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PRÓ-SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) MIRANTE - UBERABA/MG

CNPJ nº 24.232.886/0154-31
Demonstrações Financeiras

Balanço Patrimonial em 31 de dezembro - Em Reais

Cifras apresentadas em reais.

Circulante   
Caixa e equivalentes de caixa 4 131 1.767
Contas de receber  5 1.837.364 785.579
Estoques 6 - 143.791
Adiantamento a fornecedores  1.799 752
Despesas antecipadas  - 42.769
Outros ativos circulante  595 20.624
  
Não Circulante   
Realizável a longo prazo   
Depósitos judiciais  - 47
  
Imobilizado  - 26.686
  
  
Total Do Ativo  

Demonstração das mutações do patrimônio líquido
 Em Reais

 
 social negativo exercício Total

Transferência (1.074.920) 1.074.920 -

Transferência (2.480.895) 2.480.895 -

Circulante   
Fornecedores 7 1.423.284 1.534.586
Honorários médicos 8 1.483.985 732.380
Obrigações sociais e trabalhistas 9 3.106.072 930.276

 10 50.199 64.887
Partes relacionadas 11 1.845.925 1.047.132
Outros passivos circulante  11.519 211
  
Não Circulante   
Provisão para descontinuidade 12 - 308.731
  
Patrimônio Líquido Negativo   
Patrimônio social  (3.596.188) (1.115.293)

 (2.484.907) (2.480.895)
  
Total do Passivo  

Demonstração do resultado
- Em Reais

Receitas Operacionais 
Receitas de subvenções - custeio 13 7.901.710 16.254.946
Doações  986 283

 285 131
Total das Receitas  
Despesas Operacionais   
Despesas com pessoal  14 (4.636.254) (6.138.437)
Serviços de terceiros 15 (3.557.668) (9.095.708)
Custo corporativo compartilhado 16 (701.479) (1.204.068)
Drogas, medicamentos e materiais 17 (1.083.087) (1.957.945)
Resultado de encerramento 
 de contratos 1b (125.955) -
  
Despesas gerais 18 (256.242) (304.239)

  (27.203) (35.858)
  
Total das Despesas  

 
Demonstração do resultado abrangente

- Em Reais
 

Outros resultado abrangentes - -

- Em reais
 
Fluxo de caixa das 
 atividades operacionais

Ajustado por:  
Depreciação e amortização 2.134 4.267
Baixa de Ativo por encerramento de contrato 24.552 

Variações nos ativos e passivos  
Contas de receber  (1.051.785) 569.000
Estoques 143.791 172
Adiantamento a fornecedores (1.047) 4.582
Despesas antecipadas 42.769 (42.769)
Outros ativos circulante 20.029 4.790
Depósitos judiciais 47 -
Fornecedores (111.301) 97.297
Honorários médicos 751.605 104.172
Obrigações sociais e trabalhistas 2.175.796 222.330

 (14.688) 7.718
Outros passivos circulante 11.308 211
Provisão para descontinuidade (308.731) 177.107
Caixa líquido aplicado 

Fluxo de caixa das atividades 
 

Empréstimos tomados de partes relacionadas 798.792 1.332.871
Caixa líquido gerado pelas atividades 

(Redução) aumento do caixa 

Demonstração da (redução) aumento 
 do caixa e equivalentes de caixa  

(Redução) aumento do caixa 

a)  A Pró-Saúde As-

em diante denominada “a Entidade”, é uma Entidade civil, de direito 

acordo com seu estatuto social: I - Prestar assistência à saúde e ser-
viços médico-hospitalares a quantos procurarem seus serviços, sem 

qualquer outra condição, tanto em regime de internação quanto am-
bulatorial.  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 
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 

desenvolverá as seguintes atividades:  I - Desenvolver atividades 
educacionais na saúde, podendo fundar e manter escolas, faculdades 
e cursos em geral e franqueá-los a quem de direito os procurar, po-
dendo 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 Entida-
des congêneres ou não e também a estabelecimentos próprios ou de 
terceiros, públicos ou privados.  O eventual resultado das atividades 
remuneradas deverá ser obrigatoriamente, aplicado no desenvolvi-

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) A Pró-Saúde Associação 

2.014, celebrou com a Prefeitura Municipal de Uberaba Contrato de 
Gestão para gerenciamento e execução de atividades e serviços de 
saúde a ser desenvolvido na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 
Mirante, com vigência de 12 (Doze) meses, podendo ser prorrogado 

-
trato de gestão, informando previamente o encerramento da gestão no 

a gestão da unidade hospitalar, passando a Prefeitura Municipal de 
Uberaba a ser responsável operacionalmente pela unidade.  A Unidade 
de Pronto Atendimento denominada (UPA Mirante), foi administrada 
pela Pró-Saúde até a data de 25 de Junho de 2017, quando se deu 
por encerrado o prazo de aviso prévio da gestão operacional sob sua 
responsabilidade. Como resultado do encerramento das atividades, a 
Administração da unidade transferiu a responsabilidade de gestão hos-

dos estoques mantidos em seu poder, bem como, o ativo imobilizado. 

Descrição R$
Devolução dos estoques (80.905)

-
das com base no pressuposto de atividade operacional descontinuada, 
em razão do encerramento do contrato de gestão. Os ativos estão apre-
sentados pelo valor de realização e os passivos pelo valor de liquida-
ção. Adicionalmente, foram observadas também, as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, os pro-
nunciamentos, as orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê 
de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e às normas emitidas pelo Con-
selho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a Resolução CFC 

pela diretoria em 23 de Março de 2.018. 

valor justo por meio do resultado. 

real, que é a moeda funcional da Entidade.  

com as práticas contábeis adotados no Brasil exige que a Administra-
ção faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação 

-
ceitas e despesas. Os resultados podem divergir dessas estimativas. Es-

descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente 
a) 

Incluem valores em caixa, contas bancárias e investimentos de curto 
prazo com liquidez imediata e vencimento igual ou inferior a 90 (no-
venta) dias e com baixo risco de variação no valor de mercado, sendo 
demonstrados pelo custo acrescido de juros auferidos. -
ber de clientes: 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, obede-
cendo ao regime contábil da competência. réditos, quando necessário. 

 Os estoques 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, hi-

-
do: Refere-se aos bens corpóreos adquiridos e são demonstrados pelo 
valor do custo de aquisição. 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 

Os passivos circulantes e não circulantes são de-
monstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quan-
do aplicável dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou 
cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial. 
Uma provisão é reconhecida no balanço quando a Entidade possui uma 

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. Composto pelos 

conforme prevê o art. 44 e seguintes do Código Civil.  e) Receitas e 
O resultado das operações é apurado pelo regime de com-

-
trimônio social.  Receitas de subvenções custeio: As receitas auferidas 
por subvenções correspondem à cobertura dos gastos de custeio dos 
respectivos objetos contratados, e são reconhecidas no resultado do 

Custos e despesas: 
Os custos e despesas incorridos correspondem basicamente às despe-
sas com pessoal, o consumo de materiais e medicamentos hospitalares, 
serviços médicos necessários ao funcionamento da unidade hospitalar, 
serviços de terceiros relacionados direta ou indiretamente ao funcio-
namento das operações hospitalares, despesas administrativas e os 
custos corporativos compartilhados. 

A Entidade reconhece os re-

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

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

não derivativos da Entidade são reconhecidos inicialmente na data de 
negociação na qual se torna uma parte das disposições contratuais do 

obrigações contratuais retiradas, canceladas ou vencidas. A Entidade 

honorários médicos e empréstimos com partes relacionadas.

Caixa - 800
Banco conta movimento (a) 131 967
 

-
tander.

 
Correspondem aos valores a receber pela unidade junto a Prefeitura 
Municipal de Uberaba/MG, decorrente do contrato de gestão encerra-

-
ado a cobrança desses valores para liquidação dos passivos existentes.

Medicamentos 55.941
Materiais de Higiene e limpeza 9.134
Materiais de Expediente e Impressos 20.949
Materiais hospitalares de consumo 39.528
Uniformes e Enxovais 6.275
Materiais de Manutenção Predial, Máquinas e Equipamentos 1.702

Outros 9.182
 
Conforme mencionado na nota explicativa n° 1b - Encerramento do 
contrato de gestão, devido ao encerramento das atividades operacio-
nais, a Administração autorizou a baixa dos estoques existentes a épo-

de contrato de gestão”.

Materiais e medicamentos 319.011 1.138.734

 
Os honorários médicos a pagar estão regis-

trados pelo valor de liquidação das obrigações e apresentam a seguinte 
composição:

 

Salários e ordenados 288.165 319.436
Rescisões trabalhistas a pagar (a) 964.766 -
FGTS 407.617 48.056
INSS  26.540 30.102
Provisão de Férias e encargos 1.227.435 525.074
Provisão de 13° Salario 190.314 -
Outras 1.235 7.608
 
(a) Correspondem às obrigações a pagar aos colaboradores, geradas 
pelas rescisões dos contratos de trabalhos, em virtude ao encerramento 
antecipado do contrato de gestão entre a Pro-Saúde Associação Bene-

Uberaba - MG.

Imposto de renda retido na fonte 49.634 37.694

 

 A pagar (receber)

Hospital Uberaba (a) (389.199) (385.577)
UPA - São Benedito/MG (a) 711.961 531.640
Pró-Saúde - Sede Social  (a) - 78
Pró-Saúde - Sede Administrativa - 
 Serviços compartilhados (b) 1.523.163 900.991
 

Corresponde a empréstimos concedidos a (tomado 

de Assistência Social e Hospitalar, sem a cobrança de encargos e prazo 
para devolução.  Refere-
-se aos valores a repassar à Sede Administrativa da Pró-Saúde Associa-

-
ção de serviços relativo ao apoio técnico especializado, administração 
e processamento de informações, denominado de custo corporativo 
compartilhado. Os 

-
respondem à multa rescisória do FGTS de 50% sobre o valor dos de-
pósitos nas contas vinculadas, mediante a previsão de rescisão de con-
trato de trabalho no encerramento do contrato de gestão. Esses custos 
incorridos são parte integrante dos orçamentos, reconhecidos mediante 

Saldo inicial 308.731 131.624
Adições (Nota 14 - despesa com pessoal) 15.180 198.374
Baixas por rescisões de contratos (323.911) (21.267)

As receitas com subven-
ções - custeio correspondem ao contrato de gestão pactuado com a 
Prefeitura Municipal de Uberaba. Os valores são relativos à cobertura 
dos gastos de custeio dos respectivos objetos contratados e em 31 de 
dezembro de 2017 montam a R$ 7.901.710 de 2.016 montou a R$ 
16.254.946.

Salários e ordenados (1.737.970) (3.290.980)
Horas extras e adicionais (297.428) (597.546)
Indenizações (100.802) -
Décimo terceiro salário (380.200) (315.364)
Cesta Básica/Refeição (191.952) (291.300)
Insalubridade (169.683) (347.891)
Férias (1.308.183) (540.658)
FGTS (282.132) (404.786)
Provisão para descontinuidade -
  Multa rescisória FGTS (15.180) (198.374)
Contribuição Patronal ao INSS (740.178) (1.369.736)
Isenção da Contribuição Patronal ao INSS 740.178 1.369.736
PIS (15.281) (50.625)
Isenção do PIS (a) 4.840 -
Outras (162.389) (100.913)
 
(a) Em fevereiro de 2017 o Supremo Tribunal Federal julgou o recurso 
extraordinário n° 636.941/RS, onde decidiu que as entidades bene-

isentas à contribuição ao PIS/Pasep. Assim, a partir de maio de 2.017 
a entidade deixou de recolher a contribuição ao PIS sobre as despesas 
com pessoal, bem como, passou a registrar a isenção correspondente 

Serviços médicos de terceiros (3.146.256) (7.408.406)
Serviços de terceiros (411.412) (1.687.302)
 

Refere-se ao custo cor-
porativo compartilhado da Sede Administrativa, relativo ao apoio téc-
nico especializado, administração e processamento de informações da 
unidade hospitalar.

Medicamentos (267.130) (697.726)
Alimentação Terceirizada (315.633) (236.584)
Materiais de uso do paciente (229.941) (475.951)
Gases medicinais (32.361) (84.981)
Ajuste De Inventario (135.555) (96.206)
Materiais de limpeza e lavanderia (57.798) (131.042)
Impressos e materiais de Expediente (43.214) (139.509)
Outros (1.455) (95.946)
 

Depreciação e amortização (2.134) (4.267)
Contribuições a associações de classes (1.591) (29.377)
Manutenções (22.967) (28.976)
Softwares / Suporte a Informática (112.931) -
Viagens e ajuda de custo (356) (15.498)
Seguros (33.263) (33.043)
Telefone (1.195) (11.442)
Energia elétrica (48.060) (135.662)
Anúncios e publicações (13.296) (22.301)
Outros (20.449) (23.673)
 

Ativos  
Valor justo por meio do resultado  
Caixa e equivalentes de caixa 131 1.767

Contas a receber 1.837.364 785.579

Passivos  
Pelo custo amortizado  
Fornecedores 1.423.285 1.534.586
Honorários médicos 1.483.985 732.380
Partes relacionadas 1.845.925 1.047.132

-
ministração da Entidade é o risco de liquidez, onde a Entidade possa 

-

Gestão. A Entidade trabalha alinhando a disponibilidade e a geração 
de recursos de modo a cumprir suas obrigações nos prazos acordados. 

Em 28 de junho 2.012, a entidade protocolou o 

de Assistência Social) no Ministério da Saúde, relativo ao triênio 2.013 
a 2.015, em cumprimento ao art. 34 da Lei 12.101/09, sendo que até 

julgado. Em 01 de agosto de 2.015 foi protocolado novo requerimento 
de renovação, registrado SIPAR nº 25000.100966/2015-61 o qual se 
encontra aguardando análise em ordem cronológica. O CEBAS esteve 

do Decreto Federal nº 8.242/14. A Pró-Saúde atende assim os requi-
sitos 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 

A cota patronal está demonstrada em contas de Despesas 
no grupo de “Ordenados e Encargos” e a respectiva isenção em conta 

A cota patronal do INSS 
registrada em contas de resultado não potencializa qualquer ganho ou 
perda, excetuando-se a desoneração da contribuição de seus custos e 

-
mento de suas atividades.   A 

Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Mirante - Uberaba/MG, é uma 

renda e isenta da contribuição social sobre o superávit, assim como em 
relação à contribuição patronal do INSS e do PIS. Com relação aos de-
mais tributos sobre as atividades próprias, destacamos: PIS (Programa 
de Integração Social): A partir de maio de 2017, após decisão do Su-
premo Tribunal Federal, a entidade passou a ser isenta da contribuição 
do PIS sobre as despesas com pessoal. COFINS (Contribuição para 

: A entidade é isenta do pagamento 

acordo com as Leis n° 9.718/98 e 10.833/03. -

Contribuição para o Financiamento 
 da Seguridade Social 237.089 487.661
Contribuição patronal ao INSS 740.178 1.369.736
PIS Sobre folha de pagamento 4.840 
 

A entidade prestou serviços apenas ao 
S.U.S. (Sistema Único de Saúde), atendendo assim a Lei 12.101/09 

Dom Eurico dos Santos Veloso - Presidente
Miguel Paulo Duarte Neto - Diretor Adm. e Financeiro da Pró-Saúde

Diretor Administrativo
Geralda Sérvola dos Santos - Contadora - CRC: MG-064246/O-1

David Martins Ferreira
Contador Geral - CRC: SP 195.413/O-2 “S” - MG

Relatório dos Auditores Independentes Sobre as Demonstrações Financeiras
-

tência Social e Hospitalar - Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 
Examinamos as 

Assistência Social e Hospitalar – Unidade de Pronto Atendimento 
(UPA) Mirante – Uberaba/MG (entidade) que compreende o balanço 
patrimonial, em 31 de dezembro de 2.017, e as respectivas demonstra-
ções do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio 

data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resu-
-

em 31 de dezembro de 2.017, o desempenho de suas operações e os 

as práticas contábeis adotadas no Brasil, considerando o pressuposto de 
atividade operacional descontinuada onde a apresentação dos ativos está 
pelo valor de realização e dos passivos pelo de liquidação. Base para 

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas bra-
sileiras de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com 
tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabili-

-

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

com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é 

Conforme 
mencionado na nota explicativa 1b, as operações de gestão hospitalar da 
Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Mirante foram encerradas em 
25 de junho de 2017. A Administração aguarda o recebimento dos va-
lores a receber junto a Prefeitura Municipal de Uberaba para liquidar os 
passivos registrados. Nossa opinião não está ressalvada em função desse 
assunto. 

-
zembro de 2.016 foram por nós auditadas e nosso relatório emitido em 

Respon-
sabilidade da administração e da governança pelas demonstrações 

A administração da Entidade é responsável pela elabora-

com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos 
que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de 

-
mente se causada por fraude e erro. Na elaboração das demonstrações 

de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os as-
suntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa 

que a administração pretenda cessar suas operações, ou não tenha ne-
nhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os 

responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsa-
bilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações 

Responsabilidade do auditor pela auditoria das demons-
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 

-
ria 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 

uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas 
-

toria realizada de acordo com as normas brasileiras de auditoria, exer-

se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos 
de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência 

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 

-

internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de 

auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de 
-

razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas 
-

nistração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas 
evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação 

relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se con-
cluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em 
nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demons-

-
gações 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 

-
-

de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela 
governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da 

-

LM Auditores Associados - CRC 2SP018.611/O-8. 
Mauricio Diácoli - CRC 1SP129.562/O-5 “S” - MG


