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Demonstrações Financeiras
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Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 4 - 5.550
Contas de receber 5 1.871.207 1.138.733
Estoques 6 - 115.369
Adiantamento a fornecedores  3.830 7.896
Partes relacionadas 7 - 160.665
Despesas antecipadas  - 45.428
Outros ativos circulante  761 29.359
  
Não Circulante
Realizável a longo prazo
Depósitos judiciais  - 2.423
  
Imobilizado  - 39.074
  
  

Relatório dos Auditores Independentes
sobre as Demonstrações Financeiras

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

Examinamos 

de Assistência Social e Hospitalar - Unidade de Pronto Atendimen-
to (UPA) São Benedito - Uberaba/MG (entidade) que compreende o 
balanço patrimonial, em 31 de dezembro de 2.016, e as respectivas 
demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações 

incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opi-
-

quadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 

data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, consi-
derando o pressuposto de atividade operacional descontinuada onde 
a apresentação dos ativos está pelo valor de realização e dos passivos 
pelo de liquidação. Nossa auditoria foi conduzida 
de acordo com as normas brasileiras de auditoria. Nossas responsa-
bilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na se-
ção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria

Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no 

as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acre-

para fundamentar nossa opinião sem ressalva. 
Conforme mencionado na nota ex-

2017. A Administração aguarda o recebimento dos valores a receber 
-

gistrados. Nossa opinião não está ressalvada em função desse assunto. 

de 2.016 foram por nós auditadas e nosso relatório emitido em 06 de 

juízo sobre a existência dos estoques no valor de R$ 160.665. 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 de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, 
os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso 

Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com respon-
sabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstra-

Responsabilidade do auditor pela auditoria das 
Nossos objetivos são obter segurança 

estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por 
fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. 
Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma ga-
rantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasilei-
ras de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes 
existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e 
são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, 

econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstra-

-

erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em respos-
ta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e 

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 inter-

-
nais. Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para 

a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados 

Avaliamos a 
adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das esti-
mativas 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 relevante em relação a eventos ou 

-
cidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que 

-
-

rem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidên-
cias de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos 
ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em 

-
-

transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apre-
sentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela gover-
nança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época 

-

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

Demonstração das mutações do patrimônio líquido negativo
Em Reais

 
 social exercício Total

Transferência (757.561) 757.561 -

Transferência (1.684.310) 1.684.310 -

Materiais e medicamentos 437.675 993.856
Serviços de terceiros - Pessoa jurídica 683.370 555.851
 

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

Honorários médicos pessoa jurídica 1.875.362 1.129.265
 

Salários e ordenados 354.220 320.372

FGTS 464.141 49.666
INSS 31.638 34.017
Provisão de Férias e encargos 1.376.869 585.036
Outras 125.862 7.980
 

Imposto de renda retido na fonte 38.326 29.779

 
Os valores pro-

visionados a título de descontinuidade das atividades correspondem 

contas vinculadas, mediante a previsão de rescisão de contrato de tra-

e distribuídos ao longo dos períodos do contrato de gestão pactuado.
A movimentação da provisão no período foi a seguinte:

Saldo inicial 296.424 259.090
Adições (Nota 14 - despesa com pessoal) - 47.558
Baixas por rescisões de contratos (296.424) (10.224)
 

As receitas com subven-
ções - custeio correspondem ao contrato de gestão pactuado com a 

dos gastos de custeio dos respectivos objetos contratados e em 31 de 
dezembro de 2.017 montam a R$ 7.990.106 e (2.016 R$ 14.436.790).

Salários e ordenados (1.967.938) (3.573.002)
Indenizações e aviso prévio (140.867) -
Horas extras e adicionais (315.430) (632.624)
Décimo terceiro salário (317.334) (333.529)
Cesta Básica/Refeição (207.645) (309.482)
Insalubridade (178.869) (355.111)
Férias (1.460.209) (479.909)
FGTS (301.812) (429.324)
Provisão para descontinuidade
 - Multa rescisória FGTS (48.748) (47.558)
Contribuição Patronal ao INSS (809.038) (1.474.340)
(-) Isenção da Contribuição Patronal ao INSS 809.038 1.474.340
PIS (15.997) (53.750)
(-) Isenção do PIS 5.170 -
Outras (71.898) (120.166)
 

Serviços médicos de terceiros (656.307) (6.126.249)
Serviços de terceiros (2.576.191) (1.651.687)
 

Refere-se ao custo cor-
-

nico especializado, administração e processamento de informações da 

Medicamentos (282.272) (792.176)
Alimentação Terceirizada (4.407) (236.872)
Materiais de uso do paciente (226.797) (516.638)
Gases medicinais (47.357) (72.375)
Ajuste De Inventario (60.803) (213.696)
Materiais de limpeza e lavanderia (57.861) (165.801)
Impressos e materiais de Expediente (72.068) (138.060)
Outros (77.915) (226.651)
 

Depreciação e amortização (2.999) (5.529)
Alugueis (33.196) (43.760)
Manutenções (38.420) (17.877)
Viagens e ajuda de custo (1.711) (28.704)
Prêmios De Seguros (34.256) (40.720)
Contribuições a Associações De Classes (1.591) (33.749)
Telefone (32.277) (63.947)
Energia Elétrica (45.000) (99.000)
Anúncios e Publicações (320) (28.659)
Softwares e Suporte a Informática (127.813) -
Outros (30.986) (30.450)
 

Ativos
Valor justo por meio do resultado
Caixa e equivalentes de caixa - 5.550
Empréstimos e recebíveis
Contas a receber 1.871.207 1.138.733
Partes relacionadas - 160.665

Passivos
Pelo custo amortizado
Fornecedores 1.121.045 1.549.707
Honorários médicos 1.875.362 1.129.265
Partes relacionadas 271.439 -

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

-

de recursos de modo a cumprir suas obrigações nos prazos acordados.

de Assistência Social) no Ministério da Saúde, relativo ao triênio 2.013 

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 
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 requi-

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 

perda, excetuando-se a desoneração da contribuição de seus custos e 
-

mento de suas atividades. A 

renda e isenta da contribuição social sobre o superávit, assim como em 
-

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 

-
vo de divulgação, as contribuições sociais usufruídas foram:

Contribuição para o Financiamento
 da Seguridade Social 239.727 493.155
Contribuição patronal ao INSS 809.038 1.474.340

 
A entidade prestou serviços apenas ao 

Passivo e patrimônio

Circulante
Fornecedores 8 1.093.640 1.549.707
Honorários médicos 9 1.875.362 1.129.265

Partes relacionadas 7 271.438 -
Outros passivos circulante  44.577 1.443
  
Não Circulante
Provisão para descontinuidade 12 - 296.424
  
Patrimônio Líquido Negativo
Patrimônio social  (2.482.889) (798.579)

  

Imobilizado: Refere-se aos 
bens corpóreos adquiridos e são demonstrados pelo valor do custo 
de aquisição. Contempla a depreciação correspondente, que é cal-
culada pelo método linear e leva em consideração o tempo de vida 
útil e econômica estimado dos bens. b) Passivos circulantes e não 

Os passivos circulantes e não circulantes são demons-

aplicável dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou 
cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial. 

obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, 
e é provável que em recurso econômico seja requerido para saldar a 

estimativas do risco envolvido. Composto pelos 
resultados obtidos ao longo do período de existência da Entidade, que 

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

petência de exercício, tendo o seu valor apurado, incorporado ao pa-
trimônio social. Receitas de subvenções custeio: As receitas auferidas 

exercício proporcionalmente aos gastos incorridos. Custos e despesas: 
-

serviços de terceiros relacionados direta ou indiretamente ao funcio-

-
veis e depósitos inicialmente na data em que foram originados. Todos 

negociação na qual se torna uma das partes das disposições contratuais 
-

vativos: caixa e equivalentes de caixas, contas a receber e empréstimos 
com partes relacionadas. To-

-
dos inicialmente na data de negociação na qual se torna uma parte das 
disposições contratuais do instrumento. A Entidade baixa um passivo 

-

Caixa 800
Banco conta movimento (a) 4.750
 
(a) Corresponde ao saldo disponível em conta corrente no Banco San-
tander.

 
Correspondem aos valores a receber pela unidade junto a Prefeitura 

-
do no exercício de 2017. A Administração tem sistematicamente efetu-
ado a cobrança desses valores para liquidação dos passivos existentes.

Medicamentos 42.312
Materiais de Higiene e limpeza 4.859
Materiais de Expediente e Impressos 24.026

Materiais de Manutenção Predial, Máquinas e Equipamentos 3.491

Outros 6.783
 

contrato de gestão, devido ao encerramento das atividades operacio-
-

ques existentes a época, ao resultado do exercício na rubrica “Resulta-
do do encerramento de contrato de gestão”.

 A pagar (receber)

(a) (756.067) (740.976)
(a) (711.961) (531.640)

Pró-Saúde - Sede Administrativa (a) 153.253 78
Pró-Saúde - Sede Administrativa
 (b) 1.586.213 1.111.873
 

Corresponde a empréstimos concedidos a (toma-
-

centes de Assistência Social e Hospitalar, sem a cobrança de encargos 
e prazo para devolução.  

contraprestação de serviços relativo ao apoio técnico especializado, 
administração e processamento de informações, denominado de custo 

Demonstração do resultado
Em Reais

Receitas Operacionais 
Receitas de subvenções - custeio 13 7.990.106 16.436.790
Doações  329 1.122

Outras receitas  - -

Despesas Operacionais
Despesas com pessoal 14 (5.021.577) (6.334.455)
Serviços de terceiros 15 (3.232.498) (7.777.936)

Drogas, medicamentos e materiais 17 (829.481) (2.362.269)
Resultado de encerramento de contrato 1b (132.732) -
  
Despesas gerais 18 (348.569) (392.395)

  

Demonstração do resultado abrangente
Em Reais

 

Outros resultado abrangentes - -

Em reais
Fluxo de caixa das atividades operacionais 

Ajustado por:
Depreciação e amortização 2.999 5.529

Variações nos ativos e passivos
Contas de receber (732.474) 231.000
Estoques 115.369 69.344
Adiantamento a fornecedores 4.066 (2.869)
Despesas antecipadas 45.428 (45.428)
Outros ativos circulante 28.598 6.045
Depósitos judiciais 2.423 -
Fornecedores (456.067) 522.261
Honorários médicos 746.097 501.903

Outros passivos circulante 43.134 1.193
Provisão para descontinuidade (296.424) 37.334
Caixa líquido aplicado nas

Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Baixa de ativo imobilizado e intangível 36.075 (1.015)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas)

Empréstimos (tomados) cedidos
 - Partes relacionadas 432.103 289.284
Caixa líquido gerado pelas

(Redução) aumento do caixa

Demonstração da (redução) aumento
 do caixa e equivalentes de caixa
No início do período 5.550 895

(Redução) aumento do caixa

A Pró-Saúde As-

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

-

distinção de nacionalidade, raça, credo religioso, opinião política ou 
qualquer outra condição, tanto em regime de internação quanto am-

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 

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 

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. 

A Pró-Saúde 

Contrato de Gestão para gerenciamento e execução de atividades e ser-

prorrogado por igual período, até o limite de 5 anos. Em 26 de abril 

-
são do contrato de gestão, informando previamente o encerramento da 

-
-

quando deu-se por encerrado o prazo de aviso prévio, da gestão sob 
sua responsabilidade operacional na unidade. Como resultado do en-
cerramento das atividades operacionais, a Administração da unidade 

-

resultado do exercício de 2.017 foram:
Descrição R$
Devolução dos estoques (96.657)
Devolução do ativo imobilizado e intangível (33.608)

-
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 

-

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 adotadas no Brasil requer que a Adminis-
tração 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 

imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A Entidade 
revisa as estimativas e as premissas pelo menos anualmente. -

As políticas contábeis des-

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, 

Contas 
a receber de clientes: 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 fatura-

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-


