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Objetivo deste boletim é divulgar o trabalho desenvolvido no período de dezembro de 2009 a janeiro 
de 2010, bem como comunicar aos prezados associados, que se encontram a disposição na sede do 
Pró-Saúde os Extratos de Contribuição Mensal para fins de Imposto de Renda, cópias dos recibos 
reembolsados no ano de 2009 e encaminhar anexo à cópia  do  Balanço Patrimonial dos exercícios 
findos em 31 de dezembro para análise, bem como comunicar a realização da ASSEMBLÉIA 
GERAL ORDINÁRIA. 

 
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA - A diretoria convoca os associados em pleno gozo de seus 

direitos sociais, para em 01/03/2010 (segunda feira), às 13h30min,  na sala de Reuniões do Pró-
Saúde sita a 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 2009. 

 
SALDO DISPONÍVEL E FUNDO DE RESERVA - com valores referentes ao mês de janeiro de 
2010, a PRÓ-SAÚDE conta com a importância de R$ 180.707,11 em disponibilidade para fazer frente 
a possíveis reembolsos de despesas médicas e o fundo de reserva acumula o montante de R$ 
2.168.244,81 e um imobilizado no valor de R$ 512678,75.  

 
 

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: 
 

 

Mês Receita Despesa+ 
Reembolso 

Conta 
Correntes 
Bancária 

Aplicação C/ Correntes 
Pró-Saúde 

Reembolso 

Dez/09 289.471,10 160.452,63 1.260,38 2.824.590,89 1.639,99 

Jan/10 194.108,00 136.322,93 36.048,76 2.825.590,89 1.599,21 

 
VALORES REEMBOLSADOS - desde sua criação a PRÓ-SAÚDE já efetuou reembolsos de 
despesas médicas para seus associados e dependentes no valor total de R$ 10.849.333,97 
perfazendo uma média mensal de R$65.753,54. 

 
CONVÊNIOS –  Dr. SÉRGIO LUIZ COCHINSKI  - especialidade Ortopedia/Traumatologia – Rua 

Balduino Taques, 1800 – Órfãs – Ponta Grossa – Pr _ Tel ; (42)3223-1500. 
 



 

COMUNICADO - Informamos que a partir do mês de Dezembro de 2009 o Hospital Nossa Senhora 

das Graças não estará mais realizado o procedimento de Litrotripsia.   
 

 
BALANÇO PATRIMONIAL – Atendendo a legislação ( Lei n  9.656 de 03 / 06 / 1998, artigo 22)     

estamos enviando anexo uma cópia do Balanço Patrimonial dos exercício findos em 31 de dezembro 
juntamente com o parecer dos Auditores independentes para serem analisados pelos nossos 
associados para  apreciação na assembléia. 

 
EXTRATO ANUAL DE CONTRIBUIÇÃO  E COMPROVANTES DE REEMBOLSOS  
REALIZADOS NO ANO DE 2009 – A Diretoria informa que, conforme ocorreu no ano anterior não 

serão enviados os extratos e comprovantes via Correio ( por motivos de economia e extravio), os 
mesmos encontram-se a disposição dos Srs. Associados na sede central da Associação Civil Pró-
Saúde dos Servidores da UEPG  sita a rua Senador Pinheiro Machado, 446 – Ponta Grossa – Pr..  

 
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. 

 

COMUNICADO AOS ASSOCIADOS - Informamos aos nossos associados que a partir do mês de 

março/2010 iremos promover uma campanha publicitária tendo como: 
 
Objetivo 
-Ocupar posição de destaque entre os planos de Saúde em Ponta Grossa; 
-Dar visibilidade e credibilidade à marca Pró-Saúde.UEPG, através de ações promocionais, marketing      
 e comunicação; 
-Detectar nichos de mercado e trabalhar de forma intensa nesses espaços; 
-Aproveitar que os planos de saúde que operam na cidade pouco investem em comunicação e estar  
 presente, de forma efetiva nos veículos de comunicação de massa. 
 
Metas 
-Traduzir o sucesso que o Pró-Saúde.UEPG alcançou junto aos servidores da UEPG para toda a  
 população; 
-Conseguir rentabilidade equivalente a obtida enquanto o Pró-Saúde.UEPG era exclusivo para os  
 servidores da UEPG; 
-Projetar a marca Pró-Saúde.UEPG junto à comunidade e mostrar os seus diferenciais competitivos; 
-Destacar que o Pró-Saúde.UEPG não visa lucro e sim o benefício aos seus associados; 
-Mostrar que no Pró-Saúde.UEPG o sócio tem direito a opinião e voto; 
-Elencar as vantagens que o Pró-Saúde.UEPG oferece, comparado aos planos de saúde conhecidos; 
-Traduzir para o Pró-Saúde.UEPG a creditibilidade que a UEPG possui junto à comunidade; 
-Associar a marca Pró-Saúde.UEPG a segurança no atendimento médico-hospitalar. 

 
 

 

 

 

 

 

 

TELEFONE DA PRÓ-SÁUDE 
(42)3224-9108 

(deixe seu recado que voltamos a falar com você) 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

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 2009 DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT 

(em Reais) OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO 

ATIVO PASSIVO (em Reais) 

  2009 2008       2009 2008       2009 2008 

CIRCULANTE 3.003.832 2.662.661     CIRCULANTE 389.470 357.331     CONTRAPRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS 2.110.425 1.901.319 

Disponibilidades 2.766 7.190     Provisão de Risco 98.848 87.361           Provisões Técnicas (26.969) (180.717) 

Aplicações Vinculadas 291.258 269.299   PEONA 197.660 182.178         Eventos Conhecidos de Assistência Médica (1.374.494) (1.476.277) 

Aplicações Livres 2.664.292 2.366.141     Provisão de Operação 87.792 87.792     SUPERÁVIT BRUTO 708.962 244.325 

Crédito Operações de Saúde 45.516 20.031     Eventos a Liquidar Operações Saúde  1.472 2.305     (Despesas) Receitas Operacionais (142.561) 20.065 

        Outras Contas a Pagar 3.698 -     Administrativas e Gerais (292.945) (233.754) 

NÃO CIRCULANTE 517.430 262.149     PATRIMONIO SOCIAL 3.131.792 2.565.174     Resultado Financeiro 150.959 253.819 

Imobilizado 516.377 261.096     Patrimônio Social 2.565.391 2.300.784       Outras Despesas (575) - 

Intangível 1.053 1.053     Superávit (Déficit) a Disposição AGO 566.401 264.390        

                  

TOTAL DO ATIVO 3.521.262 2.924.810    TOTAL DO PASSIVO 3.521.262 2.924.810     SUPERÁVIT(DÉFICIT) DO EXERCÍCIO 566.401 264.390 

              

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras 

 

 

 

 

 

 

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS   

DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009   

  
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. 

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. 

 

  

NOTA 04  -PATRIMÔNIO SOCIAL. 

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

 

 

 

Nelson Osternack  Postiglioni                                Ires Regina Gaudêncio da Silva 

 Diretor Presidente                                                Contador CRC-PR nº053.378/O-7 

      

PARECER DO CONSELHO CURADOR 

No exercício das atribuições estatutárias, os membros do Conselho Curador – gestão 2009,  da Associação Civil Pró-Saúde dos Servidores da Universidade Estadual de 

Ponta Grossa, examinaram em reunião extraordinária no dia 11 de janeiro de 2010 conforme ata nº. 55 o balanço patrimonial, demonstração do superávit ou déficit do 

exercício e notas explicativas das demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2009, 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 002 do livro nº. 02. 

Ponta Grossa (PR) 11 de janeiro  de 2010 

VANDERSON  ROMKO 

Presidente do Conselho Curador 

  

PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES 

Il.mos Srs. 

Diretores, Curadores e Associados da 

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

(1) Examinamos o balanço patrimonial da Associação Civil PRÓ-SAÚDE dos Servidores da Universidade Estadual de Ponta Grossa, levantado em 31 de dezembro 

de 2009 e as respectivas demonstrações do superávit ou déficit do exercício correspondentes ao exercício findo naquela data, elaborados sob a responsabilidade de 

sua administração. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis. 

(2) Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas Brasileiras de auditoria e compreendem: (a) o planejamento dos trabalhos considerando a relevância dos 

saldos, o volume das transações e o sistema contábil e de controles internos da entidade; (b) a constatação, com base em testes, das evidências e dos registros que 

suportam os valores e as informações contábeis divulgadas; e (c) avaliação das práticas e das estimativas contábeis mais representativas adotadas pela administração 

da entidade, bem como da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto. 

(3) Em nossa opinião, as demonstrações contábeis descritas no parágrafo (1), lidas em conjunto com as notas explicativas, representam 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 2009, o resultado de suas operações referentes ao exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, provenientes da 

Legislação Societária. 

(4) As demonstrações contábeis do exercício anterior, encerrado em 31 de dezembro de 2008, apresentadas para fins de comparabilidade foram por  nós revisadas, cujo 

parecer, sem ressalva, foi emitido em 12 de janeiro de 2009. 

  

Ponta Grossa (PR), 07 de janeiro de 2010 

ALPHA AUDITORES INDEPENDENTES S/C 

CRC-PR nº. 004.687/O-6 

VERA LUCIA MACHADO                                                                                                   CYRO LOPES DE ARAÚJO JUNIOR 

Contador CRC-PR n.º025.066/O-9                                                                                         Contador CRC-PR n.º 050.773/O-9 

  

  


