
 
 

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

BOLETIM 126 
dezembro de 2014 

 
O objetivo deste boletim é divulgar o trabalho desenvolvido nos meses de outubro e novembro de 2014. 
 

SALDO DISPONÍVEL E FUNDO DE RESERVA - com valores referentes ao mês de novembro de 2014, a PRÓ-
SAÚDE conta com a importância de R$-2.572,59 em disponibilidade para fazer frente a possíveis reembolsos de 
despesas médicas e o fundo de reserva acumula o montante de R$ 1.614.629,25 e um Imobilizado no valor de R$ 
540.310,87. 

 
Obs: informamos aos Associados que viramos o mês de novembro de 2014 com um saldo de cobrança a cobrar 
de R$ 186.408,50. 

 
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  

Proporcional 

Valor de 
Resgate 
Líquido  

Final 

Conta Correntes 
Pró-Saúde 
Reembolso 

Out/14 369.151,05 493.386,99 3.679,62 1.573.194,42 1.993.885,71 1.958.090,63 16.411,11 

Nov/14 409.101,88 373.919,26 38.862,24 1.573.194,42 2.006.081,67 1.968.498,99 446.361,46 

 
VALORES REEMBOLSADOS - desde sua criação a PRÓ-SAÚDE já efetuou reembolsos de despesas médicas 
para seus associados e dependentes no valor total de R$ 25.809.720,17  perfazendo uma média mensal de R$ 
156.422,55. 
 
DESCREDENCIAMENTO 
Informamos  a pedido do Dr. MARCELO JACOMEL  - Cirurgião Plástico, por motivos pessoais, a solicitação de 

seu  descredenciamento de nossa associação a partir de 20 de janeiro de 2015. 
 
HORÁRIO DE ATENDIMENTO 

Comunicamos aos Associados que a Associação Civil Pró-Saúde dos Servidores da UEPG sita à Rua Senador 
Pinheiro Machado, 446, atende os interessados pessoalmente, telefone ou por Email, de segunda a sexta feira das 
8:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00 horas. 
 
AVISO AOS ASSOCIADOS 

Conforme comunicado do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Ponta 
Grossa, a data de 19/12/2014 sexta feira, será comemorado a Emancipação Política do Paraná, portanto conforme 
a Lei 4658 de 18/12/62 fica consagrada a data de 19 de dezembro como feriado estadual, não havendo portanto 
expediente interno neste dia.   
 
NOVIDADE NO SITE 

Para que haja mais segurança nas informações disponibilizadas em nosso SITE (uepg.br/prosaude), o acesso ao 
extrato de serviços e reembolsos será realizado através do nº da matricula do sócio titular, mais uma  senha que 
consiste no seu  nº do CPF. 
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE 

Com a implantação do novo programa da Pró-Saúde, ficamos obrigado a criar mais dois dígitos em sua matrícula, 
com isso,  solicitamos que aqueles que possuem em suas Carteiras da Pró-Saúde a matrícula sem dígito, que  
façam o obséquio de nos procurarem em nossa sede para que possamos regularizar essa informação para que no 
futuro não gere problemas tanto ao Sr. associado como também à Associação.   
 
NOTA - Solicitamos aos associados que dentro do possível não façam uso do Sistema Único de Saúde – SUS, 

tanto para internamento, consultas, exames ou despesas ambulatoriais, em virtude de que os valores dos 
procedimentos serão convertidos através da Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos  - TUNEP 
(Resolução - RE nº 5 da ANS), a qual transforma os valores para cobrança por intermédio da ANS ao plano de 
saúde do associado, sendo este valor convertido, maior do que os valores reembolsados pela tabela da AMB / 
1996, que  usamos como referência para os nossos reembolsos. 

TELEFONE DA PRÓ-SÁUDE 
3220-3301 
3224-3301 
3224-9108 

(deixe seu recado que voltamos a falar com você) 



 
 

 
   

MENSAGEM 

 
 

Celebremos e anunciemos o Natal  do Senhor, com ardente 
amor, cheios de esperança e unidos na mesma fé da família de 

Nazaré. 
Abramos nosso coração para acolhê-lo. 

Desejamos um Natal muito feliz e um próspero Ano 
Novo, são  os votos da 

Associação Civil Pró-Saúde  
dos Servidores da Universidade Estadual de  

Ponta Grossa 

 


