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Objetivo deste boletim é divulgar o trabalho desenvolvido no período de dezembro de 
2005 a janeiro de 2006, encaminhar anexo a cópia  do  Balanço Patrimonial dos 
exercícios findos em 31 de dezembro para análise, bem como comunicar aos prezados 
associados, que se encontram a disposição (Pró-Saúde - Centro, Bloco A) os Extratos 
de Contribuição Mensal para fins de Imposto de Renda, cópias dos recibos 
reembolsados no ano de 2005  
 
SALDO DISPONÍVEL E FUNDO DE RESERVA - com valores referentes ao mês de 
janeiro de 2005, a PRÓ-SAÚDE conta com a importância de R$ 93.512,09 em 
disponibilidade para fazer frente a possíveis reembolsos de despesas médicas e o fundo 
de reserva acumula o montante de R$1.503.917,44. 
 
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    Valor de 
Resgate 

Final 

Valor de 
Resg. Líq. 

Proporcional 

Conta 
Correntes 
Pró-Saúde
Reembolso

Dez/05 168.990,81 127.915,55 17.858,56 1.505.191,00 1.668.078,31 1.655.165,20 11.967,07 
Jan/06 200.052,74 125.672,77 19.407,00 1.578.022,53 1.680.463,51 1.717.038,76 3.329,57 

 
VALORES REEMBOLSADOS - desde sua criação a PRÓ-SAÚDE já efetuou 
reembolsos de despesas médicas para seus associados e dependentes no valor total de 
R$5.426.615,42 perfazendo uma média mensal de R$ 37.948,36. 
 



DADOS PARA ANÁLISE DO 4º TRIMESTRE DE 2005 – Conforme análise desenvolvida 
pela ANS, listamos abaixo números para leitura e análise dos senhores associados: 
 
Descrição           4º Trim.  

ano          
Taxa 

Incremento
 do Trim. 

 

Incremento 
 acumulado 

Nº de beneficiários 901 0,00 0,00 
  
Beneficiários expostos 839 -2,44 -0,71 
  
Eventos  
Exames complementares 2.230 20,09 12,40 
Terapias 767 8,33 57,17 
Internações 48 17,07 45,45 
Consultas médicas 11 37,50 -42,11 
Total de Eventos 3056 16,91 18,73 
  
Freqüência de Utilização:  
Exames complementares 83.983,57 -32,85 36,89 
Terapias 66.163,64 28,69 212,76 
Internações 166.238,80 11,54 1,00 
Consultas médicas 0,00 0,00 0,00 
  
Indicadores de serviços  
Índice de exames p/ consulta 20.272,73 -12,66 94,14 
Índice de terapias p/ consulta 6.972,73 -21,21 171,48 
  
Despesas  
Exames complementares 83.983,57 -32,85 36,89 
Terapias 66.163,64 28,69 212,76 
Internações 166.238,80 11,54 1,00 
Total c/despesas assistenciais 316.386,01 -2,74 25,28 
 
 
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 nosso associados para uma futura aprovação em assembléia a ser 
marcada. 
 
 
EXTRATO ANUAL DE CONTRIBUIÇÃO  E COMPROVANTES DE REEMBOLSOS  
REALIZADOS NO ANO DE 2005 – a Diretoria informa que, conforme ocorreu no ano 
anterior não vão ser 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  – Praça Santos 
Andrade, nº 1.  
 
ESCLARECIMENTO – Informamos que as dúvidas que geraram sobre Emergência 
comunicadas no Boletim Anterior (nº 55), se referem somente aos sócios ainda em 
período de Carência. 
 



MUDANÇA DE DATA – Em virtude do feriado do dia 28/02/06, comunicamos que 
excepcionalmente neste mês de fevereiro de 2006, a data limite para entrega de notas 
e/ou recibos para reembolso será 24/02/06 até as 15:00 horas. 
 
CONTA CORRENTE PARA CRÉDITO – Necessitamos com urgência as informações 
com relação ao Banco, Agência e Número da Conta Corrente que os sócios irão 
movimentar, para que possamos realizar os créditos oriundos dos reembolsos,  aqueles 
que não informarem iremos realizar o crédito na Conta Corrente do Banco Itaú já 
informada anteriormente. 
 
CONVÊNIOS 
Medicina Nuclear Alto da XV Ltda -  Rua Mal. Deodoro, 3020 – Alto da XV – Curitiba – 
Pr. Telefone: 041-3362-9778. 
 
DESCREDENCIAMENTO 
Associação de Proteção à Maternidade e Infância de Ponta Grossa - APMI ( Santana 
Unimed Hospital) atendendo solicitação do interessado, informamos que a partir  de 
15/03/06, deixará o rol de credenciados de nossa Associação, conforme previsão da  
CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO do instrumento do contrato. 
 
Eloina do Rocio Valenga Baroni - atendendo solicitação do interessado, informamos 
que a partir  de 14/03/06, deixou o rol de credenciados de nossa Associação, conforme 
previsão da  CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO do instrumento do contrato. 
  
Gilberto Baroni - atendendo solicitação do interessado, informamos que a partir  de 
14/03/06, deixou o rol de credenciados de nossa Associação, conforme previsão da  
CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO do instrumento do contrato. 
 
MUDANÇA DE ENDEREÇO 
Domingos Aluisio Campores e Áurea  Lucia Gomes Campores , Rua Barão do Cerro Azul, 618 – 
Centro - Ponta Grossa  - Pr.. 
 
 
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES QUANDO DE ACÊRTO DE CONTAS PRÓ-SAÚDE. 
01)- Apresentação da Carteira de Sócio no ato da contratação do serviço médico; 
02)- Todas as contas deverão vir precedidas e acompanhadas de  Requisição Médica; 
03)- Nota Fiscal e ou Recibo acompanhado da fatura individual descritiva dos 
procedimentos realizados e dos respectivos valores; 
04)- Pagamento de uma visita médica por especialidade ao dia, no valor de R$ 46,80 a 
unidade; 
05)- Consultas tanto em consultório como em ambulatório deverão ser pagas no valor de 
R$ 46,80, não reembolsáveis pela Pró-Saúde; 
06)- Despesas consideradas de Alto Custo (orteses e próteses) somente serão 
reembolsadas pelo valor estipulado na Nota Fiscal do distribuidor de origem; 
07)- Todos os procedimentos médicos são calculados e reembolsados com base na 
Tabela da Associação Médica Brasileira de 1996, acrescida de 20%; 
08)- Os medicamentos oriundos de despesas de internamento ou exames são calculados 
e reembolsados com base no guia Farmacêutico “Brasíndice” do mês em curso; 



09)- As despesas de internações hospitalares serão reembolsadas pela tabela da 
ASSEPAS com valor unitário da U.B.H. de R$ 0,36, acrescidas de 20%; 
10)- Não são reembolsáveis os valores consignados como taxa de internação as quais 
deverão ser pagas pelo sócio; 
11)- Serão reembolsáveis  nos casos de medicina intensivista somente os médicos 
plantonistas; 
12)- Os exames laboratoriais serão reembolsáveis, limitados a 2 (dois) exames por 
procedimento por  mês; 
13)- Os procedimentos de acupuntura serão reembolsáveis, limitados a 50 sessões a 
cada 365 dias; 
14)- Os procedimentos fisiátricos serão reembolsáveis limitados a 20 sessões por 
modalidade e patologia a cada 365 dias; 
15)- Somente serão reembolsáveis no caso de tratamento a portadores mentais, 
desintoxicação decorrentes de tratamento de dependência química e /ou alcoolismo 
dentro dos seguintes limites: 
a)- 30 dias/ano de internamento em hospital psiquiátrico para distúrbios mentais. 
b)- 15 dias/ano de internamento em clinica de tratamento reconhecida para dependência 
química e/ou alcoolismo; 
16)- Remoção do paciente internado até 500 (quinhentos) quilômetros, por via rodoviária; 
17)- As despesas com Radiologia Intervencionista não são reembolsáveis. 
 
 
A GORDURINHA É PREOCUPANTE? 
Um simples cálculo permite saber se o seu peso compromete ou não sua saúde. Para 
saber se você realmente está acima do peso, utilize o IMC, Índice de Massa Corporal. 
Divida seu peso pela altura ao quadrado. Por exemplo: uma pessoa com 1,70m de altura 
e 70Kg, tem IMC igual a 24,2 [ 70 : por (70x1,70)]. O resultado é avaliado da seguinte 
forma: Menor que 18 significa desnutrição. De 18 a 26 significa normal. De 26 a 30, 
sobrepeso e acima de 30, obesidade (casos com IMC acima de 40 são considerados 
graves). 
A mensuração de obesidade em crianças é feita pelo cálculo do IMC aplicado a uma 
curva de crescimento. Consulte seu médico e informe-se! 
 
 
NOVOS SÓCIOS - Conclamamos nossos colegas servidores a colaborar na divulgação dos serviços 
prestados pela Pró-Saúde com o objetivo de aumentar o número de sócios. Para tal informamos que, 
doravante os benefícios  oferecidos aos nossos associados/ servidores da Universidade Estadual de Ponta 
Grossa podem ser oferecidos a uma pessoa da comunidade pontagrossense, através desta corrente 
conseguiremos alcançar nosso  objetivo de fortalecer cada vez mais a nossa associação. 
Lembramos que maior  número de  sócios, maiores serão os benefícios por nós recebidos em relação ao 
atendimento dos médicos, clínicas,  hospitais e laboratórios credenciados.  
 
MENSAGEM AO ASSOCIADO 
A partir do Boletim anterior (nº 45), a Pró-Saúde está concedendo o espaço abaixo em 
seus Boletins, para que os associados utilizem com a finalidade de relatar fatos de 
interesse de nossa comunidade. 
 
 
 
 



ESPAÇO DO ASSOCIADO 
 

BEM VIVER 
 
1. DOMINE a língua. Quem é sempre menos do que pensa. Cultive uma voz baixa e 
suave. O modo de falar impressiona mais do que o que se fala. 
2. PENSE antes de fazer uma promessa e depois não a quebre, nem dê importância 
ao quanto lhe custa cumpri-la. 
3. NUNCA deixe passar uma oportunidade para dizer uma coisa meiga e animadora 
a uma pessoa ou a respeito dela. 
4. TENHA interesse nos outros – em suas ocupações, em seu bem-estar, seus lares e 
família. Seja sempre alegre com os que riem e lamente com os que choram. Aja de 
tal maneira que as pessoas com quem se encontrar sintam que você lhes dispensa 
atenção e lhes dá importância. 
5. SEJA alegre. Conserve para cima os cantos da boca. Esconda suas dores, 
desapontamentos e inquietações, sob um sorriso. Ria das histórias boas e aprenda a 
contá-las. 
6. CONSERVE a mente aberta para todas as questões de discussão. Investigue, mas 
não argumente. É próprio das grandes mentalidades discordar e ainda conservar a 
amizade do seu oponente. 
7. DEIXE as suas virtudes, se as tiver, falarem por si mesmas e recuse a falar das 
faltas e fraquezas dos outros. Condene os murmúrios. Faça uma regra de falar só 
coisas boas dos outros. 
8. TENHA cuidado com os sentimentos dos outros. Gracejos e críticas não valem a 
pena e freqüentemente magoam quando menos se espera. 
9. NÃO faça questão das observações más a seu respeito. Viva de modo que 
ninguém acredite nelas.  
10. NÃO seja excessivamente zeloso dos seus direitos. Trabalhe, tenha paciência, 
conserve-se calmo, esqueça-se de si mesmo e receberá a recompensa. 
 

Durval Teixeira Schülli de Almeida 
 
 
 
 
 

TELEFONE DA PRÓ-SÁUDE 
3220-3301 
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 2005 DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT 
(em Reais) OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO 

ATIVO PASSIVO (em Reais) 
  2005 2004     2005 2004    2005 2004 
CIRCULANTE 1.758.779 1.511.604   PROVISÕES TÉCNICAS 153.251 98.131   CONTRAPRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS 1.366.746 1.118.840 

Disponibilidades 17.858 15.307   Provisão de Risco 74.238 32.287         Provisões Técnicas (55.120) (24.762) 
Aplicações Financeiras 1.740.903 1.496.279   Provisão de Operação 79.013 65.844         Eventos Conhecidos de Assistência Médica (1.196.120) (882.166) 
Títulos e Créd. a Receber 18 18   CIRCULANTE 12.064 9.604   SUPERÁVIT BRUTO 115.506 211.912 

       Obrigações a Pagar - 1   (Despesas) Receitas Operacionais 74.139 42.636 
PERMANENTE 9.670 9.620   Débitos a Pagar de Cooperados 12.064 9.603   Administrativas e Gerais (157.955) (127.909) 

Imobilizado 9.670 9.620   PATRIMÔNIO SOCIAL 1.603.134 1.413.489   Resultado Financeiro 232.093 170.545 
       Patrimônio Social 1.413.489 1.158.941   SUPERÁVIT LÍQUIDO 189.645   

       Superávit (Déficit) a Disposição AGO 189.645 254.548   Resultado Não Operacional - -  
TOTAL DO ATIVO 1.768.449 1.521.224   TOTAL DO PASSIVO 1.768.449 1.521.224   SUPERÁVIT(DÉFICIT) DO EXERCÍCIO 189.645 254.548 
              

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras 
 



NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS   
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2005   

  
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 Societária 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)  - Apuração do resultado 
O resultado é apurado pelo regime de competência de exercícios. 
3.3)  - Permanente 
Demonstrado ao custo histórico de aquisição líquido das depreciações. 
3.4)  - Provisões Técnicas 
Foram constituídas para atender  normativos da ANS e garantir operações. 
Foi  registrado no período ajuste no exercício anterior para adequação das referidas 
normas. 

  
NOTA 04  -PATRIMÔNIO SOCIAL. 
O Patrimônio Social é formado pelo superávit de exercícios, de doações em bens ou 
dinheiro recebidas. 

  
NELSON OSTERNACK  POSTIGLIONI        SERGIO MAURO MONGRUEL 
                     Diretor Presidente                            Contador CRC-PR nº18,836/0-2 

    
PARECER DO CONSELHO CURADOR 
No exercício das atribuições estatutárias, os membros do Conselho Curador – gestão 2006. – da Associação Civil Pró-Saúde dos Servidores da 
Universidade Estadual de Ponta Grossa, examinaram em reunião extraordinária no dia 03 de fevereiro de 2006 conforme ata n.º 37, o balanço 
patrimonial, demonstração do superávit ou déficit do exercício e notas explicativas das demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2005, 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 as fls 35 e 35 verso. 

Ponta Grossa (PR) 03 de fevereiro  de 2006 
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 2005 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 2005, 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 2004, apresentadas para fins de comparabilidade foram 
por  nós revisadas, cujo parecer, sem ressalva, foi emitido em 31 de janeiro de 2005. 

  
Curitiba (PR), 31 de janeiro de 2006 

ALPHA AUDITORES INDEPENDENTES S/C 
CRC-PR n.º 004.687/O-6 

VERA LUCIA MACHADO 
Contador CRC-PR n.º025.066/O-9 

 


