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Objetivo deste boletim é divulgar o trabalho desenvolvido no período de dezembro de 2013 a janeiro de 2014, comunicar aos prezados associados, que se 
encontram a disposição os Extratos de Contribuição Mensal e dos Reembolsos para fins de Imposto de Renda e encaminhar anexo a cópia  do  Balanço 
Patrimonial dos exercícios findos em 31 de dezembro para análise, bem como comunicar a realização da ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA. 

 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - A diretoria convoca os associados em pleno gozo de seus direitos sociais, para em 06/03/2014 (quinta-feira), às 

13h30min, na sala de Reuniões da Pró-Saúde sito à rua Senador Pinheiro Machado, 446 – Ponta Grossa – Pr., em primeira chamada, discutir e deliberar os 
seguintes assuntos:  
Relato das atividades desenvolvidas pela Diretoria.  
Parecer do Conselho de Curadores, apreciação e deliberação das contas referentes ao ano de 2013. 
 
BALANÇO PATRIMONIAL – Atendendo a legislação ( Lei n  9.656 de 03 / 06 / 1998, artigo 22)   estamos enviando anexo uma cópia do Balanço Patrimonial do 

exercícios findos em 31 de dezembro juntamente, com o parecer dos Auditores Independentes para serem analisados pelos nossos associados para  apreciação 
na assembleia. 

 
EXTRATO ANUAL DE CONTRIBUIÇÃO E DE REEMBOLSOS REALIZADOS NO ANO DE 2013 – A Diretoria informa que, conforme ocorreu no ano anterior 
não serão enviados os extratos  via Correio (por motivos de economia e extravio).Os mesmos encontram-se a disposição dos Srs. Associados no site da 
Associação (www.uepg.br/prosaude), na aba “Consultas e Serviços Beneficiários” > “informe imposto de renda”. Através do número de matricula do sócio Titular. 
O sócio poderá consultar e imprimir o seu extrato de mensalidades e diferenças de reembolsos do ano de 2013. No caso de não ter acesso a este serviço, o 
associado poderá retirar o seu extrato na sede central da Associação Civil Pró-Saúde dos Servidores da UEPG, sito à rua Senador Pinheiro Machado, 446 – 
Ponta Grossa – Pr. 
 

SALDO DISPONÍVEL E FUNDO DE RESERVA – Com valores referentes ao mês de janeiro de 2014, a PRÓ-SAÚDE conta com a importância de R$  

- 128.588,43 em disponibilidade para fazer frente a possíveis reembolsos de despesas médicas e o fundo de reserva acumula o montante de R$ 2.351.008,33 e 
um imobilizado no valor de R$ 540.310,87.  

 
RELATÓRIO MENSAL DAS CONTAS DA ASSOCIAÇÃO - A Diretoria vem elaborando e encaminhando ao Conselho de Curadores, regularmente, os 

relatórios financeiros que se encontram a 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: 
 

http://www.uepg.br/prosaude
http://www2.pscardnet.com.br:9002/reports/rwservlet?confiruepg


 

Mês                                                Receita          Despesa+ 
Reembolso 

Conta 
Correntes 
Bancária 

Aplicação C/ Correntes 
Pró-Saúde 

Dez/13 412.133,15 357.991,05 93.867,35 2.161.864,66 3.470,03 

Jan/14 212.762,16 240.792,03 60.555,24 2.161.864,66 6.586,44 

 
VALORES REEMBOLSADOS – Desde sua criação a PRÓ-SAÚDE já efetuou reembolsos de despesas médicas para seus associados e dependentes no valor 
total de R$ 22.053.466,64,  perfazendo uma média mensal de R$ 133.657,37 
 
NOVOS CONVÊNIOS –  Informamos que a partir desta data foram concluídos os Convênios Prestação de Serviços em Ponta Grossa  - Pr. 
PENNAFISIO CLINICA  DE FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA LTDA ME,: Av. Doutor Francisco Burzio 979 – Centro - Ponta Grossa - Pr.–Tel: (42) 3027 – 
7104.     
LILIAN KELLY SAMULAK DE MENEZES – Convênio de Prestação de Dermatologia – Clínico – Cirúrgica e Consultas: Rua Francisco Ribas, 550 - Ponta Grossa       
– Pr – Tel: (42) 3222-2009.              
EXTENSÃO DE CREDENCIAMENTO -  Clínica Wambier Ltda  - Sarah  Pirillo de Wambier,  na  especialidade  de  Oftalmologista – Rua Sen.  Pinheiro    
Machado,  285 - Centro - Ponta Grossa – Pr. – Tel:  (42) 3224-2431. 
 
NOVOS SÓCIOS – Conclamamos nossos sócios, a colaborar na divulgação dos serviços prestados pela Pró-Saúde com o objetivo de aumentar o número de    
sócios. Lembramos que qualquer pessoa da Comunidade,  pode  ser inscrita em nosso Plano de Saúde, e ainda,  tem o direito de colocar como sócio titular ou  
na qualidade de dependente, seus familiares (cônjuge, filhos, pai, mãe, sogro e sogra e outros dependentes do Imposto de Renda).  
 
COMUNICADO AOS ASSOCIADOS – Está disponível para uso dos nossos associados o nosso salão de  festas, caso haja interesse, favor solicitar à Secretária    
(R$ 150,00 a sessão). 
 
COMUNICAÇÃO ONLINE (URGENTE) – Reiteramos, novamente  aos  nossos Associados Titulares, que ainda não enviaram, encarecidamente  nos  enviem  os     
seus  endereços eletrônicos, com o  objetivo de facilitar a comunicação  entre  a  Pró-Saúde  e os Associados e também economizar tanto em papel como em 
despesas de envio.  
Bastando para isso, enviar um e-mail para pro-saude.uepg@uol.com.br, com  o assunto CADASTRAMENTO, que doravante irá  receber todas  as comunicações          
por Email, e automaticamente cancelaremos o envio por correio.  

 
 

 
TELEFONE DA PRÓ-SÁUDE 

(42)3224-9108 
(deixe seu recado que voltamos a falar com você) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:pro-saude.uepg@uol.com.br


 
ASSOCIAÇÃO CIVIL PRÓ-SAÚDE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA 

CNPJ - MF nº 73.565.319/0001-38 

BALANCO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT 

(em Reais) OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO 

ATIVO PASSIVO (em Reais) 

  2013 2012       2013 2012       2013 2012 

CIRCULANTE 2.668.879 3.143.371     CIRCULANTE 448.352 308.850     CONTRAPRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS 3.398.223 3.035.312 

Disponibilidades 92.940 14.109     Contraprestações não Ganhas 74.186 0           Eventos Conhecidos de Assistência Médica (3.659.133) (2.680.553) 

Aplicações Vinculadas 421.185 376.424   Eventos a Liquidar Operação à Saúde 4.661 6.712         Provisões Técnicas (66.890) (35.065) 

Aplicações Livres 2.050.049 2.713.989     PEONA 363.432 296.541     SUPERÁVIT (DÉFICIT)  BRUTO (327.800) 319.694 

Crédito Operações de Saúde 104.705 38.849     Demais Obrigações a Pagar 6.073 5.597     (Despesas) Receitas Operacionais (312.375) (303.547) 

NÃO CIRCULANTE 413.438 439.620            Outras Receitas(Despesas)  Operacionais 2.538 0 

Investimentos 1.012 0   PATRIMONIO SOCIAL 2.633.965 3.274.141   Administrativas e Gerais (542.853) (495.644) 

Imobilizado 411.689 438.672     Patrimônio Social 3.274.140 3.257.994     Resultado Financeiro 227.077 192.097 

Intangível 737 948     Superávit (Déficit) a Disposição AGO (640.175) 16.147     Resultado Patrimonial 863 0 

TOTAL DO ATIVO 3.082.317 3.582.991    TOTAL DO PASSIVO 3.082.317 3.582.991     SUPERÁVIT(DÉFICIT) DO EXERCÍCIO (640.175) 16.147 

             

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis 
 
 
NOTA 01  CONTEXTO OPERACIONAL 
 

A Associação Civil PRÓ-SAÚDE dos Servidores da Universidade Estadual de Ponta Grossa é 

uma associação de natureza civil, sem fins lucrativos, tendo como finalidade auxiliar sob a 

forma de ressarcimento a cobertura das despesas médico-hospitalar-medicamentos e laboratorial 

havidas com doenças dos associados.  

 
 

NOTA 02  APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
 

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as 

práticas previstas na Legislação pertinente e normas da ANS. 

 

 
NOTA 03  PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS 
 

3.1)  - Reconhecimento dos efeitos inflacionários 

Os efeitos inflacionários são reconhecidos mediante atualização monetária de ativos e passivos 

indexados, com contrapartida em receitas e despesas financeiras a título de variação monetária. 

3.2)  - Crédito de Operações de Saúde a Receber 

Saldo de operações de saúde vencíveis até 60 dias, líquido da provisão de perdas; 

3.3)  - Apuração do resultado 

O resultado é apurado pelo regime de competência de exercícios para as receitas e as despesas 

com assistência à saúde, pelo conhecimento das contas para reembolso. 

3.4)  - Permanente 

Demonstrado ao custo histórico de aquisição líquido das depreciações. 

3.5)  - Provisões Técnicas 

Foram constituídas para atender normativos da ANS e garantir operações de assistência à saúde 

 

 

NOTA 04  PATRIMÔNIO SOCIAL 
 

O Patrimônio Social é formado pelo superávit de exercícios, de doações em bens ou dinheiro 

recebidos. 

 

 

 

 

 

 

Nelson Osternack  Postiglioni                               Solange Aparecida Mussilin 

 Diretor Presidente                                                Contador CRC-PR nº053.032/O-1 

    PARECER DO CONSELHO CURADOR 

No exercício das atribuições estatutárias, os membros do Conselho Curador, gestão 2013 da Associação Civil Pró-Saúde dos Servidores da 

Universidade Estadual de Ponta Grossa, examinaram em reunião extraordinária no dia 16 de janeiro de 2014 conforme ata nº. 76 o balanço 

patrimonial, demonstração do superávit ou déficit do exercício e notas explicativas das demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2013, 

o que após o atendimento de todas as exigências legais, teve parecer favorável deste Conselho, sendo a referida prestação de contas 

APROVADA. Atesto que procedi os registros devidos no livro de atas às fls.22  do livro nº. 02. 

Ponta Grossa (PR) 16 de janeiro de 2014 

VANDERSON ROMKO 

Presidente do Conselho Curador 

  

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

Aos 

Diretores, Curadores e Associados da 

Associação Civil PRÓ-SAÚDE dos Servidores da Universidade Estadual de Ponta Grossa 

(1) Examinamos as demonstrações contábeis da Associação Civil PRÓ-SAÚDE dos Servidores da Universidade Estadual 
de Ponta Grossa que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2013 e as respectivas demonstrações 
do resultado, das mutações do patrimônio social, dos fluxos de caixa e do valor adicionado, para o exercício findo naquela 
data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas. 

 (2)    Responsabilidade da Administração Sobre as Demonstrações Contábeis 

A administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações contábeis de acordo com as 

práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis ás entidades supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), e 

pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção 

relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. 

(3) Responsabilidade dos Auditores Independentes 

Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis com base em nossa auditoria, conduzida de 

acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos 

auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis 

estão livres de distorção relevante. Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a 

respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações contábeis. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento 

do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por 

fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação 

das demonstrações contábeis da Entidade para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não 

para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da Entidade. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da 

adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação 

da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e 

apropriada para fundamentar nossa opinião. 

(4) Opinião 

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis anteriormente referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a 

posição patrimonial e financeira da Associação Civil PRÓ-SAÚDE dos Servidores da Universidade Estadual de Ponta Grossa, em 

31 de dezembro de 2012, o desempenho de suas operações, os seus fluxos de caixa e o valor adicionado para o exercício findo naquela 

data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis ás entidades supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde 

Suplementar (ANS). 

(5) Auditoria dos Valores Correspondentes ao Exercício Anterior 

As demonstrações contábeis do exercício anterior, encerrado em 31 de dezembro de 2012, apresentadas para fins de comparabilidade 

foram por  nós revisadas, cujo relatório sem ressalvas, foi emitido em 14 de janeiro de 2013. 

 

Ponta Grossa (PR), 14 de janeiro de 2014. 

ALPHA AUDITORES INDEPENDENTES 

CRC-PR nº. 004.687/O-6 

VERA LUCIA MACHADO 

Contador CRC-PR n.º025.066/O-9 

 


