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RESUMO ECONÔMICO E FINANCEIRO 

 
 

SALDO DISPONÍVEL, FUNDO DE RESERVA E IMOBILIZADO – Com valores referentes ao mês de junho/2022, a 

PRÓ-SAÚDE conta com a importância de R$ 653.751,47 em disponibilidade para fazer frente a possíveis reembolsos de 
despesas médicas; o fundo de reserva acumula o montante de R$ 2.223.665,17 e um Imobilizado no valor de R$ 586.384,63. 
 

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 2022 563.483,75 582.557,98 81.539,26 28.416,63 3.974.982,42 3.963.583,71 

 
 

REAJUSTE DAS MENSALIDADES (Deliberação Assembleia do dia 14 de julho) 
 

A Assembleia Geral Extraordinária deliberou autorizar a aplicação do índice de 11,19% sobre 
as mensalidades atuais em conformidade com o limite permitido pela Agência Nacional de 
Saúde Suplementar (ANS) (15,5%), para vigorar no período de maio de 2022 a abril de 2023. 
O índice foi estabelecido pela recomposição do reajuste negativo do ano passado (2021) de 
8,19%, acrescido do reajuste dos servidores do Estado do Paraná de 3,00% 
(8,19+3,00=11,19). 
 
O reajuste na mensalidade – retroativo a maio de 2022 – será aplicado no mês de aniversário 
do plano a partir de julho de 2022. Os associados que tiveram aniversário do plano nos meses 
de maio e junho, terão cobrado o reajuste retroativamente nos meses de julho e agosto, 
respectivamente. 
 
Para saber qual é o mês de aniversário do seu plano consulte na sua carteira de associado a 
data de ingresso no plano ou entre em contato com a Josiane. 

 
EXTRATO ANUAL DE CONTRIBUIÇÃO E DE REEMBOLSOS REALIZADOS NO ANO DE 2021 – A  

 

 
 

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

WhatsApp: (42) 8880-9381 (Josiane) 
Site: https://prosaudeuepg.com.br/ 
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