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RESUMO ECONÔMICO E FINANCEIRO 

 

 
SALDO DISPONÍVEL, FUNDO DE RESERVA E IMOBILIZADO – Com valores referentes ao mês de agosto/2020, a 
PRÓ-SAÚDE conta com a importância de R$ 1.576.751,95 em disponibilidade para fazer frente a possíveis reembolsos de 
despesas médicas; o fundo de reserva acumula o montante de R$ 1.558.624,98 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$ 570.591,16. 
 

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 mês: 

 
Mês Receita Reembolso Despesas 

Administrativas 
Contas 

correntes 
Aplicações Valor de 

Resg. Final 

AGOSTO/2020 642.938,30 329.203,25 83.199,98 85.376,93 3.788.990,94 3.782.749,08 

  
 

data Receita Despesa

set/19 626.716,37R$     849.422,97R$     

out/19 633.223,38R$     530.890,18R$     

nov/19 636.196,40R$     453.164,34R$     

dez/19 632.895,83R$     812.814,53R$     

jan/20 634.018,50R$     515.173,19R$     

fev/20 636.130,21R$     491.097,07R$     

mar/20 638.285,15R$     519.965,03R$     

abr/20 641.688,43R$     388.896,64R$     

mai/20 645.226,47R$     341.555,75R$     

jun/20 648.222,72R$     363.436,69R$     

jul/20 646.022,51R$     319.998,92R$     

ago/20 642.938,30R$     337.463,50R$     

últimos 12 meses

 
 

SUSPENSÃO DOS REAJUSTES POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA (COVID – 19) 
 
Por determinação da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, estão suspensos os reajustes por mudança 
de faixa etária a partir de 1º de setembro até 31 de dezembro de 2020, retroativo a janeiro de 2020. Portanto, a 
Pró-Saúde fará os ajustes necessários para emitir os boletos de cobrança com os valores descontados no mês de 
outubro, assim como procederá os ajustes no desconto em folha da UEPG. Segundo a orientação da ANS, os 
valores suspensos serão recompostos nos boletos de janeiro a abril de 2021. Qualquer dúvida em relação aos 
valores cobrados, os Associados poderão solicitar esclarecimentos diretamente com um dos diretores da Pró-
Saúde. Para maiores informações ver http://www.ans.gov.br/aans/noticias-ans/consumidor/5920-suspensao-de-
reajustes-2020. 
 

 
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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