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RESUMO ECONÔMICO E FINANCEIRO 
 
 

 
ASSEMBLEIA PARA REAJUSTE DE MENSALIDADES – Considerando a atual situação de pandemia, 

deixaremos de convocar assembleia geral extraordinária para deliberar sobre o reajuste das mensalidades para o 
período de julho de 2020 a junho de 2021, em cumprimento as determinações das autoridades municipais que 
orientam pela não realização de reuniões com grande número de pessoas. A Diretoria vem desenvolvendo 
esforços para a realização de assembleias com a utilização de meios virtuais, caso o impedimento para reuniões 
persista por mais tempo, a ponto de colocar em risco a saúde financeira da Pró-Saúde. 
 
SALDO DISPONÍVEL, FUNDO DE RESERVA E IMOBILIZADO – Com valores referentes ao mês de 

MAIO/2020, a PRÓ-SAÚDE conta com a importância de R$ 1.055.837,95 em disponibilidade para fazer frente a 
possíveis reembolsos de despesas médicas; o fundo de reserva acumula o montante de R$ 1.462.289,31 e um 
Imobilizado no valor de R$ 559.498,84. 
Obs: informamos aos Associados que viramos o mês com um saldo a cobrar de R$ 612.880,29. 
 

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 no último mes: 
 

Mês Receita Reembolso Despesas 
Administrativas 

Contas 

correntes 

Aplicações Valor de 

Resg. Final 

MAIO/2020 645.226,47 332.883,83 83.380,43 66.127,26 3.169.207,07 3.163.251,42 

  
 
 

COVID - 19 
 
REFORÇAMOS A NOSSA ORIENTAÇÃO para que nossos associados mantenham o atendimento das 
recomendações das autoridades da área da saúde com vistas ao isolamento social e a adoção de distanciamento 
e de etiqueta respiratória, bem como a quarentena para os idosos e os que se enquadram nos grupos de risco. A 
Pró-Saúde se solidariza com os familiares das vítimas, ao mesmo tempo em que reconhece o esforço de todos os 
que estão na linha de frente para o combate à pandemia  
 
 

CONTATOS DA PRÓ-SÁUDE 
Telefone: (42) 3224-9108  

WhatsApp: (42) 8428-8627 (Josiane) 
E-mail: pro-saude.uepg@uol.com.br 
Site: https://prosaudeuepg.com.br/ 
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