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O objetivo deste boletim é divulgar o trabalho desenvolvido nos meses de outubro e novembro de 
2011. 
 
SALDO DISPONÍVEL E FUNDO DE RESERVA - com valores referentes ao mês 
de novembro de 2011, a PRÓ-SAÚDE conta com a importância de R$33.567,08 em disponibilidade 
para fazer frente a possíveis reembolsos de despesas médicas e o fundo de reserva acumula o 
montante de R$ 2.091.363,98 e um Imobilizado no valor de R$ 513.478,75. 
 
RELATÓRIO MENSAL DAS CONTAS DA ASSOCIAÇÃO - a Diretoria vem 
elaborando e encaminhando ao Conselho de Curadores, regularmente, os relatórios financeiros que se 
encontram à disposição para apreciação de todos os associados na sede da PRÓ-SAÚDE. A seguir, é 
mostrada uma tabela com o demonstrativo sintético das receitas, despesas e das aplicações 
financeiras realizadas nos últimos dois (2) meses: 
 

Mês Receita Despesa + 
Reembolso    

Conta 
Corrente 
Bancária   

Aplicação     Valor de 
Resgate 
Líquido  

Final 

Valor de 
Resgate  

Proporcional 

Conta 
Correntes 
Pró-Saúde 
Reembolso

Out/11 227.738,81 246.715,42 8.420,69 2.706.723,43 3.065.057,51 3.179.759,51 2.196,64 
Nov/11 263.957,53 340.754,95 8.291,72 2.630.118,10 2.985.423,60 3.059.285,48 1.104,97 

 
VALORES REEMBOLSADOS - desde sua criação a PRÓ-SAÚDE já efetuou reembolsos 
de despesas médicas para seus associados e dependentes no valor total de R$ 15.324.705,13  
perfazendo uma média mensal de R$ 92.877,00. 
 
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A CREDENCIADOS 
Comunicamos que estamos na medida do possível, fazendo com que os nossos Conveniados, 
passem a utilizar-se da modalidade de recebimento dos seus serviços prestados aos nossos 
Associados, adotando o que foi colocado como regra  pela Pró-Saúde, obedecendo o seguinte critério: 
1)As notas sacadas no mês em curso, até  as 11:00  horas do dia 25 ou no próximo dia útil do mês e 
repassadas ao Pró-Saúde.UEPG através do Portal TISS, disponível no site do Pró-Saúde – 
www.uepg.br/prosaude,  os quais deverão ser creditados na conta corrente bancaria fornecida pelo 
Conveniado no último dia útil do mês. 
2)As notas sacadas, depois das 11:00  horas do dia 25 ou no próximo dia útil do  mês em curso e 
repassadas ao Pró-Saúde.UEPG através do Portal TISS, disponível no site do Pró-Saúde – 
www.uepg.br/prosaude os quais deverão ser creditados no último dia do mês seguinte ao mês de 
emissão da nota fiscal, na conta corrente fornecida pelo Conveniado. 
Portanto, não mais será necessário o pagamento pelo associado, dos serviços recebidos, dos nossos 
credenciados, ficando esta tarefa para a Pró-Saúde.  
 
NOVOS CONVÊNIOS: 
Laboratório de Análises Clínicas Correia e Morais – Rua Coronel Ferreira Maciel,185 – Centro – 
Palmeira – Pr - tel: 42 3252-1439. 

 



MENSAGEM 

 
 

Que as realizações alcançadas este ano, sejam 
apenas sementes plantadas, que serão colhidas 

com maior sucesso no ano vindouro. 
São os votos da 

Associação Civil Pró-Saúde  
dos Servidores da Universidade Estadual de 

Ponta Grossa 
 
  

 
Associação Civil Pró - Saúde dos Servidores da UEPG. 

 
TELEFONE DA PRÓ-SÁUDE 

3220-3301 
3224-9108 

(deixe seu recado que voltamos a falar com você) 


