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COMPOSIÇÃO DOS CONSELHOS DA 

FUNDAÇÃO PRÓ-CORAÇÃO 

 

 INSTITUIDORES 

Em 1996 alguns cidadãos expoentes dos meios 

econômico, empresarial e político do país 

interessados em dar a suas contribuições ao 

desenvolvimento em uma entidade de apoio ao 

Instituto Nacional de Cardiologia (então Hospital 

de Cardiologia de Laranjeiras), resolveram 

instituir a Fundação Pro-Coração, relacionados a 

seguir: 

Raphael de Almeida Magalhães, 

Jorge Raimundo Filho, 

Ronaldo Cezar Coelho, 

Miro Teixeira, 

Pedro Ramos de Carvalho, 

Antonio Alberto Gouveia Vieira, 

Carlos Scherr, 

Wilson Mirza Abraham, 

Mauro Ribeiro Viegas Filho, 

Antonio Dias Leite Neto, 

Márcio João de Andrade Fortes, 

Carlos Augusto Montenegro e 

Moisés Glat 

 Infelizmente dois membros do conselho 

dos Instituidores vieram a falecer, deixando 

um enorme vazio nos nossos quadros (Moisés 

Glat e Raphael de Almeida Magalhães).  

 

 

CONSELHO CURADOR 

Órgão de orientação superior da Fundação Pró-

Coração, competindo nomear e dar posse aos 

integrantes do Conselho Diretor e Conselho 

Fiscal. Deliberar anualmente sobre as 

demonstrações financeiras, a prestação do 

Conselho Diretor, ouvindo o Conselho Fiscal, 

manter auditoria externa em caráter permanente, 

fiscalizar a gestão do Conselho Diretor e 

Conselho Fiscal. 

 

COMPOSIÇÃO ATUAL   

Andrey José de Oliveira Monteiro, Médico, 

Membro Nato na condição de Diretor Geral do 

Instituto Nacional de Cardiologia; 

- Aurora Felice, Médica, Membro Nato na 

condição de Coordenadora Hospitalar do 

Instituto Nacional de Cardiologia; 

- Representante da Divisão de Cirurgia 

Cardíaca: Dr. Rodrigo Coelho Segalote, Médico; 

- Representante da Divisão de Terapia 

Intensiva: Dra. Ana Luiza Castello 

Branco, Médica, 

- Representante da Divisão de 

Enfermagem: Lourdes Alexandrina de 

Castro Neves, Enfermeira. 

- Representante do SUS: José Carlos de 

Moraes, Médico, Diretor do Departamento de 

Gestão Hospitalar no Rio de Janeiro, 

representante do Sistema Único de Saúde 

- Secretária: Ludmila Talita Pinheiro da 

Silva 

 

CONSELHO DIRETOR 

 O Conselho Diretor é o órgão executivo da 

FUNDACOR composto de integrantes nomeados 

pelo Conselho Curador. Compete ao Conselho 

Diretor cumprir e fazer cumprir as decisões do 

Conselho Curador; elaborar os programas e 

projetos relativos às atividades da Fundação, o 

orçamento anual, as demonstrações, a prestação 

de contas e os relatórios circunstanciados das 

atividades das atividades e da situação 

econômico-financeira da fundação, a serem 

submetidos ao Conselho Curador; celebrar os 

contratos, acordos e convênios de interesse da 

fundação; adquirir bens, contratar serviços de 

terceiros, admitir empregados  ou demiti-los, e 

realizar outros atos imprescindíveis  à manutenção 

das atividades da fundação , conforme dispuser de 

seu regimento interno; fazer publicar, quando 

necessário demonstrações financeiras.    

  

PRESIDENTE 

- Carlos Scherr, Médico, CPF nº 

550.290.927-04 
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 DIRETOR TESOUREIRO 

- Clécio Maria Gouvea, Médico, CPF 

109.573.327.04 

 

 

 

 

 

Mandato da atual diretoria: 

Início: 

30/06/2014 
 

Término:  

30/06/2016 

 

A. ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO EXERCÍCIO ANTERIOR 

 

Informe os dados relativos a eventuais alterações estatutárias da Entidade ocorridas no último 

exercício: 

Cartório: 

17º Ofício de Notas 

 Data do Registro: 

 30-04-2002 

Município/ UF: 

 Rio de Janeiro-RJ 

 

Finalidade da alteração: 

 

Adaptar o estatuto às finalidades do objeto e alteração do nome do órgão apoiado de Hospital de 

Cardiologia Laranjeiras para Instituto  Nacional de Cardiologia  Laranjeiras, do Ministério da Saúde 

 

 
 

 

B- RECURSOS HUMANOS 

 

Informar a quantidade de pessoas que colaboram com a entidade: 

 

 

Colaboradores 

 
Quantidade 

Funcionários 4 

Estagiários remunerados 0 

Total de pessoal ocupado assalariado 4 

Voluntários permanentes 3 

Voluntários eventuais 1 

Estagiários não remunerados 0 

Total de pessoal ocupado não remunerado 4 

Nº de trabalhadores autônomos que prestaram serviços no exercício 

anterior 

5 

Quantidade de diretores remunerados 0 

Quantidade de diretores não remunerados 3 
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C- RESPONSÁVEL PARA CONTATO COM A ENTIDADE OU UNIDADE 

Indique uma pessoa que conheça detalhadamente a Entidade e que seja de fácil contato para o 

público em geral: 

 

Nome: LUDMILA TALITA PINHEIRO DA SILVA 

 

Cargo: Assistente Social 

 

DDD/ Telefone: 021 -2265-5331 E-mail: talitaludmila@hotmail.com 
  

 

 

 

 

 

D- APRESENTAÇÃO  

 

 

A Fundação Pró-Coração – FUNDACOR é uma Entidade de direito privado, sem fins lucrativos, de 

natureza técnica, científica, cultural, assistencial, fundada no Município do Rio de Janeiro em 09 de 

fevereiro de 1996, com a finalidade colaborar com o Instituto Nacional de Cardiologia (INC) e em suas 

parcerias com Universidades, instituições públicas e privadas no Brasil e no Exterior, em programas de 

desenvolvimento e intercâmbio tecnológico, ensino e pesquisas na área de ciências da saúde, 

especificamente aquelas ligadas às doenças do coração e correlatas, envolvendo a demanda da população no 

contexto do atendimento do INC. 

  Institui bolsas de estudos, estágios e remuneração condigna a técnicos, estudiosos e pesquisadores 

que possam contribuir para a consecução dos objetivos estatutários desde que assim permitam seus recursos 

e  colabora com as atividades de ensino na área de saúde do Estado do Rio de Janeiro. 

Seu publico alvo são crianças, adolescentes e famílias, não constituindo uma comunidade própria, 

pois os usuários vêm de varias localidades devido a escassez da referencia dos serviços prestados. Daí a 

identificação dos conflitos e apelos vivenciados, pelos usuários diante da multiplicidade de valores e contra 

valores presentes na realidade em que vivem. 

Constata-se que a maioria das famílias atendidas encontra-se em situação de vulnerabilidade e risco 

social, cujos responsáveis estejam, ou não, inseridos no mercado de trabalho e renda, formal ou informal 

sem distinção étnica, gênero, orientação sexual ou religiosa, bem como a pessoa portadora de deficiência.   



                                                                                                                                 
RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO 2015 5 

 

 
5 

No ano de 2015 foram executados de  15  (quinze) projetos: 

  

I. PROJETO DE REABILITAÇÃO CARDÍACA  

II. PROJETO DE DIAGNÓSTICO PRECOCE E PREVENÇÃO DE CARDIOPATIA 

INFANTIL 

III. PROJETO SISTEMA DE VALORES DO INSTRUMENTO EQ5D DE MENSURAÇÃO 

DE QUALIDADE DE VIDA EUROQOL (FINEP) 

IV. PROJETO DE TELESSAÚDE E TELEMEDICINA (FINEP) 

V. REDE NACIONAL DE TERAPIA CELULAR (RNTCC) (FINEP) 

VI. CENTRO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO PARA INTERVENÇÕES 

CARDIOVASCULARES HIBRIDAS DE ALTA COMPLEXIDADE. (FINEP) 

VII. PROJETOS DE PESQUISAS CLÍNICA COM O EXERCÍCIO DE PARCERIAS 

LABORATORIAIS. 

VIII. PROJETO CUSTO-EFETIVIDADE EM ALTA COMPLEXIDADE CARDIOVASCULAR 

NO SUS 

IX. PROJETO DE MESTRADO PROFISSIONAL FUNDACOR/ INC 

X. PROJETO DE COOPERAÇÃO TÉCNICO CIENTÍFICA  

XI. AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIA EM SAÚDE PARA CONITEC 

XII. ADEQUAÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E CONTROLE DA HIPERTENSÃO 

ARTERIAL PARA A REALIDADE DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS, RJ: 

SÍNTESE DE EVIDÊNCIAS. 
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XIII. AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE PARA O DEPART. DE CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE 

XIV. CARGA DAS DOENÇAS-TABACO RELACIONADAS PARA O BRASIL E IMPACTO 

ECONÔMICO DA POLÍTICA TRIBUTÁRIA SOBRE DESFECHOS DE SAÚDE E DE 

PRODUTIVIDADE - CUSTOS DIRETOS. 

XV. DIAGNÓSTICO PRECOCE DE CARDIOPATIAS CONGÊNITAS ATRAVÉS DO 

ULTRASSON MORFOLÓGICO FETAL E DA TRIAGEM NEONATAL PELO TESTE 

DO CORAÇÃOZINHO: SÍNTESE DE EVIDÊNCIAS. 

 

 

 

 

 

 

 

I - Descrição: PROJETO DE REABILITAÇÃO CARDÍACA 

 

 

Objetivo: Implementar um programa de medicina preventiva através de uns programas de exercícios com 

a organização de um serviço de reabilitação cardíaca de baixo custo à um impacto na saúde dos indivíduos 

e qualidade de vida, junto com intervenções médicas, nutricionais e psicológicas. 
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Público Alvo: Pacientes do SUS, encaminhados pelo Instituto Nacional de Cardiologia. 

  

 

Período de Realização: De segunda a sexta feira das 8H as 15H, pelo periodo de 12 meses, podendo ser 

prorrogado por igual periodo.  

Resultados Obtidos:  
 

- Controle e melhoria das doença cardiovascular, física, psíquica, auto-estima através de uma 

intervenção multidisciplinar; 

- Diminuição de eventos cardiológicos e mortalidade, 

- Abertura de um espaço para a prevenção primária e secundária dos quadros de profissionais do 

INC; 

- Criação de um centro de ensino e pesquisa na área de cardiologia do exercício; 

- Transformação do INC em centro de referência nessa área, possibilitando consultorias junto a 

instituições públicas e privadas. 

 

Período de Realização: Iniciada em 2009  estando em plena vigencia. 

Nº Total de Beneficiários Atendidos: 32 

Nº de Beneficiários Atendidos de Forma Gratuita: 32 / 100% 

Nº de Beneficiários Atendidos de Forma Parcialmente Gratuita: 0 

Percentual de Gratuidade Parcial: 0% 

Nº de Beneficiários Atendidos de Forma Não Gratuita: 0 
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II  - PROJETO DE DIAGNÓSTICO PRECOCE E PREVENÇÃO DE CARDIOPATIA INFANTIL 

Descrição: No campo do diagnóstico precoce e prevenção de cardiopatia infantil a Fundação Pro-Coração 

desenvolveu, um importante projeto para detectar precocemente a presença de cardiopatia estrutural nas 

escolas do município do rio de janeiro seja esta congênita ou adquirida, com destaque para a cardiopatia 

reumática por sua alta prevalência em nosso meio. 

 

Objetivo: Determinar a prevalência de fatores de risco para doenças cardiovasculares nas crianças 

avaliadas, afim de, instituir medidas específicas de prevenção. 

 

Público Alvo: Equipe de gestão e administração da instituição; bem como a equipe da área assistencial, 

propiciando ferramentas de gestão de pessoal e financeira; além de garantir a implantação do prontuário 

eletrônico do paciente e a automação de toda cadeia de suprimento, via código de barras, garantindo um 

maior controle do gasto e otimiação da execução orçamentária e financeira. Este procedimento envolverá a 

revisão de todos os processos de trabalho do Instituto, sendo, portanto, muito mais que a instalação e 

configuração de um aplicativo gerencial, mas, fundamentalmente, um procedimento de desenvolvimento 

institucional. 

Período de Realização: Iniciada em 2012 estando em plena vigencia. 

Resultados Obtidos: Implantar um modelo de detecção mais precoce de risco para doenças 

cardiovasculares e definir incidência atual de crianças portadoras de cardiopatia, diminuindo desta forma a 

incidência de complicações desta patologia, através de medidas preventivas a serem instituídas nas fases 

iniciais da doença. 

Nº Total de Beneficiários Atendidos: 177 

 

Nº de Beneficiários Atendidos de Forma Gratuita: 177/100% 

Nº de Beneficiários Atendidos de Forma Parcialmente Gratuita: 0 

Percentual de Gratuidade Parcial: 0% 

Nº de Beneficiários Atendidos de Forma Não Gratuita: 0 

 

 

 

        

 

 

 

CONVÊNIOS COM A FINEP – FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS 

 

 

III - Descrição: Projeto de Telessaúde e Telemedicina - Convênio FINEP nº 01.10.06.79.00 
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Objetivo: Implantar uma central de cardiologia com vistas a padronização no atendimento dos eventos em 

cardiologia e cirurgia cardíaca nos diversos níveis de atenção de modo a permitir avaliação dos exames e 

emitir um laudo mais rapidamente. 

Público Alvo: usuário do sistema único de saúde 

Período de Realização: Iniciada em 2010 estando em plena vigência. 

Resultados Obtidos: 

 -  Instrumento de auxilio no atendimento a populaçao de baixa renda, localizada em pequenos municipios, 

de dificil acesso aos grandes centros, onde assistência médica de qualidade é escassa.  

 

Nº Total de Beneficiários Atendidos: 200 

Nº de Beneficiários Atendidos de Forma Gratuita:200/100% 

Nº de Beneficiários Atendidos de Forma Parcialmente Gratuita: 0 

Percentual de Gratuidade Parcial: 0% 

Nº de Beneficiários Atendidos de Forma Não Gratuita: 0 

 

IV-  Descrição: “Projeto Sistema de valores do instrumento EQ5D de mensuração de qualidade de vida” - 

CONVÊNIO FINEP nº 01.11.0292.00  

 

Objetivo: Avaliar a qualidade de vida relacionada à saúde da população, através de visitas domiciliares  

considerando cinco dimensões: mobilidade, cuidados pessoais, atividades habituais, dor/mal estar e 

ansiedade/depressão. 

Público Alvo: População adstrita em quatro estados: Rio de Janeiro, Minas Gerais, Porto Alegre e Recife. 

Período de Realização: Iniciada em  2012 –TERMINOU EM 2015 

Resultados Obtidos:  

 -  Compreenção da qualidade de vida do brasileiro; 

- Ferramenta para auxiliar a tomada de decisão em políticas de saúde, beneficiando tanto os usuários do 

sistema de saúde público quanto do  sistema de saúde suplementar. 

 

Nº Total de Beneficiários Atendidos: 6.200 

Nº de Beneficiários Atendidos de Forma Gratuita: 6.200 /100% 

Nº de Beneficiários Atendidos de Forma Parcialmente Gratuita: 0 

Percentual de Gratuidade Parcial: 0% 

Nº de Beneficiários Atendidos de Forma Não Gratuita: 0 

 

 

V - Descrição: REDE NACIONAL DE TERAPIA CELULAR (RNTCC) 

Objetivo:  

Público Alvo: usuário do sistema único de saúde 

Período de Realização: Iniciada em 2010 estando em plena vigência. 
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Resultados Obtidos: 

 -  Instrumento de auxilio no atendimento a populaçao de baixa renda, localizada em pequenos municipios, 

de dificil acesso aos grandes centros, onde assistência médica de qualidade é escassa.  

 

Nº Total de Beneficiários Atendidos: 200 

Nº de Beneficiários Atendidos de Forma Gratuita:200/100% 

Nº de Beneficiários Atendidos de Forma Parcialmente Gratuita: 0 

Percentual de Gratuidade Parcial: 0% 

Nº de Beneficiários Atendidos de Forma Não Gratuita: 0 

 

IV-  Descrição:  

Objetivo:  

Público Alvo: População adstrita em quatro estados: Rio de Janeiro, Minas Gerais, Porto Alegre e Recife. 

Período de Realização: Iniciada em  2012. 

Resultados Obtidos:  

 -  Compreenção da qualidade de vida do brasileiro; 

- Ferramenta para auxiliar a tomada de decisão em políticas de saúde, beneficiando tanto os usuários do 

sistema de saúde público quanto do  sistema de saúde suplementar. 

 

Nº Total de Beneficiários Atendidos: 6.200 

Nº de Beneficiários Atendidos de Forma Gratuita: 6.200 /100% 

Nº de Beneficiários Atendidos de Forma Parcialmente Gratuita: 0 

Percentual de Gratuidade Parcial: 0% 

Nº de Beneficiários Atendidos de Forma Não Gratuita: 0 

 

V - PESQUISAS CLÍNICA 

V.I - ESTUDO IMPROVE-IT  - Benefício Clínico e a Segurança de Vytorin SCHERING CORPARATION 

Descrição: Estudo utilizado para estabelecer o Benefício Clínico do medicamento Vytorin 

(Ezetimibe/Sinvastatina Comprimidos) em indivíduos de alto risco de cardiopatia que se apresentam com 

Síndrome Coronariana Aguda . 

Objetivo: Análise de vantagens no uso de monoterapia para controle de dislipidemia 

Público Alvo: usuário do sistema único de saúde 

Período de Realização: Iniciada em 2007 estando em plena vigência.. 

Resultados Obtidos:  

-Melhoria na qualidade de vida dos pacientes. 

-Um melhor custo-efetividade para controle da dislipidemia. 

 

Nº Total de Beneficiários Atendidos: 6 
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Nº de Beneficiários Atendidos de Forma Gratuita: 6/ 100% 

Nº de Beneficiários Atendidos de Forma Parcialmente Gratuita: 0 

Percentual de Gratuidade Parcial: 0% 

Nº de Beneficiários Atendidos de Forma Não Gratuita: 0 

 

 

V.II - ESTUDO ALISQUIRENO   

Descrição: Estudo para avaliar a eficácia e a segurança da combinação dos medicamentos alisquireno / 

enalapril em comparação a monoterapia com enalapril na morbidad e mortalidade de pacientes com 

insuficiência cardíaca crônica. 

Objetivo: avaliação de custo efetividade. 

Público Alvo: usuário do sistema único de saúde 

Período de Realização: Iniciada em 2008 estando em plena vigência. 

Resultados Obtidos:  

 

-Melhoria na qualidade de vida dos pacientes. 

 

-Um melhor custo-efetividade para pacientes com insuficiência cardíaca crônica. 

Nº Total de Beneficiários Atendidos: 5 

Nº de Beneficiários Atendidos de Forma Gratuita: 5/100% 

Nº de Beneficiários Atendidos de Forma Parcialmente Gratuita: 0 

Percentual de Gratuidade Parcial: 0% 

Nº de Beneficiários Atendidos de Forma Não Gratuita: 0 

 

V.III) ESTUDO NC20971 

Descrição: Estudo para avaliar os efeitos do medicamento RO46077381 sobre o risco cardiovascular em 

pacientes com síndrome coronariana aguda (SCA). 

Objetivo: avaliação de risco em pacientes portadores de DCC submetidos a SCA 

Público Alvo: usuário do sistema único de saúde 

Período de Realização: Iniciada em 2008 estando em plena vigência. 

Resultados Obtidos:  

 

- Garantir a segurança dos usuários 

- Testar um novo medicamento, quem breve estará no mercado 

 

Nº Total de Beneficiários Atendidos: 4 

Nº de Beneficiários Atendidos de Forma Gratuita: 4/100% 

Nº de Beneficiários Atendidos de Forma Parcialmente Gratuita: 0 

Percentual de Gratuidade Parcial: 0% 

Nº de Beneficiários Atendidos de Forma Não Gratuita: 0 

 

 

VI  - PROJETO CUSTO-EFETIVIDADE EM ALTA COMPLEXIDADE CARDIOVASCULAR NO SUS 
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Descrição: A Fundação Pro-Coração assinou, um contrato com o Ministério da Saúde, tendo como objeto 

implantar, coordenar e avaliar quatro subprojetos de pesquisa voltados para área de cardiologia de maior 

custo-efetividade ao SUS, comparando duas estratégias. O uso de recursos e os custos serão estimados pela 

perspectiva do Sistema Único de Saúde. Com a qualificação do processo de trabalho e a melhoria na 

segurança dos processos e produtos, gerando notificações de eventos adversos e queixas técnicas de 

produtos utilizados na atenção à saúde. 

Objetivo: Comparar as relações de custo-efetividade em procedimentos cardiovasculares de alta 

complexidade e cirúrgico, pela perspectiva do Sistema Único de Saúde. 

Público Alvo: Toda a população de pacientes usuários do serviço público de saúde, com a finalidade de 

controle de eventos adversos permitindo a detecção, rastreamento e tomada de decisão prevenindo a 

ocorrência de novos agravos na sociedade. 

Período de Realização: Iniciada em 2013 estando em plena vigência. 

Resultados Obtidos:  
- Formação de recursos humanos; 

- Transferência destes conhecimentos e produtos gerados para o paciente. 

- Promover a agregação de profissionais, de toda e qualquer área do conhecimento, interessados em 

inovação na área da saúde. 

 

Nº Total de Beneficiários Atendidos: 468 

Nº de Beneficiários Atendidos de Forma Gratuita: 468 / 100% 

Nº de Beneficiários Atendidos de Forma Parcialmente Gratuita: 0 

Percentual de Gratuidade Parcial: 0% 

Nº de Beneficiários Atendidos de Forma Não Gratuita: 0 

 

 

3) Considerando as atividades detalhadas acima, informe o público alvo principal (mais 

representativo), dentre as opções abaixo, em relação aos beneficiários das atividades. A entidade 

poderá selecionar até três opções de Público Alvo, que considere mais representativos dos beneficiários das 

principais atividades que realiza. Para isso, os campos selecionados devem ser preenchidos com os 

algarismos 1, 2 e 3, de acordo com a ordem de prioridade do público alvo. 

 

(  ) Crianças e Adolescentes; 

(  ) Crianças e Adolescentes vítimas de violência sexual; 

(x  )  Idosos; 

(  ) Mulheres; 

(  ) Associações; 

(  )  Pequenos produtores; 

(x  ) Portadores de Deficiência; 

(  ) Negros/ Quilombolas; 

(  )  Indígenas; 

(  ) Estudantes; 
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(  )  Adolescentes em conflito com a lei; 

(  ) Indivíduos apenados e/ ou egressos do sistema penitenciário; 

(  )  Indivíduos em situação de rua (moradores de rua); 

(  )  Migrantes/ Imigrantes; 

( x  )  Família; 

(  ) Usuários de substâncias psicoativas. 

(x  ) Comunidades locais 

(x  ) Comunidade científica 

(  ) Autoridades locais 

(  ) Lideranças comunitárias 

(  ) Moradores de áreas de ocupação 

(  ) Outras ongs; 

(   ) Organizações/ movimentos populares 

( ) Outros (caso a entidade atenda a algum público não especificado anteriormente, deverá clicar nessa 

opção e especificar o público atendido) Qual (is) :_______________________________________ 

 

4) Informe a origem da principal fonte de recursos que custeiam as atividades, serviços e projetos 

realizados, marcando na opção correspondente (se a entidade recebe recursos de mais de uma fonte, 

informe os percentuais recebidos de cada fonte): 

 

(x   ) Própria (recursos decorrentes da prestação de serviços da entidade)  _____ % 

(    ) Própria (recursos decorrentes de mensalidades/ doações dos membros ou associados) ________% 

(    ) Privada (recursos de doações e parcerias com empresas e entidades privadas)  _______ % 

(    ) Privada (recursos de doações eventuais) ________% 

( x  ) Pública (recursos de subvenções, convênios e parcerias com órgãos ou entidades públicas)_______%   

( x   ) Internacional Privada (recursos de entidades e organizações internacionais)  _______ % 

(    ) Internacional Pública (recursos de Países estrangeiros, ONU, etc.)  _______ % 

 

 

5) Preencha os campos abaixo com informações relativas a área de abrangência das atividades, 

serviços e projetos desenvolvidos, considerando a localização do conjunto de pessoas que usufrui os 

serviços prestados pela entidade. Especifique a área de abrangência no espaço correspondente a 

opção escolhida: 
 

Área Geográfica de abrangência do projeto: 

 

(   ) Bairro  (Se o conjunto de pessoas que usufrui das atividades, serviços e projetos desenvolvidos está 

todo localizado em âmbito local - Bairro). 
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Especifique o Bairro atendido pela entidade e o Município e o Estado onde se localiza o bairro:  

Bairro:________________________ 

Município:_____________________       

Estado:_________________________   

 

(    )  Município  (Se o conjunto de pessoas que usufrui as atividades, serviços e projetos desenvolvidos está 

localizado em âmbito municipal.) 

Especifique o Município atendido pela entidade e o Estado onde se localiza o Município: 

Município:_______________________ 

Estado:__________________________ 

 

( x   )  Estado (Se o conjunto de pessoas que usufrui as atividades, serviços e projetos desenvolvidos está 

localizado em âmbito estadual) 

Especifique o Estado atendido pela entidade: 

Estado:_Rio de Janeiro__ ___________________ 

 

(    ) Nacional (Se o conjunto de pessoas que usufrui as atividades, serviços e projetos desenvolvidos está 

distribuído em âmbito nacional - diferentes regiões e/ ou Estados do território brasileiro) 

Especifique os Estados ou as Regiões atendidas pela entidade: 

Regiões e/ ou Estados atendidos:___________________________  

 

(     )  Internacional (Se a atuação da entidade alcança outros países) 

Especifique os países atendidos pela entidade:  

País (es):___________________________ 

 

 

 

 

6) Informe qual a zona de operação de abrangência das atividades, serviços e projetos desenvolvidos: 
 

(     )  Rural                   (     )  Urbana                    (  x   )  Ambas (rural e urbana) 

 

7)    Outras informações: 

O quadro abaixo é destinado para informações adicionais que a entidade tenha interesse em divulgar. 

Permite que a entidade relate informações não contempladas nos itens preenchidos, como: avaliação da 

equipe da entidade sobre o trabalho realizado; avaliação do público alvo sobre os benefícios recebidos; 

metodologias de intervenção; estratégias originais para enfrentar as dificuldades; impacto social da atuação; 

experiências inovadoras; resultados alcançados; etc. 
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A Fundação Pro-Coração foi criada com a finalidade de dar apoio ao Instituto Nacional de Cardiologia, 

primordialmente nos campos do ensino, da pesquisa e do desenvolvimento institucional. 

 

Independente dessas atividades colabora, também, em despesas emergenciais que necessitem  da máxima 

urgência para a sua solução, como, por exemplo: exames médicos não processados pelo INC e que 

necessitam ser contratados em casos de emergência para atender a pacientes internados com problemas 

cardiológicos e acometidos com complicações de outras etiologias; aquisições emergenciais de materiais 

não constantes da grade do almoxarifado do Instituto. Etc.      

 
 

 

 

 

 

 

 

Não há limites para quantidade de informações relatadas, podendo ser ampliado o quadro. 

 

 

C. PARCERIAS E SUBVENÇÕES PÚBLICAS 

As parcerias públicas da entidade referem-se a todos os recursos recebidos para a realização de atividades 

de interesse público. 

Cadastre cada parceria em um quadro separado, copiando e colando os quadros para inserir mais 

uma parceria. 

 

- Informações sobre o órgão ou entidade parceira 

 

8) Preencha os campos abaixo com os dados relativos aos órgãos ou entidades da Administração Pública das 

quais a instituição recebe repasse de recursos ou subvenções. 

Nome do órgão ou entidade parceira 

 

Classificação do órgão na estrutura administrativa   Posição do órgão na estrutura 

federativa. 

Origem dos recursos 

repassados 

(  x  ) Poder Executivo 

(    ) Poder Legislativo 

(    ) Poder Judiciário 

(    ) Ministério Público 

(    ) Autarquias ou Fundações públicas 

(    ) Empresas públicas 

(    ) Sociedade de Economia Mista 

(x    ) Federal 

(    ) Estadual 

(    ) Municipal 

 

(  x  ) Federal 

(    ) Estadual 

(    ) Municipal 

 

 

 

- Informações sobre a parceria 

 

9) Nesse campo, a entidade deve informar de que forma se deu a parceria com o órgão acima 

descrito. 
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Cada registro admite apenas um instrumento de parceria. Caso a entidade tenha firmado mais de 

uma parceria com o mesmo órgão, deve preencher um registro para cada uma delas, copiando e 

colando o quadro de informações. 
 

Natureza do instrumento de parceria 

(  x  ) Contrato Administrativo (precedido de procedimento licitatório ou de dispensa de licitação) 

(  x   ) Convênio 

(    ) Termo de Parceria 

(    ) Contrato de Gestão  

 (    ) Outro (especificar): ________________________ 

Data de publicação na imprensa oficial 

 

Total de recursos financeiros previstos Recursos financeiros já repassados 

  

Atividades executadas mediante utilização de recursos públicos (relacionada com a parceria descrita).  

 

Nº de beneficiários  

Previsão de início das atividades Previsão de término das atividades 

  

 

 

 

D. QUESTIONÁRIO DE INSERÇÃO SOCIAL DA ENTIDADE   

 

 

10) Responda o questionário abaixo com informações sobre a inserção social da entidade: 

 

 

Levando em consideração a relação de representatividade da entidade com o público beneficiário de 

suas atividades, serviços e projetos, responda os seguintes itens: 

Para estabelecer os tipos de atividades e serviços prestados pela entidade foram realizados estudos e 

pesquisas, para levantar demandas e necessidades do público alvo e caracterizar o perfil dos beneficiários? 

Sim (     )    

Não (     )   

 

A entidade criou espaços para que o público alvo participasse do planejamento, execução e avaliação das 

atividades e serviços oferecidos? 

Sim (     )    

Não (     )   

Se sim, descreva como se deu a participação dos beneficiários: 

 

 

A entidade permitiu a participação do público alvo na definição e controle dos custos/ orçamentos 

destinados para as atividades e serviços prestados? 
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Sim (     )    

Não (    )   

 

A entidade fez parcerias ou articulou redes com instâncias/ instituições da comunidade em que atua, para 

ampliar o atendimento ao público alvo?  

Sim (     )    

Não (     )   

Se sim, descreva as parcerias e/ ou redes articuladas: 

 
 

A entidade realizou ações  para dar visibilidade/ denunciar os fenômenos relacionados ao público ao qual 

dirige suas atividades, contribuindo para mobilização e organização do público alvo (campanhas, 

conferencias, capacitação de lideranças, promove a conscientização acerca dos direitos e leis, etc)? 

Sim (     )    

Não (     )   

Se sim, descreva as ações realizadas: 

 

 

O contato e a experiência na realização de atividades com o público alvo foram aproveitados, pela 

entidade, para realização e divulgação de pesquisas?  

Sim (     )    

Não (     )   

Se sim, relate as pesquisas e publicações realizadas pela entidade: 

 

 

 

A entidade promoveu a capacitação dos profissionais em relação à temática com a qual atuou? 

Sim (   x  )    

Não (     )   

Se sim, como se deu essa capacitação? 

Através de cursos, simpósios e congressos especializados. 

 

 

 

 

 

Avaliação 

A entidade estabeleceu mecanismos de avaliação dos serviços e atividades prestados? 

Sim (     )    

Não (     )   

Se sim, qual mecanismo utilizado (questionário, pesquisa, etc)? Comente os resultados da avaliação. 

 

 

Se sim, quem participou das avaliações: 

(     )   comunidade                                 (     )  outras organizações 

(     )  público alvo/ beneficiário             (  x   )  parceiro 

(  x  )  equipe executora                           (     )  outros: _____________________ 
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Em relação a contribuição da entidade para a ampliação da democracia e fortalecimento da 

cidadania preencha os seguintes itens: 

A entidade participou de espaços de controle social (conselhos, foruns, etc) ? 

Sim ( x    )    

Não (     )   

 

Se sim, quais? Relate de forma sucinta a participação da entidade nos espaços que participou (impactos e 

resultados  para o processo de formulação de políticas públicas, etc).  

Simpósios, congressos, organizações comunitárias e sindicais.  

 

A entidade desenvolve alguma ação de valorização da diversidade (negros (as); gênero; opção sexual; 

portadores de necessidades especiais) entre beneficiários e/ ou colaboradores da entidade? 

 

Sim (x   ) 

Não (   ) 

 

Se sim, descreva as ações  realizadas. Principalmente para os deficientes portadores de febre reumática, 

inserido-os no mercado de trabalho na participação de cursos de informática e na prestação de serviços de 

cabineiros de elevador. 

 

 

 

 

 

Em relação aos beneficiários das atividades: 

As atividades e serviços realizados pela entidade, atingem a população de baixa renda (renda mensal per 

capita de até meio salário mínimo)? 

Sim (  x   )    

Não (     )   

 

As atividades e serviços realizados pela entidade, atingem beneficiários que se encontram em situação de 

vulnerabilidade social ou de risco social (famílias e indivíduos com perda ou fragilidade de vínculos de 

afetividade, pertencimento e sociabilidade; identidades estigmatizadas; exclusão pela pobreza e/ ou acesso 

às demais políticas públicas; vítimas de violência; etc)?  

Sim ( x    )    

Não (     )   
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Para realização da Prestação de Contas Anual, caso a entidade tenha recebido recursos públicos 

federais neste exercício, deverá comprovar que publicou seu demonstrativo de receitas e despesas, como 

exigido pelo art. 2º, alínea “g”, do Decreto 50.517/61, informando: 
 

Nome do jornal ou periódico: _______________________________________________ 

Número: _________________ Data de publicação: ______________________________ 

 

Obs: Caso se faça necessário, o Ministério da Justiça poderá requisitar cópia ou exemplar desta 

publicação. 
 

 

 

 

E. DEMONSTRATIVO CONTÁBIL 

 

Receita anual (em R$) 
[   ] Acima de 5 milhões (especificar):   

[ X  ] Acima de 2,5 milhões até 5 milhões *VIDE QUADRO ABAIXO 

[   ] Acima de 1 milhão até 2,5 milhões 

[   ] Acima de 500 mil até 1 milhão  

[   ] Acima de 250 mil até 500 mil  

[   ] Acima de 100 mil até 250 mil  

[   ] Acima de 50 mil até 100 mil  

[   ] Acima de 25 mil até 50 mil  

[   ] Acima de 10 mil até 25 mil  

 [   ] Acima de 5 mil até 10 mil  

[   ] Até 5 mil  

 

 

Observação: O Plano de Contas apresentado abaixo procura abranger as diferentes áreas de atuação 

de cada uma das Entidades. Desta maneira procure informar os dados da entidade utilizando a conta 

que melhor se ajuste à sua realidade, a seus objetivos sociais e a seu plano de contas.  

 

 As contas que não se aplicam à entidade favor informar como valor zero; 

 Orientamos que o preenchimento seja feito com auxílio de um contador; 

Se tiver dúvidas no preenchimento das peças contábeis, acesse o site www.mj.gov.br/snj/utilidadepublica 

para obter o Manual de Demonstrações Contábeis. 

Razão Social: FUNDAÇÃO PRÓ-CORAÇÃO 

CNPJ Nº 01.236.254/0001-76 
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2014 

 

ATIVO CIRCULANTE 

 

 

PASSIVO CIRCULANTE 

Disponível 4.731.842,76 Fornecedores                                                          16.200,00 

Contas Vinculadas 4.309.950,36 Obrigações trabalhistas                                                 8.323,18 

Convênios, Acordos e Ajustes 421.892,40 Obrigações Sociais                                                        40.076,46 

http://www.mj.gov.br/snj/utilidadepublica
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Valores a receber de terceiros 

 

27.122,51 
Prestadores de Serviços                                               

 

Adiantamento a empregados 

 

200,00 
Aluguéis a Pagar                                                               

Outras contas e títulos a receber  

14.045,62 
Adiantamento de clientes                                                 

(-) Provisão para devedores duvidosos  Empréstimos e financiamentos a pagar CP  

 Estoques  Obrigações fiscais exceto IRenda e CSLL  

 Despesas antecipadas  Convênios Públicos (Saldo) 3.496.941,46 

Outras Contas do Ativo Circulante 12.876,89 Adiantamento de Projetos                                               

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 

 

 

Subvenções Públicas (Saldo)                                                      
 

 

 

Valores a receber a longo prazo 

 Recursos de Leis de Incentivo Fiscal                              

ATIVO PERMANENTE 

 

(-) Rec. Leis de Incentivo Fiscal utilizados        

 

Investimentos                                                   Provisão para IRenda e CSLL                                         

Imobilizado                                                     806.775,27 Sentenças judiciais trabalhistas a pagar                          

(-) Depreciação / amortização acumulada        -641.270,02 Sentenças judiciais a pagar – exceto trabalhista              

Diferido                                                           4.355,24 Outros Passivos Circulantes 84.987,53 

Outros Ativos Permanentes                               

PASSIVO EXÍGÍVEL A LONGO PRAZO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Empréstimos e financiamentos a pagar a longo 

prazo   

 

Contas a pagar                                                                38.000,00 

Alugueis antecipados                                                       

Outros passivos exigíveis a longo prazo                          

RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS 

 

 

Resultados de exercícios futuros 

  

 

PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO 

 

Patrimônio Social (Fundo Patrimonial) 1.244.297,03 

Doações patrimoniais                                                      6.358,46 

Reservas constituídas                                                       

Superávits / Déficits acumulados                                    928.276,96 

Superávits / Déficits do exercício                                    283.661,61 

Outras Contas do Patrimônio Social                                26.000,00 
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TOTAL  ATIVO  

 

4.928.825,66 

 

TOTAL PASSIVO  

 

4.928.825,66 

 
Razão Social: FUNDAÇÃO PRÓ CORAÇÃO 

CNPJ Nº 01.236.254/0001-76 

 

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO EXERCÍCIO 2014 
 

 

RECEITAS OPERACIONAIS 
 

 
 

DESPESAS COM PESSOAL 

Prestação de serviços (Exceto 

Saúde/Educ) 

 
1.696.030,09 

Salários de Funcionários(c/vínculo 

empregatício)                

 
56.966,56 

Recursos - subvenções públicas      Encargos Sociais com Pessoal 
 

45.331,32 

Recursos - contribuições públicas  
 

 Despesas Diversas com Pessoal                      13.659,32 

Recursos - convênios públicos     
524.548,02 

Remuneração de Dirigentes  

Recursos - auxílios públicos          
 

 Encargos Sociais com dirigentes  

Recursos - Termo de Parceria        140.669,83 Outros Encargos Sociais Compulsórios  
 

Doações e contribuições para custeio            
30.000,00 Outras despesas com Pessoal                    1.389.431,92 

Receita de convênios de saúde 

privados 

 
 

SERVIÇOS CONTRATADOS 
 

Prest. Serviços de saúde não-

conveniados  

 Recursos Humanos Externos – Pessoa Física    
276.346,06 

SUS – Sistema Único de Saúde 
                          

 Recursos Humanos Externos – Pessoa 

Jurídica  

 
610.687,53 

Inscrições de cursos e vestibulares   654.987,28 INSS sobre serviços prestados por terceiros       52.534,78 

Serviços Educacionais   Outras despesas com serviços contratados           

Taxa,  mensalidades e contribuições                     
 

CUSTOS DE PROJETOS 
 

Contribuição de empresas 

mantenedoras  

 Custos de Projetos                                                

Doações, Campanhas e patrocínios   
 

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS 
 

Recursos Internacionais 
 
 

 Águas, gás e energia elétrica                               

 

DEDUÇÕES DAS RECEITAS 
 

Aluguéis pagos                                               13.002,99 

(-) Bolsas de estudo concedidas                         
 

 Despesas com veículos               

(-) Atendimento gratuito                                    Diárias e viagens                                         
30.171,23 

(-) Descontos Comerciais Obtidos                     Hospedagem                                                

(-) PIS sobre receitas                                         
 

 Passagens aéreas/rodoviárias                          2.053,15 

(-) COFINS sobre receitas                                 Material de Consumo/Escritório/Expediente   

(-) ICMS sobre vendas                                     Telefone, Fax e outras desp. c/comunicações         15.176,41 

(-) ISS sobre serviços                                         
 

-112.581,82 Publicações Técnicas                                    

(-) Vendas Canceladas                                       Serviços Técnicos e Especializados   

(-) Outras deduções                                            Despesas com Informática                                                     5.611,37 

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS Prêmios de seguros contratados                                             1.401,50 
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Outras receitas operacionais                              
 

7.845,88 Despesas com atividades sociais e culturais                           

 

RECEITAS FINANCEIRAS PATRIMONIAIS 
 

Outras despesas administrativas                                             157.034,99 

Descontos Obtidos                                             5.400,00 DESPESAS COM  BOLSAS DE ESTUDO A TERCEIROS 
 

Renda de aluguéis e arrendamentos                    Ensino Fundamental                                                              

Rendimentos de Títulos e 

Aplicações no Mercado Financeiro                                                                         

 
46.109,35 

Estagiários                                                                               

(-) Impostos s/aplicações 

financeiras 

 
-4.668,17 

Curso Superior                                                                        

Outras Receitas Financeiras                                Mestrados, Doutorados e Pós-Doutorados                              

RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS 
 

Outras Despesas com Bolsas de Estudo                                  

Venda de Ativo Permanente                               IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (não-lançados em 

Receitas) 
Doações receb. em bens ou 

mercadorias      
 Impostos federais                                                                    

Outras Receitas Não-Operacionais                     Impostos estaduais                                                                  

OUTRAS RECEITAS 
Impostos municipais                                                               

Outras receitas não classificadas 

anteriormente 
 CMPF   

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COFINS   

IOF  10,00 

Outros tributos, taxas e contribuições                                   1.828,40 

 

DESPESAS FILANTRÓPICAS 
 

 Doação de Alimentos                                                             

Doação de Roupas e Agasalhos                                             

Doação de Medicamentos                                                      

Outras despesas filantrópicas                                                 

DESPESAS FINANCEIRAS 

Descontos concedidos                                                             

Despesas Bancárias                                                                17.548,62 

Outras despesas financeiras                                                   3.359,58 

DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E LEASING 

Despesas com Depreciação                                                   12.523,12 

Despesas com Amortização                                                   

Despesas com Leasing                                                           

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 

 

(-) Recuperação de despesas                                                

Outras despesas operacionais                                                 
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DESPESAS NÃO-OPERACIONAIS 

 

Custo de ativo permanente vendido                                       

Custo de ativo permanente baixado                                       

Outras despesas não-operacionais                                          

PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES 

Participações e Contribuições  

OUTRAS DESPESAS E CUSTOS 
 

Outras despesas não classificadas 

anteriormente                   
 

PROVISÕES CONSTITUÍDAS  

Provisão para Imposto de Renda e CSLL                              

Outras provisões constituídas                               

TOTAL DE RECEITAS 2.988.340,46  TOTAL DE DESPESAS           2.704.678,85 

 
 
INFORME O VALOR DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO 

 

( X  )  SUPERÁVIT     R$ 283.661,61       (     ) DÉFICT  
 

 
 
 
INDICAR O CONTABILISTA RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES PRESTADAS 

Nome do contabilista responsável: VILMA VENAS RODRIGUES 
 

Nº do registro no CRC: 067.056/O-1 

 
UF: 

RJ 

CPF nº 

670.443.107-10 

Telefone para contato (021)         2544-4738                         e-mail: vilmavenas@rjnet.com.br 

 

        ___________________________________________ 

            Assinatura e carimbo do Contador 

 VILMA VENAS RODRIGUES 

            Contador  - 067056/O-1 CRC RJ 

          CPF : 670.443.107-10 

 

 

F. AVALIAÇÃO DO MODELO DE RELATÓRIO 
 

Manifeste sua opinião sobre este modelo de relatório para que possamos aprimorá-lo: 
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Na sua opinião, este formulário modelo de Relatório Circunstanciado facilita a elaboração dos 

relatórios de serviços?   Sim ( x )    Não (  ) 

Tem alguma sugestão para que ele alcance esse objetivo? 

 

 

Os espaços destinados para descrição das atividades realizadas permitem relatar todo o trabalho 

desenvolvido?   Sim ( x  )    Não (  ) 

Tem alguma sugestão para que ele alcance esse objetivo? 

 

 

 

O preenchimento deste relatório proporcionou um momento de reflexão da entidade em relação às 

ações desenvolvidas e aos resultados obtidos? Sim ( x )    Não (  ) 

Tem alguma sugestão para que ele alcance esse objetivo? 

 

 

 

Você tem alguma sugestão para simplificar e/ ou aprimorar este modelo? 

Não 

 

 

 

 

 

 

 
 

___________________________________________ 

CARLOS SCHERR 

Representante Legal da Entidade 


