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Presidente da Pró-saúde
Diretor Geral da Pró-Saúde

Diretor Geral do Hospital
Diretora Financeira do Hospital

Contador do Hospital - CRC: 1SP 290.103/O-0
 Contador geral - 

-

(entidade) que compreende o balanço 

do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido 

correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais po-

referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a 

-

Brasil. 
as normas brasileiras de auditoria. Nossas responsabilidades, em confor-
midade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Res-

Somos independentes em relação à Entidade, de acordo com os princípios 

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

e apropriada para fundamentar nossa opinião sem ressalva. -
-

A administração da Entidade é responsável pela elaboração 

as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que 

ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demons-

a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade 
continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relaciona-
dos com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na 

pretenda cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realis-
ta para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela gover-
nança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do 

-
Nossos 

-
ceiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, indepen-
dentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria 

normas brasileiras 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 conjun-

econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações 

independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e execu-
tamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como 

nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante 

de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envol-

representações falsas intencionais. Obtemos entendimento dos controles 
internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de 
auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de ex-

das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administra-
ção. Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base 
contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de audi-

-

relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para 
-

conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até 
a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem 
levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional. Ava-
liamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações 

representam as correspondentes transações e os eventos de maneira 
compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos 
com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do 

CRC 1SP129.562/O-5

-
-

trabalha alinhando a disponibilidade e a geração de recursos de modo a 

Em 

-
te de Assistência Social) da Pró-Saúde, relativo ao triênio 2.010 a 2.012. 

Lei 12.101/09, sendo que até a data de aprovação dessas demonstrações 

requerimento de renovação, registrado SIPAR nº 25000.100966/2015-61 
o qual se encontra aguardando análise em ordem cronológica. O CEBAS 

constitucionais e legais referentes à concessão e renovação do CEBAS, 
o que lhe reconhece a imunidade em relação aos tributos a ela referidos, 
principalmente a cota patronal. A cota 
patronal e sua respectiva isenção estão demonstradas na nota explicativa 
n° 16 - Despesas com pessoal não afetando o resultado do exercício. 

A cota patronal do INSS regis-

excetuando-se a desoneração da contribuição de seus custos e despesas 

Refere-se ao custo corporativo 
-

do, administração e processamento de informações da unidade hospitalar.

Energia elétrica, água, gás e telefonia (2.120.661) (1.519.315)

 
-

Valor justo por meio do resultado

Empréstimos e recebíveis

atividades. A Pró-Saúde Associação 

-
to do imposto de renda e isenta da contribuição social sobre o superávit, 
assim como em relação à 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 contribui-
ção para o PIS calculada sobre a folha de salários à alíquota de 1% de 
acordo com a Lei n° 9.532/97. 
da seguridade social) -
dente sobre as receitas de suas atividades próprias, de acordo com as Leis 

 da seguridade social 1.259.231 1.060.290

 
A entidade prestou serviços apenas ao 

S.U.S. (Sistema Único de Saúde), atendendo assim a Lei 12.101/09 
que determina o percentual mínimo de atendimento a pacientes 
S.U.S em 60%, para fins de gratuidade.
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