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custeio: As receitas auferidas por subvenções correspondem à cobertura 
dos gastos de custeio dos respectivos objetos contratados, e são reconhe-
cidas no resultado do exercício proporcionalmente aos gastos incorridos.
Custos e despesas: Os custos e despesas incorridos correspondem basi-
camente às despesas com pessoal, o consumo de materiais e medicamen-
tos hospitalares, serviços médicos necessários ao funcionamento da uni-
dade hospitalar, serviços de terceiros relacionados direta ou indiretamente 
ao funcionamento das operações hospitalares, despesas administrativas 
e os custos corporativos compartilhados. h) :
 : 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-

equivalentes de caixas e contas a receber.  
: 

são reconhecidos inicialmente na data de negociação na qual se torna 
uma parte das disposições contratuais do instrumento. A Entidade baixa 

não derivativos: fornecedores e honorários médicos.
4. C  e E   C

 2.015 2.014
Fundo Fixo 2.000 2.000

 2.062.202 3.627.991
 2.064.202 3.629.991

Corresponde aos valores aplicados em fundos de investimentos, no 

5. C   R
 2.015 2.014

-Custeio  623.710
- Investimentos - 

(-) Provisão para crédito de liquidação duvidosa (623.710) -
 2.836.174 2.063.710

: A provisão para cré-
dito de liquidação duvidosa foi constituída no valor de R$ 623.710, para 

6. Estoques
 2.015 2.014

Medicamentos 227.027 92.277
Materiais hospitalares de consumo  

  16.311
Materiais de Expediente e Impressos  
Fios Cirúrgicos  -
Gêneros alimentícios de SND  -
Uniformes e enxovais  -
Outros  2.066
 856.011 250.658

C

Despesas antecipadas  
Adiantamento a funcionários  
Outros ativos circulante  
  5.966.996 5.994.226

 C
Depósitos judiciais  

  60.040 -
T   A  6.027.036 5.994.226

C

Honorários médicos

Partes relacionadas 11 
Receita diferida 12
Outros passivos circulante  
  2.283.988 4.659.628

 C
Provisão para descontinuidade 13
  497.016 158.547
P  L
Patrimônio social  
Superávit do exercício / período  
  3.246.032 1.176.051
T   P   6.027.036 5.994.226

 - Em reais  
 - Em reais

   
   -
R  O  2.015 
Receitas com subvenções - custeio 1  
Receitas com 

 262.327 119.366
Outras receitas  
T   R   35.342.995 8.951.514
D  O
Despesas com pessoal 16
Serviços de terceiros 17
Custos corporativos compartilhados 1

  (29.037.545) (6.825.564)
Despesas gerais e administrativas 19 
Despesa com provisão
 

 
  (4.235.469) (949.899)
T   D   (33.273.014) (7.775.463)
S   E   2.069.981 1.176.051

 - Em reais
 
   31 -
 2.015 
S   E  2.069.981 1.176.051
Outros resultado abrangentes - -
R  A   P  2.069.981 1.176.051

 - Em reais
 
 
 

1.176.051
Em 31  D   2.014 - 1.176.051 1.176.051
Transferência -

2.069.981
Em 31  D   2.015 1.176.051 2.069.981 3.246.032

Cifras apresentadas em reais.
1. : : 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 re-
gime de internação quanto ambulatorial. II - Prestar assistência social por 
meio de asilos, creches e outras atividades que ajudem a comunidade a 

 III - Desenvolver a pesquisa, tanto pura quanto aplicada, so-
bretudo em seus estabelecimentos, para favorecer o aperfeiçoamento das 
atividades da saúde. IV - Levar a efeito atividades de saúde comunitária, 

 Ain-

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 privados.
O eventual resultado das atividades remuneradas deverá ser obrigatoria-

 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.  -

: 

-
ciamento e execução de atividades e serviços de saúde a ser desenvolvido 

 
2. B   P
com base nas práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a 
legislação societária, os pronunciamentos, as orientações e as interpreta-
ções emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e as nor-
mas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial 

 
aprovada pela diretoria em 21 de Março de 2.016. -

: 

justo por meio do resultado. -
: 

é a moeda funcional da Entidade. 3. Resumo  P  P  
C As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido 
aplicadas de maneira consistente a todos os períodos apresentados nes-

  : A elaboração 
-

das no Brasil requer que a Administração da Entidade use de julgamento 
na determinação e registro de estimativas contábeis. Ativos e passivos sig-

créditos de liquidação duvidosa e provisão para contingências, quando 
-

continuidade. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas 
-

cisões inerentes ao processo da sua determinação.  
:  Caixa e equivalentes de caixa: Incluem valores em 

-
diata e vencimento igual ou inferior a 90 (noventa) dias e com risco insigni-

acrescido de juros auferidos.  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 faturado, obedecendo ao regime contábil da compe-
tência. A provisão para créditos de liquidação duvidosa é constituída em 

  Estoques: Os es-
toques são avaliados ao custo médio de aquisição, que não exceda o valor 

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 de-
preciação correspondente, que é calculada pelo método linear e leva em 
consideração o tempo de vida útil e econômica estimado dos bens.  Intan-
gível: Refere-se aos bens não corpóreos adquiridos e são demonstrados 

-
te, que é calculada pelo método linear e leva em consideração o tempo 
de vida útil e econômica estimado dos bens.  

: Os passivos circulantes e não circulantes são demons-
trados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando apli-
cável 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 obrigação legal 
ou constituída como resultado de um evento passado, e é provável que em 
recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões 
são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envol-
vido. e) : As receitas diferidas de custeio ou de investi-
mento são reconhecidas conforme NBC TG 07 - (Subvenção e Assistência 
Governamentais). Receita diferida - investimento: Inicialmente os recursos 
provenientes de subvenções para investimentos são registrados em con-
tas contábeis do passivo não circulante, em contrapartida à entrada em 
disponibilidades vinculadas. Mediante a destinação dos recursos aos bens 
de capital, os valores aplicados são transferidos para conta de subvenção 

o caso). O reconhecimento da receita de subvenção de investimento no 
resultado ocorre proporcionalmente aos encargos de depreciação, amor-

exercício.  : Composto pelos resultados obtidos ao lon-
go do período de existência da Entidade, que não tem capital social, devido 

-

resultados acumulados.  : O resultado das ope-
rações é apurado pelo regime de competência de exercício, tendo o seu 
valor apurado, incorporado ao patrimônio social. Receitas de subvenções 

7. I  e S   R
   2.015  2.014

Itens Custo    
Benfeitorias e instalações    
Equipamentos de informática    
Maquinas e equipamentos    
Móveis e utensílios    
Adiantamentos a fornecedores  -  

 9.919.607 (1.353.275) 8.566.332 7.036.163
Direitos de uso de software  (229.600)  696.029

 1.034.747 (229.600) 805.147 696.029
(-) Subvenções   -  (7.732.192)

 (9.319.785) - (9.319.785) (7.732.192)
* 
apropriada ao resultado do exercício na rubrica de receitas de subvenções - investimento, mediante ao valor correspondente a depreciação do bem, no 

Itens    
Benfeitorias e instalações   - - 
Equipamentos de informática   - - 
Maquinas e equipamentos   - - 
Móveis e utensílios  363.967 - - 
Adiantamentos a fornecedores  - -  
(-) Depreciação  -  - 

 7.036.163 2.597.241 (983.446) (83.626) 8.566.332
Direitos de uso de software  291.399 - - 

  -  - (229.600)
Total intangível 696.029 291.399 (182.281)) - 805.147

 (7.732.192)  -  
 (7.732.192) (2.753.320) - 1.165.727 (9.319.785)

 - Em reais
 
   -

 2.015 

Ajustado por:

Outros ativos circulante (31.310) 

 

 

Empréstimos 

 

 

 
No início do exercício / período 3.629.991 -

 

: As taxas de depreciação e 

 
Equipamentos de informática 20,0%
Máquinas e equipamentos hospitalares 10,0%
Móveis e utensílios 10,0%
Direitos de uso de software 20,0%
8. 

 2.015 2.014
Materiais e medicamentos  
Serviços de terceiros pessoa jurídica  
 327.636 325.371
9. H Os honorários médicos a pagar estão registrados 
pelo valor de liquidação das obrigações:

 2.015 2.014
Honorários médicos pessoa jurídica  
 41.200 400.498
10. O  S  e T

 2.015 2.014
Salários e ordenados  - 
FGTS  - 
INSS  
Provisão de Férias e encargos  
Outras  
 1.095.823 643.934

11. P  R  
 2.015 2.014

Empréstimos entre unidades   -
Pró-Saúde - Sede Administrativa   
 518.558 54.900

- : Corresponde a empréstimos efetuados às outras uni-

- : Refere-se aos valores a re-

Assistência Social e Hospitalar, pela contraprestação de serviços relativo 
-

mações, denominado de custo corporativo compartilhado. 12. R  D -
Corresponde aos valores pactuados com a Prefeitura Municipal de 

equipamentos. A movimentação no período foi a seguinte:
 2.015 2.014

Saldo inicial  -
(+)Recebimento de subvenção para investimento - 

  
 57.233 3.172.655

13. P   D   C Os valores provisiona-
dos a título de descontinuidade das atividades correspondem à multa resci-

mediante a previsão de rescisão de contrato de trabalho no encerramento 
do contrato de gestão. Esses custos incorridos são parte integrante dos 
orçamentos, reconhecidos mediante provisão e distribuídos ao longo dos 
períodos do contrato de gestão pactuado. A movimentação da provisão no 
período foi a seguinte:

 2.015 2.014
Saldo inicial  -

- despesa com pessoal)  
Baixas por rescisões / transferências  

 497.016 158.547
14. P   C
baseado na opinião de seus assessores jurídicos, a Entidade não possui 
nenhum processo com probabilidade de perda provável ou possível em trâ-
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