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RESUMO ECONÔMICO E FINANCEIRO 

 
 

SALDO DISPONÍVEL, FUNDO DE RESERVA E IMOBILIZADO – Com valores referentes ao mês de Junho/2021, a 

PRÓ-SAÚDE conta com a importância de R$ 1.903.962,95 em disponibilidade para fazer frente a possíveis reembolsos de 
despesas médicas; o fundo de reserva acumula o montante de R$ 1.871.923,96 e um Imobilizado no valor de R$ 575.374,63. 
Obs: informamos aos Associados que viramos o mês com um saldo a cobrar de R$ 637.707,06. 
 

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 

Resgate Final 

JUNHO 2021 625.870,92 424.569,93 96.949,63 34.886,91 4.542.679,25 4.535.530,16 

 

data Receita Despesa

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

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

set/20 639.103,42R$     454.995,64R$     

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

nov/20 635.482,19R$     466.003,27R$     

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

jan/21 630.930,05R$     322.766,26R$     

fev/21 629.348,03R$     826.943,38R$     

mar/21 626.134,02R$     546.533,11R$     

abr/21 627.393,06R$     351.459,01R$     

mai/21 627.501,85R$     521.238,68R$     

jun/21 625.870,92R$     424.569,93R$     

últimos 12 meses

 
 
REAJUSTE DAS MENSALIDADES (Deliberação Assembleia do dia 9 de julho) 
 
A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) definiu que os planos de saúde individuais ou familiares terão percentual de 
reajuste negativo no período de maio de 2021 a abril de 2022. O índice estabelecido é de -8,19% e reflete a queda das 
despesas assistenciais ocorrida no setor no ano de 2020 em virtude da pandemia de Covid-19. Na prática, o percentual 
negativo resulta em redução na mensalidade que será aplicada no mês de aniversário do plano a partir de agosto de 2021. Os 
associados que tiveram aniversário do plano nos meses de maio, junho e julho receberão o desconto retroativamente nos 
meses de agosto, setembro e outubro, respectivamente. 
Veja na tabela anexa o cronograma de implantação do reajuste negativo (desconto). Para saber qual é o mês de aniversário do 
seu plano entre em contato com a Josiane.  
 

 

ASSOCIADO: REFORÇE OS CUIDADOS EM RELAÇÃO A COVID. 
 

 “Para a vida continuar, é preciso se cuidar! Faça a sua parte contra a Covid-19” 
 

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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