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PALAVRA DO DIRETOR

A PRÓ-SAÚDE - Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar, entidade sem
fins lucrativos, denominada como Organização Social vem através deste, demonstrar o resultado
anual de 2015, referente ao contrato de gestão nº 001/2015 celebrado junto ao Estado do Rio de
Janeiro, através da Secretaria de Saúde do Estado (SES/RJ), tendo como por objeto a
operacionalização da gestão e a execução de ações e serviços de saúde na Unidade de Pronto
Atendimento Itaboraí, UPA 24h, CNES 7065507, em tempo integral, que assegure assistência
universal e gratuita à população.

A PRÓ-SAÚDE visa assegurar a prestação de serviços assistenciais em caráter contínuo e
eficiente, objetivando o aumento da capacidade de atendimento e a redução da espera para
realização de atendimentos, consultas, exames e resultados, promovendo, desta forma, maior
qualidade no atendimento ao usuário da Unidade de Pronto Atendimento Itaboraí – UPA 24h.

Com foco na Portaria 2648 de 07 de novembro de 2011, cujo objetivo é de redefinir as
diretrizes para implantação do componente Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h) e do
conjunto de serviços de urgência 24 (vinte e quatro) horas da Rede de Atenção às Urgências, em
conformidade com a Política Nacional de Atenção às Urgências.

Este relatório vem demonstrar as atividades desenvolvidas no ano de 2015, no processo de
estruturação, organização e gestão dos recursos necessários para o cumprimento dos objetivos
propostos no Contrato de Gestão 001/2015, de forma a prestar contas dos recursos utilizados com
o gerenciamento e a assistência integral e interdisciplinar com maior agilidade e eficiência no
atendimento à população, promovendo economia nos processos de trabalho.

1. ANÁLISE GLOBAL DO HOSPITAL
1.1

METAS CONTRATUAIS QUANTITATIV AS

Análise do Resultado:
- Conforme cláusula do Termo de Referência do Contrato nº 001/2015:
9.1. Metas Quantitativas: A avaliação da CONTRATADA quanto ao alcance de metas quantitativas será feita com base
na Produção Mensal de Atendimentos Médicos por Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24h e deverá situar-se em
torno de 300 atendimentos médicos / dia / UPA 24h, com tolerância de 25% abaixo ou acima da média.

- Meta cumprida em todos os meses de 2015, atigindo média final de 12% acima do contratado.
Comentário:
- No mês de dezembro, devido a crise financeira instalada no Estado do Rio de Janeiro, que
provocou atrasos e a insuficiência de repasse de recursos e mediante estoque mínimo de materiais
e medicamentos existentes na unidade, o atendimento foi restrito para “garantir” uma assistência
aos pacientes classificados como amarelo e vermelho (pacientes de riscos) do dia 16/12 ao dia
24/12/2015.

1.2 METAS CONTRATUAIS QUALITATIVAS
1.2.1 TAXA DE SATISTAFAÇÃO DOS USUÁRIOS

Análise do Resultado:
- Excetuando o mês de dezembro, meta cumprida em todos os meses de 2015, atigindo média final de
83%.
- Conforme cláusula do Termo de Referência do Contrato nº 001/2015:
9.3 A avaliação qualitativa mensal da CONTRATADA será realizada, a partir de mês 2, pela soma dos pontos obtidos no mês,
conforme item 9.2;
- Tendo como data de início das atividades 03/08/2015, os resultados do mês de agosto, conforme cláusula

acima não são considerados.
Comentário:

Dado à restrição da unidade, realizada no mês de dezembro, as amostragens e o resultado ficaram
comprometidos

1.2.2 TAXA DE PRONTUÁRIOS MÉDICOS CORRETAMENTE FINALIZADOS APÓS O ATENDIMENTO

Análise do Resultado:
- Meta cumprida em todos os meses de 2015, atigindo média final de 100%.

Comentário:
- Aguardamos retorno da solicitação enviada à SES/RJ de encerramentamento dos BAMs da outra gestão
(aproximadamente 1.300 BAMs).

1.2.3 TAXA DE USUÁRIOS CLASSIFICADOS COMO RISCO VERMELHO (TEMPO MÁXIMO DE ESPERA
ATENDIMENTO)

Análise do Resultado:
- Meta cumprida em todos os meses de 2015, atigindo média final de 100%.

Comentário:
- Pacientes “vermelhos” são prontamente atendidos na sala vermelha pela equipe multiprofissional, não
passando pelos processos de acolhimento e classificação de risco como os demais. Portanto, o
atendimento é feito sempre de imediato, mesmo que o registro no sistema seja feito após o tempo
estipulado.

1.2.4 TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE USUÁRIO

Análise do Resultado:
- Meta cumprida em todos os meses de 2015, atigindo média final de 0,32%.

Comentário:
- Apesar de cuprimos a meta contratual, encontramos muitas dificuldades de transferir os pacientes por
meio das centrais de regulação. A grande maioria dos pacientes foram transferidos através de contatos
com o NIR das unidades.

1.2.5 TAXA DE REVISÃO DE PRONTUÁRIOS PELA COMISSÃO DE REVISÃO DE ÓBITO

Análise do Resultado:
- Meta cumprida em todos os meses de 2015, atigindo média final de 100%.

Comentário:
- Ata da Comissão de Revisão de Óbitos é encaminhada, mensalmente, na prestação de contas.

1.2.6 TAXA DE REVISÃO DE PRONTUÁRIOS PELA COMISSÃO DE CCIH

Análise do Resultado:
- Meta cumprida em todos os meses de 2015, atigindo média final de 100%.

Comentário:
- Ata da Comissão de Revisão de CCIH é encaminhada, mensalmente, na prestação de contas.

1.2.7 TAXA DE REVISÃO DE PRONTUÁRIOS DAS SALAS AMARELAS E VERMELHAS

Análise do Resultado:
- Meta cumprida em todos os meses de 2015, atigindo média final de 100%.

Comentário:
- Através da Comissão de Revisão de Prontuários, identificamos em todos os pacientes das salas de
observação da unidade, a presença no prontuário dos registros do acolhimento, classificação de risco,
atendimento inicial, e evolução médica e de enfermagem, bem como a existência das prescrições médicas
e as checagens da enfermagem para as mesmas.Todos com evidências de carimbo e assinatura em
meios físicos.

1.2.8 TAXA DE USUÁRIO ADULTO CLASSIFICADO AO RISCO, PELO ENFERMEIRO

Análise do Resultado:
- Meta cumprida em todos os meses de 2015, atigindo média final de 92%.

Comentário:
- Funcionamos com duas salas de classificação de risco em tempo integral. Procuramos classificar 100%
dos nossos usuários, apesar da meta estabelecer 70%.

1.2.9 TAXA DE USUÁRIOS CLASSIFICADOS COMO RISCO VERDE (DESDE O ACOLHIMENTO)

Análise do Resultado:
- Meta não cumprida.

Comentário:
- Evidenciamos uma grande demanda de atendimentos classificados como verde, média em 2015 de 80%
de todo atendimento da unidade, principalmente, provinda dos problemas vivenciados no município de
Itaboraí, que é o caso do Hospital Municipal Desembargador Leal Junior, Policlínicas e PSFs que
constantamente devido restrições em seus atendimentos direcionam seus pacientes à nossa unidade.
- Quando assumimos a unidade, as filas para atendimento chegavam a bater 4h30min de espera, fato
este que impacta diretamente neste indicador, porém com o evoluir de nossa gestão, implantamos o
médico rotina e o clínico intermerdiário, o que reduziu significativamente o tempo de espera dos
atendimentos e elevou a qualidade dos nossos atendimentos, e começamos a apresentrar uma tendência
favorável ao cumprimento da meta.

1.2.10 TAXA USUÁRIOS CLASSIFICADOS COMO RISCO AMARELO (TEMPO MÁXIMO DE ESPERA
ATENDIMENTO)

Análise do Resultado:
- Meta não cumprida.

Comentário:
- Evidenciamos uma grande demanda de atendimentos classificados como verde, média em 2015 de 80%
de todo atendimento da unidade, principalmente, provinda dos problemas vivenciados no município de
Itaboraí, que é o caso do Hospital Municipal Desembargador Leal Junior, Policlínicas e PSFs que
constantamente devido restrições em seus atendimentos direcionam seus pacientes à nossa unidade.
- Quando assumimos a unidade, as filas para atendimento chegavam a bater 4h30min de espera, fato
este que impacta diretamente neste indicador, porém com o evoluir de nossa gestão, implantamos o
médico rotina e o clínico intermerdiário, o que reduziu significativamente o tempo de espera dos
atendimentos e elevou a qualidade dos nossos atendimentos, e começamos a apresentrar uma tendência
favorável ao cumprimento da meta.

1.2.11 TAXA DE PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES

Análise do Resultado:
- Meta cumprida em todos os meses de 2015, atigindo média final de 100%.

Comentário:
- Conforme cláusula do Termo de Referência do Contrato nº 001/2015:
9.3 A avaliação qualitativa mensal da CONTRATADA será realizada, a partir de mês 2, pela soma dos pontos obtidos no mês,
conforme item 9.2;
- Tendo como data de início das atividades 03/08/2015, os resultados do mês de agosto, conforme cláusula

acima não são considerados.

1.3 QUADRO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO

Atividades

1

2

3

4

5

Taxa de Satisfação dos Usuários

Total de usuários satisfeitos

566

Total de usuários entrevistados

602

Total de prontuários médicos corretamente
Taxa de prontuários médicos
finalizados após o atendimento
corretamente finalizados após o
Total de prontuários analisados pela comissão de
atendimento
revisão de Prontuários
Total dos usuários classificados como risco
Taxa de usuários classificados
vermelho, atendidos em tempo <=5 minutos,
como risco vermelho com
contados desde a chegada até o inicio do
tempo máximo de espera para
atendimento
atendimento <= 5 minutos
Total de usuário classificado como risco vermelho
Taxa de transferência de
usuário

7

8

9

10

11

Taxa de usuário adulto
classificado ao risco, pelo
enfermeiro

51

80%

10

100%

9

100%

100%

9

0%

1%

10

Pontos

80%

80%

10

22

100%

9

100%

100%

9

0%

1%

10

100%

8

100%

100%

90%

10

138

70%

10

12.926

12.060

100%

100%

8

80%

100%

90%

10

94%

70%

10

90%

80%

1295

9

0%

1%

10

100%

100%

8

14

100%

100%

8

111

100%

90%

10

8.085

92%

70%

10

52%

80%

0

85%

90%

0

100%

100%

8

1002
84%

8

100%

5.952

90%

0
1184

48
100,0%

25

0

1548

100%

100%

3.071
64%

0

9

8.786

9.562

84%

100%

111

6.151
0

100%

14

12.864

59%

0

13

138
93%

22

8

12

131

80%

13
100%

12

77%

7.365

17

100%

Pontos

22

17
8

Meta

158

11.393

100%

77

%

158
100%

25

Qtde

100

25

0

Total de usuários classificados como risco verde em
Taxa de usuários classificados tempo <= 50 minutos, medidos desde o acolhimento 5.435
como risco verde desde o
ao atendimento médico
acolhimento < = 50 minutos Total de usuários atendidos classificados como risco
9.139
verde
Total de usuário classificado como risco amarelo
Taxa usuários classificados
atendidos em tempo <= 30 minutos, desde o
1534
como risco amarelo com tempo
acolhimento ao atendimento médico
máximo de espera para
Total de usuários atendidos e classificados como
atendimento <=30 minutos
1827
risco amarelo
Total de profissionais médicos com cadastro no
50
Taxa de profissionais médicos CNES
cadastrados no CNES
Total de médicos na Unidade
50

Meta

155

21

131

400

Dezembro

%

155

100%

0

Qtde

500

21

Total de usuário adulto classificado quanto ao risco,
12.044
por enfermeiro
Total de usuários registrados

94%

51

11.182

Total de prontuários das salas amarela e vermelha
Taxa de revisão de prontuários
revisados
das salas amarelas e vermelhas
Total de prontuários das salas amarela e vermelha

Pontos

100

Total de usuários atendidos

Total de prontuários de usuários com infecção
Taxa de Revisão de Prontuários,
revisados pela CCIH
pela Comissão de CCIH
Total de prontuários de usuários com infecção

Meta

100%

41

Total de prontuários revisados pela Comissão de
Taxa de Revisão de Prontuários
Óbito
pela Comissão de Revisão de
Óbito

Novembro

%

100

Total de usuário transferidos

Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito

6

Outubro
Qtde

48
100%

100%

8

48

48

Total

82

Total

82

Total

72

Conceito

A

Conceito

A

Conceito

A

Acreditamos que o objeto do Contrato nº 001/2015 (“Operacionalização da gestão e a
execução de ações e serviços de saúde a serem prestadas na Unidade de Pronto Atendimento
Itaboraí – UPA 24h, em tempo integral, que assegure assistência universal e gratuita à população”)
celebrado entre o Estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria de Estado (SES) e Pró Saúde
Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar, foi alcançado independente das
intercorrências comumente encontradas, fato este evidenciado pelo “Conceito A” em todos os
meses de 2015.
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Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar
Unidade de Pronto Atendimento UPA - Itaboraí/RJ
CNPJ nº 24.232.886/0146-21
Balanço Patrimonial em 31 de dezembro - Em reais
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixas
Contas a receber
Estoques
Outros ativos circulante

Nota

Demonstração dos fluxos de caixa - Método Indireto
Período findo em 31 de dezembro - Em reais
De 03 de agosto a 31
de dezembro de 2015
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Superávit do período
883.913
Ajustado por:
Depreciação e amortização
695
Superávit do período ajustado
884.607
Variações nos ativos e passivos
Contas a receber
(2.272.584)
Estoques
(177.662)
Outros ativos circulante
(105.098)
Fornecedores
1.061.104
Honorários médicos
25.976
Obrigações sociais e trabalhistas
1.171.910
Obrigações fiscais
128.265
Estoques de terceiros
150.280
Outros passivos circulante
55.333
Provisão para descontinuidade
151.596
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais
1.073.728
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aquisição de imobilizado e intangível
(23.988)
(23.988)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Empréstimos tomados com partes relacionadas
249.996
Caixa líquido gerado pelas atividades de investimentos
249.996
Aumento
do
caixa
e
equivalentes
de
caixa
1.299.736
Demonstração das mutações do patrimônio líquido
Demonstração aumento do caixa e equivalentes de caixa
Período findo em 31 de dezembro - Em reais
No início do período
Patrimônio Superávit
1.299.736
social do período
Total No fim do período
1.299.736
Superávit do período
883.913 883.913 Aumento do caixa e equivalentes de caixa
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
883.913 883.913
Em 31 de dezembro de 2.015
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
Descrição
2015

2015 Passivo e patrimônio liquido
Nota
2015
Circulante
4
1.299.736
Fornecedores
7
1.061.104
5
2.272.584
Honorários médicos
8
25.976
6
177.662
Obrigações sociais e trabalhistas
9
1.171.910
105.098
Obrigações fiscais
10
128.265
3.855.080
Partes relacionadas
11
249.996
Não circulante
Estoques de terceiros
12
150.280
Imobilizado
23.293
Outros passivos circulante
55.333
23.293
2.842.864
Total do ativo
3.878.373 Não circulante
151.596
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
Provisão para descontinuidade
13
151.596
Demonstração do resultado Período findo em 31 de dezembro - Em reais
Patrimônio líquido
De 03 de agosto a 31 Superávit do período
883.913
Nota de dezembro de 2015
883.913
Receitas operacionais
Total do passivo
3.878.373
Receitas com subvenções - custeio
15
8.830.657
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
Doações
49.750
631 Demonstração do resultado abrangente Período findo em 31 de dezembro - Em Reais
Receitas financeiras
De 03 de Agosto a 31
Total das receitas
8.881.038
de Dezembro de 2015
Despesas operacionais
Superávit
do
período
883.913
Despesas com pessoal
16
(5.096.269)
Serviços de terceiros
17
(1.282.822) Outros resultado abrangentes
Resultado
abrangente
do
período
883.913
Custos corporativos compartilhados
18
(455.803)
As
notas
explicativas
são
parte
integrante
das
demonstrações
fi
nanceiras
Drogas, medicamentos e materiais
19
(940.160)
(7.775.054)
(199.924)
(22.147)
(222.071)
Total das despesas
(7.997.125)
883.913
Superávit do período
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
Despesas gerais e administrativas
Despesas financeiras

20

Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras Período de 03 de Agosto a 31 de Dezembro de 2.015 - Cifras apresentadas em reais
1. Contexto operacional: a) Objetivos Sociais: A Pró-Saúde Associação Beneficente
de Assistência Social e Hospitalar, de agora em diante denominada “a Entidade”, é
uma Entidade civil, de direito privado, sem fins lucrativos, filantrópica e que tem por
finalidade, de acordo com seu estatuto social: I - Prestar assistência à saúde e serviços
médico-hospitalares a quantos procurarem seus serviços, sem distinção de nacionalidade, raça, credo religioso, opinião política ou qualquer outra condição, tanto em regime
de internação quanto ambulatorial. II - Prestar assistência social por meio de asilos, creches e outras atividades que ajudem a comunidade a se realizar. III - Desenvolver a pesquisa, tanto pura quanto aplicada, sobretudo em seus estabelecimentos, para favorecer
o aperfeiçoamento das atividades da saúde. IV - Levar a efeito atividades de saúde comunitária, com vistas à prevenção da doença, orientação sanitária e imunização. Ainda
de acordo com o seu estatuto para atingir suas finalidades a Pró-Saúde desenvolverá as
seguintes atividades: I - Desenvolver atividades educacionais na saúde, podendo fundar
e manter escolas, faculdades e cursos em geral e franqueá-los a quem de direito os
procurar, podendo inclusive conceder bolsas de estudo. II - Prestar serviços em administração hospitalar, na modalidade de assessoria e/ou consultoria técnicas, diagnóstico
ou a administração propriamente dita, a Entidades congêneres ou não e também a
estabelecimentos próprios ou de terceiros, públicos ou privados. O eventual resultado
das atividades remuneradas deverá ser obrigatoriamente, aplicado no desenvolvimento
de suas finalidades. A Pró-Saúde prestará assistência gratuita aos que não tiverem
recursos, na proporção, ao menos, que preceitua a legislação em vigor, nos estabelecimentos próprios e naqueles eventualmente aceitos em comodato ou qualquer outra
forma de contratação. b) Contrato de gestão - unidade de pronto atendimento (UPA)
Itaboraí/RJ: A Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar
em 03 de Agosto de 2.015, em caráter emergencial, celebrou com a Secretaria Estadual
de Saúde-RJ, contrato de gestão para gerenciamento e execução de atividades e serviços de saúde a ser desenvolvido na Unidade de Pronto Atendimento Upa 24 horas, com
vigência de 06 (seis meses). 2. Base de preparação: As demonstrações financeiras
foram elaboradas com base nas práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, os pronunciamentos, as orientações e as interpretações
emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e as normas emitidas pelo
Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a Resolução CFC n° 1.409/12
que aprovou a ITG 2002, para as Entidades sem finalidade de lucros. A emissão dessas demonstrações financeiras foi aprovada pela diretoria em 22 de Março de 2.016.
2.1 Base de Mensuração: As demonstrações financeiras foram preparadas com base
no custo histórico com exceção dos instrumentos financeiros mensurados pelo valor
justo por meio do resultado. 2.2. Moeda funcional e moeda de apresentação: Essas
demonstrações financeiras são apresentadas em real, que é a moeda funcional da Entidade. 3. Resumo das principais práticas contábeis: As políticas contábeis descritas
em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente a todos os períodos
apresentados nessas demonstrações financeiras. a) Estimativas contábeis: A elaboração de demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil requer que a Administração da Entidade use de julgamento na determinação e
registro de estimativas contábeis. Ativos e passivos significativos sujeitos a essas estimativas e premissas inclui a provisão para créditos de liquidação duvidosa e provisão
para contingências, quando constituídas, o valor residual do ativo imobilizado e a provisão para descontinuidade. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas
poderá resultar em valores diferentes dos estimados em razão de imprecisões inerentes
ao processo da sua determinação. b) Ativos circulantes e não circulantes: • Caixa
e equivalentes de caixa: Incluem valores em caixa, contas bancárias e investimentos
de curto prazo com liquidez imediata e vencimento igual ou inferior a 90 (noventa) dias
e com risco insignificante de variação no valor de mercado, sendo demonstrados pelo
custo acrescido de juros auferidos.• Contas a receber de clientes: As contas a receber
de clientes correspondem aos valores a receber de clientes pela prestação de serviços
no curso normal das atividades da Entidade. São registradas pelo valor faturado, obedecendo ao regime contábil da competência. • Estoques: Os estoques são avaliados
ao custo médio de aquisição, que não exceda o valor de realização e referem-se aos
produtos de materiais médico-hospitalares, de conservação e consumo geral, higiene,
lavanderia, gêneros alimentícios e medicamentos. • Imobilizado: Refere-se aos bens
corpóreos adquiridos e são demonstrados pelo valor do custo de aquisição. Contempla
a depreciação correspondente, que é calculada pelo método linear e leva em consideração o tempo de vida útil e econômica estimado dos bens. c) Passivos circulantes
e não circulantes: Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos
valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável dos correspondentes
encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial. d) Provisões: Uma provisão é reconhecida no balanço quando a Entidade possui
uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, e é provável
que em recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são
registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. e) Patrimônio
social: Composto pelos resultados obtidos ao longo do período de existência da Entidade, que não tem capital social, devido à sua natureza jurídica de associação, conforme
prevê o art. 44 e seguintes do Código Civil. A unidade teve início em 2015, portanto, não
possui resultados acumulados. f) Receitas e despesas: O resultado das operações é
apurado pelo regime de competência, tendo o seu valor apurado, incorporado ao patrimônio social. Receitas de subvenções custeio: As receitas auferidas por subvenções
correspondem à cobertura dos gastos de custeio dos respectivos objetos contratados,
e são reconhecidas no resultado do período proporcionalmente aos gastos incorridos.
Custos e despesas: Os custos e despesas incorridos correspondem basicamente às
despesas com pessoal, o consumo de materiais e medicamentos hospitalares, serviços médicos necessários ao funcionamento da unidade hospitalar, serviços de terceiros
relacionados direta ou indiretamente ao funcionamento das operações hospitalares,
despesas administrativas e os custos corporativos compartilhados. g) Instrumentos
financeiros: • Ativos financeiros não derivativos: A Entidade reconhece os recebíveis e depósitos inicialmente na data em que foram originados. Todos os outros ativos
financeiros são reconhecidos inicialmente na data da negociação na qual se torna uma
das partes das disposições contratuais do instrumento. Entidade tem os seguintes ativos financeiros não derivativos: caixa e equivalentes de caixas e contas a receber. •
Passivos financeiros não derivativos: Todos os passivos financeiros não derivativos
da Entidade são reconhecidos inicialmente na data de negociação na qual se torna
uma parte das disposições contratuais do instrumento. A Entidade baixa um passivo
financeiro quando tem suas obrigações contratuais retiradas, canceladas ou vencidas.
A Entidade tem os seguintes passivos financeiros não derivativos: fornecedores, honorários médicos e partes relacionadas. 4. Caixa e equivalentes de caixa:

Descrição
Fundo Fixo (a)
Banco Conta Movimento (b)

Provisão para descontinuidade – Multa rescisória FGTS
Contribuição Patronal ao INSS
2015
Isenção da Contribuição Patronal ao INSS
3.133
PIS
1.296.603
Outras
1.299.736

(151.596)
(1.029.784)
1.029.784
(44.088)
(20.221)
(5.096.269)

17. Serviços de terceiros
(a) Corresponde aos valores em caixa em 31 de dezembro de 2015. (b) Corresponde aos
Descrição
valores em depósitos bancários, no Banco Bradesco S/A, em 31 de dezembro de 2015.
Serviços de terceiros
5. Contas a receber:
Descrição
2015 Serviços médicos de terceiros
2.272.584
Secretaria Estadual de Saúde - RJ – Repasse de custeio
2.272.584
Subsequente ao encerramento do exercício social, e até a data de apresentação dessas
demonstrações financeiras os valores não foram totalmente recebidos.
6. Estoques:
Descrição
2015
Medicamentos e Insumos reembolsáveis
Insumos não reembolsáveis

124.416
53.246
177.662

7. Fornecedores:
Descrição
Materiais e medicamentos
Imobilizado
Serviços Pessoa Jurídica
Serviços Pessoa Física

2015
304.144
6.158
750.674
128
1.061.104
8. Honorários médicos: Os honorários médicos a pagar estão registrados pelo valor de
liquidação das obrigações e apresentam a seguinte composição:
Descrição
2015
Honorários médicos pessoa jurídica
25.976
25.976
9. Obrigações sociais e trabalhistas
Descrição
2015
Salários e ordenados
668.454
INSS de Terceiros
29.664
Provisão de Férias e encargos
458.196
Outras
15.596
1.171.910
10. Obrigações fiscais:
Descrição
2015
Imposto de renda retido na fonte
74.949
Imposto sobre serviço retido na fonte
8.296
PIS, COFINS e Contribuição Social Retidos na Fonte
4.156
40.864
ISS na Fonte a Recolher
128.265
11. Partes relacionadas:
Descrição
2015
Empréstimos entre unidades (a)
126.575
Pró-Saúde – Sede Administrativa (b)
123.421
249.996
(a) – Empréstimos: Corresponde a empréstimos efetuados às outras unidades
pertencentes à Pró-Saúde Associação Beneficentes de Assistência Social e Hospitalar,
sem a cobrança de encargos e prazo para devolução. (b) – Custos Corporativos
Compartilhados: Refere-se aos valores a repassar à Sede Administrativa da Pró-Saúde
Associação Beneficentes de Assistência Social e Hospitalar, pela contraprestação
de serviços relativo ao apoio técnico especializado, administração e processamento
de informações, denominado de custo corporativo compartilhado. 12. Estoques de
terceiros: Corresponde a materiais e medicamentos enviados pela Secretaria de
Saúde do Estado do Rio de Janeiro, para utilização no processo de custeio operacional
da unidade, para os quais foram considerados como empréstimos. O reconhecimento
se deu registrando em seu ativo os estoques, em contrapartida, reconhecendo esses
montantes como obrigação perante a Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro,
observado que a manutenção e o consumo desses estoques são cíclicos dentro do
curso normal das atividades e a restituição efetiva ocorrerá por ocasião do encerramento
do respectivo contrato de gestão. 13. Provisão para descontinuidade de contrato:
Os valores provisionados a título de descontinuidade das atividades correspondem à
multa rescisória do FGTS de 50% sobre o valor dos depósitos nas contas vinculadas,
mediante a previsão de rescisão de contrato de trabalho no encerramento do contrato
de gestão. Esses custos incorridos são parte integrante dos orçamentos, reconhecidos
mediante provisão e distribuídos ao longo dos períodos do contrato de gestão pactuado.
A movimentação da provisão no período foi a seguinte:
Descrição
2015
Adições (Nota 16 – despesa com pessoal)
151.596
151.596
14. Provisão para contingências: A Entidade não possui nenhum processo de natureza civil ou trabalhista com probabilidade de perda provável ou possível, em trâmite na
justiça em 31 de dezembro de 2.015 e 2.014. 15. Receitas com subvenções - custeio:
As receitas com subvenções – custeios correspondem ao contrato de gestão pactuado
com a Secretaria do Estado de Saúde – RJ. Os valores são relativos à cobertura dos
gastos de custeio dos respectivos objetos contratados e em 31 de dezembro de 2.015
montam a R$ 8.830.657. 16. Despesas com pessoal:
Descrição
2015
Salários e ordenados
(3.073.761)
Horas extras e adicionais
(67.895)
Décimo terceiro salário
(334.125)
Adicional Noturno
(126.518)
Gratificações/Quinquênios
(248.384)
Vale transporte
(54.779)
Insalubridade
(154.261)
Férias
(465.732)
FGTS
(354.909)

2015
(1.016.265)
(266.557)
(1.282.822)
18. Custos corporativos compartilhados: Refere-se ao custo corporativo compartilhado da Sede Administrativa, relativo ao apoio técnico especializado, administração
e processamento de informações da unidade hospitalar. 19. Drogas, medicamentos
e materiais:
Descrição
2015
Medicamentos
(385.357)
Material de uso do paciente
(108.666)
Alimentação terceirizada
(357.758)
(88.379)
Outras
(940.160)
20. Despesas gerais e administrativas
Descrição
2015
Energia elétrica
(134.823)
Água
(13.685)
Prêmios de Seguros
(13.350)
Manutenções
(4.345)
Viagens e ajuda de custo
(2.984)
Bens de pequeno valor
(2.783)
Depreciação e amortização
(695)
Outras
(27.259)
(199.924)
21. Instrumentos financeiros: Os instrumentos financeiros que a Entidade possui são
classificados da seguinte forma:
Descrição
2015
Ativos
Valor justo por meio do resultado
Caixa e equivalentes de caixa
1.299.736
Recebíveis
Contas a receber – Contrato de Gestão
2.272.584
3.572.320
Total
Passivos
Pelo custo amortizado
Fornecedores
1.061.104
Honorários médicos
25.976
249.996
Partes relacionadas
Total
1.337.076
22. INSS Cota patronal: (a) Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social: Em 28 de junho 2.012, a entidade protocolou o pedido de renovação do CEBAS
(Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social) no Ministério da Saúde,
relativo ao triênio 2.013 a 2.015, em cumprimento ao art. 34 da Lei 12.101/09, sendo
que até a data de aprovação dessas demonstrações financeiras, ainda não foi julgado.
Em 01 de agosto de 2.015 foi protocolado novo requerimento de renovação, registrado
pelo SIPAR nº 25000.100966/2015-61 e está aguardando análise em ordem cronológica. O CEBAS esteve válido durante todo o exercício de 2.015 por determinação do art.
8º do Decreto Federal nº 8.242/14. A Pró-Saúde atende assim os requisitos constitucionais e legais referentes à concessão e renovação do CEBAS, o que lhe reconhece
a imunidade em relação aos tributos a ela referidos, principalmente a cota patronal.
(b) Apresentação da cota patronal: A cota patronal e sua respectiva isenção estão
demonstradas na nota explicativa nº 16 – Despesas com pessoal não afetando o resultado do exercício. (c) Ganhos ou perdas e riscos potenciais: A cota patronal do
INSS registrada em contas de resultado não potencializa qualquer ganho ou perda,
excetuando-se a desoneração da contribuição de seus custos e despesas operacionais
que lhe atribui maior eficiência no desenvolvimento de suas atividades. 23. Imunidade
e isenção tributária: A Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e
Hospitalar – Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Itaboraí/RJ, é uma entidade sem
fins lucrativos, imune ao recolhimento do imposto de renda e isenta da contribuição
social sobre o superávit, assim como em relação à contribuição patronal do INSS. Com
relação aos demais tributos sobre as atividades próprias, destacamos: PIS (Programa
de Integração Social): A entidade está sujeita ao pagamento da contribuição para o PIS
calculada sobre a folha de salários à alíquota de 1% de acordo com a Lei n° 9.532/97.
COFINS (Contribuição para financiamento da seguridade social): A entidade é isenta do
pagamento da Cofins incidente sobre as receitas de suas atividades próprias, de acordo
com as Leis n° 9.718/98 e 10.833/03. A isenção das contribuições usufruídas foram:
Descrição
2015
Contribuição para o financiamento da seguridade social (COFINS)
266.431
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)
79.552
Contribuição patronal ao INSS
1.029.784
1.375.767
24. Eventos subsequentes: O Contrato de gestão pactuado entre a Pró-Saúde e o
Governo do Estado do Rio de Janeiro, para gestão da Unidade de Pronto Atendimento
(UPA) Itaboraí/RJ, estava previsto para encerrar em 02 de Fevereiro de 2016. Entretanto, até a data de aprovação dessas demonstrações financeiras, as atividades operacionais ainda não foram interrompidas, o que deverá ocorrer nos próximos meses.
Composição
Dom Eurico dos Santos Veloso
Jocelmo Pablo Mews
Presidente
Diretor Geral da Pró-Saúde
Júlio Gonçalves Mendes
Guilherme Porto Capibaribe
Diretor Geral do Hospital
Diretor Financeiro do Hospital
Claudia Patrícia Souza da Silva
David Martins Ferreira
Contador do Hospital
Contador Geral
CRC: RJ 107964
CRC: SP195413/O-2 “S” - RJ

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras
Aos Administradores Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e
Hospitalar Unidade de Pronto Atendimento (UPA) - Itaboraí-RJ.
Examinamos as demonstrações financeiras da Pró-Saúde Associação Beneficente
de Assistência Social e Hospitalar – Unidade de Pronto Atendimento (UPA) –
Itaboraí/RJ, que compreende o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2.015 e
as respectivas demonstrações do resultado e do resultado abrangente, das mutações
do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de 03 de agosto a 31 de
dezembro de 2.015, assim como o resumo as principais práticas contábeis e demais
notas explicativas. Responsabilidade da administração sobre as demonstrações
financeiras: A administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada
apresentação dessas demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários
para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante,
independentemente se causada por fraude e erro. Responsabilidade dos auditores
independentes: Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas
demonstrações financeiras com base em nossa auditoria, conduzida de acordo
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o
cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada

e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações
contábeis estão livres de distorção relevante. Uma auditoria envolve a execução de
procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores
e divulgações apresentados nas demonstrações financeiras. Os procedimentos
selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de
distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causadas por
fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos
relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras
da Entidade para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas
circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses
controles internos da Entidade. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação
das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela
administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações financeiras
tomadas em conjunto. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e
apropriada para fundamentar nossa opinião com ressalva. Base para opinião com
ressalva sobre as demonstrações financeiras: Estoques: Em 31 de dezembro de
2.015 os estoques da Entidade montam o valor de R$ 177.662. Não nos foi possível
firmar juízo sobre a existência e valorização do mesmo por inventário físico, bem como

por meio de outros procedimentos de auditoria. Opinião com ressalva: Em nossa
opinião, exceto pelo assunto descrito no parágrafo Base para opinião com ressalva,
as demonstrações financeiras apresentam adequadamente, em todos os aspectos
relevantes, a posição patrimonial e financeira do Pró-Saúde Associação Beneficente
de Assistência Social e Hospitalar – Unidade de Pronto Atendimento (UPA)
Itaboraí/RJ em 31 de dezembro de 2015, o desempenho de suas operações e os seus
fluxos de caixa para o período de 03 de Agosto a 31 de Dezembro de 2015, de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Ênfase: Continuidade operacional:
Conforme mencionado na nota explicativa 26 – Eventos subsequentes, o contrato de
gestão celebrado entre a Pró-Saúde e o Governo do Estado do Rio de Janeiro, para
administração da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) – Itaboraí/RJ, deverá ser
encerrado no exercício de 2016. Os ativos e passivos estão registrados pelos valores
contábeis e não pelos valores de realização e liquidação, em virtude da unidade ainda
estar em operação. Nossa opinião não está ressalvada em função desse assunto.
Itaboraí, 22 de Março de 2.016. LM Auditores Associados - CRC 2SP018.611/O-8.
Mauricio Diácoli - CRC 1SP129.562/O-5 “S”- RJ.
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO
Nome: PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR
CNPJ: 24.232.886/0001-67
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:
1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a
exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos
em Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou
garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de
execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de
certificação da regularidade fiscal.
Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 18:41:00 do dia 29/02/2016 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/08/2016.
Código de controle da certidão: 0846.85B9.84A7.948B
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CNDConjuntaSegVia... 06/04/2016
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Certificado de Regularidade do FGTS - CRF
Inscrição:
Razão Social:

24232886/0001-67
PRO SAUDE ASSOC BENEF DE ASSIST SOCIAL E
HOSPITALAR
Nome Fantasia:A M S S ESCRITORIO CENTRAL
R GUAICURUS 563 / AGUA BRANCA / SAO PAULO / SP /
Endereço:
5033-001

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere
o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta
data, a empresa acima identificada encontra-se em situação
regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos
devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 28/03/2016 a 26/04/2016
Certificação Número: 2016032801085606920149

Informação obtida em 06/04/2016, às 10:39:51.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp?VARPes...

06/04/2016
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
COM EFEITO DE NEGATIVA

Nome: PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E
HOSPITALAR (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 24.232.886/0001-67
Certidão nº: 15218983/2016
Expedição: 05/02/2016, às 09:46:43
Validade: 02/08/2016 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
Certifica-se que PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA
SOCIAL E HOSPITALAR (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº
24.232.886/0001-67, CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas
no(s) processo(s) abaixo, com débito garantido ou exigibilidade
suspensa:
0000796-79.2011.5.05.0021
0001232-65.2012.5.08.0103
0000586-21.2013.5.08.0103
0000075-86.2014.5.08.0103
0000001-24.2013.5.08.0117
0002419-73.2011.5.08.0126

-

TRT
TRT
TRT
TRT
TRT
TRT

05ª
08ª
08ª
08ª
08ª
08ª

Região
Região
Região
Região
Região
Região

*
*
*
**
**
**

* Débito garantido por depósito, bloqueio de numerário ou penhora
de bens suficientes.
** Débito com exigibilidade suspensa.
Total de processos: 6.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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INFORMAÇÃO IMPORTANTE
A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos
da negativa (art. 642-A, § 2°, da Consolidação das Leis do
Trabalho), atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da
pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou
garantidos por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens
suficientes.
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