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Ativo Nota 2.016 2.015
Circulante
Caixa e equivalentes de caixas 4 2.152 313.405
Contas a receber 5 5.008.000 3.925.187
Estoques 6 - 208.744
Adiantamento a fornecedores  - 10.779
Outros ativos circulante  - 22.064
  5.010.152 4.480.179
Não Circulante
Imobilizado 7 - 245.375
Intangível  - 63.343
  - 308.718
Total do Ativo  5.010.152 4.788.897

Passivo e patrimônio liquido Nota 2.016 2.015
Circulante
Fornecedores 8 1.387.905 805.430
Honorários médicos 9 1.731.959 635.525
Obrigações sociais e trabalhistas 10 83.616 509.776

Estoque de terceiros 12 - 537.720
Partes relacionadas 13 799.402 583.233
Outros passivos circulante  929 2.697
  4.601.465 3.232.045
Não Circulante
Provisão para descontinuidade 14 - 154.556
Provisão para contingência 15 89.849 89.849
  89.849 244.405
Patrimônio Líquido
Patrimônio social  1.312.447 1.568.900

  318.838 1.312.447
Total do Passivo  5.010.152 4.788.897

Balanço Patrimonial em 31 de dezembro - Em reais

Demonstração das mutações do patrimônio líquido
 - Em reais

 Patrimônio Superávit do
 social exercício Total
Em 1° de Janeiro de 2.015 760.200 808.700 1.568.900

-
(256.453)

Em 31 de Dezembro de 2.015 1.568.900 (256.453) 1.312.447
-

(993.609)
Em 31 de Dezembro de 2.016 1.312.447 (993.609) 318.838

Cifras apresentadas em reais.
1. Contexto Operacional: a) Objetivos Sociais: A Pró-Saúde Associa-

social: I - Prestar assistência à saúde e serviços médico-hospitalares a quan-

internação quanto ambulatorial. II - Prestar assistência social por meio de 

da saúde. 
 Ainda de acordo 

as seguintes atividades: 
-

estudo. 
-
-

 O eventual resultado das 
-

 A Pró-Saúde prestará assistência gratuita aos
-

aceitos em comodato ou qualquer outra forma de contratação. b) Encerra-
mento do Contrato de Gestão - Hospital de Clínicas de Campo Limpo 
Paulista: 

de Campo Limpo Paulista contrato de gestão emergencial para gerencia-
mento e execução de atividades e serviços de saúde a ser desenvolvido no 

-

 Em 

encerrando as operações da Pró-Saúde no Hospital de Clínicas de Campo 

-

transferiu os colaboradores sob regime CLT através de processo de sub-ro-
gação. Os efeitos reconhecidos no resultado do exercício de 2.016 foram:
Descrição R$

Baixa dos estoques de terceiros recebidos 
 no início do contrato de gestão 537.720
Baixa das provisões trabalhistas pela 
 sub-rogação dos colaboradores 621.162
Outros 18.660
Total 735.780
2. Base de Preparação: 

do encerramento do contrato de gestão. Os ativos estão apresentados pelo 

e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis 

 A emissão dessas demonstrações 
 2.1 

Base de Mensuração: 

 2.2 Moeda funcional 
e moeda de apresentação: -

 3. Resumo das 
Principais Práticas Contábeis: As políticas contábeis descritas em deta-
lhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente a todos os períodos 

 a) Estimativas contá-
beis: -
cas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração da Entidade 

-

a provisão para créditos de liquidação duvidosa e provisão para contingên-

estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados em razão 
de imprecisões inerentes ao processo da sua determinação. b) Ativos cir-
culantes e não circulantes:  Caixa e equivalentes de caixa: Incluem valo-

-
-

  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 re-

-
cia. A provisão para créditos de liquidação duvidosa é constituída em mon-

  Es-
toques: 
exceda o valor de realização e referem-se aos produtos de materiais médi-

-
neros alimentícios e medicamentos.  Imobilizado: Demonstrado pelo valor 

calculada pelo método linear e leva em consideração o tempo de vida útil e 
econômica estimado dos bens.  Intangível: Demonstrado pelo valor do cus-

levando em consideração o tempo de vida útil e econômica estimado dos 
bens. c) Passivos circulantes e não circulantes: Os passivos circulantes 
e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculá-

-
ções monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial. 
d) Provisões: Uma provisão é reconhecida no balanço quando a Entidade 
possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento

-
dar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as melho-

Hospital de Clínicas de Campo Limpo Paulista
CNPJ nº 24.232.886/0147-02
Demonstrações Financeiras

 - Em reais
Fluxo de caixa das atividades operacionais 2.016 2.015

Provisão para contingência 263.141 53.269
Depreciação e amortização 45.577 66.372

Variações nos ativos e passivos
Contas de receber de clientes 
Estoques 208.744 23.426
Adiantamento a fornecedores 10.779 8.447
Demais contas do ativo circulante 22.064 5.191
Fornecedores 582.475 441.538
Honorários médicos 

Provisão para descontinuidade 
Caixa líquido aplicado nas
 atividades operacionais (527.422) (1.069.521)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos

Caixa líquido aplicado nas
 atividades de investimentos - (101.398)

Empréstimos tomados com partes relacionadas 216.169 520.924
Caixa líquido aplicado nas
 
Redução do caixa e equivalentes de caixa (311.253) (649.995)
Demonstração da redução do
 caixa e equivalentes de caixa
No início do período 313.405 963.400

Redução do caixa e equivalentes de caixa (311.253) (649.995)

Demonstração do resultado
 - Em reais

Receitas Operacionais Nota 2.016 2.015
Receitas com subvenções - custeio 16 15.190.000 17.844.000

 1.134 124.323
Outras receitas  - 3.976
Total das Receitas  15.191.134 17.972.299
Despesas Operacionais

Serviços de terceiros 
Custos corporativos compartilhados 

 
  (14.906.520) (17.872.783)
Despesas gerais e administrativas 
Resultado de encerramento 
 do contrato de gestão 1b 735.780 -
Provisão para créditos de liquidação duvidosa

 
  (1.278.223) (355.969)
Total das Despesas  (16.184.743) (18.228.752)
D  do Exercício  (993.609) (256.453)

Demonstração do resultado abrangente
 - Em Reais

 2.016 2.015
D  do Exercício (993.609) (256.453)
Outros resultado abrangentes - -
Resultado Abrangente do Exercício (993.609) (256.453)

res estimativas do risco envolvido. e) Patrimônio social: Composto pelos 

prevê o artigo 44 e seguintes do Código Civil. f) Receitas e despesas: O 
resultado das operações é apurado pelo regime de competência de exercí-

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

-

gastos incorridos. Custos e despesas: Os custos e despesas incorridos 
-
-

administrativas e os custos corporativos compartilhados. g) 
:  : 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 

4. Caixa e Equivalentes de Caixa: Descrição 2.016 2.015
Fundo Fixo 2.148 16

 2.152 313.405
(a) Corresponde aos valores depositados em conta corrente no Ban-
co Santander. 
5. Contas a Receber: Descrição 2.016 2.015

(a) 6.632.254 3.925.187

 liquidação duvidosa (b)
 5.008.000 3.925.187
(a) Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista: As contas a receber 

está em negociações para receber os valores em aberto e liquidar os pas-
sivos existentes. : A 
provisão para créditos de liquidação duvidosa foi constituída no montante 

-
tração de difícil recebimento.
6. Estoques: Descrição 2.015
Fios Cirúrgicos 16.135

Outros 31.991
 208.744
Conforme mencionado na nota explicativa n° 1b - Encerramento do contra-

-
nistração autorizou a baixa dos estoques existentes em 27 de Outubro de 

de contrato de gestão”.
7. mobilizado 2.015
a) Composição:  Custo Depreciação Acumulada Líquido

 287.447 (42.072) 245.375
b) Movimentação Saldo em   Saldo em

 

 245.375 (30.843) (214.532) -
Conforme mencionado na nota explicativa n° 1b - Encerramento do contrato 

-
-

tado do exercício na rubrica “Resultado do encerramento de contrato de ges-
tão”. c) Taxas de depreciações: As taxas de depreciação praticadas foram:
Descrição Taxa ao ano

8. Fornecedores: Descrição 2.016 2.015

Serviços de terceiros 745.544 402.080
 1.387.905 805.430

Os honorários médicos a pagar estão registrados 
pelo valor de liquidação das obrigações e apresentam a seguinte composição:
Descrição 2.016 2.015

 1.731.959 635.525
10.Obrigações Sociais e Trabalhistas:Descrição 2.016 2.015
Salários e ordenados - 157.328
FGTS - 24.507

Provisão de Férias e encargos - 265.758
Outras 10.621 13.023
 83.616 509.776

: 

 Valor original Multa de  Total em 31 de
Descrição a pagar mora Juros dezembro de 2016
INSS 41.234 8.247 3.079 52.560
PIS 16.156 3.231 1.048 20.435
11. Obrigações Fiscais: Descrição 2.016 2.015

 
 597.654 157.664

-

 Valor original Multa de  Total em 31 de
Descrição a pagar mora Juros dezembro de 2016
IRRF 197.408 39.437 15.457 252.302
ISS 16.542 3.308 1.260 21.110
PCC 251.078 49.928 23.236 324.242
12. Estoque de Terceiros: Ao iniciar por meio de contrato de gestão sua 

-

-

-
ques eram cíclicos dentro do curso normal das atividades. Conforme men-

-
vido ao encerramento do contrato de gestão no montante de R$ 537.720.
13. Partes Relacionadas: Descrição 2.016 2.015
Empréstimos entre unidades 8.174 591
Sede Administrativa - custos 
 corporativos compartilhados (a) 791.228 582.642
 799.402 583.233
(a) - Custos Corporativos Compartilhados: Refere-se ao valor a ser re-
passada para a Sede Administrativa da Pró-Saúde correspondente ao custo 

-
tração e processamento de informações da unidade hospitalar. 14. Provisão 
para Descontinuidade de Contrato: Os valores provisionados a título de 
descontinuidade das atividades correspondem à multa rescisória do FGTS

-
visão de rescisão de contrato de trabalho no encerramento do contrato de 

-
nhecidos mediante provisão e distribuídos ao longo dos períodos do contrato 
de gestão pactuado. A movimentação da provisão no exercício foi a seguinte:
Descrição 2.016 2.015
Saldo inicial 154.556 127.689

7

15. Provisão para C

trabalhistas e outros assuntos. Todas as etapas processuais das ações 

todos os recursos legais são utilizados no sentido de defender os interes-
ses dela até as últimas instâncias do Poder Judiciário. No exercício de 

-

contingências prováveis de perda no montante de R$ 89.849. 16. Recei-
tas com Subvenções - Custeio: 
correspondem aquelas pactuadas no contrato de gestão com a Prefeitura 

-

17. Despesas com Pessoal: Descrição 2.016 2.015

Provisão para descontinuidade -
 

Isenção da Contribuição Patronal ao INSS 546.686 758.792

 (2.876.884) (3.854.890)
18. Serviços de Terceiros: Descrição 2.016 2.015

 (9.612.462) (10.488.171)
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