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20. Instrumentos Financeiros: Os instrumentos fi nanceiros que a Entida-
de possui são classifi cados da seguinte forma:
Descrição 2.015 2.014
Ativos
Valor justo por meio do resultado
Caixa e equivalentes de caixa 716.352 634
Empréstimos e recebíveis
Contas a receber de clientes 204.504 598.150
Total 920.856 598.784
Passivos
Pelo custo amortizado
Fornecedores 235.032 155.719
Honorários médicos 516.024 709.302
Partes relacionadas
Total 715.056 865.021
Risco de liquidez: O principal risco financeiro considerado pela Ad-
ministração da Pró-Saúde é o risco de liquidez, onde possa even-
tualmente encontrar dificuldades em cumprir com as obrigações 
associadas com seus passivos financeiros que são liquidados com 

pagamentos à vista e depende da realização financeira do contrato de 
gestão. A Entidade trabalha alinhando a disponibilidade e a geração de 
recursos de modo a cumprir suas obrigações nos prazos acordados. 
21. INSS Cota Patronal: (a) Certificado de Entidade Beneficente 
de Assistência Social: Em 25 de setembro de 2.014, foi publicada 
no Diário Oficial da União a renovação do CEBAS (Certificado de En-
tidade Beneficente de Assistência Social) da Pró-Saúde, relativo ao 
triênio 2.010 a 2.012. Em 28 de junho 2.012, a entidade protocolou o 
pedido de renovação do CEBAS (Certificado de Entidade Beneficen-
te de Assistência Social) no Ministério da Saúde, relativo ao triênio 
2.013 a 2.015, em cumprimento ao artigo 34 da Lei 12.101/09, sendo 
que ainda não foi julgado até a data de aprovação dessas demonstra-
ções financeiras. O CEBAS esteve válido durante todo o exercício de 
2.015, por determinação do artigo 3º, § 3º, do Decreto n. 2.536/98, re-
vogado pelo Decreto 7.237/10, que previu: “Artigo 8º. O protocolo dos 
requerimentos de renovação servirá como prova da certificação até 
o julgamento do processo pelo Ministério competente”. A Pró-Saúde 
atende os requisitos constitucionais e legais referentes à concessão 
e renovação do CEBAS, o que lhe reconhece a imunidade em rela-

ção a impostos. (b) Apresentação da cota patronal: A cota patronal 
está demonstrada em contas de Despesas no grupo de “Ordenados 
e Encargos” e a respectiva isenção em conta retificadora do mesmo 
grupo, 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 ope-
racionais que lhe atribui maior eficiência no desenvolvimento de suas 
atividades. 22. Contribuições Sociais Usufruídas: Para fim único e 
exclusivo de divulgação, as contribuições sociais usufruídas foram:
Descrição 2.015 2.014
Contribuição para o Financiamento
 da Seguridade Social 181.928 66.110
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido - -
 181.928 66.110
23. Pacientes Atendidos: A entidade prestou serviços apenas ao S.U.S. 
(Sistema Único de Saúde), atendendo assim a Lei 12.101/09 que determi-
na o percentual mínimo de atendimento a pacientes S.U.S. em 60%, para 
fi ns de gratuidade.
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