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Ativo Nota 2.017 2.016
Circulante   
Caixa e equivalentes de caixas 4 5.341.890 935.476
Contas a receber 5 2.137.196 124.242
Estoques 6 127.009 44.250
Outros ativos circulante  216 6.517
  7.606.311 1.110.485
Não Circulante   
Imobilizado  - 66.101
  - 66.101
Total do Ativo  7.606.311 1.176.586

Passivo e patrimônio liquido Nota 2.017 2.016
Circulante   
Fornecedores 7 83.533 280.257
Honorários médicos 8 339.583 85.769
Obrigações sociais e trabalhistas 9 699.080 86.116
Obrigações fi scais  84.112 616
Partes relacionadas pagar 10 52.110 158.006
Receitas diferidas 11 5.712.763 337.006
  6.971.181 947.770
Não Circulante   
Provisão para descontinuidade 12 172.264 2.543
  172.264 2.543
Patrimônio Líquido   
Patrimônio social  226.273 -
Superávit do exercício / período  236.593 226.273
  462.866 226.273
Total do Passivo  7.606.311 1.176.586

Balanço Patrimonial em 31 de dezembro - Em reais

Demonstração do resultado abrangente
Exercício / período fi ndo em 31 de dezembro - Em reais

Demonstração do resultado 
Exercício / período fi ndo em 31 de dezembro - Em reais

   De 11 de Novembro a
Receitas Operacionais Nota 2.017 31 de Dezembro de 2.016
Receitas com 
 subvenções - custeio 13 11.376.254 574.511
Receitas com 
 subvenções - investimento  - 48.483
Receitas fi nanceiras  136.590 
Total das Receitas  11.512.844 622.994
Despesas Operacionais   
Despesas com pessoal 14 (4.522.580) (99.462)
Serviços de terceiros 15 (4.869.817) (166.064)
Custos corporativos 
 compartilhados 16 (754.222) (46.539)
Drogas, medicamentos 
 e materiais 17 (246.892) (22.869)
  (10.393.511) (334.934)
Despesas gerais 
 e administrativas 18 (871.667) (61.228)
Despesas fi nanceiras  (11.073) (560)
  (882.740) (61.788)
Total das Despesas  (11.276.251) (396.722)
Superávit do Exercício/Período 236.593 226.272

  De 11 de Novembro a
 2.017 31 de Dezembro de 2.016
Superávit do Exercício / Período 236.593 226.272
Outros resultado abrangentes - -
Resultado Abrangente 
 do Exercício / Período 236.593 226.272

Demonstração das mutações do patrimônio líquido
Exercício / período fi ndo em 31 de dezembro - Em reais

 Patrimônio Superávit do
 social exercício/período Total
Superávit do período - 226.273 226.273
Em 1º de janeiro de 2.016 - 226.273 226.273
Transferência 226.273 (226.273) -
Superávit do exercício  236.593 236.593
Em 31 de dezembro de 2.017 226.273 236.593 462.866

Pró-Saúde Associação Benefi cente de Assistência Social e Hospitalar
UPA - Porte II - Dra. Corasi Alves de Andrade

CNPJ nº 24.232.886/0172-13
Demonstrações Contábeis do Exercício - Em R$

Demonstração dos fl uxos de caixa - Método Indireto
Exercício / período fi ndo em 31 de dezembro - Em reais

  De 11 de
Fluxo de caixa das  Novembro a 31 de
 atividades operacionais 2.017 Dezembro de 2.016
Superávit do exercício / período 236.593 226.272
Ajustado por:  
Valor residual de ativo imobilizado baixado 66.101 -
Superávit do exercício/período ajustado 302.694 226.272
Variações nos ativos e passivos  
Contas a receber (2.012.954) (124.242)
Estoques (82.759) (44.250)
Outros ativos circulante 6.301 (6.517)
Fornecedores (196.724) 280.257
Honorários médicos 253.814 85.769
Obrigações sociais e trabalhistas 612.964 86.116
Obrigações fi scais 83.496 616
Receitas diferidas 5.375.757 337.006
Provisão para descontinuidade 169.721 2.543
Caixa líquido gerado pelas 
 atividades operacionais 4.512.310 843.570
Fluxo de caixa das atividades de investimentos 
Aquisição de imobilizado e intangível - (610.443)
Caixa líquido aplicado 
 nas atividades de investimentos - (610.443)
Fluxo de caixa das atividades de fi nanciamentos
Empréstimos tomados 
 com partes relacionadas (105.896) 158.006
Subvenções governamentais 
 de investimentos - 544.343
Caixa líquido (aplicado nas) gerado 
pelas atividades de investimentos (105.896) 702.349
Aumento do caixa e 
 equivalentes de caixa 4.406.414 935.476
Demonstração aumento do caixa 
 e equivalentes de caixa  
No início do exercíco / período 935.476 -
No fi m do exercíco / período 5.341.890 935.476
Aumento do caixa e 
 equivalentes de caixa 4.406.414 935.476

Notas explicativas da administração às demonstrações fi nanceiras
Exercício fi ndo em 31 de dezembro de 2.017 e 2.016

Cifras apresentadas em reais.
1. Contexto Operacional: a) Objetivos Sociais: A Pró-Saúde Associa-
ção Benefi cente de Assistência Social e Hospitalar, de agora em diante 
denominada “a Entidade”, é uma Entidade civil, de direito privado, sem fi ns 
lucrativos, fi lantrópica e que tem por fi nalidade, de acordo com seu estatu-
to social: I - Prestar assistência à saúde e serviços médico-hospitalares a 
quantos procurarem seus serviços, sem distinção de nacionalidade, raça, 
credo religioso, opinião política ou qualquer outra condição, tanto em re-
gime de internação quanto ambulatorial. II - Prestar assistência social por 
meio de asilos, creches e outras atividades que ajudem a comunidade a se 
realizar. III - Desenvolver a pesquisa, tanto pura quanto aplicada, sobretudo 
em seus estabelecimentos, para favorecer o aperfeiçoamento das ativida-
des da saúde. IV - Levar a efeito atividades de saúde comunitária, com 
vistas à prevenção da doença, orientação sanitária e imunização. Ainda 
de acordo com o seu estatuto para atingir suas fi nalidades a Pró-Saúde 
desenvolverá as seguintes atividades: I - Desenvolver atividades educa-
cionais na saúde, podendo fundar e manter escolas, faculdades e cursos 
em geral e franqueá-los a quem de direito os procurar, podendo inclusive 
conceder bolsas de estudo. II - Prestar serviços em administração hospi-
talar, 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 priva-
dos. O eventual resultado das atividades remuneradas deverá ser obriga-
toriamente, aplicado no desenvolvimento de suas fi nalidades. A Pró-Saúde 
prestará assistência gratuita aos que não tiverem recursos, na proporção, 
ao menos, que preceitua a legislação em vigor, nos estabelecimentos pró-
prios e naqueles eventualmente aceitos em comodato ou qualquer outra 
forma de contratação. b) Contrato de Gestão - Unidade de Pronto Aten-
dimento (UPA) Porte II - Dra. Corasi Alves de Andrade: A Pró-Saúde 
Associação Benefi cente de Assistência Social e Hospitalar em 11 de No-
vembro de 2.016, celebrou com a Prefeitura do Município de Mogi das Cru-
zes, contrato de gestão para gerenciamento 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 seis meses). 2. Base de Pre-
paração: As demonstrações fi nanceiras foram elaboradas com base nas 
práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação so-
cietária, os pronunciamentos, as orientações e as interpretações emitidas 
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e as normas emitidas 
pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a Resolução 
CFC n° 1.409/12 que aprovou a ITG 2002, para as Entidades sem fi nali-
dade de lucros. A emissão dessas demonstrações fi nanceiras foi aprovada 
pela diretoria em 23 de Março de 2.018. 2.1 Base de Mensuração: As 
demonstrações fi nanceiras foram preparadas com base no custo histórico 
com exceção dos instrumentos fi nanceiros mensurados pelo valor justo por 
meio do resultado. 2.2 Moeda funcional e moeda de apresentação: Es-
sas demonstrações fi nanceiras são apresentadas em real, que é a moeda 
funcional da Entidade. 2.3 Uso de estimativas e julgamentos: A elabora-
ção das demonstrações fi nanceiras de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil requer que a Administração use de julgamentos e pre-
missas na determinação do registro de estimativas que afetam a aplicação 
das políticas contábeis e os valores reportados dos ativos, passivos, recei-
tas e despesas. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas 
poderá resultar em valores diferentes dos registrados nas demonstrações 
fi nanceiras devido às imprecisões inerentes ao processo de sua determi-
nação. A Entidade revisa as estimativas e as premissas pelo menos anu-
almente. As informações sobre incertezas de premissas e estimativas que 
apresentem risco signifi cativo de resultar em ajuste material no próximo 
exercício fi nanceiro estão incluídas nas seguintes notas explicativas: • Nota 
12 - Provisão para descontinuidade; 3. Resumo das Principais Práticas 
Contábeis: As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido 
aplicadas de maneira consistente a todos os períodos apresentados nes-
sas demonstrações fi nanceiras. a) Ativos circulantes e não circulantes: • 
Caixa e equivalentes de caixa: Incluem valores em caixa, contas bancárias 
e investimentos de curto prazo com liquidez imediata e vencimento igual ou 
inferior a 90 (noventa) dias e com risco insignifi cante de variação no valor 
de mercado, sendo demonstrados pelo custo acrescido de juros auferidos. 
• Contas a receber de clientes: As contas a receber de clientes correspon-
dem 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. • Estoques: 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, higiene, lavanderia, gêneros alimentícios e 
medicamentos. • Imobilizado: Refere-se aos bens corpóreos adquiridos e 
são demonstrados pelo valor do custo de aquisição. Contempla a deprecia-
ção correspondente, que é calculada pelo método linear e leva em consi-
deração o tempo de vida útil e econômica estimado 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 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 unidade 
hospitalar, serviços de terceiros relacionados direta ou indiretamente ao 
funcionamento das operações hospitalares, despesas administrativas e os 
custos corporativos compartilhados. f) Instrumentos fi nanceiros: • Ati-
vos fi nanceiros não derivativos: A Entidade reconhece os recebíveis e 
depósitos inicialmente na data em que foram originados. Todos os outros 
ativos fi nanceiros são reconhecidos inicialmente na data da negociação na 
qual se torna uma das partes das disposições contratuais do instrumen-
to. Entidade tem os seguintes ativos fi nanceiros não derivativos: caixa e 
equivalentes de caixas e contas a receber. • Passivos fi nanceiros não 
derivativos: Todos os passivos fi nanceiros não derivativos da Entidade 
são reconhecidos inicialmente na data de negociação na qual se torna 

uma parte das disposições contratuais do instrumento. A Entidade baixa 
um passivo fi nanceiro quando tem suas obrigações contratuais retiradas, 
canceladas ou vencidas. A Entidade tem os seguintes passivos fi nanceiros 
não derivativos: fornecedores, honorários médicos e partes relacionadas.
4. Caixa e Equivalentes de Caixa: Descrição 2.017 2.016
Banco Conta Movimento (a) 5.341.890 932.476
 5.341.890 932.476
(a) Corresponde aos valores em depósitos bancários, no Banco do Brasil, 
em 31 de dezembro de 2017.
5. Contas a Receber: Descrição 2.017 2.016
Prefeitura do Município de Mogi das Cruzes 2.137.196 124.242
 2.137.196 124.242
Corresponde aos valores a Receber junto a Prefeitura Municipal de Mogi 
das Cruzes pela celebração do contrato de gestão para a administração da 
unidade de pronto atendimento.
6. Estoques: Descrição 2.017 2.016
Medicamentos e Insumos reembolsáveis 25.889 27.758
Insumos não reembolsáveis 101.120 16.492
 127.009 44.250
7. Fornecedores: Descrição 2.017 2.016
Materiais e medicamentos 22.430 123.031
Imobilizado 9.506 60.024
Serviços Pessoa Jurídica 51.597 97.201
 83.533 280.257
8. Honorários Médicos: Os honorários médicos a pagar estão re-
gistrados pelo valor de liquidação das obrigações e apresentam a 
seguinte composição:
Descrição 2.017 2.016
Honorários médicos pessoa jurídica 339.583 85.769
 339.583 85.769
9. Obrigações Sociais e Trabalhistas:Descrição 2.017 2.016
Salários e ordenados 252.096 68.620
INSS 35.672 6.435
FGTS 33.887 6.047
PIS - 725
Provisão de Férias e encargos 414.211 4.288
Outros (36.785) -
 699.080 86.116
10. Partes Relacionadas: Descrição 2.017 2.016
Empréstimos entre unidades a receber (a) (2.227) -
Empréstimos entre unidades a pagar (a) 431 1.467
Pró-Saúde - Sede Administrativa (b) 53.906 156.539
 52.110 158.006
(a) - Empréstimos: Corresponde a empréstimos efetuados / captados jun-
to a outras unidades pertencentes à Pró-Saúde Associação Benefi centes 
de Assistência Social e Hospitalar, sem a cobrança de encargos e prazo 
para devolução. (b) - Empréstimos / Custos Corporativos Compartilha-
dos: Corresponde aos valores a repassar à Sede Administrativa da Pró-
-Saúde Associação Benefi cente de Assistência Social e Hospitalar, pela 
contraprestação de serviços relativo ao apoio técnico especializado, admi-
nistração e processamento de informações, denominado de custo corpora-
tivo compartilhado. 11. Receita Diferida: Corresponde aos valores pactua-
dos com a Prefeitura do Município de Mogi das Cruzes, para aplicação na 
aquisição de máquinas, equipamentos e utensílios, bem como para custear 
as atividades operacionais na unidade. Em 31 de dezembro de 2.017 o 
saldo monta a R$ 5.712.763 (Em 2.016 - R$ 337.006). 12. Provisão para 
Contingências: A Entidade não possui nenhum processo de natureza civil 
ou trabalhista com probabilidade de perda provável ou possível, em trâmite 
na justiça em 31 de dezembro de 2.017 e 2.016. 13. Receitas Com Sub-
venções - Custeio: 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 Dezembro de 2.107 montam a 
R$ 11.376.254 (Em 2.016 - R$ 574.511).
14. Despesas com Pessoal: Descrição 2.017 2.016
Salários e ordenados (2.571.091) (68.793)
Décimo terceiro salário (264.737) (3.083)
Insalubridade (141.093) (3.720)
Férias (374.704) (3.934)
Adicional noturno (217.142) -
Hora extra (73.010) -
Despesas com salários e adicionais (68.323) -
Cestas básicas / refeição (169.532) -
FGTS (353.186) (6.362)
Provisão para descontinuidade-Multa rescisória FGTS (172.375) (2.543)
Contribuição Patronal ao INSS (993.487) (21.016)
(-) Isenção da Contribuição Patronal ao INSS 993.487 21.016
PIS (30.723) (765)
(-) Isenção do PIS (a) 19.165 -
Outras (105.828) (10.262)
 (4.522.580) (99.462)
(a) Em fevereiro de 2.017 o Supremo Tribunal Federal julgou o recurso 
extraordinário n° 636.941/RS, onde decidiu que as entidades benefi cen-
tes de assistência social que atendam aos requisitos legais, são 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 no resultado do 
exercício.
15. Serviços de Terceiros: Descrição 2.017 2.016
Serviços de terceiros (1.223.968) (80.295)
Serviços médicos de terceiros (3.645.849) (85.769)
 (4.869.817) (166.064)
16. Custos Corporativos Compartilhados: Refere-se ao custo corpora-
tivo compartilhado da Sede Administrativa, relativo ao apoio técnico es-
pecializado, administração e processamento de informações da unidade 
hospitalar.
17. Drogas, Medicamentos e Materiais: Descrição 2.017 2.016
Medicamentos (175.382) (8.129)
Material de uso do paciente (22.984) (5.948)
Materiais de Limpeza (35.771) (7.357)
Outras (12.754) (1.435)
 (246.892) (22.869)

18. Despesas Gerais e Administrativas: Descrição 2.017 2.016
Locações (75.875) (6.170)
Manutenções (44.027) (31.685)
Segurança patrimonial (543.483) -
Seguros patrimoniais (35.031) -
Marketing e comunicação (12.450) -
Custos de bens alienados (94.649) -
Bens de pequeno valor (30.485) (22.537)
Outras (35.668) (835)
 (871.667) (61.227)
19. Instrumentos Financeiros:Os instrumentos fi nanceiros que a Entida-
de possui são classifi cados da seguinte forma:
Descrição 2.017 2.016
Ativos  
Valor justo por meio do resultado  
Caixa e equivalentes de caixa 5.431.890 932.476
Recebíveis  
Contas a receber - Contrato de Gestão 2.137.196 124.242
Total 7.479.086 1.056.718
Passivos  
Pelo custo amortizado  
Fornecedores 83.533 280.257
Honorários médicos 339.583 85.769
Partes relacionadas 52.110 158.006
Total 475.226 524.032                     
20. INSS Cota Patronal: (a) Certifi cado de Entidade Benefi cente de As-
sistência Social: Em 28 de junho 2.012, a entidade protocolou o pedido de 
renovação do CEBAS (Certifi cado de Entidade Benefi cente de Assistência 
Social) no Ministério da Saúde, relativo ao triênio 2.013 a 2.015, em cum-
primento ao art. 34 da Lei 12.101/09, sendo que até a data de aprovação 
dessas demonstrações fi nanceiras, ainda não foi julgado. Em 01 de agos-
to 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 válido durante todo o exercício 
de 2.017 por determinação do art. 8º do Decreto Federal nº 8.242/14. A 
Pró-Saúde atende assim os requisitos constitucionais e legais referentes 
à concessão e renovação do CEBAS, o que lhe reconhece a imunidade 
em relação aos tributos a ela referidos, principalmente a cota patronal. (b) 
Apresentação da cota patronal: A cota patronal e sua respectiva isenção 
estão demonstradas na nota explicativa n° 14 - Despesas com pessoal 
não afetando o resultado do exercício. (c) Ganhos ou perdas e riscos 
potenciais: 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 despesas operacionais que lhe atribui 
maior efi ciência no desenvolvimento de suas atividades. 21. Imunidade e 
Isenção Tributária: A Pró-Saúde Associação Benefi cente de Assistência 
Social e Hospitalar - Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Porte II - Dra. 
Corasi Alves de Andrade, é uma entidade sem fi ns lucrativos, imune de re-
colhimento do imposto de renda e da contribuição social sobre o superávit, 
e isenta notadamente em relação à cota patronal do INSS. Com relação 
aos demais tributos sobre as atividades próprias, destacamos: PIS (Pro-
grama de Integração Social): A partir de maio de 2017, após decisão do 
Supremo Tribunal Federal, a entidade passou a ser isenta da contribuição 
do PIS sobre as despesas com pessoal. COFINS (Contribuição para fi -
nanciamento da seguridade social):: A entidade é isenta do pagamento da 
Cofi ns incidente sobre as receitas de suas atividades próprias, de acordo 
com as Leis n° 9.718/98 e 10.833/03.
A isenção das contribuições usufruídas foi:
Descrição 2.017 2.016
Contribuição para o fi nan. da 
 seguridade social (COFINS) 345.285 18.690
Contribuição patronal ao INSS 993.487 21.016
PIS sobre folha de pagamento 19.165 -
 1.357.937 39.706
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