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Relatório dos Auditores Independentes
erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, 

-
mos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para 
planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, 
mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos 

-
beis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas 

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 condições que possam levantar dúvida  significativa 

em relação à capacidade de continuidade operacional do Banco. Se con-
cluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nos-

-
ções financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações 
forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidên-

condições futuras podem levar o Banco a não mais se manter em continui-
-

údo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as de-
monstrações financeiras representam as correspondentes transações e os 
eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. 

Comunicamo-nos com a administração a respeito, entre outros aspectos, 
do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significati-
vas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos 
 controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 30 de março de 2017
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU
Auditores Independentes

Marcelo Luis Teixeira Santos
Contador

Ativo Nota 2.016
Circulante
Caixa e equivalentes de caixas 4 236.627
Outros ativos circulante  8.777
  245.404
Não Circulante
Imobilizado 5 69.005
(-) Subvenções a realizar 5 (69.005)
  -
Total do Ativo  245.404

Passivo e patrimônio liquido Nota 2.016
Circulante
Fornecedores 6 53.606
Obrigações sociais e trabalhistas 7 65.165

  7.095
Partes relacionadas 8 15.127
Receitas diferidas  11.995
  152.988
Não Circulante
Provisão para descontinuidade  5.505
  5.505
Patrimônio Líquido
Superávit do período  86.911
  86.911
Total do Passivo  245.404

Balanço Patrimonial em 31 de dezembro - Em R$ Demonstração do resultado  - Em R$
  De 24 de Agosto a
Receitas Operacionais Nota 31 de Dezembro de 2016
Receitas com subvenções - custeio 10 521.486

  95
Total Das Receitas  521.581
Despesas Operacionais
Despesas com pessoal 11 (240.250)
Serviços de terceiros 12 (144.229)
Custos corporativos compartilhados 13 (25.131)
Drogas, medicamentos e materiais  (15.419)
  (425.029)
Despesas gerais e administrativas  (8.717)

  (924)
  (9.641)
Total das Despesas  (434.670)
Superávit do Período  86.911

Demonstração do resultado abrangente
 - Em R$

 De 24 de Agosto a
 31 de Dezembro de 2016
Superávit do Período 86.911
Outros resultado abrangentes -
Resultado Abrangente do Período 86.911

Demonstração das mutações do patrimônio líquido
 - Em R$

 Superávit do período Total
Superávit do período 86.911 86.911
Em 31 de Dezembro de 2.016 86.911 86.911

Unidade Básica de Saúde Alto do Ipiranga
CNPJ nº 24.232.886/0170-51

Demonstrações Contábeis do Exercício - Em R$

 - Em R$
 De 24 de Agosto a
Fluxo de caixa das atividades operacionais 31 de Dezembro de 2016
Superávit do período 86.911
Variações nos ativos e passivos
Outros ativos circulante (8.777)
Fornecedores 53.606
Obrigações sociais e trabalhistas 65.165

 7.095
Receitas diferidas 11.995
Provisão para descontinuidade 5.505
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 221.500
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aquisição de imobilizado e intangível (69.005)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos (69.005)

Empréstimos tomados com partes relacionadas 15.127
Subvenções governamentais de investimentos 69.005
Caixa líquido gerado pelas atividades de investimentos 84.132
Aumento do caixa e equivalentes de caixa 236.627
Demonstração aumento do caixa e equivalentes de caixa
No início do período -

 236.627
Aumento do caixa e equivalentes de caixa 236.627

Período de 24 de Agosto a 31 de Dezembro de 2.016
Cifras apresentadas em reais.

1. Contexto Operacional: a) Objetivos Sociais: A Pró-Saúde Associa-

-
to social: 
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. 
meio de asilos, creches e outras atividades que ajudem a comunidade a 
se realizar. 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 educacio-
nais na saúde, podendo fundar e manter escolas, faculdades e cursos em 
geral e franqueá-los a quem de direito os procurar, podendo inclusive con-
ceder bolsas de estudo. II - Prestar serviços em administração hospitalar, 
na modalidade de assessoria e/ou consultoria técnicas, diagnóstico ou a 

a estabelecimentos próprios ou de terceiros, públicos ou privados. O even-
tual resultado das atividades remuneradas deverá ser obrigatoriamente, 

 A Pró-Saúde prestará 
-

nos, que preceitua a legislação em vigor, nos estabelecimentos próprios 
e naqueles eventualmente aceitos em comodato ou qualquer outra forma 
de contratação. b) Contrato de Gestão - Unidade Básica de Saúde Alto 
do Ipiranga: 

-

de atividades e serviços de saúde a ser desenvolvido na Unidade Básica 
 

2. Base de Preparação: 
com base nas práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a 
legislação societária, os pronunciamentos, as orientações e as interpreta-

-
mas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial 
a Resolução CFC n° 1.409/12 que aprovou a ITG 2002, para as Entidades 

 
aprovada pela diretoria em 24 de Fevereiro de 2.017. -
ração: 

justo por meio do resultado. -
tação: 
é a moeda funcional da Entidade. 3. Resumo das Principais Práticas 
Contábeis: 
aplicadas de maneira consistente a todos os períodos apresentados nes-

 a) Estimativas contábeis: 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-

constituídas, o valor residual do ativo imobilizado e a provisão para descon-
tinuidade. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas po-
derá 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 investimentos de curto prazo com liquidez imediata e 

variação no valor de mercado, sendo demonstrados pelo custo acrescido 
de juros auferidos.  Imobilizado: Refere-se aos bens corpóreos adquiridos 
e são demonstrados pelo valor do custo de aquisição. Os bens ainda não 
contemplam a depreciação correspondente, pois foram adquiridos no tér-
mino do período. c) Passivos circulantes e não circulantes: Os passivos 
circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos 
ou calculáveis acrescidos, quando aplicável dos correspondentes encar-
gos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço 
patrimonial. d) Provisões: Uma provisão é reconhecida no balanço quan-
do a Entidade possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de 
um evento passado, e é provável que em recurso econômico seja requeri-
do para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base 
as melhores estimativas do risco envolvido. e) Patrimônio social: Com-

-
-

igo 44 e seguintes do Código Civil. A unidade
teve início em 2016, portanto, não possui resultados acumulados.  Re-
ceitas e despesas: O resultado das operações é apurado pelo regime de 

 
Receitas de subvenções custeio: As receitas auferidas por subvenções cor-

-

tratados, e são reconhecidas no resultado do período proporcionalmente 
aos gastos incorridos. Custos e despesas: Os custos e despesas incorridos 

-
teriais e medicamentos hospitalares, serviços médicos necessários ao fun-
cionamento da unidade hospitalar, serviços de terceiros relacionados direta 
ou indiretamente ao funcionamento das operações hospitalares, despesas 
administrativas e os custos corporativos compartilhados. g) Instrumentos 

:  : A Entidade reconhece 
os recebíveis e depósitos inicialmente na data em que foram originados. To-

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

caixa e equivalentes de caixas e contas a receber.  
não derivativos: -
de são reconhecidos inicialmente na data de negociação na qual se torna 
uma parte das disposições contratuais do instrumento. A Entidade baixa 

não derivativos: fornecedores, honorários médicos e partes relacionadas.
4. Caixa e Equivalentes de Caixa: Descrição 2.016
Caixa 1.000

(a) 235.627
 236.627
(a) Corresponde aos valores em depósitos bancários, no Banco do Brasil, 
em 31 de dezembro de 2016.
5. Imobilizado: Itens 2.016

 68.606
 399

Total do Imobilizado 69.005
(-) Subvenções a realizar (69.005)
Total Subvenções a realizar (69.005)
6. Fornecedores: Descrição 2.016

 1.434
Imobilizado 161
Serviços Pessoa Jurídica 52.011
 53.606
7. Obrigações Sociais e Trabalhistas: Descrição 2.016
Salários e ordenados 39.446
INSS sobre Folha 4.918
FGTS 4.158
PIS 671
Provisão de Férias e encargos 15.972
 65.165
8. Partes Relacionadas: Descrição 2.016
Empréstimos entre unidades (a) 4.831
Pró-Saúde - Sede Administrativa (b) 10.296
 15.127
(a) - : -

-
 (b) - 

: Corresponde aos 
-

relativo ao apoio técnico especializado, administração e processamento de 
informações, denominado de custo corporativo compartilhado. 9. Provisão 
Para C A Entidade não possui nenhum processo de nature-
za civil ou trabalhista com probabilidade de perda provável ou possível, em 
trâmite na justiça em 31 de dezembro de 2.016. 10. Receitas com Sub-
venções - Custeio: As receitas com subvenções - custeios correspondem 

-
pectivos objetos contratados e no período de 2016 montam a R$ 521.486.
11. Despesas com Pessoal: Descrição 2.016
Salários e ordenados (154.492)
Décimo terceiro salário (12.906)
Insalubridade (7.005)
Férias (16.711)
FGTS (15.119)
Provisão para descontinuidade -  (5.505)
Contribuição Patronal ao INSS (48.680)
Isenção da Contribuição Patronal ao INSS 48.680
PIS (1.910)
Outras (26.602)
 (240.250)
12. Serviços de Terceiros: Descrição 2.016
Serviços de terceiros (8.465)
Serviços médicos de terceiros (135.764)
 (144.229)
13. 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. 14. Instrumentos Financeiros: 

Descrição 2.016
Ativos
Valor justo por meio do resultado
Caixa e equivalentes de caixa 236.627
Recebíveis
Contas a receber - Contrato de Gestão -
Total 236.627
Passivos
Pelo custo amortizado
Fornecedores 53.606
Partes relacionadas 15.127
Total 68.733
15. INSS Cota Patronal: -

: 
da União a portaria 943 de 25 de setembro de 2.014 que renovou o CEBAS 

 Em 28 de junho 2.012, a entidade protoco-

2.015, em cumprimento ao artigo 34 da Lei 12.101/09, sendo que até a data 

Em 01 de agosto de 2.015 foi protocolado novo requerimento de renova-
ção, registrado SIPAR nº 25000.100966/2015-61 o qual se encontra aguar-
dando análise em ordem cronológica. O CEBAS esteve válido durante todo 
o exercício de 2.016 por determinação do artigo 8º do Decreto Federal nº
8.242/14. A Pró-Saúde atende assim os requisitos constitucionais e legais 

-
nidade em relação aos tributos a ela referidos, principalmente a cota patro-
nal. (b) Apresentação da cota patronal: A cota patronal e sua respectiva 
isenção estão demonstradas na nota explicativa n° 11 - Despesas com pes-
soal 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 

 16. Imunidade e Isen-
ção Tributária: -

- Unidade Básica de Saúde (UBS) Alto do Ipiranga, é uma 

contribuição patronal do INSS. Com relação aos demais tributos sobre as 
atividades próprias, destacamos: PIS (Programa de Integração Social): A 
entidade está sujeita ao pagamento da contribuição para o PIS calculada 

 
: A entida-

-
vidades próprias, de acordo com as Leis n° 9.718/98 e 10.833/03. A isenção
das contribuições usufruídas foram: Descrição 2.016

 15.647
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) 7.822
Contribuição patronal ao INSS 48.680
 72.149

Dom Eurico dos Santos Veloso
Presidente Diretor Geral da Pró-Saúde

Vanessa Cristiane O Arruda
Diretora

Francisco Jose Ruggero Renato Souza de Almeida
Contador Geral - CRC: SP 218068/O-6

Relatório dos Auditores Independentes 
sobre as Demonstrações Financeiras

Aos Administradores -
 - Unidade Básica de Saúde Alto do Ipiranga -

. Opinião: 

- Unidade Básica de Saúde Alto do Ipiranga - (enti-
dade) que compreende o balanço patrimonial, em 31 de dezembro de 2.016, 
e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das 

de Agosto a 31 de dezembro de 2.016, bem como as correspondentes no-
tas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em 

adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e
 de 

a 31 de dezembro de 2.016, de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com 
as normas brasileiras de auditoria. Nossas responsabilidades, em confor-
midade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Res-

e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas
-

priada para fundamentar nossa opinião sem ressalva. Responsabilidade 
: 

A administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada 

contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou 
-

ras livres de distorção relevante, independentemente se causada por frau-
de e erro. 
é responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar ope-
rando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua 
continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das 

suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o 
encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Enti-
dade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de

 Responsabilidade do auditor 
: Nossos objetivos são ob-

conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se cau-
sada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opi-
nião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma ga-
rantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras de 
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