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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$ 1.976.743,10 em disponibilidade para fazer frente a possíveis reembolsos de 
despesas médicas; o fundo de reserva acumula o montante de R$ 1.689.079,89 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$ 577.720,03. 
 

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 

DEZEMBRO 2020 635.799,45 435.046,32 94.180,31 59.822,99 4.367.598,25 4.361.067,78 

 

data Receita Despesa

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$     

set/20 639.073,31R$     454.995,64R$     

out/20 635.500,48R$     351.856,53R$     

nov/20 635.340,98R$     466.003,27R$     

dez/20 635.799,45R$     435.046,32R$     

últimos 12 meses

 
 

Boleto de janeiro a dezembro de 2021 
 
Os boletos referentes ao ano de 2021 estarão com vencimento previsto para o dia 10 do mês subsequente. Por 
exemplo: o boleto do mês de janeiro vence dia 10 de fevereiro. Caso não receba o boleto por correio ou por DDA 
de seu banco, entre em contato com a Josiane ou baixe a 2ª via do boleto na página da Pró-Saúde. 
 

 Recomposição dos descontos de reajustes suspensos pela ANS 
 
Já no mês de janeiro estamos efetuando a cobrança da primeira parcela, conforme orientação da Agência 
Nacional de Saúde Complementar. A cobrança (recomposição) dos descontos efetuados de setembro a dezembro 
de 2020, serão feitos em 12 parcelas de igual valor (janeiro a dezembro). 
 

 

ASSOCIADO: MANTENHA OS CUIDADOS PRECONIZANOS EM RELAÇÃO A COVID. 
 

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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