente incorridos pelo Agente Fiduciário, na qualidade de 
representante dos Debenturistas, ou pelos Debenturistas, em decorrência de quaisquer medidas judiciais ou extra-
judiciais necessários à salvaguarda dos direitos e prerrogativas decorrentes das Debêntures, dos termos a serem 
previstos na Escritura de Emissão e/ou dos Contratos de Garantia (“Obrigações Garantidas”), aprovar: (i) a outorga 
e constituição, pela Sociedade, de garantia fi dejussória, na forma de fi ança em favor dos Debenturistas, represen-
tados pelo Agente Fiduciário, por meio da qual a Sociedade assumirá, em caráter irrevogável e irretratável, a con-
dição de fi adora, principal pagadora e responsável, solidariamente com a Emissora, pelo pagamento integral das 
Obrigações Garantidas, nas datas previstas na Escritura de Emissão, independentemente de notifi cação, judicial ou 
extrajudicial, ou qualquer outra medida, renunciando aos benefícios de ordem, direitos e faculdades de exoneração 
de qualquer natureza previstos nos artigos 333, § único, 364, 366, 368, 821, 827, 834, 835, 837, 838 e 839 todos 
Lei nº 10.406, de 10/01/2002, conforme alterada (“Código Civil”), e artigos 130, inciso II, e 794 da Lei nº 13.105, de 
16/03/2015, conforme alterada (“Código de Processo Civil”), a ser formalizada por meio da Escritura de Emissão 
(“Fiança”); e (ii) a outorga e constituição, pela Sociedade, da alienação fi duciária da totalidade das ações ordinárias, 
nominativas e sem valor nominal de emissão da Emissora de titularidade da Sociedade, correspondentes a 26% do 
capital social da Emissora (“Ações Alienadas” e “Alienação Fiduciária”, respectivamente), em favor dos Debenturis-
tas, representados pelo Agente Fiduciário, a ser formalizada por meio do “Instrumento Particular de Alienação 
Fiduciária de Ações e Outras Avenças” a ser celebrado entre a Sociedade, o Agente Fiduciário e as demais garan-
tidoras, com a interveniência e anuência da Emissora (“Contrato de Alienação Fiduciária”), sendo certo que a 
Alienação Fiduciária abrangerá, ainda, todos os direitos, existentes e futuros, decorrentes das Ações Alienadas, 
nos termos a serem descritos na Escritura de Emissão e no Contrato de Alienação Fiduciária. As Debêntures terão 
as principais características e condições: (i) Valor Total da Emissão: O valor total da Emissão será de 
R$ 40.000.000,00, na Data de Emissão (“Valor Total da Emissão”); (ii) Data de Emissão: Para todos os fi ns e efei-
tos, a data de emissão das Debêntures será o dia 25/04/2020 (“Data de Emissão”); (iii) Quantidade de Debêntu-
res: Serão emitidas 40.000 Debêntures; (iv) Valor Nominal Unitário: O valor nominal unitário das Debêntures será 
de R$ 1.000,00 (“Valor Nominal Unitário”); (v) Prazo e Data de Vencimento: Ressalvadas as hipóteses de resgate 
antecipado das Debêntures ou vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos a 
serem previstos na Escritura de Emissão (conforme defi nido abaixo), as Debêntures terão prazo de vigência de 4 
anos a contar da Data de Emissão, vencendo, portanto em 25/04/2024 (“Data de Vencimento”); (vi) Amortização 
Programada: Ressalvadas as hipóteses de resgate antecipado das Debêntures ou vencimento antecipado das 
obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos previstos na Escritura de Emissão, o saldo do Valor Nominal 
Unitário será amortizado semestralmente, a partir do 12º mês contado da Data de Emissão (inclusive), em 7 parce-
las, sempre no dia 25 dos meses de abril e outubro de cada ano, sendo o primeiro pagamento em 25/04/2021 e o 
último na Data de Vencimento, de acordo com a tabela a ser prevista na Escritura de Emissão (cada uma, uma 
“Data de Amortização”); (vii) Atualização Monetária: O Valor Nominal Unitário não será corrigido ou atualizado 
monetariamente por qualquer índice; (viii) Remuneração: Sobre o Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nomi-
nal Unitário, conforme o caso, incidirão juros remuneratórios correspondentes a 100% da variação acumulada das 
taxas médias diárias dos DI – Depósitos Interfi nanceiros de um dia, “over extra grupo”, expressa na forma percen-
tual ao ano, base 252 Dias Úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, no 
informativo diário disponível em sua página na internet (http://www.b3.com.br) (“Taxa DI”), acrescida de sobretaxa 
(spread), base 252 Dias Úteis, equivalente a (1) 5,00% ao ano, a partir da primeira Data de Integralização (inclusive) 
até 25/10/2020 (exclusive); (2) 5,50% ao ano, entre 25/10/2020 (inclusive) e 25/04/2021 (exclusive); (3) 6,00% ao 
ano, entre 25/04/2021 (inclusive) e 25/10/2021 (exclusive); (4) 6,50% ao ano, entre 25/10/2021 (inclusive) e 

25/04/2022 (exclusive); e (5) 7,00% ao ano, a partir de 25/04/2022 (inclusive) até a Data de Vencimento (exclusive) 
(“Remuneração”), calculada de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por Dias Úteis decorridos, desde 
a primeira Data de Integralização ou a Data de Pagamento da Remuneração imediatamente anterior, conforme o 
caso, até a data de seu efetivo pagamento. A Remuneração será calculada de acordo com a fórmula prevista na 
Escritura de Emissão; (ix) Pagamento da Remuneração: Ressalvadas as hipóteses de resgate antecipado das 
Debêntures ou vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos a serem previstos 
na Escritura de Emissão, a Remuneração será paga semestralmente, a partir do 6º mês contado da Data de Emis-
são (inclusive), em 8 parcelas, sempre no dia 25 dos meses de abril e outubro de cada ano, sendo o primeiro 
pagamento em 25/10/2020 e o último na Data de Vencimento (cada uma, uma “Data de Pagamento da Remunera-
ção”), conforme indicado na Escritura de Emissão; (x) Amortização Extraordinária Facultativa: A Emissora 
poderá, a qualquer tempo e a seu exclusivo critério, realizar a amortização extraordinária facultativa da totalidade 
das Debêntures, limitada a 98% do saldo do Valor Nominal Unitário, nos termos e condições a serem previstos na 
Escritura de Emissão (“Amortização Extraordinária Facultativa”). O valor a ser pago pela Emissora aos Debenturis-
tas, no âmbito da Amortização Extraordinária Facultativa será equivalente a determinada parcela do Valor Nominal 
Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, acrescida da Remuneração proporcional à referida 
parcela da amortização extraordinária, calculada de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por Dias 
Úteis decorridos, desde a primeira Data de Integralização ou a Data de Pagamento da Remuneração imediata-
mente anterior, conforme o caso, até a data da efetiva amortização, dos Encargos Moratórios, se houver, e de um 
prêmio fl at incidente sobre o valor total a ser amortizado extraordinariamente em montante equivalente aos percen-
tuais apresentados na tabela a ser prevista na Escritura de Emissão (“Valor da Amortização Extraordinária Faculta-
tiva”); (xi) Resgate Antecipado Obrigatório Total: Caso a Emissora, previamente à Data de Vencimento, venha a 
emitir debêntures nos termos dos artigos 59 e seguintes da Lei das Sociedades por Ações e da Lei nº 12.431, de 
24/06/2011, conforme alterada (“Lei 12.431”), a Emissora deverá obrigatoriamente, no prazo de até 5 Dias Úteis 
contado da data do recebimento dos valores decorrentes da integralização das referidas debêntures, realizar o 
resgate antecipado obrigatório da totalidade das Debêntures, nos termos e condições previstos na Escritura de 
Emissão (“Resgate Antecipado Obrigatório Total”). O valor a ser pago pela Emissora aos Debenturistas, no âmbito 
do Resgate Antecipado Obrigatório Total será equivalente ao Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal 
Unitário, conforme o caso, acrescido da Remuneração, calculada de forma exponencial e cumulativa pro rata tem-
poris por Dias Úteis decorridos, desde a primeira Data de Integralização ou a Data de Pagamento da Remuneração 
imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do efetivo resgate, dos Encargos Moratórios, se houver, e de 
um prêmio fl at incidente sobre o valor total a ser amortizado extraordinariamente em montante equivalente aos 
percentuais apresentados na tabela a ser prevista na Escritura de Emissão (“Valor do Resgate Antecipado Obriga-
tório Total”); (xii) Vencimento Antecipado: As Debêntures poderão ser declaradas antecipadamente vencidas, de 
forma automática ou não, em caso de ocorrência de qualquer dos Eventos de Inadimplemento descritos na Escri-
tura de Emissão (cada evento, um “Evento de Inadimplemento”); (xiii) Encargos Moratórios: Sem prejuízo da 
Remuneração, ocorrendo impontualidade no pagamento de qualquer quantia devida aos Debenturistas, os débi-
tos em atraso fi carão sujeitos, desde a data do inadimplemento até a data do efetivo pagamento, independente-
mente de aviso ou notifi cação ou interpelação judicial ou extrajudicial, a: (1) juros moratórios de 1% ao mês sobre 
o montante devido calculados pro rata temporis; e (2) multa convencional, irredutível e de natureza não compen-
satória, de 2% sobre o valor devido e não pago (“Encargos Moratórios”); (xiv) Demais Condições: Todas as 
demais condições e regras específi cas relacionadas à Emissão e/ou às Debêntures serão tratadas na Escritura 
de Emissão. (II) a autorização aos administradores da Sociedade, ou seus procuradores, a praticar todos os atos 
necessários e/ou convenientes à realização da Emissão e/ou da Oferta Restrita, bem como à outorga e/ou cons-
tituição da Fiança e da Alienação Fiduciária, incluindo, mas não se limitando à discussão, negociação e defi nição 
dos termos e condições, bem como a celebração, da Escritura de Emissão (especialmente os prêmios para 
amortização extraordinária e/ou resgate antecipado das Debêntures, os índices fi nanceiros, e a qualifi cação, 
prazos de curas, limites ou valores mínimos (thresholds), especifi cações, ressalvas e/ou exceções às hipóteses 
de vencimento antecipado das Debêntures), incluindo seus eventuais aditamentos e do Contrato de Alienação 
Fiduciária, incluindo seus eventuais aditamentos; e (III) aprovar e ratifi car todos os atos já praticados pelos admi-
nistradores da Sociedade ou por seus procuradores, para realização da Emissão e/ou da Oferta Restrita, bem 
como para a outorga e/ou constituição da Fiança e da Alienação Fiduciária. Encerramento: Nada mais havendo 
a tratar, foi encerrada a Reunião, sendo lavrada a presente Ata. São Paulo, 22/04/2020. Assinaturas: Mesa: Fer-
nando Francisco de Moura, Presidente; Constâncio Neto de Lima Silva, Secretário.

Relatório dos Auditores Independentes

Aos Administradores -
-

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

(entidade) que compreende o balanço 
patrimonial, em 31 de dezembro de 2.019, e as respectivas demonstra-
ções do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio 

como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das prin-
-

ras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos 
-

contábeis adotadas no Brasil, considerando o pressuposto de atividade 
operacional descontinuada que abrange a apresentação dos ativos pelo 
valor de realização e dos passivos pelo de liquidação. 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 descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabili-

independentes em relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos 

cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas 

apropriada para fundamentar nossa opinião sem ressalva. -
tos da “Operação S.O.S.”: Chamamos a atenção para a nota explicativa 

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 de 

2.018; (ii) 
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 

A 
administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada 

contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela deter-
minou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações 

-
ministração é responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade 
continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relaciona-
dos com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na 

-
ção 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 supervi-

Respon-

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações 
-

dependentemente 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 acor-
do 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 

as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas 

-

-

planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais 

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, 

Obtemos 
entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para pla-
nejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, 

-
troles internos da Entidade. Avaliamos a adequação das políticas contá-
beis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas 
divulgações 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 re-
levante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida 

-
tidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar 
atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações 

se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão funda-
mentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relató-
rio. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não 
mais se manter em continuidade operacional. Avaliamos a apresentação 

-

correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o 
objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsá-
veis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance plane-
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18. Drogas, Medicamentos e Materiais:
Descrição 2.019 2.018
Medicamentos (717.670) (654.578)
Material de uso do paciente (369.104) (403.320)
Materiais de limpeza (65.180) (53.859)
Outras (141.038) (85.931)
 (1.292.992) (1.197.689)
19. Despesas Gerais e Administrativas:
Descrição 2.019 2.018
Segurança patrimonial (488.643) (551.880)
Locações (86.276) (88.287)
Manutenções (68.772) (32.899)
Seguros patrimoniais (19.165) (19.740)
Marketing e comunicação (15.210) (15.297)
Bens de pequeno valor (4.240) (6.063)
Fretes e carretos (151.677) (61.356)
Outras (60.254) (49.397)
 (894.237) (824.919)
20. Instrumentos Financeiros: -

Descrição 2.019 2.018
Ativos
Valor justo por meio do resultado
Caixa e equivalentes de caixa 326.699 3.821.508
Pelo custo amortizado
Contas a receber - contrato de gestão 1.467.840 6.617.705
Partes relacionadas a receber 213.547 2.342
Total 2.008.086 10.441.555
Passivos
Pelo custo amortizado
Fornecedores 13.499 53.161
Honorários médicos - 390.412
Partes relacionadas a pagar - 50.854
Total 13.499 494.427

Em 26 de setembro de 2.014, foi publicada no Diário 
-

da Pró-Saúde, relativo ao triênio 2.010 a 2.012. Em 21 de dezembro de 
2.016 é publicada a portaria nº 2.187, relativo ao processo de Supervisão 

julho de 2.017 foi publicada a portaria nº 1.273 que suspendeu os efeitos 
da Portaria nº 2.187/2.016, 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 retoma-
da de referido Processo de Supervisão (SIPAR nº 25000.089057/2.015-
65), este ainda aguardando, por conseguinte, julgamento. Em 28 de junho 

-

SIPAR nº 25000.110426/2012-43, relativo ao triênio 2.013 a 2.015, sendo 
Indeferido pela Portaria nº 771 de 29 de maio de 2.018. Em 04/07/2.018 
foi publicada a Portaria nº 1.006/2.018 que suspendeu os efeitos da porta-
ria nº 771/2.018, também por força de tutela de evidência concedida nos 
autos da ação 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 re-
ferido Processo de Renovação (SIPAR nº 25000.110426/2.012-43), este 
ainda aguardando, por conseguinte, 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 Popular nº 0139700-62.2013.4.02.5102, 
havendo o indeferimento, em grau de reconsideração, da Renovação do 

este exteriorizado pela portaria nº 805 de 05 de junho de 2018, publicada 
no DOU em 19/06/2.018. 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 indefe-
rimento foi suspenso, pela portaria de n.º 1.103, de 19/07/2.018, publi-
cada 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 requerimen-
to de renovação, registrado SIPAR nº 25000.100966/2.015-61, o qual se 
encontra aguardando análise em ordem cronológica. Em 24/07/2.018 foi 

-

25000.127908/2.018-28, relativo ao triênio 2.019 a 2.021. Até a data de 
-

nham sido julgados. O CEBAS esteve válido durante todo o exercício 
de 2.019 por determinação do art. 8º do Decreto Federal nº 8.242/14. A 
Pró-Saúde atende assim os requisitos constitucionais e legais referentes 
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 está demonstrada em 
contas de Despesas no grupo de “Ordenados e Encargos” e a respectiva 

do exercício. (c) Ganhos ou perdas e riscos potenciais: A cota patro-
nal do INSS registrada em contas de resultado não potencializa qualquer 
ganho ou perda, excetuando-se a desoneração da contribuição de seus 

-
senvolvimento de suas atividades. 22. Renúncia Fiscal: A Unidade de 
Pronto Atendimento UPA - Porte II - Dra. Corasi Alves de Andrade, é uma 

e da contribuição social sobre o superávit, e isenta notadamente em re-

Assistência Social e Hospitalar, é uma organização social de saúde, que 
não efetuou nenhuma distribuição de parcela de seu patrimônio ou renda, 

-
dades estatutárias, no país. Por conseguinte, cumpre os requisitos legais 
para o não pagamento/recolhimento de impostos e contribuições assim 
discriminado: Esfera Federal - Na esfera federal o benefício constitucio-
nal da imunidade e isenções legais asseguram à Pró-Saúde o não pa-
gamento/recolhimento dos seguintes impostos/contribuições: Imposto de 
Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), Imposto de Renda retido na Fonte (IRRF) 

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

-
fício constitucional da imunidade assegura o não pagamento/recolhimen-
to do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doações (ITCMD) e do 
Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), através de 

de isenção assegura o não pagamento / recolhimento do Imposto Sobre 
Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) à Prefeitura de Mogi das Cruzes, 

entidade obteve no exercício de sua atividade, como se a obrigação devi-
da fosse, está apresentado abaixo:
Descrição 2.019 2.018

 da seguridade social (COFINS) 397.081 399.088
Contribuição patronal ao INSS 1.043.526 1.229.516
PIS sobre folha de pagamento 37.316 40.199
Imposto sobre serviços (ISS) 372.000 54.366
 1.849.923 1.723.169
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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