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RESUMO ECONÔMICO E FINANCEIRO 

 

 
SALDO DISPONÍVEL, FUNDO DE RESERVA E IMOBILIZADO – Com valores referentes ao mês de novembro/2020, a 
PRÓ-SAÚDE conta com a importância de R$ 1.856.055,44 em disponibilidade para fazer frente a possíveis reembolsos de 
despesas médicas; o fundo de reserva acumula o montante de R$ 1.654.332,01 e um Imobilizado no valor de R$ 561.505,74. 
Obs: informamos aos Associados que viramos o mês com um saldo a cobrar de R$ 633.526,30. 
 

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 

NOVEMBRO/2020 635.640,98 466.003,27 91.961,64 643.387,45 4.190.945,26 4.184.494,32 

  

ATENÇÃO 
 

Encerramento do ano e entrega de notas e recibos para reembolso 
 
Devido ao calendário exíguo do mês de dezembro para fechamento contábil, informamos nossos associados de 
que a data limite para entrega de notas e recibos é o dia 18 de dezembro até as 11 horas. 

 
Boleto de dezembro de 2020 

 
Todos os boletos referentes ao mês de dezembro estão com vencimento previsto para o dia 10 de janeiro de 
2021. Caso não recebida seu boleto por correio ou por DDA de seu banco, entre em contato com a Josiane. 
 

 Recomposição dos descontos de reajustes suspensos pela ANS 
 
Por decisão da Agência Nacional de Saúde Complementar, a cobrança (recomposição) dos descontos efetuados 
de setembro a dezembro de 2020, serão feitos a partir de janeiro de 2021 em 12 parcelas de igual valor. 
 

NATAL E FINAL DE ANO 
 
Desejamos a todos os nossos associados, servidores e conveniados um Feliz Natal e que o Ano de 
2021 venha para recolocar todas as coisas nos seus devidos lugares e que traga saúde, paz e 
prosperidade para todos, ao mesmo tempo em que nos colocamos a disposição para servir da melhor 
maneira possível. 

 
Estaremos fechados para atendimento ao público nos dias 24, 30 e 31 de dezembro (apenas 
com trabalho interno). Retornamos dia 4 de janeiro com expediente normal.’ 
 

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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