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15. Despesas Com Pessoal
Descrição 2.015 2.014
Salários e ordenados (4.554.243) (1.413.591)
Horas extras e adicionais (941.473) (154.220)
Décimo terceiro salário (678.400) (164.752)
Vale transporte (69.720) (42.672)
Insalubridade  (308.103)  (86.598)
Férias  (728.809) (245.335)
FGTS (548.026) (161.835)
Provisão para descontinuidade - 
 Multa rescisória FGTS (173.423) (128.919)
Contribuição Patronal ao INSS (1.633.027) (504.056)
Isenção da Contribuição Patronal ao INSS 1.633.027 504.056
PIS (68.204) (19.930)
Outras (299.675) (11.956)
 (8.370.076) (2.429.808)
16. Serviços de Terceiros:
Descrição 2.015 2.014
Serviços médicos de terceiros (21.087.943) (6.953.292)
Serviços de terceiros pessoa jurídica (582.362) (180.412)
 (21.670.305) (7.133.704)
17. Custo Corporativo Compartilhado: Refere-se ao custo corporativo 
compartilhado da Sede Administrativa, relativo ao apoio técnico especiali-
zado, administração e processamento de informações relativas à unidade. 
18. Drogas, Materiais e Medicamentos:
Descrição 2.015 2.014
Medicamentos (659.313) (229.800)
Materiais de uso do paciente (587.858) (282.721)
Gêneros alimentícios (675.154) (355.159)
Materiais de limpeza e lavanderia (158.453) (67.740)
Fios Cirúrgicos (8.747) (6.758)
Impressos e Material de Expediente (58.623) (39.229)
Material de Conservação e Reparos (19.646) (6.057)
Peças e Assessórios para Reposição (9.269) (4.056)
Equipamentos Proteção Individual (93.429) (19.222)
Outros (34.731) (7.531)
 (2.305.223) (1.018.273)
19. Despesas Gerais e Administrativas:
Descrição 2.015 2.014
Depreciação e amortização (7.030) (916)
Manutenções  (69.716) (18.129)
Viagens e ajuda de custo (102.851) (143.885)
Impostos Taxas e Contribuições  (4.614) (1.774)
Bens de pequeno valor (4.183) (4.447)
Aluguel de Equipamentos e Veículos (25.450) -
Condução e Taxi (43.222) -
Outros (23.372) (5.324)
 (280.438) (174.475)
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 - 5.304
Empréstimos e recebíveis
Contas a receber de clientes 1.889.588 2.836.650
Total 1.889.588 2.841.955
Passivos
Pelo custo amortizado
Fornecedores 1.094.022 497.447
Honorários médicos 3.611.282 2.179.538
Partes relacionadas
Total 4.705.304 2.676.984
Risco de liquidez: O principal risco fi nanceiro considerado pela Administra-
ção da Pró-Saúde é o risco de liquidez, onde possa eventualmente encon-
trar difi culdades em cumprir com as obrigações associadas com seus pas-
sivos fi nanceiros que são liquidados com pagamentos à vista e depende da 
realização fi nanceira 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) Certifi cado de Entida-
de Benefi cente de Assistência Social: Em 25 de setembro de 2.014, foi 
publicada no Diário Ofi cial da União a renovação do CEBAS (Certifi cado de 
Entidade Benefi cente de Assistência Social) da Pró-Saúde, relativo ao triê-
nio 2.010 a 2.012. Em 28 de junho 2.012, a entidade protocolou o pedido de 
renovação do CEBAS (Certifi cado de Entidade Benefi cente de Assistência 

Ativo Nota 2.015 2.014
Circulante   
Caixa e equivalentes de caixas 4 - 5.304
Contas a receber 5 1.889.588,00 2.836.650
Adiantamento a Fornecedor  94.182,00 60.292
Outros ativos circulante  14.717,00 167.668
  1.998.487 3.069.915
Não Circulante   
Realizável a longo prazo   
Imobilizado 6 58.599,00 26.568
  58.599 26.568
Total do Ativo  2.057.086 3.096.483

Passivo e patrimônio liquido Nota 2.015 2.014
Circulante   
Fornecedores 7 1.094.022,00 497.447
Honorários médicos 8 3.611.282,00 2.179.538
Obrigações sociais e trabalhistas 9 1.785.029,00 709.260
Obrigações fi scais 10 1.767.849,00 147.104
Partes Relacionadas 11 2.123.242,00 988.749
Outros passivos circulante   -
  10.381.424 4.522.098
Não Circulante   
Provisão para descontinuidade 12 264.925,00 126.743
  264.925 126.743
Patrimônio Líquido   
Superávit (défi cit) do exercício  (1.552.358,00) (264.469)
Patrimônio Social Negativo   (7.036.905,00) (1.287.889)
  (8.589.263) (1.552.358)
Total do Passivo  2.057.086 3.096.483

Balanço Patrimonial em 31 de dezembro - Em reais

Demonstração das mutações do patrimônio líquido
Período fi ndo em 31 de dezembro - Em reais

 Patrimônio Superávit
 social negativo do Período Total
Superávit do período (264.469) (1.287.889) (1.552.358)
Em 31 de dezembro de 2.014 (264.469) (1.287.889) (1.552.358)
Transferência (1.287.889) 1.287.889 -
Transferência a Sede Administrativa rela-
 tivo ao custo corporativo compartilhado - - -
Superávit / Défi cit do exercício - (7.036.905) (7.036.905)
Em 31 de dezembro de 2.015 (1.552.358) (7.036.905) (8.589.263)

Notas explicativas da administração às demonstrações fi nanceiras
Período de 22 de Agosto a 31 de dezembro de 2.015 e 2.014

Cifras apresentadas em reais.
1. Contexto Operacional: a) Objetivos Sociais: A Pró-Saúde Associação 
Benefi cente de Assistência Social e Hospitalar, de agora em diante denomi-
nada “Pró-Saúde”, é uma Entidade civil, de direito privado, sem fi ns lucrati-
vos, fi lantrópica e que tem por fi nalidade, de acordo com seu estatuto social: 
I - Prestar assistência à saúde e serviços médico-hospitalares a quantos 
procurarem seus serviços, sem distinção de nacionalidade, raça, credo reli-
gioso, opinião política ou qualquer outra condição, tanto em regime de inter-
nação quanto ambulatorial. 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 esta-
belecimentos, para favorecer o aperfeiçoamento das atividades da saúde. 
IV - Levar a efeito atividades de saúde comunitária, com vistas à preven-
ção 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 educacionais na saúde, 
podendo fundar e manter escolas, faculdades e cursos em geral e fran-
queá-los a quem de direito os procurar, podendo 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 Entidades congêneres ou não e também a estabele-
cimentos próprios ou de terceiros, públicos ou privados. O eventual resul-
tado das atividades remuneradas deverá ser, obrigatoriamente, aplicado 
no desenvolvimento de suas fi nalidades. A Pró-Saúde prestará assistência 
gratuita aos que não tiverem recursos, na proporção, ao menos, que pre-
ceitua a legislação em vigor, nos estabelecimentos próprios e naqueles 
eventualmente aceitos em comodato ou qualquer outra forma de contrata-
ção. b) Contrato de Gestão - Unidade de Pronto Atendimento UPA 24 
horas, Sumaré/SP: A Pró-Saúde Associação Benefi cente de Assistência 
Social e Hospitalar em 22 de Agosto de 2.014, celebrou com a Secreta-
ria Municipal De Sumaré, o contrato de Gestão para o gerenciamento e 
execução de atividades e serviços de saúde a serem desenvolvidos na 
Unidade de Pronto Atendimento UPA 24 horas, com vigência de 02 (dois) 
anos, podendo ser renovado pelo mesmo prazo, até o limite máximo de 05 
(cinco) anos. 2. Base de Preparação: As demonstrações fi nanceiras foram 
elaboradas com base nas práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais 
abrangem a legislação societária, 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 nalidade de lucros. A emissão dessas demonstrações fi -
nanceiras foi aprovada pela diretoria em 05 de Março de 2.016. 2.1 Base 
de Mensuração: As demonstrações fi nanceiras foram preparadas com 
base no custo histórico com exceção dos instrumentos fi nanceiros mensu-
rados pelo valor justo por meio do resultado. 2.2 Moeda funcional e moe-
da de apresentação: Essas demonstrações fi nanceiras são apresentadas 
em real, que é a moeda funcional da Entidade. 3. Resumo das Principais 
Práticas Contábeis: As políticas contábeis descritas em detalhes abai-
xo têm sido aplicadas de maneira consistente a todos os períodos apre-
sentados nessas demonstrações fi nanceiras. a) Estimativas contábeis: 
A elaboração de demonstrações fi nanceiras de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração da Entidade use 
de julgamento na determinação e registro de estimativas contábeis. Ativos 
e passivos signifi cativos sujeitos a essas estimativas e premissas inclui a 
provisão para créditos de liquidação duvidosa e provisão para contingên-
cias, quando constituídas, e a provisão para descontinuidade. A liquidação 
das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores 
diferentes dos estimados em razão de imprecisões inerentes ao processo 
da sua determinação. b) Ativos circulantes e não circulantes • Caixa e 
equivalentes de caixa: Incluem valores em caixa, contas bancárias e inves-
timentos de curto prazo com liquidez imediata e vencimento igual ou infe-
rior a 90 (noventa) dias e com baixo risco 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 correspondem aos va-
lores 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. A provisão para créditos de liquida-
ção duvidosa é constituída em montantes considerados sufi cientes pela 
Administração da Entidade para fazer face eventuais perdas na realização 
dos créditos, quando necessário. • Imobilizado: Refere-se aos bens cor-
póreos 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. • Intangível: Refere-se aos bens não corpóreos adquiridos e são 
demonstrados pelo valor do custo de aquisição. Contempla a amortização 
correspondente, que é calculada pelo método linear e leva em considera-
ção o tempo de vida útil e econômica estimado dos bens. c) Passivos cir-
culantes 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 cam-
biais incorridas até a data do balanço patrimonial. d) Provisões: Uma pro-
visão 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 pro-
visões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco 
envolvido. e) 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. f) Receitas e despesas: 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 
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 basica-
mente 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. g) 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 de clientes. • Passivos fi nan-
ceiros 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 
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baixa um passivo fi nanceiro quando tem suas obrigações contratuais 
retiradas, canceladas ou vencidas. A Entidade tem os seguintes pas-
sivos fi nanceiros não derivativos: fornecedores, honorários médicos e 
empréstimos com partes relacionadas.
4. Caixa e Equivalentes de Caixa:
Descrição 2.015 2.014
Banco conta movimento (a) - 5.304
 - 5.304
(a) Correspondem aos valores depositados no Banco Santander. 5. Con-
tas a Receber:
Descrição 2.015 2.014
Prefeitura Municipal de Sumaré-Repasse de custeio 1.889.588 2.836.650
 1.889.588 2.836.650
Subsequente ao encerramento do exercício social, a até a data de 
apresentação dessas demonstrações financeiras os valores foram to-
talmente recebidos.
6. Imobilizado
A) Composição  2.015  2.014
  Depreciação  
Itens Custo acumulada Líquido Líquido
    (Não auditado)
Imobilizado 
Equipamentos de informática - - - -
Máquinas e equipamentos 
 de Escritório - - - 4.640
Móveis e utensílios - - - -
Móveis e Utensílios Hospitalares - - - 21.928
 - - - 26.568
B) Movimentação
 Saldo em Adi-  Saldo em
Itens 31/12/14 ções Baixas 31/12/15
 (Não auditado)
Imobilizado
Equipamentos de Informática - - (13.473) -
Maquinas e equipamentos de Escritório 4.640 - - -
Móveis e utensílios de Escritório - - - -
Móveis e utensílios Hospitalares 21.928 - - -
(-) Depreciação - - -  -
 26.568 - - -
C) Taxas de depreciação e amortização: As taxas de depreciação e 
amortização praticadas são:
Descrição Taxa ao ano
Equipamentos de informática 20,0%
Máquinas e equipamentos Hospitalares 10,0%
Móveis e utensílios 10,0%
Móveis e Utensílios Hospitalares 10,0%
Direitos de uso de software 20,0%
7. Fornecedores
Descrição 2.015 2.014
Materiais e medicamentos 855.338 497.447
Imobilizado - -
Serviços de terceiros 238.686 -
 1.094.022 497.447
8. Honorários Médicos: Os honorários médicos a pagar estão regis-
trados pelo valor de liquidação das obrigações e apresentam a seguin-
te composição:
Descrição 2.015 2.014
Honorários médicos pessoa jurídica 3.595.092 2.179.538
Honorários médicos pessoa física 16.190
 3.611.282 2.179.538
9. Obrigações Sociais e Trabalhistas:
Descrição 2.015 2.014
Salários e ordenados 422.342 388.501
FGTS 158.317 39.370
INSS 198.921 42.161
Provisão de férias e encargos 971.111 221.152
Outras 34.338 18.076
 1.785.029 709.260
10. Obrigações Fiscais:
Descrição 2.015 2.014
  (Não auditado)
Imposto de renda retido na fonte  527.595 56.697
Pis a Recolher - 8301  81.441 -
Imposto sobre serviços 139.424 9.945
Pis, cofi ns e contribuição social  1.019.389 80.462
 1.767.849 147.104
11. Partes Relacionadas:
Descrição 2.015 2.014
Empréstimo 16º Centro (a) - 1.182
Empréstimo Sede Social (a) 589.167 293.016
Empréstimo P.A. Matão (a) (875.350) 325.152
Empréstimo Sede Administrativa (a) 1.485.925 -
Serviços Compartilhados a Pagar (b) 923.500 36.400
 2.123.242 988.749
(a) - Empréstimos: Em 31 de dezembro de 2.015, correspondia a emprés-
timos captados da Sede Administrativa da Pró-Saúde Associação Bene-
fi centes de Assistência Social e Hospitalar, sem a cobrança de encargos 
e sem prazo estabelecido para devolução. (b) - Serviços Corporativos 
Compartilhados: Refere-se aos valores a repassar à Sede Administrativa 
da Pró-Saúde Associação Benefi centes de Assistência Social e Hospitalar, 
pela contraprestação de serviços relativo ao apoio técnico especializado, 
administração e processamento de informações, denominado de custo 
corporativo compartilhado. 12. Provisão Para Descontinuidade de Con-
trato: Os valores provisionados a título de descontinuidade das atividades 
correspondem à multa rescisória do FGTS de 50% sobre o valor dos depó-
sitos nas contas vinculadas, mediante a previsão de rescisão de contrato 
de trabalho no encerramento do contrato de gestão. Esses custos incorri-
dos são parte integrante dos orçamentos, reconhecidos mediante provisão 
e distribuídos ao longo dos períodos do contrato de gestão pactuado. A 
movimentação da provisão no exercício foi a seguinte:
Descrição 2.015 2.014
  (Não auditado)
Saldo inicial 126.743 -
Adições (Nota 15 - despesa com pessoal) 195.130 126.743
Baixas por rescisões de contratos (56.948) -
Saldo fi nal 264.925 126.743
13. Provisão Para Contingências: Em 31 de dezembro de 2015 e 2014, 
baseado na opinião de seus assessores jurídicos, a Entidade não possui 
nenhum processo com probabilidade de perda provável ou possível em 
trâmite na justiça. 14. Receitas de Subvenções - Custeio: As receitas 
com subvenções - custeio, correspondem ao contrato de gestão pactuado 
com a Prefeitura do Município de Sumaré. Os valores são relativos à cober-
tura dos gastos de custeio dos respectivos objetos contratados e em 31 de 
dezembro de 2.015 montam a R$ 28.224.297 (Em 2.014 R$ 10.255.277).

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

  De 22/08 a
 31/12/2015 31/12/2014
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Superávit do período (7.036.905) (1.287.889)
Ajustado por:
Depreciação e amortização
Transferencia - (264.469)
Superávit do período conciliado (7.036.905) (1.552.358)
Variações nos ativos e passivos
Contas a receber 947.062 (2.836.650)
Adiantamento a Fornecedor (33.890) (60.292)
Outros ativos circulante 120.920 (194.237)
Fornecedores 596.575 497.447
Honorários médicos 1.431.745 2.179.538
Obrigações sociais e trabalhistas 1.075.769 699.459
Obrigações fi scais 1.620.745 156.906
Outros passivos circulante 1.134.493 988.749
Provisão para descontinuidade 138.182 126.743
Caixa líquido gerado pelas
 atividades operacionais (5.304) 5.304
Fluxo de caixa das  atividades de investimentos
Aquisição de imobilizado e intangível
Caixa líquido aplicado nas
 atividades de investimentos - -
Fluxo de caixa das atividades de fi nanciamentos
Subvenções governamentais de investimentos
Caixa líquido gerado pelas atividades
 de investimentos - -
Aumento do caixa e equivalentes de caixa (5.304) 5.304
Demonstração aumento do
 Caixa e equivalentes de caixa
No início do período 5.304 - 
No fi m do período - 5.304 
Aumento do caixa e equivalentes de caixa (5.304)  5.304

Demonstração do resultado do período - Em reais
   De 22/08 a
 Nota  31/12/2015 31/12/2014
Receitas Operacionais   
Receitas com subvenções - custeio 14 28.224.297 10.255.277
Receitas fi nanceiras  - -
Total das Receitas  28.224.297 10.255.277
Despesas Operacionais   
Despesas com pessoal 15 (8.370.076) (2.429.808)
Custos corporativos compartilhados 17 (2.216.400) (762.632)
Serviços de terceiros 16 (21.670.305) (7.133.704)
Drogas, medicamentos e materiais  (2.305.223) (1.018.273)
  (34.562.004) (11.344.417)
Despesas gerais e administrativas 18 (280.438) (174.475)
Despesas fi nanceiras 19 (418.760) (24.274)
  (699.198) (198.749)
Total das Despesas  (35.261.202) (11.543.166)
Superávit (Défi cit) do Período  (7.036.905) (1.287.889)

Demonstração do resultado abrangente do período
Período fi ndo em 31 de dezembro - Em Reais

  31/12/2015 De 22/08 a 31/12/2014
Superávit (Défi cit) do Período (7.036.905) (1.287.889)
Outros resultado abrangentes - -
Resultado Abrangente do Período (7.036.905) (1.287.889)
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