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2016 representou um ano de mudanças marcantes 
na atuação da Afresp. Em primeiro lugar, o pro-
longamento e a ampliação da crise econômica e 
da crise interna da administração tributária paulis-
ta levaram nossa Associação a buscar formas de 
ampliar sua participação no debate público sobre 
temas relevantes não apenas para a classe dos 
Agentes Fiscais de Rendas, mas também para a so-
ciedade paulista e a brasileira.
 
Os trabalhos desenvolvidos internamente durante 
todo o ano de 2015 mostraram a necessidade 
da Afresp abrir novas frentes de atuação, sem-
pre numa perspectiva de criar laços com o setor 
público e também com toda a sociedade. A crise 
interna da classe, detectada no mapa estratégico 
trabalhado pela Afresp, mostrou que, sem des-
prezar as atividades associativas tradicionais e 
sua robustez econômica e financeira, seria neces-
sário operar em duas frentes de atuação: uma 
política, com uma atuação de curto e médio pra-
zos, destinada a promover melhorias nas condi-
ções de trabalho e remuneratórias da classe fiscal 
paulista; uma segunda, de mais longo prazo, na 
qual se reconhecia a necessidade de promover 
mudanças nos próprios fundamentos do trabalho 
da administração tributária paulista e nacional. 
Nessa frente, reconheceu-se a necessidade de 
proclamar a urgência de uma reforma tributária 
ampla na base da tributação do consumo no 
Brasil, sem a qual perderíamos todos, a classe 
fiscal e a própria sociedade, ambas vítimas de 
impostos de péssima qualidade que condenam a 
economia à ineficiência e as administrações tribu-
tárias ao retrocesso.

Na primeira frente, vale destacar o impulso em 
fazer alianças que pudessem favorecer a defesa 
do serviço público, frequentemente responsabili-

zado por uma crise que tem origem na própria 
dissociação entre o setor público e seus servido-
res. Foi assim que a Afresp, junto com o Sina-
fresp, articulou-se com representantes de outras 
categorias profissionais ligadas ao setor público 
paulista na defesa de um teto salarial vinculado 
a uma classe profissional de Estado e não ao sa-
lário do Governador. Nessa luta, a Afresp uniu-
-se aos professores universitários, aos oficiais da 
PM, aos Institutos de Pesquisa, Fiscais Munici-
pais, Delegados de Polícia, funcionários da As-
sembleia Legislativa, engenheiros e médicos do 
Estado, entre outros. No dia 27/06/2016, teve 
início a luta que provocou uma união inédita na 
história da classe, com a iniciativa da PEC-5, que 
teve como autor o Deputado Campos Machado. A 
partir daí, as atividades junto à Assembleia Legisla-
tiva foram intensas em busca de apoio à aprovação 
da referida Emenda.
 
Antes disso, a Afresp participou ativamente das dis-
cussões na Câmara dos Deputados para impedir a 
aprovação da PLP-257, que previa o congelamento 
linear dos salários do funcionalismo público, o que 
traria sacrifícios adicionais a uma categoria profis-
sional que já, há mais de quatro anos, vinha sofren-
do com o arrocho salarial promovido pelo Governo 
do Estado. Foram muitas as visitas a Brasília, todas 
elas articuladas, seja com o Sinafresp, seja com a 
Febrafite, numa atuação em escala nacional.

Mais do que a atuação política intensa, a Afresp 
iniciou uma parceria inédita com o Banco Intera-
mericano de Desenvolvimento para desenvolver 
um projeto que apontasse saídas para a crise do 
Fisco paulista, reconhecida no contexto mais amplo 
de uma crise fiscal brasileira, na formação da qual 
a tributação do consumo tem papel relevante. Essa 
parceria levou ao surgimento do Movimento VIVA, 

MENSAGEM  
DO PRESIDENTE
RODRIGO KEIDEL SPADA
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que foi dividido inicialmente em três etapas: as Rodadas Regionais, 
que contaram com a participação de cerca de 250 AFRs de todas 
as regiões do Estado; o Workshop, que reuniu, por quatro dias, 
cerca de 50 AFRs, no Hotel Terras Altas, em Itapecerica da Serra e, 
finalmente, a realização do Seminário Internacional Tributo ao Bra-
sil – a Reforma que Queremos, no Hotel Renaissance, em São Pau-
lo, que reuniu cerca de 400 participantes, metade dos quais AFRs.
 
Desse momento em diante, a Afresp foi angariando apoios institu-
cionais de inúmeros órgãos e entidades dos setores público e priva-
do, dentre os quais destacam-se, além do próprio BID, a Febrafite, 
o Sinafresp, a Fenafisco, o Sindaf-SP, o CCiF-Centro de Cidadania 
Fiscal, a FGV, a Fiesp, o Instituto ETCO, o CIAT-Centro Interamerica-
no de Administrações Tributárias, o ENCAT-Encontro Nacional dos 
Coordenadores e Administradores Tributários e, mais recentemen-
te, a APM-Associação Paulista de Municípios, todos eles sensíveis 
às propostas propugnadas pelo Movimento VIVA.
 
A Afresp assumiu papel relevante nessas discussões e isso a levou a 
apresentar suas propostas em vários fóruns, tais como a Reunião do 
Encat, em Brasília; a Assembleia da Febrafite, em Belo Horizonte; a 
reunião do Comsefaz-Comitê de Secretários de Fazenda, em Cuia-
bá; da COGEF-Comissão de Gestão Fazendária, em Salvador; 
Congresso da Febrafite, em Fortaleza; Seminário Reforma Tributá-
ria e Justiça Fiscal, em Curitiba, além de diversos outros contatos.
 
Como entidade associativa, é claro que a Afresp deve respon-
der aos desafios impostos por uma crise econômica sem prece-
dentes, que é paralela a uma outra crise que afeta diretamente 
a classe fiscal do nosso Estado. Apesar das ameaças, a Afresp 
cumpriu com êxito seu planejamento orçamentário no ano de 
2016, mostrando, uma vez mais, sua solidez financeira. Nos-
so bom desempenho no exercício está expresso na realidade 
dos números. O resultado operacional das atividades da Afresp 
passou de R$ 730 mil em 2015 para R$ 4 milhões em 2016. 
Como no exercício anterior, esse resultado foi alcançado sem 
que fossem utilizadas as receitas financeiras para cobrir custos/
despesas correntes, mantendo assim a rentabilidade total dos 
investimentos. Considerando os resultados financeiro e patrimo-
nial, alcançamos um resultado líquido de R$ 7,9 milhões. 

Durante mais esse ano de gestão, buscamos superar com ener-
gia os desafios e fortalecer uma nova cultura corporativa com 
foco na avaliação constante dos processos e na busca por 
melhorias. Numa visão de médio e longo prazo, cabem à dire-
toria prospectar inovações e avaliar continuamente a eficácia 
dos processos e controles internos.

Nosso plano de saúde, a Amafresp, mesmo em um cenário de 
crise econômica, apresentou um saldo de inscrições positivo. De 
janeiro a dezembro de 2016, o plano recebeu 820 novas inscri-
ções, sendo que 700   dos novos inscritos estão na faixa etária de 

0 a 43 anos.  Além disso, a Amafresp também iniciou um processo 
de recontratualização e revitalização da sua rede credenciada, 
além de ajustes e outras mudanças operacionais, para manter a 
rede credenciada ativa e funcional.

O Departamento de Regionais tem muito o que comemorar! Em 
2016, além da conclusão de grandes obras e reformas, houve 
também a assinatura do contrato de locação do espaço que se-
diará o Centro de Convivência Urbano (CCU) da capital. A lo-
calização do prédio é estratégica: próxima à Sede da Secretaria 
da Fazenda, na avenida Rangel Pestana, em São Paulo. O novo 
CCU oferecerá aos associados de todo o Estado amplas instala-
ções para reunir os colegas. Entre os ambientes projetados estão 
um lounge, redário, bar, espaço para jogos, academia, vestiário, 
área para estética e biblioteca.

O InvestAfresp, nosso departamento de Seguros e Investimentos, 
encerrou 2016 com o aumento de 4% nas carteiras de seguro de 
automóvel e ramos elementares (seguro residencial, empresarial, 
smartphones e notebooks), o que representa um acréscimo de 324 
segurados. Além disso, centralizou os serviços de renovação de 
seguros na sede (capital), proporcionando aos colaboradores das 
regionais mais tempo para tratar de seguros novos e outros assun-
tos de interesse do associado. 

Apesar de todas as incertezas que cercaram o país, em 2016, a 
Afresp não deixou de buscar melhorias e novidades em suas diver-
sas áreas de atuação para levar ainda mais benefícios e vantagens 
ao associado. Neste ano, o Departamento de Convênios e Cultura 
alcançou o número de 350 parceiros nos mais diversos ramos, e o 
Departamento Social organizou e incentivou a realização de uma 
série de eventos, na capital e nas regionais, com o objetivo de pro-
mover o bem-estar e a união entre os associados e seus familiares.  

O auxílio ao próximo também não foi deixado de lado. O Funda-
fresp desempenhou com orgulho sua função. Em 2016, foram do-
ados mais de R$ 916 mil a 234 instituições nos repasses mensais. 
Desde a atualização do Regulamento do Fundafresp, aprovado 
pelo Conselho Deliberativo em 2014, 50% dos recursos arreca-
dados vão para as doações mensais e os outros 50%, para pro-
jetos específicos e mais representativos apresentados pelas enti-
dades. Em 2016, foram contemplados 22 projetos de instituições 
que atendem crianças, adolescentes e idosos, totalizando mais 
de R$ 1 milhão em doações. 

Com muita segurança, podemos dizer que a Afresp, sem descuidar 
das atividades associativas e de sua solidez econômico-financeira, 
ampliou significativamente suas atividades em prol da valorização 
da classe que representa, expandindo as fronteiras de sua partici-
pação em debates públicos sobre temas de interesse da socieda-
de,  buscando alianças externas e ajudando a projetar a imagem 
de uma categoria profissional atuante e capaz.
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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES  
SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Aos Administradores da
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES FISCAIS DE RENDAS 
DO ESTADO DE SÃO PAULO - AFRESP
São Paulo – SP 

OPINIÃO

Examinamos as Demonstrações Contábeis da ASSOCIA-
ÇÃO DOS AGENTES FISCAIS DE RENDAS DO ESTADO 
DE SÃO PAULO - AFRESP, que compreendem o Balanço 
Patrimonial em 31 de Dezembro de 2016 e as respectivas 
Demonstrações do Resultado, das Mutações do Patrimônio 
Líquido e dos Fluxos de Caixa para o exercício findo na-
quela data, assim como o resumo das principais práticas 
contábeis e demais notas explicativas. 

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referi-
das apresentam adequadamente, em todos os aspectos rele-
vantes, a posição patrimonial e financeira da ASSOCIAÇÃO 
DOS AGENTES FISCAIS DE RENDAS DO ESTADO DE SÃO 
PAULO - AFRESP, em 31 de dezembro de 2016, o desempe-
nho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exer-
cício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, aplicáveis às Entidades supervisionadas 
pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.

BASE PARA OPINIÃO

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria.  Nossas responsa-
bilidades, em conformidade com tais normas, estão descri-
tas na seção a seguir intitulada “Responsabilidade do au-
ditor pela auditoria das demonstrações contábeis”.  Somos 
independentes em relação à Companhia de acordo com 
os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética 
Profissional e nas Normas Profissionais emitidas pelo Con-
selho Federal de Contabilidade – CFC e cumprimos com 
as demais responsabilidades éticas de acordo com essas 
normas.  Acreditamos que a evidência de auditoria obtida 
é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

OUTRAS INFORMAÇÕES QUE ACOMPANHAM AS 
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E O RELATÓRIO DO 
AUDITOR

A administração da Companhia é responsável por essas outras 
informações que compreendem o Relatório da Administração.  
Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange 
o Relatório da Administração e não expressamos qualquer for-
ma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.

Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, 
nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração 
e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma rele-
vante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com 
nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, 
aparenta estar distorcido de forma relevante.  Se, com base no 
trabalho realizado concluirmos que há uma distorção relevante 
no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar 
esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.

RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO E DA GO-
VERNANÇA PELAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A administração é responsável pela elaboração e adequa-
da apresentação dessas demonstrações contábeis de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles 
internos que ela determinou como necessários para permitir a 
elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração 
é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia 
continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos 
relacionados com a sua continuidade operacional e o uso des-
sa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, 
a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia 
ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa 
realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Companhia são 
aqueles com responsabilidade pela supervisão do proces-
so de elaboração das demonstrações contábeis.
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RESPONSABILIDADE DO AUDITOR PELA AUDITO-
RIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as 
demonstrações contábeis tomadas em conjunto estão livres 
de distorção relevante, independentemente se causada por 
fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa 
opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, 
mas não uma garantia de que uma auditoria realizada de 
acordo com as normas brasileiras e internacionais de audi-
toria sempre detectarão as eventuais distorções relevantes 
existentes.  As distorções podem ser decorrentes de fraude 
ou erro e são consideradas relevantes quando, individual-
mente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma 
perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários 
tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. 

Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as 
normas brasileiras e internacionais de auditoria, exerce-
mos julgamento profissional, e mantemos ceticismo profis-
sional ao longo da auditoria. Além disso:

• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conte-
do das demonstrações contábeis, inclusive as divulga-
ções e se as demonstrações contábeis representam as 
correspondentes transações e os eventos de maneira 
compatível com o objetivo de apresentação adequada.

• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante 
nas demonstrações contábeis, independentemente se cau-
sada por fraude ou erro, planejamos e executamos proce-
dimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como 
obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente 
para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção 
de distorção relevante resultante de fraude é maior do que 
o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o 
ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, 
omissão ou representações falsas intencionais.

• Obtemos entendimento dos controles internos relevan-
tes para a auditoria para planejarmos procedimentos 
de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não 

com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficá-
cia dos controles internos da Companhia.

• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utili-
zadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e 
respectivas divulgações feitas pela administração.

• Concluímos sobre a adequação do uso, pela adminis-
tração, da base contábil de continuidade operacional  
e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se 
existe uma incerteza significativa em 

 Relação a eventos ou circunstâncias que possa causar dúvida sig-
nificativa em relação à capacidade de continuidade operacional 
da Companhia. Se concluirmos que existe uma incerteza signifi-
cativa devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria 
para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou 
incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem 
inadequadas.  Nossas conclusões estão fundamentadas nas evi-
dências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Toda-
via, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a 
não mais se manter em continuidade operacional.

• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conte-
údo das demonstrações contábeis, inclusive as divulga-
ções e se as demonstrações contábeis representam as 
correspondentes transações e os eventos de maneira 
compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a res-
peito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época 
da auditoria e das constatações significativas de auditoria, 
inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles 
internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Fornecemos também aos responsáveis pela governança de-
claração de que cumprimos com as exigências éticas rele-
vantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência e 
comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos 
que poderiam afetar consideravelmente nossa independên-
cia, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.

RODYOS AUDITORES INDEPENDENTES S.S
CRC 2SP 002000/O-0

Member

MILTON MIRANDA RODRIGUES
Sócio-Diretor

Contador CRC 1SP 112905/O-5 

São Paulo, 24 de fevereiro de 2017.
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PARECER DO CONSELHO DELIBERATIVO

Ofício Conselho Deliberativo n.º16/17

São Paulo, 04 de julho de 2017.

Senhor Presidente,

Em reunião ordinária do Conselho Deliberativo, realizada em 24 de junho de 2017, o plenário discutiu como assunto de 
pauta o parecer da Comissão Fiscal sobre o Balanço Anual referente ao exercício de 2016.

Após ampla discussão sobre o assunto, o Conselho deliberou, por unanimidade dos votos, aprovar as contas do Balanço 
Financeiro do exercício de 2016, conforme parecer da Comissão Fiscal (anexo). 
  
Sendo o que se apresenta para o momento, apresento votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Sr. Rodrigo Keidel Spada
Presidente da Diretoria Executiva da AFRESP

Paulo Henrique Cruz
Presidente do Conselho Deliberativo
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CLUBE DE BENEFÍCIOS
Diretora: AFR Angela Manzoti Nahman

Ao firmar parcerias 
com diferentes 
empresas, o Clube 
de Benefícios 
concede vantagens 
e diferenciais aos 
associados. 

O Clube de Benefícios é a rede de convênios da Afresp, 
que reúne empresas de diferentes segmentos, como Honda, 
rede hoteleira e escolas, a fim de captar descontos e vanta-
gens exclusivas aos AFRs. Atualmente, a rede é composta 
por mais de 350 parceiros, sendo que 135 conveniados 
são escolas e faculdades na capital e interior.

As parcerias estratégicas do Clube incluem grandes empre-
sas no ramo de viagens [Hotéis no Brasil e Uruguai], lazer 
[Parque Aquático], educação [escolas e faculdades], deco-
ração, papelaria, eletrodomésticos e eletrônicos e saúde.

O departamento tem como objetivo firmar parcerias que 
atendam às expectativas dos associados da capital e inte-
rior e trabalhar constantemente para aumentar o número 
de empresas conveniadas e ampliar os descontos espe-
ciais. No ano de 2016, o Clube vendeu 900 ingressos do 
Cinemark e repassou 28 cartas de desconto para a Honda.

PARCERIAS  
CONCRETIZADAS  
EM 2016
Faculdade ITES | Netfarma | Ampia Design | Bioestetik | 
Unisal | Essencial Soluções Odontológicos | Hotel Panamby 
| Hotel Conrad Punta Del Lest | Hotel São Francisco | Ótica 
Bruno´s | Ótica Kliver | Philco | Britânia | Phitofarma | Poliné-
sia Turismo | Posenato Aparelhos Auditivos | Saúde e Sabor 
| Sonova do Brasil | Transamérica Hotel | União Cultural | 
UnYLeYa |Yes! Inglês e Espanhol

Uma das ações realizadas no ano de 2016 foi a Campa-
nha do Agasalho, uma iniciativa do Fundo Social de Soli-
dariedade do Estado de São Paulo que ajuda milhares de 
pessoas. Pelo 5º ano consecutivo, a Afresp apoiou essa 
atitude e contribuiu com a doação de várias caixas cheias 
de roupas, agasalhos e sapatos. A campanha continua du-
rante todo o ano na sede e Regionais.

ESCOLAS E FACULDADES

HOTÉIS 

LAZER

ACADEMIAS

CENTROS ESTÉTICOS

FARMÁCIAS

135 conveniados

111 conveniados

30 conveniados

7 conveniadas

6 conveniados

3 conveniadas

PARCERIAS  
EM NÚMEROS
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SOCIAL
Diretora: AFR Vanessa Murayama 

HAPPY HOUR DAS MULHERES
Evento para comemorar o Dia Internacional da Mulher aconteceu no dia 31 de março, na sede da 
Associação. Esse agradável Happy Hour foi organizado em parceria com o Sinafresp.

SEMANA DA FAMÍLIA AFRESP
O 5º Encontro da Família Afresp aconteceu em outubro no Vale Suíço Resort, em Itapeva (MG). Com 
clima interiorano, o fim de semana de integração dos AFRs contou com a presença de 400 colegas 
associados e familiares.

TORNEIOS DE POKER
O 9º e o 10º Torneio Estadual de Poker aconteceram nos meses de maio e outubro, na sede da 
Associação. Com a participação de aproximadamente 65 associados da capital e interior, as duas 
rodadas tiveram como vencedores associados da capital – José Antonio Nascimbem (9º Torneio) e 
Marcelo Martins (10º Torneio).

HAPPY HOUR COM POKER – RANKING HOLD’EM CAPITAL
Uma terça-feira por mês, associados se reúnem para o ranking Hold’em na capital. Durante o ano de 
2016, foram realizadas doze etapas, contando com a participação exclusiva de associados e fami-
liares. O happy hour antecede o ranking.

MAIS EVENTOS
Dia das Crianças dos Colaboradores
Confraternização entre Diretoria e Conselho
Confraternização dos Colaboradores
Aniversariantes do mês
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APOSENTADOS
Diretora: AFR Mara Tomasseti

No ano de 2016, a diretoria de Aposentados, junto 
com os diretores Auxiliares, realizou atividades socio-
culturais e passeios, que promoveram a qualidade de 
vida e a união dos associados aposentados. 

Durante o ano, mais de 1.040 associados aposentados 
participaram dos passeios para Serra Negra, Villa – Lo-
bos, Holambra, Mosteiro de São Bento; dos cursos de 
smartphone, internet, fotografia e maquiagem; e das fes-
tas organizadas pelas DRTCs da capital e interior. A Ho-
menagem aos Aposentados, referente ao ano de 2015, 
e o Jubileu de Ouro também aconteceram na sede e re-
gionais de março a dezembro.

Veja a relação de colegas aposentados que participa-
ram dos eventos:

FESTAS REGIONAIS
A criatividade da equipe de diretores Auxiliares de 
Aposentados foi o diferencial para integrar os AFRs 
aposentados. Em 2016, no total, foram realizados 55 
eventos regionais, sendo que 24 festas foram direcio-
nadas apenas a aposentados.

Almoços e jantares | Reuniões | Happy Hour |  
1º Frango com Polenta | Café da Tarde com os  
Aposentados | Homenagem aos Aposentados e  
Jubileu de Ouro 

REPRESENTANTES REGIONAIS 
DE EDUCAÇÃO FISCAL
Dada a importância da Educação Fiscal, a Afresp de-
signou diretores Auxiliares de Aposentados para in-
centivar o acompanhamento da aplicação dos recur-
sos públicos pela sociedade e sensibilizar o cidadão 
para a função socioeconômica do tributo. A convite 
da diretoria de Aposentados, a equipe de Educação 
Fiscal da Fazesp promoveu um curso de capacitação 
para os associados, com o objetivo de discutir a rela-
ção do cidadão com o Estado e aperfeiçoar os instru-
mentos de controle social e fiscal.

SOCIAL
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PREVIDÊNCIA
Diretora: AFR Antônia Emília Pires Sacarrão

A Diretoria de Previdência da Afresp é responsável pela 
orientação aos associados aposentados e pensionistas que 
tenham optado pelo sistema de aposentadoria previsto na 
Lei 14.653, de 22 de setembro de 2012, editada com 
base no § 14 do artigo 40 da Constituição Federal.

Para realizar seu trabalho, a Diretoria está em constante 
contato com a SPPREV, Ambiental, Secretaria da Fazenda 
e outras entidades, que auxiliam o aposentado na resolu-
ção de problemas e dúvidas.

Desta forma, vale lembrar, o trabalho da Diretoria de 
Previdência não está ligado à parte financeira ou pa-
trimonial da Afresp, mas sim a garantir ao associado a 
assistência necessária na solução de problemas como 
inconsistências com pagamentos ou andamento de pro-
cessos. Isso inclui as informações e documentações ne-
cessárias para dar entrada em diversos processos pre-

videnciários, como o pedido de aposentadoria, perícia 
médica, concessão de isenção de imposto de renda ou 
redução da contribuição previdenciária – este último 
benefício favorece portadores de doenças graves, que 
estão enumeradas em lei. 

A Diretoria tem registrado um aumento na procura de apo-
sentados por orientações previdenciárias, mas ela conse-
guiu responder a esta demanda crescente devido ao apri-
moramento do atendimento da SPPREV, que vem, ano a 
ano, aperfeiçoando seus sistemas de informação e habili-
tando de forma mais efetiva seus profissionais.

Além do trabalho voltado ao aposentado e pensionista, a 
Diretoria de Previdência desempenha papel importante no 
auxílio a outras Diretorias, resultando em uma parceria pro-
veitosa, que compartilha o conhecimento adquirido com os 
anos de experiência.
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ESPORTES
Diretor: AFR Milton Nakanishi

O ano de 2016 contou com uma novidade nesta diretoria:  
os diretores Auxiliares de Esportes tiveram autonomia finan-
ceira para organizar e realizar os eventos esportivos nas 
suas Regionais. Isso se traduziu no ano com o maior número 
de eventos, que aconteceram em vários Centros de Convi-
vência, de forma simultânea, no estado de São Paulo.

Tal iniciativa contou com todo o apoio da Diretoria Exe-
cutiva da Afresp. Alguns exemplos são o 1º Festival de 
Natação da Regional de Campinas; o 2º Torneio de Tênis 
“Cezar José D’Avoglio”, de Araraquara; o Angus’ Sports 
Thursday de Araçatuba; o Projeto Match Point, de Jundiaí; 
o Torneio de Tênis de Campo, de Presidente Prudente; as 
três edições do Torneio Poliesportivo e o 1º Torneio de Xa-
drez de Ribeirão Preto; o 1º Torneio Aberto de Tênis, do 
Litoral; e o 5º Torneio de Tênis de Sorocaba.

Além disso, os colegas puderam participar de duas com-
petições tradicionais da Afresp: o VIII Torneio Estadual de 
Futebol Society, organizado em quatro grandes grupos com 
144 associados, que teve como campeã a equipe de Osas-
co/DRTC-III; e o XXVII Torneio Metropolitano de Futebol, que 
contou com 90 jogadores, organizados em cinco times – e 
o campeão foi o do Wolfsburg. Aconteceram também o 11º 
Torneio Interdelegacias de Tênis, do qual participaram 38 
pessoas e que consagrou os tenistas de Araraquara com o 
tricampeonato; e o 3º Open Sênior de Tênis da Afresp, que 
teve 20 tenistas jogando as etapas do torneio.

Nos últimos anos, a diretoria de Esportes criou alguns even-
tos para trazer, cada vez mais, os associados e seus fami-
liares para a prática esportiva. Um deles foi o Encontro 
dos Veteranos, que aconteceu duas vezes em 2016 (abril 
e novembro). Estes encontros foram organizados em parce-
ria com a diretoria de Aposentados e contaram com várias 
atividades, como futebol, tênis, pebolim, pingue-pongue, 
sinuca, baralho e caminhada.

Os associados atletas ganharam um incentivo a mais para 
participar de provas em 2016: foi instituído o reembolso 
de inscrições para corridas. A Afresp reembolsa o valor 
das inscrições do 1º lote do kit básico, e ele é concedido 
aos associados titulares que participaram das corridas ano-
tadas no calendário elaborado pela comissão de atletismo 
da Afresp. Foram 13 provas na capital e oito no interior. 
Houve também duas edições do Treinão Afresp de Corrida, 
que reuniram 50 pessoas no total, e com direito a exer-
cícios e orientações voltados para quem quer começar a 
correr e para quem já corre regularmente.

EVENTOS REALIZADOS

Campinas 
1º Festival de Natação da Regional

Araraquara
2º Torneio de Tênis “Cezar José D’Avoglio”

Araçatuba 

Angus’ Sports Thursday

Jundiaí 
Projeto Match Point

Presidente Prudente 

Torneio de Tênis de Campo

Ribeirão Preto 
Torneio Poliesportivo e  
o 1º Torneio de Xadrez  

Litoral
1º Torneio Aberto de Tênis

Sorocaba 

5º Torneio de Tênis 

PREVIDÊNCIA
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OUVIDORIA
Diretor: AFR Francisco L. Ramalho Netto

Ao longo do ano, a Ouvidoria efetuou 180 atendimentos 
de associados, dependentes e público em geral que acio-
naram o canal de comunicação para envio de elogios, 
sugestões, solicitação de informações e reclamações.

A média de atendimentos recebidos por mês foi de 15 
mensagens, sendo que o maior volume de chamados foi 
contabilizado nos meses de abril e agosto, totalizando 26 
atendimentos cada (veja gráfico “Chamados por mês”). 
Neste período, a natureza das mensagens está primordial-
mente relacionada à Amafresp (solicitações de reembolso, 
informações sobre rede hospitalar e dúvidas sobre Cam-
panha de Vacinação). 

Também foi possível mensurar que a maioria dos chamados 
provém dos aposentados associados (61) enquanto os as-
sociados ativos (54) são um pouco mais engajados que os 
dependentes (51), compostos por familiares, que, em sua 
maioria, solicitam informações sobre a Amafresp.

Já em relação ao total de chamados por área (veja gráfico 
“Número de atendimentos efetuados por área”), a Amafresp 

novamente lidera o número de atendimentos (124), acompa-
nhada pelo InvestAfresp (14) e pela Diretoria Financeira (11).

Ao todo, dos 180 chamados, foram 
contabilizados 161 atendimentos seg-
mentados por Regional. Também fo-
ram computados chamados recebidos 
de associados de outros estados (4) e 
de não associados (15), conforme o 
gráfico ao lado. 
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ADMINISTRAÇÃO
Diretora: AFR Angela  

Manzoti Nahman

Ao longo do ano, a Diretoria de Adminis-
tração zelou pela manutenção de ativida-
des que assegurassem a qualidade na in-
fraestrutura do prédio da Sede, por meio 
de ações sustentáveis de redução de custo 
e obras de melhoria, beneficiando associa-
dos e colaboradores.  

Entre as ações desenvolvidas, tem desta-
que a obra de restauro da sala de reuniões 
localizada no 4º andar do prédio. A obra, 
iniciada em dezembro de 2016, resultou 
na ampliação da capacidade total do es-
paço, já que a instalação de uma estrutura 
modular transformou o local em duas salas 
independentes. 

A diretoria também concluiu uma série de 
reparos em todo o sistema de sonorização 
do auditório da Sede, o que incluiu: melho-
rias na mesa de comando de som, troca de 
fiação, bem como reparo e trocas de caixas 
de som. Outra ação realizada foi a atuali-
zação do sistema de câmeras do edifício 
para maior segurança patrimonial.

Obras para implantação de nova sala do 
Fundafresp e reforma no departamento do 
InvestAfresp foram finalizadas no 3º andar 

do prédio, assim como reparos na manta de 
impermeabilização da cobertura do edifício. 

Para reduzir custos e desperdício de fo-
lhas impressas, a diretoria de Adminis-
tração formalizou a contratação de outra 
empresa, Simpress, responsável pela lo-
cação de impressoras. Além disso, a fim 
de agilizar a comunicação entre a equipe 
administrativa, foram substituídos os rá-
dios comunicadores Nextel e implantados 
os modelos Walk Talk.   

Pensando no consumo consciente e no uso 
racional de energia elétrica, a diretoria 
providenciou um estudo técnico sobre as 
vantagens da implantação de lâmpadas 
LED em substituição aos modelos fluores-
centes econômicos. Já as lixeiras destina-
das ao lixo ‘limpo e reciclável’ (papel de 
escritório, jornal, revista, copos plásticos 
de água, garrafa pet de água e cápsulas 
de café), instaladas em pontos estratégicos 
do prédio, além de permitirem melhor hi-
gienização do ambiente, contribuem para 
redução de impactos ambientais. Desde 
novembro de 2016, data de implantação 
da ação, todo o material colhido é encami-
nhado à entidade Pró-Ambiente. 
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ASSUNTOS 
ESTRATÉGICOS  
E COMUNICAÇÃO 
Diretor: AFR José Roberto S. Lobato

Durante o ano de 2016, a diretoria de 
Assuntos Estratégicos e Comunicação 
organizou campanhas junto à classe 
de AFRs para discutir os problemas do 
fisco estadual e conscientizar a popula-
ção sobre a cobrança de impostos.

No mês de maio, a Afresp lançou a 
campanha #SomosTodosContribuintes 
com o objetivo de informar os consu-
midores sobre a cobrança indireta de 
impostos. Ela foi desenvolvida para 
mostrar à sociedade que todo imposto 
tem função social e deve retornar ao 
cidadão em forma de serviço público.
 
A primeira fase da ação contou com a 
instalação de outdoors em algumas ro-
dovias de São Paulo. A Afresp investiu 
na impressão da lona, já os espaços dos 
outdoors e a elaboração das peças pu-
blicitárias foram cedidos gratuitamente.    

No mês de novembro, a diretoria de 
Assuntos Estratégicos e Comunicação 
iniciou as primeiras articulações para 
o planejamento e lançamento do Mo-
vimento VIVA. O projeto, realizado em 
parceria inédita com o Banco Interame-
ricano de Desenvolvimento (BID), pro-
põe discutir como a crise do fisco está 
diretamente relacionada com uma crise 
maior, trazendo elementos de reflexão 
sobre um possível modelo de reforma 
tributária mais eficiente para o Brasil. O 

Movimento VIVA será composto de três 
fases: Rodadas Regionais, Workshop e 
Seminário Internacional.  

Novas tecnologias: Acompanhando 
as tendências de Comunicação Digital, 
o departamento de Comunicação ini-
ciou, em dezembro, o processo de rees-
truturação do site da Afresp e das redes 
sociais, a fim de tornar o segmento mais 
dinâmico e a comunicação mais rápida 
e eficaz para todos os associados. Fo-
ram realizadas as primeiras análises e 
o levantamento de dados para avaliar 
a efetividade das ferramentas utilizadas 
para, então, traçar um planejamento 
para aprimoramento das ações.

Houve ainda a contratação e início de 
desenvolvimento do site de construção 
coletiva Eureka (banco de ideias e proje-
tos para a Afresp) e da plataforma cola-
borativa e site para o Movimento VIVA. 

Acompanhando esta linha, com o ob-
jetivo de fazer uma divulgação mais 
atrativa e estimular novos associados 
a participarem dos eventos em suas 
cidades, o departamento de Comuni-
cação também passou a produzir ar-
tes para o envio de e-mails marketings 
de divulgação dos eventos regionais. 
Mais rápida, dinâmica e barata, a fer-
ramenta foi utilizada para a divulga-
ção de todos os eventos.  
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TECNOLOGIA DA  
INFORMAÇÃO
Diretor: AFR Denis da Cruz Mângia Maciel 

A excelência na gestão e segurança dos dados dos asso-
ciados é algo que o departamento de Tecnologia da Infor-
mação da Afresp busca continuamente. Afinal, esse cuida-
do é fundamental para lidar com informações pessoais de 
maneira sigilosa – e para o associado encontrar facilmente 
o que procura no site da Associação.

Sendo assim, o departamento investiu em novas ferramen-
tas e aplicativos, que resultam na melhoria da qualidade e 
rapidez no atendimento ao associado. Na parte de Infra-
estrutura, para acompanhar a demanda crescente da As-
sociação, foi implantado o Projeto Storage, que expande 
a capacidade de armazenamento de dados e velocidade 
de processamento. Tal equipamento também consome 14% 
menos energia. A capacidade e o alcance dos dispositivos 
wireless (sem fio) de acesso à internet nas Regionais e Sede 
foram implantados e aprimorados. 

No que diz respeito à parte de Sistemas, a TI desenvolveu 
e implantou duas grandes campanhas nos sites da Afresp 
e da Amafresp: a do Cadastro Premiado e a do Débito 
Automático. Foi por meio do site que os associados pu-
deram atualizar suas informações no banco de dados da 
Associação. 

Além disso, foram desenvolvidos e implantados aplicati-
vos, disponibilizados nos sites da Afresp e Amafresp, para 
facilitar a inscrição na Campanha Saúde, em eventos es-
portivos, no Encontro da Família Afresp, na atualização 
cadastral para associados e cadastramento de currículos.

No sistema de gerenciamento do ambiente Afresp, foi im-
plantada a solução de armazenamento da Qualität IT, que 

traz maior disponibilidade e escalabilidade na medida do 
crescimento dos dados. Ela também possibilita a utilização 
de recursos que eram limitados na versão anterior, na qual 
o espaço e a velocidade eram menores.

Na área restrita dos sites da Afresp e Amafresp, passaram 
a ficar à disposição dos associados a geração da 2ª via 
do boleto, a Declaração de Quitação Anual de Débitos, a 
carteirinha de beneficiário e Extrato de Utilização (também 
disponível no aplicativo Mobile Saúde da Amafresp).

A ferramenta TOTVS foi implantada em outros departamen-
tos: na gestão de pessoas para o Departamento de Recur-
sos Humanos; e o Módulo de Compras Médicas no ERP 
TOTVS, que atende à Amafresp. Nosso plano de saúde 
também recebeu adaptações em sistemas específicos: SIB-
-XML, SIP-XML, TISS e TUSS, de forma a cumprir as exigên-
cias da Agência Nacional de Saúde. 

Ainda falando nas ferramentas da TOTVS, uma também me-
rece destaque: é a CRM (Gestão de Relacionamento com 
o Cliente), que está sendo implementada gradativamente. 
O processo de cobrança, que envolve os departamentos 
Financeiro e Jurídico, foi o primeiro a utilizá-la. São várias 
as vantagens: possibilita uma gestão interna mais rápida 
e eficiente e o armazenamento em ordem cronológica de 
todos os atendimentos ao associado, que recebe um e-mail 
de acompanhamento do andamento de suas solicitações. 

Os sistemas Afresp nas plataformas ZIM e SQL foram man-
tidos e receberam atualizações, que atendem às mudanças 
na legislação e se adaptam às necessidades dos associa-
dos e departamentos da Associação.

Diretor: AFR José Roberto S. Lobato
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RECURSOS HUMANOS
Diretor: AFR José Carlos Libano

A Afresp encerrou o ano-base 2016 contabilizando em 
seu quadro pessoal 226 colaboradores, valor próximo 
ao verificado no ano anterior (225). Desmembrando o 
valor por gênero, as colaboradoras representam 59,8% 
do total de profissionais da Associação, ante 40,2% do 
sexo masculino.   

Outra tendência observada é o impacto da contratação de 
10 jovens aprendizes e estagiários no período analisado, 
que, além de contribuir para formação de um banco de 
talentos criterioso, também representa a possibilidade de 
ingresso ao mercado de trabalho desses jovens, somada à 
oportunidade de crescimento profissional.

Em relação ao total de admissões registradas ao longo do 
ano, a Afresp ofertou 34 novas oportunidades em um pe-
ríodo marcado pelos reflexos da recessão econômica na-
cional. Além disso, efetuou o reajuste salarial fixado para 

2016 em 9,9%. Isso tudo sem deixar de controlar men-
salmente o custo com pessoal (folha de pagamento, horas 
extras e benefícios). 

Para aprimorar o trabalho de seus colaboradores, a dire-
toria de Recursos Humanos da Afresp continuou investindo 
na capacitação de seus profissionais, primando pela qua-
lidade e bem-estar do corpo de colaboradores. Em 2016, 
foram 31 cursos ofertados a 55 colaboradores de sete di-
retorias, além da Presidência, cujo investimento alcançou a 
quantia de R$ 75.644,45 (veja gráfico “Porcentagem de 
cursos oferecidos por Diretoria”).

A natureza dos cursos realizados seguiu as exigências e 
peculiaridades da rotina de trabalho de cada departamen-
to. O objetivo principal é primar pela atualização profissio-
nal, que também estimule a aplicação e conhecimento de 
novas práticas de trabalho. 
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Entre as capacitações realizadas, têm destaque os cursos 
que reuniram maior número de colaboradores. O High Per-
formance Executive – A arte de fazer melhor, mais rápido e 
por menos - concedido pela Presidência, foi aplicado a 30 
colaboradores e possibilitou aos presentes o conhecimento 
de metodologia inovadora de desempenho. 

Aplicado a 10 colaboradores, o curso Liderança: motiva-
ção e trabalho em equipe se dirigiu aos profissionais que 
fazem parte do Comitê direcionado ao Projeto de Implanta-
ção de Avaliação de Desempenho por Competências, cria-
do pela Diretoria de Recursos Humanos em 2015, com um 
grande diferencial para beneficiar todos os colaboradores 
da Associação. 

No escopo do projeto, foi implantada a ferramenta Siste-
ma Totvs – Gestão de Pessoas, abrangendo os módulos 
de Treinamento, Recrutamento e Seleção e Avaliação de 
Desempenho. A inserção do software possibilitou agilidade 
nas rotinas de Recursos Humanos e maior controle de infor-
mações armazenadas no banco de dados. 

Além dos cursos, o RH também promoveu o treinamento anu-
al da Brigada de Incêndio, investimento de R$ 3.640,00, 
no qual 23 colaboradores, na condição de brigadistas, 
passaram o dia 10 de dezembro desenvolvendo atividades 
no Centro de Treinamento Rochacara. 

BENEFÍCIOS AOS  
COLABORADORES
A parceria com a empresa SodexoPass continua ofertando 
aos colaboradores das Regionais, dos Centros de Convi-
vência e da portaria da Sede vale-refeição e vale-alimen-
tação. Os gastos mensais somam cerca de R$ 37.000,00.
 
Em relação à assistência médica, a Associação encerrou, no 
fim do ano, o contrato com a operadora do Plano de Saú-
de Central Nacional Unimed (CNU) junto à administradora 
Qualicorp. O custo mensal era de R$ 204,50 por vida, tota-
lizando 449 vidas em dezembro do respectivo ano. 

Os colaboradores seguem amparados com socorro em 
ambulância, benefício conhecido como emergências mé-
dicas, que gerou, em 2016, um custo mensal no valor de 
R$ 3,78 por colaborador. Já a assistência odontológica, 

fornecida pela OdontoPrev, empresa especializada, no 
mercado há 30 anos, produziu um custo mensal adicio-
nal, de R$ 12,67 por vida. 

SEGURANÇA E MEDICINA 
DO TRABALHO
A empresa Esame Medicina do Trabalho realiza o acom-
panhamento pertinente ao tema na Sede e Regionais. 
Anualmente, é realizada uma visita para análise do am-
biente de trabalho, avaliando os riscos para a saúde do 
trabalhador, bem como emissão dos laudos médicos obri-
gatórios solicitados pelo Ministério do Trabalho (PPRA - 
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais; PCMSO 
- Programa de controle médico ocupacional, e LTCAT - 
Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho e 
Avaliação Ergonômica). 

A realização anual dos exames médicos periódicos é efe-
tuada na Sede da Associação por um médico do trabalho, 
trazendo mais comodidade para o colaborador. 

QUALIDADE DE VIDA
As aulas de ginástica laboral, que antigamente eram ofe-
recidas apenas duas vezes por semana, no ano de 2016, 
passaram a ser realizadas de segunda a quinta-feira. O 
colaborador Paulo e a prestadora de serviços Ana Maria, 
ambos professores de Educação Física, substituíram a an-
tiga empresa que aplicava as classes e tomaram frente da 
coordenação e orientação aos colaboradores no espaço.
 
As festas dos Aniversariantes do Mês continuam a ser re-
alizadas na última sexta-feira de cada mês, já a festa de 
Confraternização de Final de Ano foi realizada em 16 de 
dezembro, com o auxílio da equipe de organização do 
departamento de Eventos. 

AUXÍLIO-CRECHE
Segundo Convenção Coletiva de Trabalho de 2016, mu-
danças no auxílio-creche foram fixadas. O valor do bene-
fício de R$ 211,05 será concedido às colaboradoras que 
tenham filhos, até que completem sete anos de idade.
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FUNDAFRESP
Coordenador: AFR José Roberto Rosa

Com o pouco de cada um, faz-se a alegria de 
muitos. É desta forma que o Fundafresp (Fundo 
de Assistência Social da Afresp) funciona: com 
a doação voluntária de recursos financeiros de 
associados filiados, repassada a entidades as-
sistenciais nas reuniões mensais dos membros 
da Comissão do Fundo. São estes recursos que 
ajudam nas atividades do dia a dia das entidades, 

como o pagamento de funcionários e compra de 
alimentos e materiais de trabalho, por exemplo. 
Em 2016, foram doados mais de R$ 916 mil a 
234 instituições. 

Nas tabelas a seguir, acompanhe, ano a ano, as 
doações e as entidades que receberam recursos 
do Fundafresp:

Desde a atualização do Regulamento do Fun-
dafresp, aprovado pelo Conselho Deliberati-
vo em 2014, os recursos são destinados da 
seguinte forma: 50% vão para as doações 
mensais e os outros 50%, para projetos es-
pecíficos e mais representativos apresentados 
pelas entidades. Assim, com esta divisão, os 
valores disponíveis para as doações mensais 

têm sido menores desde 2015, quando foram 
elaborados os primeiros Editais. O primeiro 
escolheu cinco entidades que atendem idosos. 
O segundo foi lançado no final daquele ano, e 
a escolha dos 21 projetos das instituições que 
atendem crianças, adolescentes e idosos foi 
em janeiro de 2016. Veja abaixo quais foram 
os projetos vencedores:

Ano Número de entidades Valor das doações

2014 431 R$ 1.556.800,00

2015 148 R$ 640.300,00

2016 234 R$ 916.000,00
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Delegacia Entidade Projeto

Sede e DRTC I,II,III
Associação Santo Agostinho – R$ 39 mil

Contratação de recursos humanos 
e materiais para atividades de 
arteterapia

ABC – Associação Beneficente e Comunitária 
Novo Mundo - R$ 40 mil Compra de veículo Kangoo

DRT 02 – Santos Associação Casa De Estar de Santos - R$ 40 mil

Instalação elétrica e compra de apa-
relhos de ar condicionado; caminhas; 
reforma dos banheiros; instalação de 
câmeras internas nas salas de aula; 
compra de um freezer

DRT 3 – Taubaté Centro Promocional Comunitário de São Bento 
do Sapucaí - R$ 40 mil

Compra de equipamentos para 
cozinha, uniformes, contratação de 
pessoal

DRT 3 (Regional de São 
José dos Campos) Sociedade Holística Humanitária - R$ 39 mil Compra de computadores e equipa-

mentos para massagem e exercícios

DRT 5 – Campinas Casa da Criança Paralítica – R$ 40 mil Aquisição de equipamentos

DRT 5 (Regional  
de Piracicaba) Lar dos Velhinhos de Piracicaba –R$ 40 mil Revitalização do setor de cuidados 

especiais 

DRT 6 – Ribeirão Preto Associação Oficina Escola Professor Eurípedes 
Barsanulfo, de Batatais - R$ 40 mil

Revitalização do salão para oficinas 
de arte

DRT 6 (Regional  
de Franca)

Creche Nossa Senhora do Carmo, de Ituverava 
- R$ 40 mil

Implantação de projeto de combate 
a incêndio

DRT 7 – Bauru

Comunidade Bom Pastor - R$ 26 mil Instalação de sistema de proteção 
de combate contra incêndio

Bom Pastor – Instituto de Valorização, Promoção 
e Integração Humana – Creche Rainha da Paz 
- R$ 19 mil

Construção de muro e possibilitar 
um ambiente seguro às crianças 
atendidas

DRT 8 – São José  
do Rio Preto

Associação Beneficente Paulo de Tarso, de 
Catanduva - R$ 40 mil

Aquisição de equipamentos  
eletrônicos

DRT 9 – Araçatuba Lar Espírita Caminho de Nazaré – R$ 36 mil Construção de novo playground

DRT 10 – Presidente Pru-
dente

Associação de Apoio ao Fissurado Lábio Palatal 
e Deficiente Auditivo de Presidente Prudente e 
Região – R$ 40 mil

Compra de um veículo Spin 2015

DRT 11 – Marília Associação Cultural e Esportiva Nikkey de 
Marília - R$ 40 mil

Compra de materiais esportivos 
beisebol e softbol e contratação de 
treinadores 

DRT 12 – ABCD
Centro Comunitário das Crianças de Nossa 
Senhora de Guadalupe do Jardim Laura – São 
Bernardo do Campo - R$ 38 mil

Instalação da rede de combate a 
incêndio

DRT 13 – Guarulhos Instituto Santa Rosália - R$ 40 mil Reforma das salas de aula e amplia-
ção do banheiro das crianças

DRT 14 – Osasco Associação Beneficente Cisne, de Carapicuíba 
- R$ 40 mil

Construção e compra de equipamen-
tos da sala de integração sensorial 

DRT 15 – Araraquara Cáritas Paroquial São Nicolau de Flue, de São 
Carlos - R$ 40 mil Reforma dos banheiros

DRT 16 – Jundiaí Cedeca – Centro de Defesa da Criança e do 
Adolescente – R$ 40 mil

Contratação de recursos humanos 
para atividades com adolescentes em 
situação de vulnerabilidade social
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No gráfico abaixo, confira os valores dos cheques distri-
buídos para as entidades:

As entidades vencedoras receberam os cheques em cerimô-
nias que aconteceram entre fevereiro e abril de 2016, nas 
quais compareceram autoridades administrativas e políticas 
locais, como vereadores, prefeitos, deputados, juízes, Dele-
gados Regionais Tributários, além de diretores Regionais e 
Conselheiros da Afresp. Neste processo, foram destinados 
R$ 797 mil a 21 entidades.

Em novembro de 2016, foi lançado o Edital 001/2016, que 
escolheu 22 instituições de assistência a crianças, adolescen-
tes e idosos, com doações que chegam a R$ 50 mil. A esco-
lha das entidades foi feita pelos associados de cada uma das 
Regionais da Afresp, e o resultado final foi referendado pela 
Comissão na Sede, em São Paulo. A entrega dos cheques 
aconteceu entre março e abril de 2017, com o repasse de 
mais de R$ 1 milhão às entidades escolhidas. 
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ASSESSORIA JURÍDICA 
Diretor: AFR Nelson Trombini Junior

A Assessoria Jurídica da Afresp tem como função primordial 
prestar orientação e assessoramento jurídico à Associação, 
o que engloba suas diretorias e seus departamentos.

Nesse sentido, atua de maneira preventiva, saneadora ou 
contenciosa, mediante análise técnica dos possíveis refle-
xos jurídicos que os atos de gestão possam acarretar à 
entidade, a seus dirigentes e aos associados, preparando 
e propondo medidas judiciais de interesse da Afresp. Além 
disso, trabalha em favor da defesa da Associação e do 
conjunto de associados.  

Particularmente, em razão das peculiaridades da Afresp, a 
atuação da Assessoria Jurídica, preventiva ou saneadora, es-
tende-se a toda área de atividade da Associação: Amafresp, 
Recursos Humanos, Tecnologia da Informação, Administração, 
Convênios e Cultura, InvestAfresp, Financeiro, Eventos, Espor-
tes, Sedes Regionais e respectivos Centros de Convivência, etc.

CARTA FIANÇA: BENEFÍCIO 
AO ASSOCIADO
Merece menção especial a Carta de Fiança Locatícia forne-
cida pela Afresp aos seus associados e formalizada pela As-
sessoria Jurídica, considerando que somente no ano de 2016 
foram emitidas 120 delas – ante 112 emissões em 2015 – de 
um total de mais de 430 Cartas Fiança já entregues desde a 
implementação do benefício em 2013, evidenciando o suces-
so da iniciativa da Diretoria Executiva da Afresp. 

PARCERIA COM RECURSOS 
HUMANOS
Em decorrência da atuação da Ass. Jurídica e da estreita par-
ceria com o setor de Recursos Humanos, houve significativa 
redução no número de ações trabalhistas ajuizadas contra a 
Afresp, já que são efetuadas análises de contratações e/ou 
rescisões de contratos de trabalho, esclarecimento de questio-
namentos rotineiros pertinentes à área, bem como atuação em 
processos trabalhistas nos quais a Afresp figura como ré, auto-
ra, litisconsorte ou terceira interessada.  Dessa forma, a Afresp 

tem obtido êxito na maioria das sentenças judiciais proferidas, 
o que representa relevante economia aos cofres da entidade.

AÇÕES NA ÁREA JUDICIAL
Na área judicial, a parceria com a Diretoria Financeira na 
cobrança dos débitos relativos às mensalidades da Afresp e 
Amafresp em face dos associados e ex-associados inadimplen-
tes contribui para o equilíbrio da saúde financeira da Associa-
ção e do plano de saúde, e, principalmente, faz justiça com 
aqueles que pagam pontualmente suas obrigações. 

Já para a intermediação de cobranças, acordos e protesto ju-
dicial dos associados inadimplentes, houve a implementação 
do Sistema Totvs – Gestão de Pessoas na nova rotina de co-
brança associativa, integrando Financeiro e Jurídico.

Atualmente, a Assessoria Jurídica defende cerca de 24 ações de 
cobrança judicial, e outro montante se encontra em fase de ela-
boração. Além disso, a Assessoria Jurídica atuou diretamente em 
ajuizamento do Mandado de Segurança da Afresp contra a co-
brança da majoração da alíquota da COFINS, com o qual, liminar-
mente, foi concedida a suspensão do crédito tributário mediante 
depósitos judiciais.

Ainda na área judicial, a Assessoria Jurídica continua adminis-
trando os débitos referentes ao IPTU do Centro de Convivência 
de Guarulhos em execuções fiscais que remontam ao valor 
histórico de R$ 717.708,02.

Foram também diligenciados junto ao INPI – Instituto Na-
cional da Propriedade Industrial a prorrogação do decênio  
das marcas da Afresp.

OUTROS REQUERIMENTOS
Ademais, administrativamente, quando solicitada, a Asses-
soria Jurídica atende às demais áreas de atuação da Afresp, 
na elaboração e análise de demandas das diretorias, tais 
como contratos em geral,  de manutenção de equipamentos, 
de softwares, de suporte e  de convênios do Clube de Be-
nefícios; no zelo do patrimônio imobiliário da Associação e 
no atendimento das solicitações do Conselho Deliberativo.
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PROJETOS 

Em 2016, a diretoria de Projetos participou do planejamento e exe-
cução de iniciativas de alta relevância. Entre elas, tem destaque a 
contribuição no desenvolvimento da Plataforma Colaborativa ‘Mapa 
da Crise – Sistema de Solução Compartilhada’, construída exclusiva-
mente para o projeto Afresp-BID, realizado em parceria com o Banco 
Interamericano de Desenvolvimento. O objetivo da ferramenta é com-
por um banco de dados sobre o panorama da crise do fisco estadual, 
que servirá de subsídio à realização de trabalhos futuros conduzidos 
pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. 

A dita plataforma também inspirará um Banco de Ideias da Afresp, 
chamado inicialmente de plataforma Eureka. A ferramenta funciona-
rá como um novo canal de captação de sugestões dos associados e 
colaboradores da Afresp, de maneira a proporcionar novas inicia-
tivas que venham ao encontro do fortalecimento dos objetivos do 
mapa da Associação. 

Além disso, no fim do ano, a Diretoria prestou auxílio na seleção de 
projetos elaborados pelos colaboradores da Afresp, que poderão ser 
implementados no decorrer de 2017. As propostas foram proferidas 
durante o curso Net Profit, que possibilitou aos presentes o conheci-
mento de metodologia inovadora de maximização de desempenho 
em processos internos. Ainda no fim do ano, foram iniciadas prospec-
ções para escolha de um novo software de gestão de projetos, a ser 
utilizado por todas as diretorias no ano de 2017.

Também foram elaborados estudos técnicos e relatórios para subsí-
dio da Diretoria Executiva sobre os temas relacionados ao fortaleci-
mento da carreira do AFR.

Diretor: AFR Renato Pei An Chan
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INVESTAFRESP
Diretor: AFR Matheus Lima 
AFR Denis C. Mângia Maciel

Com atuação nos ramos de seguros e investimentos, o 
InvestAfresp conta com ampla parceria com seguradoras 
líderes do mercado e uma equipe de 16 colaboradores 
capacitados e treinados para atendimento ao associado. 

INVESTAFRESP EM  NÚMEROS

Focado em oferecer um serviço personalizado, o 
InvestAfresp realizou algumas mudanças estruturais para 
melhor atender às necessidades dos segurados, como a 
centralização das renovações na sede e a contratação 
de profissionais da área de seguros para esclarecimentos 
técnicos. Além disso, todos os colaboradores participaram 
de treinamentos com profissionais das seguradoras. 

O InvestAfresp encerrou 2016 com o aumento de 4% nas 
carteiras de seguro de automóvel e ramos elementares 
(seguro residencial, empresarial, viagem, smartphones e 
notebooks), o que representa um acréscimo de 324 itens.

INOVAÇÃO
O InvestAfresp implantou o novo sistema de proces-
so gerencial, o ColWeb, a fim de melhorar a visibi-
lidade do processo e direcionamento dos recursos 
existentes. O sistema modular, que atua na área de 
vendas, cadastro, emissão, gestão, financeiro, con-
figuração e sinistros, contribui para que haja acom-
panhamento mais apurado de todas as operações 
realizadas pelo InvestAfresp. 

CAMPANHAS
Campanha iPhone 6: aproximadamente 350 
associados participaram da Promoção Pesquisa 
InvestAfresp, que teve como objetivo angariar novos 
contatos para a carteira de seguro de automóveis. 

Você nos Jogos Olímpicos: em parceria com 
a corretora BNCES e a consultora financeira W1 
Finance, o InvestAfresp levou dois associados com 
acompanhante para assistir a uma partida de futebol 
dos Jogos Olímpicos 2016, na Arena Corinthians. 
Com a ação, os sorteados também foram presenteados 
com estadia no hotel The Capital, translado [hotel/
estádio] e um almoço no restaurante Coco Bambu JK.

Sorteio na Festa Junina do Vale do Paraíba: 
associados de Taubaté e São José dos Campos par-
ticiparam de sorteios de brindes e de um seguro de 
automóvel com cobertura total.

Viaje com o InvestAfresp: lançada em outubro 
de 2016, a campanha premiou três associados e/
ou familiares que contrataram seguros novos (vida, 
residência, automóvel, viagem ou pet). A campanha 
sorteará um vale viagem CVC no valor de R$ 4 mil, 
um tablet e uma cafeteira Nespresso.

DE
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PRINCIPAIS AÇÕES  
E RESULTADOS 

NOVAS INSCRIÇÕES
 
Mesmo em um cenário de crise econômica, o saldo de 
inscrições na Amafresp foi positivo no ano de 2016. De ja-
neiro a dezembro, o plano recebeu 820 novas inscrições, 
sendo que 700   dos novos inscritos estão na faixa etária 
de 0 a 43 anos. 

PREVENÇÃO DA SAÚDE AMAFRESP  
 
Campanha Saúde Amafresp 

Há quase 20 anos, a Amafresp oferece aos seus filiados os 
benefícios da Campanha Saúde. Esse diferencial permite a 
realização gratuita de diversos tipos de exames preventivos, 
obter orientações para melhoria da qualidade de vida e, 
principalmente, a vacinação contra a gripe e a pneumonia. 

Em 2016, os casos da gripe H1N1 aumentaram em algu-
mas cidades, o que causou muita preocupação. A Ama-
fresp rapidamente trabalhou para adquirir o maior número 
possível de vacina, porém houve grande dificuldade do 
mercado em disponibilizar doses suficientes para atender 
às demandas. Além disso, houve um crescimento de 60% 
na procura em relação ao ano de 2015.

Por esses motivos, a Amafresp decidiu então antecipar a va-
cinação para o grupo prioritário na capital, fato que trouxe 
mais de 700 pessoas à sede da Afresp em 9 de abril. 

Mesmo assim, o número de inscrições continuava a cres-
cer. Diante desse quadro, as inscrições para a Campanha 
Saúde tiveram que ser encerradas no dia 13 de abril, e, 
desde o dia 14 daquele mês, foi disponibilizado, nos sites 
da Afresp e da Amafresp, um cadastro para lista de espe-
ra. Já no dia 22 de maio, todos os filiados que se inscreve-
ram para a lista de espera também foram vacinados. 

Em 2016, a Amafresp também levou a vacina e exames 
preventivos para uma área dentro do prédio da Sefaz (pre-
dião). Essa medida proporcionou que os colegas da sede 

AMAFRESP
Diretor: AFR Alexandre Lania Gonçalves

Mês Inscritos

Janeiro 71

Fevereiro 32

Março 58

Abril 69

Maio 64

Junho 74

Julho 92

Agosto 70

Setembro 78

Outubro 65

Novembro 95

Dezembro 52

Total 820
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e da Secretaria da Fazenda e seus familiares recebessem 
a sua dose da vacina e realizassem os exames num am-
biente mais amplo e mais acessível, possibilitando também 
a realização de outros tipos de exames. 

Mais que a vacinação contra a gripe H1N1 – exclusiva-
mente para os filiados previamente inscritos, e contra a 
pneumonia, a Campanha também ofereceu a possibilidade 
de realização de diversos exames: glicemia (furo ponta de 
dedo), que exige jejum de 8 a 12 horas; aferição da pres-
são arterial; Índice de Massa Corpórea (IMC); circunferên-
cia abdominal; orientação nutricional; avaliação pulmonar; 
avaliação postural e, como novidade, o teste da pisada.

*Obs.: a Vacina contra a Pneumonia aplicada pela Equipe Amafresp foi 
a Pneumo 13 de custo maior que a Pneumo 23

Despesas Administrativas  
Diretamente Ligadas aos Exames

Despesa Valor

Materiais 2.134,24

Honorário Equipe Técnica/ 
Operacional 9.383,17

Locomoção/Alimentação/ 
Decoração 4.808,83

Avaliação Postural/Teste Pisada/
Quick Massage e Avaliação 
Pulmonar (honorários)

21.620,00

Compra e Manutenção  
Equipamentos 1.320,00

Estrutura física 10.000,00

Total 49.266,24

Despesas Exames Rede Credenciada  
(Interior - Coleta Venosa)

Exames coleta venosa realizados nas cidades: Araçatuba 
/ Araraquara / Bauru / Franca /Presidente Prudente / 

Ribeirão Preto e São José do Rio Preto

Glicemia, 
Colesterol Total 
e Frações, 
Triglicérides e 
Hepatite C

Quantidade 
Participantes Valor Total

Valor  
Médio por 

exame

1.463 10.330,09 7,06

Despesas Exames Equipe Amafresp  
(Capital, Interior e Litoral - Coleta Capilar)

Glicemia, 
Pressão 
Arterial, IMC, 
Avaliação 
Pulmonar, Teste 
da Pisada, 
Avaliação 
Postural

Quantidade 
Exames 

Realizados

Valor Total 
Desp. Adminis-

trativas

Valor  
Médio por 

exame

5.412 49.266,24 9,10

Despesas Vacinas: Gripe
Quant.
Gripe Valor Gripe Valor  

Unit. Médio 

Equipe 
Amafresp 6.029 171.508,00 28,45

Rede 
Credenciada 1.550 93.237,22 60,15

Total 
Campanha 
Geral

7579 264.745,22

Despesas Vacinas: Pneumonia
Quant.
Pneumo

Valor  
Pneumo

Valor  
Unit. Médio 

Equipe 
Amafresp 496 62.141,75 125,29*

Rede 
Credenciada 77 6.907,93 89,71

Total 
Campanha 
Geral

573 69.049,68

TOTAL CUSTOS VACINAS 333.794,90

Despesas Administrativas  
Diretamente Ligadas à Vacina

Despesa Valor

Divulgação 11.734,43

Materiais / Brinde 24.124,95

Estrutura física 10.000,00

Honorário Equipe Técnica/ 
Operacional 37.908,47

Locomoção/Alimentação/ 
Decoração 22.194,08

Total 105.961,93
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ADA – ATENDIMENTO  
DOMICILIAR AMAFRESP 

Este é um programa que realiza o acompanhamento, moni-
toramento e orientação aos filiados idosos com patologias 
crônicas e acamados ou com dificuldade de locomoção, 
por meio de visitas domiciliares de uma equipe multiprofis-
sional Amafresp. 

O objetivo do Atendimento Domiciliar Amafresp (ADA) é 
oferecer qualidade de vida a esse idosos e também otimi-
zar custos. No ano de 2016, a equipe ADA realizou 229 
visitas a pacientes. 

CREDENCIAMENTO MÉDICO
 
Crescimento da Composição da Rede 
Credenciada no Interior
 
O setor de credenciamento Amafresp, em 2016, intensifi-
cou os trabalhos para a composição da rede credenciada 
de serviços de saúde, principalmente nas cidades do inte-
rior. O diretor da Amafresp, Alexandre Lania Gonçalves, 
realizou reuniões com a Diretoria e Representantes Regio-
nais, com o objetivo de identificar as carências e deficiên-
cias dos recursos da rede, bem como contar com seu auxí-
lio. Além disso, a ação, que começou em maio, dispôs do 
empenho de dois colaboradores que foram direcionados 
para a realização deste trabalho. 

*Prospecção na Regional de Ribeirão Preto iniciada na segunda quinzena de agosto.
**Prospecção na Regional de Jundiaí iniciada na segunda quinzena de setembro.

Comparativo de Valores Vacina Gripe 
Amafresp / Rede Credenciada

Despesas Compra Direta Vacina 
Gripe R$ 171.508,00

Despesas Administrativas Campanha R$ 105.961,93

Total R$ 277.469,93

Quantidade de vacina gripe apli-
cada pela equipe Amafresp 6.029

Valor da vacina gripe compra 
direta Amafresp (produto + des-
pesas admin.)

R$ 46,02

Valor médio da vacina gripe 
pago na rede credenciada R$ 60,15

Regionais
Período até abril/16 Período  de maio a dez /16

Credenciados Especialidades Credenciados Especialidades

Araçatuba 25 53 28 83

Araraquara 27 50 32 86

Campinas 101 271 114 286

Franca 38 71 41 212

Jundiaí** 90 220 95 479

Piracicaba 24 54 27 62

Ribeirão Preto* 94 198 99 276

Sorocaba 78 244 86 332
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Processo de Recontratualização e 
Revitalização da Rede 

A Amafresp iniciou um processo de recontratuali-
zação e revitalização da sua rede credenciada, 
além de ajustes e outras mudanças operacionais. 
Para execução desse trabalho, foi contratada a 
auditoria e consultoria empresarial Deloitte.  O 
objetivo da ação é manter a rede credenciada 
ativa e funcional. O prazo para o término do pro-
cesso é no primeiro semestre de 2017. 

Confira ao lado o quadro geral de credenciados: 

25 27

101

90

38
24

94

78

Credenciados Até abril/2016

Até abril/2016

De maio a dezembro/2016

De maio a dezembro/2016

Especialidades
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Veja também na tabela abaixo o total de extensões de cre-
denciamento em 2016: 

Especialidade Capital Interior

Clínica 14 28

Emergências Méd.  - 3

Hospital 21 13

Laboratório 16 9

Médico 2 4

Total 53 57

AÇÕES ADMINISTRATIVAS

Inovação e eficiência são grandes desafios diante de um 
cenário de crise. Porém a Amafresp, mesmo com os eleva-
dos índices de inflação na área da saúde e as crescentes 
variações nos custos médico-hospitalares, buscou alterna-
tivas para alcançar seus objetivos, mantendo qualidade e 
transparência em suas ações. 

Ferramenta de BI 

Com a ferramenta Gesto – Saúde e Tecnologia, a gerência 
da Amafresp ganhou mais autonomia e possibilidades de 
enxergar informações de gestão estratégica da Amafresp 
em tempo real. 
Benefícios:
• Relatórios que auxiliam na negociação com prestado-

res de serviços;
• Seleção de filiados (faixa etária, sexo e região); 
• Dados para ações de curto, médio e longo prazo para 

reduzir custos;
• Comportamento da carteira de beneficiários;
• Análise estratégica de indicadores;
• Auxílio na tomada de decisões do gestor. 

Modernização do Processo de 
Autorização Médico-Hospitalar 

A Amafresp, conectada às novas tendências de mercado, 
em 2016, continuou o processo de automatização das 
solicitações de autorização, melhorando a Comunicação 
com a rede de hospitais, laboratórios, clínicas e médicos 
credenciados, por meio do sistema “Autorize”, uma plata-

forma de gestão operacional que simplifica e agiliza o pro-
cesso de atendimento aos filiados e prestadores de serviço.

Economia com materiais cirúrgicos especiais

Em 2016, o departamento de Compras Médicas negociou 
R$ 20.312.296,97 de materiais, representando 1.161 pa-
cientes que necessitaram de materiais especiais, gerando 
uma economia de R$ 6.680.127,71, sem alterar a quali-
dade na assistência prestada, o que representou uma redu-
ção de 188,08 por cota/ ano.

Comunicação, transparência e qualidade 

• Site Amafresp e Link Transparência: Após um longo pe-
ríodo de pesquisas e estudos, em dezembro de 2016, 
foi firmado contrato com uma empresa de web design 
que desenvolverá em 2017 um novo site para a Ama-
fresp, que trará uma navegação facilitada, além de ser 
moderno, responsivo, intuitivo, acessível e seguro. A 
área restrita do site (link transparência) continua sendo 
abastecida com informações relativas à utilização do 
plano, entre outros dados estratégicos. 

• App Amafresp Saúde: Durante o ano, foram feitos 
5.191 downloads e 1.315 logins no aplicativo. Além 
disso, também houve a atualização com novas funcio-
nalidades, entre elas a consulta do extrato de utiliza-
ção e também a carteirinha virtual Amafresp (podendo 
ser apresentada em qualquer hospital, médico ou la-
boratório da rede credenciada, juntamente com o RG 
original). 

• Amafresp Informa e Amafresp Em Foco (impresso): O 
Amafresp Informa foi renovado para o Amafresp Em 
Foco. Um informativo trimestral que tem como missão 
levar informação oficial e confiável a todos os filiados.

• Facebook: Este veículo passou por uma reformulação 
em seu conteúdo, com aumento do número de posta-
gens. 

• Resultado da pesquisa de saúde: Foi realizada uma 
pesquisa, por amostragem, sobre os hábitos de vida 
de seus filiados. A pesquisa revelou, por exemplo, que 
mais de 35% dos entrevistados não praticam atividade 
física regularmente e que 45% deles, que têm mais de 
50 anos, estão acima do peso ideal.

• Nota máxima em programa de qualificação: A Ama-
fresp conquistou nota máxima no Índice de Desempe-
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nho da Saúde Suplementar (IDSS*) do ano de 2015 
(divulgado em 2016), o que atesta a elevada quali-
dade da autogestão. O programa avalia o desempe-
nho das operadoras de planos de saúde com base 
em dados concretos, informados pelo setor à Agência 
Nacional de Saúde Suplementar (ANS). 

AUTORIZAÇÕES 

Em 2016, o setor de Central de Guias autorizou os seguin-
tes procedimentos:

Veja na tabela abaixo as autorizações feitas pelo sistema 
“Autorize”:

REEMBOLSO DE DESPESAS  
MÉDICO-HOSPITALARES 

Em 2016, foram analisados 819 processos de reembolso, 
sendo que foram deferidas 749 solicitações e indeferidos 
70 pedidos. O montante pago foi de R$ 790.504,71.

Tipo de Guia Total

Consultas 0

SADT/Exames 2.776

Ambulatoriais 2.015

Internações Clínicas 1.386

Internações Cirúrgicas 1.327

Internações Psiquiátricas 41

Internações Pediátricas 7

Internações Obstétricas 2

Honorários Médicos 1.687

Parto 103

Total Geral 9344

Tipo de Guia Sistema Autorize 

Consultas 8.220

SADT/Exames  
Ambulatoriais 52.577

Total Geral 60.797
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Veja as 10 especialidades mais consultadas em 2016:

PROCESSOS DE COBRANÇA 

INDICADORES AMAFRESP

Tipo de Cobrança Quant. Valor Tx Adm. Glosas Total

1 - Reciprocidade 165   11.818.136,76 1.081.888,52 8.956,11 12.891.069,24 

2 - Coparticipação 2785 1.358.855,52 95.120,66  - 1.453.976,18 

3 - Medicamento 297 262.136,05 18.349,48  - 280.485,53 

4 - Franquia 277 504.022,12 -  - 504.022,12 

5 - Diferença de Tabela 249 186.829,46 13.078,05  - 199.907,51 

6 - Procedimento Não                         
Coberto 1 2.082,00 145,74  - 2.227,74 

Total Geral  3082   14.132.061,91 1.208.582,45 8.956,11   15.331.688,32 

Tipo de 
 Atendimento

Qtde pro-
cedimentos Custo total Qtde de 

usuários

Méd. custo  
usuário/

ano

Custo médio 
procedimen-

to
Consultas 120.001  R$ 10.683.655,00 17.586  R$ 607,51  R$ 89,03 

Exames 672.091  R$ 26.918.884,95 16.508  R$ 1.630,66  R$ 40,05 

Terapias 193.725  R$ 8.777.388,54 6.470  R$ 1.356,63  R$ 45,31 

Internações 3.403  R$ 94.045.632,32 2.638  R$ 35.650,35  R$ 27.636,10 

Outros Atendimentos 
Ambulatoriais  -  R$ 30.758.258,24 15.230  R$ 2.019,58  -

Demais Despesas  
Assistenciais  -  R$ 3.689.070,39  -  -  -

Especialidade Valor Quantidade Valor Médio

Consulta via Unimed  R$ 2.891.915,83 35.787  R$ 80,81 

Consulta em pronto-socorro  R$ 1.667.027,61 21140  R$ 78,86 

Médico oftalmologista  R$ 956.259,09 7904  R$ 120,98 

Médico ginecologista e obstetra  R$ 472.260,37 5029  R$ 93,91 

Médico dermatologista  R$ 452.489,78 5027  R$ 90,01 

Médico cardiologista  R$ 554.884,55 4916  R$ 112,87 

Médico ortopedista e traumatologista  R$ 428.467,18 4835  R$ 88,62 

Médico endocrinologista e metabologista  R$ 282.701,33 2919  R$ 96,85 

Médico otorrinolaringologista  R$ 232.287,37 2610  R$ 89,00 

Médico pediatra  R$ 263.552,29 2383  R$ 110,60 
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REGIONAIS | ENGENHARIA
Diretor: AFR Matheus Lima / AFR Cezar J. D’Avoglio

O Departamento de Regionais tem muito a comemorar em 
2016, além da conclusão de grandes obras e reformas: a as-
sinatura do contrato de locação de dois andares que sediarão 
o Centro de Convivência Urbano (CCU) da Capital. A locali-
zação do prédio é estratégica: próxima à Sede da Secretaria 
da Fazenda, na avenida Rangel Pestana, em São Paulo, o 
novo CCU terá à disposição dos associados de todo o estado 
amplas instalações para reunir os colegas. Entre os ambientes 
projetados estão um lounge, redário, bar, espaço para jogos, 
academia, vestiário, área para estética e biblioteca.

O contrato de locação foi assinado em 5 de outubro pelo 
presidente Rodrigo Keidel Spada; o 1º tesoureiro, Denis 
da Cruz Mângia Maciel; o diretor Jurídico, Nelson Trom-
bini Junior; o diretor de Regionais e de Engenharia, Cezar 
José D’Avoglio; o então diretor Regional da Sede/Predião, 
André Ribeiro de Araújo; e seu Adjunto, Eugenio Satoshi 
Kobayashi. Ele celebra a finalização de um processo que 
começou ainda em 2012, quando foi formada uma comis-
são para estudar e vistoriar imóveis próximos ao prédio da 
Secretaria da Fazenda que poderiam receber o CCU. Uma 
pesquisa de opinião foi feita entre os associados, na qual 
66,64% disseram ser favoráveis à construção.

Ainda, em 2015, com a posse da atual Diretoria, foi criada 
a diretoria Regional Sede/Predião, que formou uma comissão 
para continuar o que havia sido iniciado. Foi apresentado o 
projeto do CCU ao Conselho Deliberativo na reunião de 25 
de agosto do mesmo ano, que foi aprovado por unanimidade.

Por outro lado, a Afresp não descuidou de suas Regionais. 
Araçatuba ganhou um novo salão de festas, que tem um 

espaço mais amplo, com direito a ar-condicionado, banhei-
ros e cozinha, pronto para receber festas de grande porte. 
Além disso, os vestiários da piscina foram reformados.

A Regional de Campinas começou as obras de reforma dos 
vestiários do Centro de Convivência que, quando forem 
concluídos, ficarão mais confortáveis e arejados para os 
associados. Já os playgrounds dos Centros de Convivên-
cia de Jundiaí e de Presidente Prudente foram substituídos, 
para alegrar ainda mais as crianças. O CC de Jundiaí tam-
bém passou por uma grande reforma.

Outro Centro que foi reformado é o de Marília, com ade-
quação da parte elétrica do salão de festas, para receber 
os aparelhos de ar condicionado. Além disso, foram remo-
delados a sala de jogos, piscina e cozinha.

O CC de Ribeirão Preto foi ampliado: foi inaugurado, em 
2016, o campo de futebol. Mais ainda: ganhou móveis para 
a região da piscina, equipamentos para a cozinha do salão 
de festas e os brinquedos do playground foram trocados. Ou-
tro campo de futebol que foi reformado e está de cara nova é 
o do Centro de Convivência de São José do Rio Preto.

O estacionamento do Centro de Convivência de Sorocaba 
ganhou um piso novo. O campo de futebol tem um novo siste-
ma de irrigação, e foi feita a manutenção do poço artesiano. 
Por fim, o salão de festas do CC de Araraquara também ga-
nhou um novo sistema elétrico para se adequar aos aparelhos 
de ar condicionado recém-instalados. Veja a seguir de quanto 
foi o investimento do departamento nos dois últimos anos:

Investimento  
realizado em 2015 Valor investido Investimento  

realizado em 2016 Valor investido

Obras em andamento R$ 1.097.974,24 Obras em andamento R$ 1.508.133,22

Móveis e Utensílios R$ 139.218,67 Móveis e Utensílios R$ 229.585,79

Máquinas e Equipamentos R$ 111.499,31 Máquinas e Equipamentos R$ 37.060,48

Instalações R$ 90.528,81 Instalações R$ 107.884,75

Edificações R$ 16.580,00 Edificações R$ 26.890,00

Total R$ 1.455.801,03 Total R$ 1.909.554,24



34

O ano de 2016 trouxe um cenário político-econômico com-
plexo e com grandes mudanças. Todos foram num determi-
nado grau atingidos pela grave crise econômica do perí-
odo e tiveram que se adaptar ao ambiente desafiador. A 
Diretoria Financeira manteve sua linha de atuação no senti-
do de zelar pela saúde financeira da associação, além de 
elaborar o orçamento e acompanhar sua execução. Numa 
visão de médio e longo prazo, cabem à diretoria pros-
pectar inovações e avaliar continuamente a eficácia dos 
processos e controles internos, iniciando e aprofundando 
melhorias nas atividades de sua alçada.

Foi dada continuidade no uso da Gestão Estratégica de Custos 
(GEC), que objetiva avaliar a estrutura de custos da Afresp sob 
a ótica da qualidade do gasto: todo gasto deve gerar um pro-
duto/serviço adequado à entidade. Em síntese, para cada item 
de gasto, deve-se efetuar a seguinte pergunta: gera valor agre-
gado para a associação e atende às finalidades estatutárias? 
Isso se aplica tanto aos serviços finais ofertados aos associados 
quanto às atividades operacionais (internas) da entidade.

No ano de 2015, a Gestão Estratégica de Custos propiciou 
economia de recursos no valor R$ 118.649,73 nos Depar-
tamentos Financeiro e de T.I. A meta para 2016 era dobrar 
esse valor, mas a economia alcançada ultrapassou a expec-
tativa atingindo o valor de R$ 291.916,56. Isso foi possível 
com a revisão/cancelamento de contratos e adequação em 
despesas com pessoal nos dois departamentos. O real po-
tencial da Gestão Estratégica de Custos pode ser alcançado 

se levada para os demais departamentos/setores da asso-
ciação, o que certamente demandará tempo, por se tratar 
de um processo contínuo e de mudança organizacional.

No que tange à Afresp como um todo, o segundo ano da 
gestão 2015-2017 mostra uma administração comprometi-
da com a solidez financeira da entidade e alinhada a uma 
visão de longo prazo, respeitando o seu passado e atenta 
ao cenário econômico-político atual. O resultado operacio-
nal consolidado Afresp em 2016 foi de aproximadamente 
R$ 4 milhões. Considerando os resultados financeiro e pa-
trimonial, há um resultado líquido de R$ 7,9 milhões.
 
O resultado operacional das atividades da Afresp passou 
de R$730 mil em 2015 para R$4 milhões em 2016, gra-
ças às medidas adotadas. Como no exercício anterior, é 
importante ainda esclarecer que não foram utilizadas as 
receitas financeiras para cobrir custos/despesas correntes, 
mantendo assim a rentabilidade total dos investimentos. 

Quanto às atividades do plano de saúde - Amafresp, houve 
um resultado operacional negativo de R$ 1,1 milhão. Esse 
desempenho ocorreu devido ao fato de as despesas assis-
tenciais terem crescido em percentuais muito maiores do 
que as receitas, fruto da decisão de não repassar todos os 
aumentos aos participantes, recorrendo-se à utilização do 
Fundo de Reserva. O crescimento das despesas de assistên-
cias no período é resultado do aumento da sinistralidade 
combinado com a “inflação médica”, historicamente supe-
rior à inflação geral de preços. 

FINANCEIRO
Diretor: AFR Denis da  
Cruz Mângia Maciel
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PRINCIPAIS MELHORIAS

1. Em janeiro de 2016, os associados puderam contar com 
uma nova opção de pagamento das mensalidades (Afresp, 
Amafresp, Seguro de vida e Fundafresp), por meio de débi-
to automático em conta corrente no Banco Itaú, ampliando 
nossas parcerias com instituições financeiras e oferecendo 
maior comodidade para os nossos associados.

2. Implantação do CRM (Customer Relationship Manage-
ment), utilizado para o gerenciamento do relaciona-
mento com o associado, que reúne vários processos/
tarefas, de forma organizada e integrada.

A ferramenta está sendo utilizada para acompanhamento 
dos casos de inadimplência, tornando os processos mais 
ágeis e efetivos. Foi definido um fluxo automático para o 
controle de valores devidos e não quitados, tornando im-
pessoal e abreviado o procedimento interno de notificação 
do inadimplente. Na fase inicial, foram incluídos os de-
partamentos Financeiro e Jurídico. Apesar de ser baixa, a 
inadimplência deve ter um tratamento adequado e célere. 

3. Com o objetivo de otimizar as tarefas das Regionais e 
obter maiores descontos nas tarifas bancárias, demos 
início à implantação dos pagamentos eletrônicos. O 
uso de arquivos eletrônicos possibilita eliminar o tempo 
gasto em lançamentos manuais, digitação de documen-
tos, filas em bancos, entre outros tipos de interação hu-
mana, permitindo assim que os colaboradores tenham 
mais tempo para se dedicarem aos associados.

4. Realização de reuniões com Instituições Financeiras 
para prospecção de alternativas mais rentáveis para 
os investimentos da entidade, sempre mantendo o nível 
conservador das aplicações em fundos de baixo risco. 

5. Em parceria com as Diretorias da Amafresp, Tecnologia 
da Informação e Jurídica, foi dado início ao processo 
de suspensão de inadimplente contumaz no plano de 
saúde, de acordo com o disposto no artigo 12 do Re-
gulamento da Amafresp e artigo 13 da lei 9.656/98.

O sistema‘AUTORIZE’é uma plataforma de autorização ele-
trônica, que está sendo implementado desde o início de 2016 
pela Amafresp. Ele simplifica e agiliza o processo de atendi-
mento aos filiados e prestadores de serviço. Do atendimento 
ao beneficiário até o fechamento e transmissão das contas 
referentes aos procedimentos realizados, as informações tran-
sitam em tempo real e com segurança entre a Amafresp e seus 
prestadores, respeitando o padrão TISS (Troca de Informação 
em Saúde Suplementar), determinado pela ANS – Agência 

Nacional de Saúde Suplementar. Ações como essa são impor-
tantes para a sustentabilidade financeira do plano e garantia 
do melhor atendimento aos filiados Amafresp. 

Aplicações financeiras

No que diz respeito às aplicações financeiras, a Afresp 
manteve seus recursos disponíveis aplicados de forma con-
servadora em bancos de reconhecida solidez no mercado, 
conforme detalhamento a seguir. A projeção de cortes nas 
taxas SELIC exige uma prospecção de fundos mais rentá-
veis para o período de 2017 em diante.

Aplicações Financeiras da Afresp   
Não Vinculadas - em milhares de reais

2016 2015

Santander - Fdo de 
Investimentos 6.857 3.704

Santander  - CDB 222 182

Banco do Brasil - Fdo de 
Investimentos 17.724 15.702

Banco Itaú  - Fdo de 
Investimentos 9.814 8.916

Santander - Fdo de In-
vestimentos - Regionais 112 73

Total 34.729 28.577

Aplicações Financeiras Vinculadas  
em milhares de reais

2016 2015

Santander - Fdo de Investimentos 
Fdo de Reserva Afresp 8.371 7.482

Santander -  Fdo de Investimentos 
Fundafresp 2.129 2.092

Santander - Fdo de Investimentos 
ANS 112 101

Banco Itaú -  Fdo de Investi-
mentos - Casa do AFR 5.108 4.564

Total 15.720 14.239

Total Geral 50.449 42.816

Aplicações Financeiras Amafresp   
em milhares de reais

2016 2015

Santander  - Fdo de Investimen-
tos   - Fdo de Reserva Amafresp 13.428 15.222

Santander  - Fdo de Investimentos   
- Fdo de Solidariedade 483 432

Total 13.911 15.654
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Demonstração 
de Resultados da 

Afresp (Sede/Regio-
nais)  

2016 2015 Sede 2016 2015 Regio-
nais 2016 2015                            

Variação

Sede Sede Variação Regionais Regionais Variação Consolidado Consolidado Absoluta Percentual 

Despesas  
Administrativas (19.810) (18.144) 9,18%  (7.618)  (7.237) 5,26% (27.428) (25.381)  (2.047) 8,07%

Despesas com  
Pessoal Próprio (11.550)  10.837) 6,58%  (3.633)  (3.501) 3,77% (15.183) (14.338)  (845) 5,89%

Despesas com  
Serviços de Terceiros  (2.241)  (1.447) 54,87%  (425)  (305) 39,34%  (2.666)  (1.752)  (914) 52,17%

Despesas com Localiza-
ção e Funcionamento  (4.504)  (4.390) 2,60%  (3.234)  (2.823) 14,56%  (7.738)  (7.213)  (525) 7,28%

Despesas com Public.  
e Propag. Institucional  (441)  (306) 44,12%  -    -   -  (441)  (306)  (135) 44,12%

Despesas com Tributos  (402)  (328) 22,56%  (191)  (473) -59,62%  (593)  (801)  208 -25,97%

Despesas Adm. Diversas  (672)  (836) -19,62%  (135)  (135) 0,00%  (807)  (971)  164 -16,89%

Outras Receitas  
Operacionais  35.259  29.723 18,63% 0,00 0,00 -  35.259  29.723  5.536 18,63%

Contribuições  
Associativas  8.972  6.180 45,18% 0,00 0,00 -  8.972  6.180  2.792 45,18%

Administração Amafresp  13.553  11.520 17,65% 0,00 0,00 -  13.553  11.520  2.033 17,65%

Administração de 
Seguros  11.931  11.125 7,24% 0,00 0,00 -  11.931  11.125  806 7,24%

Outras Departamentais  428  479 -10,65% 0,00 0,00 -  428  479  (51) -10,65%

Receitas Diversas  375  419 -10,50% 0,00 0,00 -  375  419  (44) -10,50%

Outras Despesas Opera-
cionais  (3.121)  (3.263) -4,35%  (695)  (350) 98,57%  (3.816)  (3.613)  (203) 5,62%

Provisão Para Perdas 
Sobre Créditos  (41)  1 -  -    -   -  (41)  1  (40) -4200,00%

Outras  (3.080)  (3.264) -5,64%  (695)  (350) 98,57%  (3.775)  (3.614)  (161) 4,45%

Confecção de carteiras/
Indicador Médico  (21)  (32) -34,38%  -    -    (21)  (32)  11 -34,38%

Despesas Associativas  (3.059)  (3.232) -5,35%  (695)  (350) 98,57%  (3.754)  (3.582)  (172) 4,80%

RESULTADO  
OPERACIONAL  12.328  8.316 48,24%  (8.313)  (7.587) 9,57%  4.015  729  3.286 450,75%

RESULTADO  
FINANCEIRO LÍQUIDO  3.644  2.906 25,40%  (5)  (3) 66,67%  3.639  2.903  736 25,35%

Receitas Financeiras  4.390  3.605 21,78%  4.390  3.605  785 21,78%

Despesas Financeiras  (746)  (699) 6,72%  (5)  (3) 66,67%  (751)  (702)  (49) 6,98%

RESULTADO  
PATRIMONIAL  291  319 -8,78% 0,00 0,00  291  319  (28) -8,78%

Receitas Patrimoniais  486  373 30,29% 0,00 0,00  486  373  113 30,29%

Despesas Patrimoniais  (193)  (37) 421,62% 0,00 0,00  (193)  (37)  (156) 421,62%

Resultado Não  
Operacional  (2)  (17) -88,24% 0,00 0,00  (2)  (17)  15 -88,24%

RESULTADO LÍQUIDO  16.263  11.541 40,91%  (8.318) (7.590) 9,59%  7.945  3.951  3.994 101,09%
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DESPESAS ADMINISTRATIVAS   

Despesas com Pessoal Próprio: variação de 5,89% 
em decorrência da aplicação do dissídio coletivo, que foi de 
9,9% e reestruturação de algumas áreas, que resultou em 40 
desligamentos e 34 admissões com salários inferiores. 

Despesas com Serviços de Terceiros: variação de 
52,17% compreendendo: 1) Amafresp: honorários advo-
catícios; processo de recontratualização e revitalização da 
rede credenciada; planejamento, confecção e atualização 
de páginas eletrônicas do novo portal; 2) Afresp: Projeto 
DNA do Fisco Paulista, em conjunto com o Sinafresp.

Despesas com Localização e Funcionamento: va-
riação de 7,28%, índice superior à inflação do período (o 
IPCA acumulado de 2016 foi de  6,28%), devido a alguns 
aumentos diferenciados, tais como alimentação, energia 
elétrica, telefones e conservação de móveis e imóveis. 

Despesas com Publicidade e Propaganda Institu-
cional: variação de 44,12%, por causa do início da rees-
truturação do site da Afresp e parceria com o Sinafresp na 
matéria publicada na Veja “Por uma Sociedade Mais Justa”.

Despesas com Tributos: variação negativa de 25,97%, 
essencialmente devido à conta de IPTU, com pagamentos 
em 2015 referentes a exercícios anteriores do imóvel de 
Guarulhos, o que não aconteceu em 2016. 

Despesas Administrativas Diversas: variação nega-
tiva de 16,89%, devido a gastos que não ocorreram em 
2016, como a não realização do Seminário Internacional. 

OUTRAS RECEITAS  
OPERACIONAIS

Contribuições Associativas: variação de 45,18%. 
Sem atualização há 8 anos, houve correção do valor da 
mensalidade, mediante proposta da Diretoria Executiva e 
aprovação pelo Conselho Deliberativo. Os custos dos servi-
ços prestados pela associação e a manutenção dos centros 
de convivência aumentam todo o ano e, por isso, foi neces-
sária a correção da mensalidade. A fixação do novo valor 
baseou-se na variação da cota usada no cálculo do salário 
do AFR (período 2008-2015).

Administração da Amafresp: Variação de 17,65%, 
em virtude dos aumentos dos custos assistenciais do plano 

de saúde. Lembrando que, desde de 2013, com a mudan-
ça no artigo 7º do Regulamento da Amafresp, todo mês de 
abril acontece um acerto de contas entre Afresp e Amafresp. 
É importante ressaltar que a Afresp não obtém “lucro” com 
a operação do plano de saúde. Como a Amafresp não 
possui CNPJ próprio, todos os custos administrativos são 
pagos pela associação. Para recuperar tais desembolsos, 
uma taxa de administração é paga mensalmente à Afresp. 
No início de cada ano, é apurado o valor real do custo 
de administração do plano no ano anterior. Caso resulte 
em um pagamento maior (menor) da Amafresp, a Afresp 
restituirá (receberá) a diferença ao (do) plano. 

Administração de Seguros: variação positiva de 
7,24%, resultado do aumento de itens segurados, como 
Seguro de Residência (100,67%). 

Outras Departamentais: variação negativa de 
10,65%, devido à não realização do Seminário Internacio-
nal, evento que ocorreu no ano anterior. 

Receitas Diversas: a variação negativa de 10,50% está 
relacionada à reclassificação de contas, efetuada em julho 
de 2015 para melhor acompanhamento orçamentário dos 
valores descontados de assistência médica dos nossos co-
laboradores, que eram classificados em receitas diversas. 
Em 2016 foram classificados como recuperação de despe-
sas de Assistência Médica. 

OUTRAS DESPESAS  
OPERACIONAIS 

Provisão para Perdas Sobre Créditos: o critério uti-
lizado para constituição da provisão são os processos com 
status “jurídico e cobranças ajuizadas”. Com a implanta-
ção do CRM para envio dos processos para o departamen-
to jurídico, houve ganho de agilidade no processo, aumen-
tando consequentemente a provisão. 

Confecção de Carteiras/Indicador Médico:  varia-
ção negativa de 34,38%. Em 2016 foram renovadas as 
carteiras Afresp e Amafresp, sendo que o custo da aquisi-
ção dos cartões foi contabilizado em 2015, gerando assim 
a variação negativa. 

Despesas Associativas: variação de 4,80%, inferior à 
inflação do período. Neste subgrupo, foram registradas as 
despesas esportivas, eventos sociais, custo com desconto 
em holerite, entre outros. Destacamos queda: nas despesas 
esportivas, pelo fato de não ser ano de realização do cam-
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peonato estadual; nos eventos sociais, devido ao fato de 
que, em 2015, tivemos a posse da Diretoria; e nos custos 
com descontos em holerite, devido ao incentivo que promo-
vemos constantemente. Lembrando que, em 2017, teremos 
uma redução ainda maior com a realização da segunda 
Campanha “Mude para Débito Automático”. 

Resultado Financeiro: variação de 25,35%. Resultado 
decorrente das aplicações financeiras da associação, cor-
respondente aos rendimentos deduzidos dos custos (IOF e 
Imposto de Renda). O imposto sobre operações financeiras 
(IOF) incide apenas sobre os resgates realizados em um pe-
ríodo inferior a 30 dias da data da aplicação dos recursos. 
Já no Imposto de Renda a alíquota varia de acordo com 
o tipo de fundo de investimento e incide sobre o total de 
rendimentos das aplicações de curto e longo prazo; para 
as aplicações de curto prazo, a alíquota é de 22,5% sobre 
o lucro obtido em aplicações de até 180 dias, e de 20% 
em aplicações acima de 180 dias; para as de longo pra-
zo, é de 22,5% sobre o lucro obtido em aplicações de até 
180 dias; de 20% em aplicações de 181 a 360 dias; de 
17,5% em aplicações de 361 a 720 dias; e de 15% em 
aplicações acima de 720 dias. 

RESULTADO PATRIMONIAL

Receitas Patrimoniais: Variação de 30,29%, em decor-
rência da locação do terreno situado em Guarulhos, das 
salas comerciais de Ribeirão Preto, além das locações das 
salas do Condomínio Edifício ABC Tower e do Estaciona-
mento ao lado da sede Afresp. 

Despesas Patrimoniais:  Variação de 421,62%, em 
decorrência da reclassificação de valores retidos de parte 
da receita de aluguéis de imóveis destinados à renda (ABC 
Tower), para a constituição e manutenção de Fundo de Re-
serva, que tem destinação específica, a de suprir eventuais 
gastos com conservação e para uma eventual desocupa-
ção do Edifício.

Resultado Não Operacional: a variação negativa de 
88,24% compreende as baixas do ativo imobilizado. 

Apresentamos a seguir o desempenho econômico-financei-
ro do exercício de 2016 da Amafresp, sob a ótica geren-
cial, comparando-o com o de 2015. Na visão gerencial, as 
contas são realocadas e agrupadas de acordo com a ne-
cessidade de informação para tomada de decisão, sendo 
apresentadas sob uma perspectiva diferente da Demonstra-
ção de Resultado do Exercício - DRE:
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DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016/2015

2016 2015 Variação Percentual 

Contraprestações Efetivas de Pl. de Assist. à Saúde  189.392  165.716  23.676 14,29%

Contraprestações Líquidas  189.392  165.716  23.676 14,29%

Contribuições Associativas  189.670  166.050  23.620 14,22%

(-) Devoluções/Cancelamentos  (278)  (334)  56 -16,77%

Eventos Indenizáveis Líquidos  (179.557)  (154.504)  (25.053) 16,22%

Eventos Indenizáveis (Rede Credenciada)  (192.918)  (161.761)  (31.157) 19,26%

Recuperação de Eventos Indenizáveis (Glosas)  10.875  5.997  4.878 81,34%

Recuperação de Despesas com  
Eventos Indenizáveis (Coparticipação)  2.486  1.260  1.226 97,30%

RESULTADO DAS OP. COM PLANOS  
DE ASSIST. À SAÚDE  9.835  11.212  (1.377) -12,28%

Outras Receitas Op. de Assist. à Saúde Não Relac. 
c/ Pl. de Saúde da OPS  11.620  11.011  609 5,53%

Outras Despesas Op. de Assist. à Saúde Não Relac. 
c/ Pl. de Saúde da OPS  (10.869)  (9.636)  (1.233) 12,80%

RESULTADO BRUTO  10.586  12.587  (2.001) -15,90%

Despesas Administrativas  -    -    -   

Despesas com Tributos  -    -   

Outras Receitas Operacionais  1.581  1.803  (222) -12,31%

Receitas Diversas  -    14  (14)

Taxa de Inscrição  917  1.416  (499) -35,24%

Outras Receitas  664  373  291 78,01%

Outras Despesas Operacionais  (13.310)  (11.364)  (1.946) 17,12%

Provisão Para Perdas Sobre Créditos  (421)  (349)  (72) 20,63%

Outras  (12.889)  (11.015)  (1.874) 17,01%

    Encargos Sociais  (739)  (608)  (131) 21,55%

    Taxa de Adm. Amafresp  (13.554)  (11.536)  (2.018) 17,49%

    Taxa de Adm. Reciprocidade  (104)  -    (104)

( - ) Recuperação de Outras Despesas Operacionais  1.508  1.129  379 33,57%

   Taxa de Adm. Amafresp  1.508  1.129  379 33,57%

RESULTADO OPERACIONAL  (1.143)  3.026  (4.169) -137,77%

RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO  2.257  1.883  374 19,86%

  Receitas Financeiras  2.974  2.540  434 17,09%

  Despesas Financeiras  (717)  (657)  (60) 9,13%

RESULTADO LÍQUIDO  1.114  4.909  (3.795) -77,31%
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ÍNDICES
Período

dez/16 dez/15

1) Liquidez Corrente
Ativo Circulante

= 4,87 4,79
Passivo Circulante 

2) Liquidez Geral

Ativo Circulante + Realizável 
a Longo Prazo

= 4,28 4,17
Passivo Circulante + Passivo 

Não Circulante

3) Grau de Endividamento
Passivo Circulante

= 0,18 0,18
Patrimônio Social

4) Endividamento Geral

Passivo Circulante + Passivo 
Não Circulante

=  0,18  0,17 Passivo Circulante+Passivo 
Não Circulante+Patrimônio 

Social

5) Quociente de Imobiliza-
ção

Investimentos + Imobilizado+ 
Intangível = 0,30 0,33

Patrimônio Social 

COMPARATIVO DOS GASTOS 
ASSISTENCIAIS 2016/2015   

INDICADORES DE  
LIQUIDEZ

INDICADORES DE LIQUIDEZ

Comparativo 2016/2015 das Despesas 
de Assistência Médico -Hospitalar - Em 

milhares de reais 

Eventos Indenizáveis 179.558 154.504

Consultas Médicas 10.446 9.138

Exames 26.881 25.482

Terapias 4.090 3.963

Internações 99.890 79.237

Outros Atendimentos 34.316 30.456

Demais Despesas 3.935 6.228

LEGENDAS dez/16 dez/15

AC - Ativo Circulante  91.388  79.317 

RLP - Realizável a L.P  875  472 

Investimento | Imobi-
lizado | Intangível  30.889  30.428 

PC - Passivo  
Circulante  18.782  16.565 

Patrimônio Social  101.569  91.079 

Passivo não  
Circulante  2.801  2.573 
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BALANÇOS PATRIMONIAIS

31 de dezembro de 2016 e 2015
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

NOTA 2016 2015

ATIVO CIRCULANTE - 91.388 79.317

Disponível - 369 227

Realizável - 91.019 79.090

Aplicações Financeiras 4 64.138 58.288

Aplicações Vinculadas a Provisões  Técnicas - 112 101

Aplicações Livres - 64.026 58.187

Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde - 18.504 15.650

Contraprestação Pecuniária 5 17.329 14.685

Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde 6 1.175 965

Créditos Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados c/Planos de 
Saúde da Operadora 18 2.025 0

Bens e Títulos a Receber 7 6.345 5.140

Despesas Antecipadas - 7 12

ATIVO NÃO CIRCULANTE - 31.764 30.900

Realizável a Longo Prazo - 875 472

Aplicações Financeiras 4 222 182

Aplicações Livres - 222 182

Depósitos Judiciais e Fiscais - Tributos 8 653 290

Investimentos - 3.457 2.477

Investimentos Destinados à Renda 9 3.457 2.477

Imobilizado 10 26.957 27.432

Imóveis de Uso Próprio - 22.624 23.914

Imóveis de Uso Próprio - Não Hospitalares/ Não Odontológicos - 22.624 23.914

Imobilizado de Uso Próprio - 4.333 3.518

Não Hospitalares/Odontológicos - 2.709 2.503

Imobilizações em Curso - 1.624 1.015

Intangível 11 475 519

TOTAL DO ATIVO 123.152 110.217
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BALANÇOS PATRIMONIAIS

31 de dezembro de 2016 e 2015
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

NOTA 2016 2015

PASSIVO CIRCULANTE  18.782  16.565 

Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde  10.931  9.645 

Provisão de Eventos a Liquidar para SUS  78  22 

Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de 
Serviços Assistenciais  10.853  9.623 

Débitos de Operações de Assistência à Saúde  1.329  1.246 

Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à 
Saúde  1.329  1.246 

Débitos Com Operações de Assist. à Saúde Não Relacion. C/ 
Pl. Saúde da OPS 18  956  312 

Tributos e Encargos Sociais a Recolher  835  749 

Débitos Diversos 12  4.731  4.613 

PASSIVO NÃO CIRCULANTE  2.801  2.573 

Provisões 13  489  196 

Provisões Para Contingências  489  196 

Débitos Diversos 14  2.312  2.377 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO  / PATRIMÔNIO SOCIAL 15  101.569  91.079 

Patrimônio Social  168  168 

Reservas  101.401  90.911 

Reservas Patrimoniais  7.978  7.435 

Reservas Estatutárias  8.371  7.483 

Reservas de Superávits  75.993  67.133 

Superávits/Déficits Acumulados  9.059  8.860 

TOTAL DO PASSIVO  123.152  110.217 
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DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

31 de dezembro de 2016 e 2015
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

NOTA 2016 2015

Contraprestações Efetivas de Planos de Assistência à Saúde  189.392  165.717 

Receitas Com Operações de Assistência à Saúde  189.392  165.717 

Contraprestações Emitidas Líquidas  189.392  165.717 

Eventos Indenizáveis Líquidos 23  (179.558)  (154.504)

Eventos Conhecidos ou Avisados  (179.558)  (154.504)

RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA 
À SAÚDE 24  9.834  11.213 

Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde  1.580  1.789 

Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Pl. de 
Saúde da Operadora  46.880  40.749 

Receitas Com Operações de Assistência Médico-Hospitalar 18  11.620  11.011 

Outras Receitas Operacionais 19  35.260  29.738 

Outras Despesas Operacionais Com Plano de Assistência à Saúde  (27.993)  (24.615)

Outras Despesas Operacionais de Plano de Assistência à Saúde 20  (14.417)  (12.177)

( - ) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assis-
tência à Saúde  1.509  1.129 

Provisão Para Perdas Sobre Créditos  (462)  (348)

Outras Despesas Operacionais de Assist. à Saúde Não Relac. 
C/ Pl. de Saúde da OPS 21  (14.623)  (13.219)

RESULTADO BRUTO  30.301  29.136 

Despesas Administrativas  (27.429)  (25.380)

RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO  5.895  4.785 

Receitas Financeiras  7.363  6.145 

Despesas Financeiras  (1.468)  (1.360)

RESULTADO PATRIMONIAL  292  319 

Receitas Patrimoniais  487  373 

Despesas Patrimoniais  (195)  (54)

RESULTADO LÍQUIDO 22  9.059  8.860 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Histórico Fundo 
Social

RESERVAS PATRIMONIAIS
Reservas
Superávits

Resultados 
Acumulados TotaisFundo de 

Doações
Fundo de 

Obras
Fundo Casa 

do AFR
Fundo 
Afresp

SALDOS EM 
31/12/14 168 215 2.906 3.849 6.722 45.342 21.791 80.993

Contribuições 
Casa do AFR 465 465

Fundo Afresp 761 761

Transfência para  
o Fundo Social 21.791  (21.791) 0

Superávit do 
Exercício 8.860 8.860

SALDOS EM 
31/12/15 168 215 2.906 4.314 7.483 67.133 8.860 91.079

Contribuições 
Casa do AFR 543 543

Fundo Afresp 888 888

Transfência Para  
o Fundo Social 8.860  (8.860) 0

Superávit do 
Exercício  9.059  9.059 

SALDOS EM 
31/12/16 168 215 2.906 4.857 8.371 75.993 9.059 101.569

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
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2016 2015

ATIVIDADES OPERACIONAIS  2.245  5.758 

Recebimentos de Plano de Saúde ( + )  202.966  178.485 

Resgaste de Aplicações Financeiras ( + )  287.905  -   

Outros Recebimentos Operacionais ( + )  63.113  51.826 

Pagamentos  a Fornecedores/Prestadores de Serviço  
de Saúde ( - )  (190.810)  (162.537)

Pagamentos de Pessoal ( - )  (14.774)  (13.791)

Pagamentos de Serviços Terceiros ( - )  (2.377)  (1.738)

Pagamentos de Tributos ( - )  (4.364)  (3.669)

Pagamentos de Contingências ( - ) (Cíveis/Trabalhistas/ 
Tributárias)  (50)  (68)

Pagamentos de Aluguel ( - )  (501)  (467)

Pagamentos de Promoção/Publicidade 9 ( - )  (489)  (314)

Aplicações Financeiras  ( - )  (290.387)  -   

Outros Pagamentos Operacionais ( - )  (47.987)  (41.969)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS  (2.102)  (1.017)

Recebimentos de Venda de Ativo Imobilizado - Outros ( + )  57  -   

Outros Recebimentos das Atividades de Investimento ( + )  284  313 

Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros ( - )  (2.443)  (1.330)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO  -    (4.711)

Resgate de Aplicações Financeiras ( + )  -    280.951 

Aplicações Financeiras  ( - )  -    (285.662)

CAIXA LÍQUIDO  143  30 

CAIXA E BANCOS

Saldo Inicial 227 197

Saldo Final 370 227

AUMENTO/DIMINUIÇÃO DO CAIXA LÍQUIDO 143 30

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – MÉTODO DIRETO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
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BALANÇO DESMEMBRADO

DESCRIÇÃO 2016 2015
ATIVO 123.152.148,47 110.217.474,08

CIRCULANTE 91.388.780,70 79.317.206,44

DISPONÍVEL 369.580,62 227.489,59

CAIXA 24.000,00 24.000,00

  Sede  5.000,00  5.000,00 

  Araçatuba  1.000,00  1.000,00 

  Araraquara  1.000,00  1.000,00 

  Bauru  1.000,00  1.000,00 

  Campinas  1.000,00  1.000,00 

  Franca  1.000,00  1.000,00 

  Guarulhos  1.000,00  1.000,00 

  Jundiaí  1.000,00  1.000,00 

  Marília  1.000,00  1.000,00 

  Osasco  1.000,00  1.000,00 

  Piracicaba  1.000,00  1.000,00 

  Presidente Prudente  1.000,00  1.000,00 

  Ribeirão Preto  1.000,00  1.000,00 

  S.J.Campos  1.000,00  1.000,00 

  S.J.Rio Preto  1.000,00  1.000,00 

  ABCD/ S.B.  do Campo  1.000,00  1.000,00 

  Santos  1.000,00  1.000,00 

  Sorocaba  1.000,00  1.000,00 

  Taubaté  1.000,00  1.000,00 

  Guarulhos - Centro de Convivência  1.000,00  1.000,00 

BANCOS CONTA DEPÓSITOS 345.580,62 203.489,59

  Santander   01074/7 -  Afresp  1.612,61  10,00 

  Santander  13848/9 - Afresp  280,87  120,46 

  Santander  02433/1 - Fundafresp  10,00  10,00 

  Itaú  73796/4 -  Casa do AFR 0,00 0,00 

  Itaú  73941/6 - Afresp  62.495,14  8.980,63 

  Caixa Econ. Federal 530-0 - Afresp  545,06  9.604,30 

  Banco do Brasil  103-1 - Afresp 0,00 0,00 

  Santander  01674/3 - Amafresp  6.277,30  23.117,78 

  Banco do Brasil  1002/2 - Amafresp 0,00  2.216,76 

  Santander 004621/7 - Araçatuba  38.468,66  3.392,39 

  Santander  002203/5 -  Araraquara  8.198,31  4.248,74 

  Santander 009154/9 - Araraquara Recursos Próprios  4.977,30  5.791,30 

  Santander 003338/1 -  Bauru  2.253,24  3.594,81 

  Santander 002813/1 -  Franca  7.777,15  2.548,09 
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DESCRIÇÃO 2016 2015
  Santander 003555/0 - Jundiaí  5.421,74  9.908,15 

  Santander 001484/1 - Marília  16.203,33  5.247,10 

  Santander 002243/1 - Osasco  12.117,96  2.793,63 

  Santander 004279/9-  Piracicaba  1.962,03  3.386,18 

  Santander 030084/1 - Presid. Prudente  6.351,36  2.958,36 

  Santander 002938/0 - Ribeirão Preto -12.349,75  6.077,96 

  Santander 000746/1 - ABCD/ S.B. do Campo  2.893,96  82,69 

  Santander 001065/1 - Santos  413,39  800,44 

  Santander 02450/1 - S.J.Rio Preto  22.288,64  6.378,31 

  Santander 006942/3 - S.J.Rio Preto - Recursos Próprios  9.717,77  8.889,09 

  Santander 002880 - S.J.Campos  3.496,38  8.422,34 

  Santander 001263/9 - Taubaté  36.508,35  16.567,01 

  Banco do Brasil 40001/7 - S.J.R.Preto - Recursos Próprios  4.448,21  641,29 

  Santander 000319/6 - Guarulhos  10.763,57  14.145,83 

  Santander 005492/8 -  Pres. Prudente  16.346,31  30.198,80 

  Santander 003253-3 -  Osasco  9.046,86 -2.366,41 

  Santander 001071/6 -  Santos  15.666,81  3.937,64 

  Santander 000101/2 - Sorocaba  42.923,17  5.706,51 

  Santander 000057/0 - Campinas  8.464,89  16.079,41 

APLICAÇÕES FINANCEIRAS 64.137.967,11 58.288.128,57

APLICAÇÕES GARANTIDORAS DE PROVISÕES TÉCNICAS 111.827,56 100.440,36

TÍTULOS DE RENDA FIXA 111.827,56 100.440,36

COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS 111.827,56 100.440,36

 Santander Saúde - ANS RF  111.827,56 100.440,36

APLICAÇÕES LIVRES 64.026.139,55 58.187.688,21

TÍTULOS DE RENDA FIXA 64.026.139,55 58.187.688,21

TÍTULOS DE RENDA FIXA 64.026.139,55 58.187.688,21

COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS 64.026.139,55 58.187.688,21

  Santander  - Afresp  6.857.246,72 3.704.283,57

  Santander  - Fundafresp  2.128.547,24 2.092.813,33

  Santander -  Fundo de Reserva Afresp  8.371.249,66 7.482.565,13

  Santander -  Fundo de Solidariedade Amafresp  482.911,38 431.715,21

  Santander   - Fundo de Reserva Amafresp  13.428.067,12 15.215.936,62

  Banco do Brasil - Afresp  17.612.095,94 15.702.031,68

  Banco do Brasil - Amafresp  111.417,11 5.735,27

  Itaú - Casa do AFR  5.107.699,89 4.564.267,44

  Itaú  - Afresp  9.814.323,61 8.915.653,83

  Santander - Bauru  220,61 205,84

  Santander - Guarulhos  3.636,56 3.384,82

  Santander - Marília  18.130,41 16.905,33
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  Santander - Osasco  34.062,71 37.630,77

  Santander - Presidente Prudente  49.817,98 8.301,43

  Santander - Sorocaba  6.712,61 6.257,94

CRÉDITOS DE OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNICA À SAÚDE 18.504.389,22 15.649.503,62

CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA A RECEBER DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE 17.329.264,76 14.684.337,82

CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA 18.955.649,21 15.799.238,49

  Cobertura Assistencial com Preço Pós-estabelecido  18.955.649,21 15.799.238,49

(-)PROVISÃO PARA PERDAS -1.626.384,45 -1.114.900,67

  Cobertura Assistencial com Preço Pós-estabelecido -1.626.384,45 -1.114.900,67

PARTICIPAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM EVENTOS INDENIZADOS 237.254,22 180.264,25

PARTICIPAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM EVENTOS INDENIZADOS 485.354,80 287.212,63

     Participação dos Beneficiários em Eventos Indenizados  485.354,80 287.212,63

(-) PROVISÃO PARA PERDAS -248.100,58 -106.948,38

     Participação dos Beneficiários em Eventos Indenizados -248.100,58 -106.948,38

OUTROS CRÉDITOS DE OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊN-
CIA À SAÚDE 937.870,24 784.901,55

OUTROS CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO - 
HOSPITALAR 1.209.147,80 1.293.773,14

    Taxa de Inscrição  328.035,00 579.447,00

    Glosas Ressarcidas  881.112,80 714.326,14

(-)PROVISÃO PARA PERDAS -271.277,56 -508.871,59

  (-) Provisão Para Perdas -271.277,56 -508.871,59

CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE ASSIST. À SAÚDE NÃO RELACIO-
NADOS COM PLANO DE SAÚDE 2.024.999,19 0,00

  CONTAS A RECEBER 2.024.999,19 118,14

    Convênio Reciprocidade  2.024.999,19 118,14

(-)PROVISÃO PARA PERDAS 0,00 -118,14

  (-) Provisão Para Perdas 0,00 -118,14

BENS E TÍTULOS A RECEBER 6.345.076,30 5.139.754,27

ESTOQUE 139.242,16 104.341,98

  Almoxarifado  112.284,51 83.042,41

  Refeitório  21.959,67 21.299,57

  Estoque Eventos  4.997,98 0,00

OUTROS BENS  E TÍTULOS A RECEBER 6.205.834,14 5.035.412,29

ALUGUÉIS A RECEBER 168.987,59 68.288,82

  Locação de Imóveis  168.987,59 68.288,82

ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS 141.770,49 188.281,64

  Salários  1.180,29 315,85

  Férias  140.590,20 187.965,79

ADIANTAMENTOS DIVERSOS 613.096,82 33.077,62

  Adiantamentos para Fornecedores  604.667,21 28.150,34
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Outros Adiantamentos  8.429,61  4.927,28 

OUTROS CRÉDITOS OU BENS A RECEBER 5.387.683,18 4.815.300,61

  Mensalidades Afresp  788.920,98 544.436,26

  Mensalidades Fundafresp  134.812,76 134.616,98

  Mensalidades Seguros  2.104.739,92 1.914.351,21

  Outros Valores a Receber  14.327,58 23.693,21

  Crédito com Seguradoras  1.053.157,86 917.965,22

  Taxa de Administração  1.291.724,08 1.142.139,17

Cond. Edifício ABC 0,00 138.098,56

(-) PROVISÃO PARA PERDAS -105.703,94 -69.536,40

(-) Provisão Para Perdas -105.703,94 -69.536,40

DESPESAS ANTECIPADAS 6.768,26 12.330,39

DESPESAS ADMINISTRATIVAS 6.768,26 12.330,39

Seguros a Apropriar  6.768,26 5.730,39

Outras Despesas 0,00 6.600,00

ATIVO NÃO CIRCULANTE 31.763.367,77 30.900.267,64

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 874.702,11 472.412,63

APLICAÇÕES NÃO VINCULADAS 221.744,63 181.821,91

TÍTULOS DE RENDA FIXA 221.744,63 181.821,91

DEPÓSITOS BANCÁRIOS A PRAZO CDB 221.744,63 181.821,91

Santander Itaim - Afresp  31.885,22 38.689,33

Santander - São José dos Campos 0,00 1.991,96

Santander - Campinas  2.105,40 9.085,54

Santander - Guarulhos  187.754,01 132.055,08

DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS 652.957,48 290.590,72

Depósitos Judiciais  Fiscais  649.957,48 290.590,72

Depósitos Judiciais - Eventos  3.000,00 0,00

INVESTIMENTOS 3.457.204,71 2.477.056,62

IMÓVEIS DESTINADOS À RENDA 3.457.204,71 2.477.056,62

Terrenos 2.999.909,91 2.001.622,05

Sede 2.001.622,05 2.001.622,05

Terreno - Av. Brigadeiro Luiz Antonio 4817  2.001.622,05 2.001.622,05

Guarulhos  976.260,48 0,00 

   Rua Marret, 40 - Vila Progresso  976.260,48 0,00

Ribeirão Preto  22.027,38 0,00 

    Sede - Edif. Santa Lídia - R.Américo Brasiliense - 10º andar 
salas 1008,1009 e 1010 

 22.027,38 0,00

Edficações  960.830,12  920.181,27 

   Edifício ABC Tower  920.181,27 920.181,27

   Ribeirão Preto  40.648,85 0,00
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   (-) Depreciação Acumulada -503.535,32 -444.746,70

IMOBILIZADO 26.956.769,20 27.432.109,69

TERRENOS 6.446.565,88 7.444.853,74

Sede  2.166.894,13  2.166.894,13 

    Av. Brigadeiro Luis Antonio, 4843 e 4839  1.212.134,89  1.212.134,89 

    Av. Brigadeiro Luis Antonio, 4823  917.605,80  917.605,80 

    Jazigo nº 2033 quadra VI setor 7 contrato 935  6.192,24  6.192,24 

    Jazigo nº 2034 quadra VI setor 7 contrato 936  6.192,24  6.192,24 

    Jazigo nº 2035 quadra VI setor 7 contrato 937  6.192,24  6.192,24 

    Jazigo nº 2036 quadra VI setor 7 contrato 938  6.192,24  6.192,24 

    Jazigo nº 1787 quadra VI setor 7 contrato 5841  6.192,24  6.192,24 

    Jazigo nº 5842 quadra VI setor 7 contrato 5842  6.192,24  6.192,24 

Sub-Sede  8.052,47  8.052,47 

    Sala Coml. Rua Roberto Simonsen, 62  8.052,47  8.052,47 

Regionais  4.271.619,28  5.269.907,14 

Araçatuba  78.675,07  78.675,07 

    Sede Rua São Paulo, 538  42.097,88  42.097,88 

    C. Conv. Rodovia Marechal Rondon km 525 - 24.200 m²  36.577,19  36.577,19 

Araraquara  114.208,52  114.208,52 

    C. Conv. Alam. do Bosque - Lotes 32,34 e 36 - 15.870 m²  65.484,73  65.484,73 

    Lote 30, Quadra E do loteamento Recreio Campestre Idanorma  48.723,79  48.723,79 

Bauru  188.004,45  188.004,45 

    Rua Beiruth quadra 1/ Rua Silva Jardin ,2/26  137.079,52  137.079,52 

    C. Conv.Quadra A - Rod. Bauru Iacanga  8.285,53  8.285,53 

    Lote 15 Rod. Bauru Iacanga - 12.180 m²  42.639,40  42.639,40 

Campinas  129.247,11  129.247,11 

    Sede Rua Dr. Arnaldo de Carvalho, 21  53.850,00  53.850,00 

    C. Conv .Bairro Betel Município de Paulínia - 20.017,30 m²  75.397,11  75.397,11 

Franca  23.703,71  23.703,71 

    C. Conv. Rodovia Franca Ibiraci km 5 - 10.119 m²  23.703,71  23.703,71 

Guarulhos 0,00 976.260,48 

   Rua Marret, 40 - Vila Progresso 0,00  976.260,48 

Jundiaí  216.317,50  216.317,50 

    Rua Flávio Rossi, 42 - Vl. Maria Luiza  100.616,55  100.616,55 

    C. Conv. Bairro Engordadouro  115.700,95  115.700,95 

Marília  89.482,61  89.482,61 

    C. Conv. Av. José P. Gervasio Lote 5 e 6 - 10.000 m²  89.482,61  89.482,61 

Piracicaba  392.004,16  392.004,16 

    Sede - Rua Treze de Maio, 356  392.004,16  392.004,16 
Presidente Prudente  292.093,61  292.093,61 



51

DESCRIÇÃO 2016 2015
   Sede - Rua Siqueira Campos, 106 - Bosque  76.935,65  76.935,65 

    C. Conv.Município de Álvares Machado  174.350,96  174.350,96 

    Fazenda Pirapó - Sto. Anastácio 48.400 m²  25.894,00  25.894,00 

    Terreno c/ 26.500 m²  14.913,00  14.913,00 

Ribeirão Preto  786.092,23  808.119,61 

    Sede - Edif. Santa Lídia - R.Américo Brasiliense 10º andar 
salas 1008,1009 e 1010 0,00  22.027,38 

    C. Conv. Rua E, 15 Recreio Internacional - 5.000 m²  46.554,09  46.554,09 

    C. Conv. Rua E, 25 Recreio Internacional - 5.000 m²  347.584,77  347.584,77 

    C. Conv. Rua E, 35 Recreio Internacional - 5.000 m²  391.953,37  391.953,37 

Santos  214.607,37  214.607,37 

    Sede - Av. Conselheiro Nébias, 576  214.607,37  214.607,37 

ABCD/ S.B. Campo  158.631,16  158.631,16 

    Sede - Rua Doutor Dupré, 50  158.631,16  158.631,16 

São José do Rio Preto  79.236,74  79.236,74 

    Sede - Av. Francisco das Chagas Oliveira, 245 -  45.142,40  45.142,40 

    C. Conv. Morada Campestre - 5.250 m²  3.861,99  3.861,99 

    C. Conv. Morada Campestre - Lote 5 Quadra H  30.232,35  30.232,35 

Sorocaba  88.782,53  88.782,53 

    C. Conv. Recanto da Serrinha - 14.917,35 m²  88.782,53  88.782,53 

Taubaté  78.593,00  78.593,00 

    Sede - Rua José Dias de Carvalho, terreno 07 quadra H  78.593,00  78.593,00 

Caçapava  64.367,17  64.367,17 

    C. Conv. Sítio Morro Verde - Caçapava - 20.296 m²  53.945,90  53.945,90 

    Bairro Dois Córregos - 10.000 m²  10.421,27  10.421,27 

Guarulhos  958.043,77  958.043,77 

    C. Conv. Via Marginal da Rodovia Ayrton Senna  958.043,77  958.043,77 

Osasco  0,01  0,01 

    C. Conv. Rua Manoel da Nóbrega S/N - Jd. Adalgiza  0,01  0,01 

    Permissão de uso conforme decreto 8231 de 18/10/1995 
- Prefeitura de Osasco - -

Obras Preliminares e Complementares  319.528,56  319.528,56 

     C. Conv. Via Marginal da Rodovia Ayrton Senna  319.528,56  319.528,56 

EDIFICAÇÕES  16.177.213,29  16.469.099,52 

Sede          Edifício Afresp  10.155.129,48  10.085.504,50 

Sub-Sede   Rua Roberto Simonsen, 62 sala 21  147.015,08  147.015,08 

Regionais  22.367.769,78  21.552.164,75 

    ABCD/ S.B. Campo  309.313,77  309.313,77 

    Araçatuba  728.090,99  728.090,99 

    Araraquara  870.578,50  826.571,49 
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    Bauru  1.446.820,30  1.446.820,30 

    Campinas  1.915.658,25  1.915.658,25 

    Franca  491.851,19  491.851,19 

    Guarulhos  2.971.332,31  2.971.332,31 

    Jundiaí  1.015.488,85  979.541,35 

    Marília  989.257,22  959.739,22 

    Osasco  2.283.688,01  2.273.688,01 

    Piracicaba  712.529,80  712.529,80 

    Pres.Prudente  1.581.449,06  1.570.823,63 

    Ribeirão Preto  2.618.213,18  2.007.065,80 

    Santos  429.154,69  429.154,69 

    S. J. Rio Preto  1.036.546,97  1.036.546,97 

    Sorocaba  1.119.541,46  1.045.181,75 

    Taubaté  526.791,33  526.791,33 

    Vale do Paraíba  1.321.463,90  1.321.463,90 

( - ) Depreciação Acumulada -16.492.701,05 -15.315.584,81 

Instalações  670.538,64  625.761,20 

Sede  2.051.782,86  2.018.782,86 

Sub-Sede  17.981,11  17.981,11 

Regionais  552.058,52  444.858,77 

    ABCD/ S.B. Campo  24.382,92  24.382,92 

    Araçatuba  7.399,20  7.399,20 

    Araraquara  3.621,50  3.621,50 

    Bauru  75.059,83  73.529,96 

    Campinas  40.105,75  40.105,75 

    Franca  15.615,00  15.615,00 

    Guarulhos  4.584,90  4.584,90 

    Jundiaí  78.678,80  30.223,80 

    Marília  11.949,11  11.949,11 

    Osasco  22.528,70  22.528,70 

    Piracicaba  158,40  158,40 

    Pres.Prudente  69.313,48  32.813,60 

    Ribeirão Preto  24.388,22  2.988,22 

    S.J.Campos  675,00  675,00 

    S.J.Rio Preto  34.129,13  34.814,13 

    Santos  84.760,30  84.760,30 

    Sorocaba  36.758,88  36.758,88 

    Taubaté  5.860,00  5.860,00 

    Vale do Paraíba  12.089,40  12.089,40 

( - ) Depreciação Acumulada -1.951.283,85 -1.855.861,54 
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Máquinas e Equipamentos  337.270,75  359.361,93 

Sede  350.817,57  351.963,57 

Sub-Sede  2.092,50  2.092,50 

Regionais  647.568,25  611.631,98 

    ABCD/ S.B. Campo  9.343,29  9.343,29 

     Araçatuba  24.895,21  24.895,21 

     Araraquara  22.800,85  22.270,85 

     Bauru  23.506,69  24.946,69 

     Campinas  30.402,00  30.402,00 

     Franca  15.360,16  13.103,68 

     Guarulhos  59.405,75  59.405,75 

     Jundiaí  21.757,00  19.890,00 

     Marília  20.249,00  18.574,00 

     Osasco  61.857,63  61.857,63 

     Piracicaba  15.009,73  15.103,94 

     Presidente Prudente  44.093,81  38.728,81 

     Ribeirão Preto  94.033,30  88.351,30 

     Santos  34.183,00  34.183,00 

     S.J.Campos - Sede  3.998,90  3.998,90 

     São J. Rio Preto  85.588,00  65.493,00 

     Sorocaba  41.398,45  41.398,45 

     Taubaté  13.119,05  13.119,05 

     Vale do Paraíba  26.566,43  26.566,43 

( - ) Depreciação Acumulada -663.207,57 -606.326,12 

Informática  387.194,88  394.639,53 

Equipamentos de Processamentos Eletrônico de Dados  387.194,88  394.639,53 

Sede  1.407.847,15  1.459.906,65 

Sub -Sede Centro  8.489,70  8.489,70 

Regionais  132.562,15  136.078,97 

    ABCD/ S.B. Campo  4.629,19  4.629,19 

    Araçatuba  6.444,20  6.849,17 

    Araraquara  8.134,50  8.134,50 

    Bauru  6.948,81  6.948,81 

    Campinas  11.573,70  13.142,55 

    Franca  3.037,15  3.037,15 

    Guarulhos  4.798,52  4.798,52 

    Jundiaí  7.023,03  7.023,03 

    Marília  6.229,66  6.229,66 

    Osasco  13.936,15  14.520,15 
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    Piracicaba  6.092,37  6.092,37 

    Presidente Prudente  4.737,85  4.737,85 

    Ribeirão Preto  17.089,92  18.048,92 

    Santos  6.514,27  6.514,27 

    São J. dos Campos  3.974,52  3.974,52 

    São J. Rio Preto  9.752,66  9.752,66 

    Sorocaba  5.127,88  5.127,88 

    Taubaté  6.517,77  6.517,77 

( - ) Depreciação Acumulada -1.161.704,12 -1.209.835,79 

Móveis e Utensílios  1.173.017,92  996.412,15 

Sede  1.831.570,39  1.718.240,95 

Sub-Sede  51.589,52  51.589,52 

Regionais  1.474.157,07  1.252.919,62 

    ABCD/ S.B. Campo  51.456,99  49.914,99 

    Araçatuba  118.667,48  68.997,48 

    Araraquara  90.941,67  53.358,81 

    Bauru  71.151,76  74.088,98 

    Campinas  112.174,56  110.824,56 

    Franca  32.945,58  32.945,58 

    Guarulhos  88.920,76  85.240,44 

    Jundiaí  88.429,36  80.120,36 

    Marília  108.008,13  59.869,21 

    Osasco  57.084,31  51.160,10 

    Piracicaba  68.216,68  62.267,68 

    Presidente Prudente  118.417,92  116.087,92 

    Ribeirão Preto  101.345,14  58.999,44 

    Santos  90.375,34  86.205,34 

    São J. dos Campos  14.963,03  14.963,03 

    São J. Rio Preto  64.447,08  66.410,20 

    Sorocaba  124.772,12  109.626,34 

    Taubaté  47.676,69  47.676,69 

    Vale do Paraíba  24.162,47  24.162,47 

( - ) Depreciação Acumulada -2.184.299,06 -2.026.337,94 

Veículos  140.976,38  126.767,52 

Sede  524.885,66  554.885,66 

( - ) Depreciação Acumulada -383.909,28 -428.118,14 

Obras em andamento  1.623.991,46  1.015.214,10 

Sede 0,00  69.624,98 

Regionais  1.623.991,46  945.589,12 

   Araçatuba - Centro de Convivência  907.382,67 0,00 
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   Araraquara - Centro de Covivência 0,00  6.930,10 

    Campinas - Centro de Convivência  243.736,59 94.535,80 

    Jundiaí - Centro de Convivência 0,00 35.947,50 

    Marília - Centro de Convivência 68.372,03 0,00 

    Ribeirão Preto - Centro de Conv. 0,00  627.476,91 

    São J. Rio Preto - Centro de Conv.  185.873,80  106.339,10 

    Sorocaba - C.Conv.  218.626,37 74.359,71 

INTANGÍVEL  474.691,75  518.688,70 

Sistemas Aplicativos - Softwares  474.691,75  518.688,70 

Sede  3.064.516,46  2.905.466,62 

Sub-Sede  6.433,70  6.433,70 

Regionais  70.764,69  70.764,69 

    ABCD/ S.B. Campo  2.131,01  2.131,01 

    Araçatuba  2.190,61  2.190,61 

    Araraquara  1.576,20  1.576,20 

    Bauru  5.512,21  5.512,21 

    Campinas  6.007,48  6.007,48 

    Franca  2.501,73  2.501,73 

    Guarulhos  4.280,32  4.280,32 

    Jundiaí  4.561,38  4.561,38 

    Marília  3.681,61  3.681,61 

    Osasco  4.294,47  4.294,47 

    Piracicaba  6.137,21  6.137,21 

    Presidente Prudente  5.129,08  5.129,08 

    Ribeirão Preto  4.895,67  4.895,67 

    S.J.Campos  4.382,92  4.382,92 

    S.J.Rio Preto  2.514,63  2.514,63 

    Santos  2.672,11  2.672,11 

    Sorocaba  4.663,94  4.663,94 

    Taubaté  3.632,11  3.632,11 

( - ) Amortização Acumulada -2.667.023,10 -2.484.776,31

Desenvolvimento de Software 0,00 20.800,00

    Software - Amafresp 0,00  20.800,00 

  PASSIVO 123.152.148,47 110.217.474,08

  PASSIVO CIRCULANTE 18.780.999,05 16.564.631,47

  PROVISÃO DE EVENTOS A LIQUIDAR 10.931.032,55 9.644.820,83

   Reembolso ao SUS  78.433,80 21.736,65

   Rede Contratada  10.800.282,30 9.544.733,99

   Reembolso Associados  52.316,45 78.350,19

  DEBITOS DE OP. DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE 1.328.993,46 1.246.472,27
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   Outros Déb. Op. De Assist. Med. Hosp  2.134,84 0,00

   Convênio Odontológico  31.486,54 100.372,87

   Devoluções Mensalidades Amafresp  3.648,00  3.960,23 

   Taxa de Adm. Amafresp  1.291.724,08 1.142.139,17

  DEB. COM OP.  ASSIST. À SAÚDE NÃO RELACIONADOS COM PL. DE 
SAÚDE DA OPERADORA 955.531,98 311.746,56

   Atendimentos Prestados Por Reciprocidade  955.531,98 311.746,56

  TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER 834.839,54 748.682,24

  TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES 103.421,00 90.874,24

   FGTS a Recolher  87.108,74 78.179,42

   PIS - Folha de Pagto  13.837,64 12.694,82

   Cofins a Pagar  2.474,62 0,00

  RETENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES 731.418,54 657.808,00

  RETENÇÕES DE IMPOSTOS 185.425,61 190.430,68

   IRRF - Funcionários  104.708,72 108.642,55

   IRRF Terceiros - Afresp  8.243,81 6.675,99

   IRRF Terceiros - Amafresp  72.473,08 75.112,14

  IMPOSTO SOBRE SERVIÇO RETIDO 25.419,52 6.477,09

   Imposto Sobre Serviço - Afresp  5.498,13 3.914,83

   Imposto Sobre Serviço - Amafresp  19.921,39 2.562,26

  CONTRIB. SOCIAL SOBRE LUCRO LÍQUIDO - CSLL 1.122,50 1.386,30

   Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido - Amafresp  1.122,50  1.386,30 

  PIS 702,63 850,23

   PIS - Amafresp  702,63 850,23

  CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RETIDAS 375.927,26 353.603,81

   Contribuições  Previdenciárias Retidas - Folha de Pagto  247.155,83 246.879,68

   Contribuições  Previdenciárias Retidas - Terceiros  7.597,04 17.495,56

   Contribuições  Previdenciárias Retidas - Amafresp  121.174,39 89.228,57

  OUTRAS RETENÇÕES 142.821,02 105.059,89

   CSLL / COFINS E PIS - Afresp  11.521,57 3.609,49

   CSLL / COFINS E PIS - Amafresp  131.299,45 101.450,40

  DÉBITOS DIVERSOS 4.730.601,52 4.612.909,57

  OBRIGAÇÕES COM PESSOAL 1.730.154,74 1.595.134,22

   Salários a Pagar  321.072,78 293.001,09

   Honorários  2.961,20  1.765,80 

   Férias  1.406.120,76 1.300.367,33

  OUTRAS OBRIGAÇÕES COM PESSOAL 2.649,14 106.099,48

   Contribuição Sindical  65,12 93,34

   Contribuição Assistencial  929,36 821,5

   Pensão a Pagar  1.654,66 291,56

   Acordo Trabalhista 0,00  104.893,08 
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DESCRIÇÃO 2016 2015
   FORNECEDORES 2.957.283,01 2.857.656,31

   Seguro de Vida - Mapfre Seguros  1.961.594,96 1.848.005,98

   Devoluções a Efetuar - Afresp 21,48

   Créditos Bancários  7.472,49 0,00

   Fornecedores  979.442,24 1.002.298,60

   Convênio Academia  8.773,32 7.330,25

  OUTROS DÉBITOS A PAGAR 40.514,63 54.019,56

   Aluguéis a Pagar  20.951,81 23.907,94

   Empréstimo Consignado  19.562,82 30.111,62

 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 2.800.667,21 2.573.892,63

  PROVISÕES 488.741,54 196.465,53

  PROVISÃO PARA AÇÕES CÍVEIS 308.924,60 88.648,59

   Ações - Amafresp  308.924,60 88.648,59

  PROVISÃO PARA AÇÕES TRABALHISTAS 179.816,94 107.816,94

   Ações - Afresp  179.816,94 107.816,94

  DÉBITOS DIVERSOS 2.311.925,67 2.377.427,10

  OUTROS DÉBITOS 0,00 112.481,23

   Mapfre  Seguradora 0,00 112.481,23

  OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO PRAZO 2.311.925,67 2.264.945,87

  FUNDAFRESP 2.311.925,67 2.264.945,87

   Arrecadação Fundafresp  4.083.229,91 2.522.957,97

   Rendimento de aplicações  1.580.162,59 1.369.883,38

   Juros Ativos  230,19 230,08

   Doações -3.351.697,02 -1.628.125,56

  PATRIMÔNIO SOCIAL 101.570.482,21 91.078.949,98

  FUNDO SOCIAL 168.251,94 168.251,94

   Fundo Social 168.251,94 168.251,94

  RESERVAS 92.342.812,83 82.050.866,72

  RESERVAS PATRIMONIAIS 7.978.734,75 7.435.304,49

   Doações  214.663,79 214.663,79

   Contribuição Estatutária  2.906.373,26 2.906.373,26

   Arrecadação - Casa do AFR  1.953.763,22 1.953.763,22

   Rendimento de Aplicações - Casa do AFR  2.903.934,48 2.360.504,22

  RESERVAS ESTATUTÁRIAS 8.371.249,66 7.482.565,13

   Fundo de Reserva Afresp  2.524.312,01 2.524.312,01

   Rendimentos de Aplicações  5.846.937,65 4.958.253,12

  RESERVAS DE SOBRAS/RETENÇÕES DE SUPERÁVITS / DÉFICITS 75.992.828,42 67.132.997,10

   Outras Reservas Superávit - Afresp  55.880.563,97 51.929.361,65

   Outras Reservas Déficits - Amafresp  20.112.264,45 15.203.635,45

  PREJUÍZOS/DÉFICITS ACUMULADOS 9.059.417,44 8.859.831,32

   Resultado do Exercício - Afresp  7.945.460,37 3.951.202,32

   Resultado do Exercício - Amafresp  1.113.957,07 4.908.629,00
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Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015
(Em Milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Afresp é uma Entidade sem fins lucrativos que tem por ob-
jetivo assistir aos seus associados e familiares, postular os 
interesses da classe, instituir e organizar assistência médi-
ca, hospitalar, social, jurídica, previdenciária e securitária 
para seus associados e familiares e desenvolver atividades 
culturais, esportivas, recreativas e sociais, bem como co-
laborar com a administração pública, visando ao aperfei-
çoamento dos serviços de fiscalização e arrecadação de 
tributos e, bem assim, à obtenção de melhores condições 
para a sua execução.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES  
CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de 
acordo com a Lei das Sociedades Anônimas - Lei nº 
6.404/1976, contemplam as alterações introduzidas 
pela Lei nº 11.638/2007 e Lei nº 11.941/2009, Reso-
lução CFC n° 1.409/2012, aplicável às Entidades sem 
Finalidade de Lucros e com as práticas contábeis ado-
tadas no Brasil que compreendem os Pronunciamentos 
emitidos pelo CPC - Comitê de Pronunciamentos Contá-
beis - e contemplam as normas estabelecidas pela ANS 
- Agência Nacional de Saúde Suplementar, que estão em 
consonância com as normas internacionais de contabili-
dade, que estimulam a prevalência da essência econômi-
ca sobre a forma jurídica, bem como a legislação fiscal 
e tributária. Estão sendo divulgadas de forma compara-
tiva às do exercício anterior. 

A Associação adotou os pronunciamentos ou interpre-
tações emitidas pelo CPC – Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis, conforme previsto na Resolução n° 390/2015, 
da ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar e al-
terações posteriores.

A autorização para a conclusão das Demonstrações Contábeis 
foi dada pela Diretoria Executiva em 20 de fevereiro de 2017.

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas contábeis aplicadas na preparação 
das demonstrações contábeis estão definidas a seguir, as 
quais vêm sendo aplicadas de modo consistente e uniforme 
em todos os exercícios apresentados.

3.1. Moeda Funcional e de Apresentação: As De-
monstrações Contábeis estão sendo apresentadas em Reais 
(R$), que é a moeda funcional da Associação. As informa-
ções contábeis apresentadas em Reais foram arredonda-
das para o milhar mais próximo.

3.2. Uso de Estimativas e Julgamentos: A prepa-
ração das demonstrações contábeis está de acordo com 
as normas e pronunciamentos do CPC, exigindo que a 
Administração faça julgamentos, estimativas e premissas 
que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores 
reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os re-
sultados reais podem divergir dessas estimativas.
  
As demonstrações incluem, portanto, estimativas referentes 
a provisões, créditos a receber e outras similares. Estima-
tivas e premissas são revistas de uma maneira contínua. 
Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhe-
cidas no exercício em que as estimativas são revisadas e 
em quaisquer exercícios futuros afetados.  

3.3. Apuração do Resultado do Exercício: Os regis-
tros contábeis de receitas, custos e despesas são efetuados 
em conformidade com o regime de Competência.

3.4. Aplicações Financeiras: Compreendem os recursos 
financeiros da Afresp, Amafresp, Fundafresp e Casa do AFR, 
aplicados em fundo de investimentos e renda fixa, os quais 
estão demonstrados pelo valor de aplicação, acrescidos dos 
rendimentos correspondentes apropriados até a data do Ba-
lanço, com base no regime de competência.

3.5. Créditos com Op. Com Planos de Assistência 
à Saúde: Referem-se aos créditos de mensalidades do pla-
no de assistência à saúde na modalidade pós-pagamentos, 

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
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coparticipação de beneficiários, taxa de inscrição, glosas 
ressarcidas. A Estimativa para Perdas foi constituída em um 
montante suficiente para suprir eventuais perdas na realiza-
ção dos citados créditos.

3.6. Títulos e Créditos a Receber: Referem-se a mensa-
lidades a receber de associados da Afresp, contribuições ao 
Fundafresp, seguros a receber e créditos a receber da segu-
radora em função do pró-labore estipulante junto aos asso-
ciados e dependentes e taxa de administração. A Estimativa 
para Perdas foi constituída em montante suficiente para suprir 
eventuais perdas na realização dos citados créditos. 

3.7. Outros Valores e Bens: Valores de materiais de uso 
administrativo (Almoxarifado), avaliados pelo custo médio, 
com valores inferiores ao valor de mercado e saldos residu-
ais referentes a despesas antecipadas de seguros. 

3.8. Imobilizado: Está demonstrado pelo valor original 
de aquisição e/ou construção. As construções em anda-
mento ou reformas são demonstradas pelo custo do ma-
terial, acrescido dos valores da mão de obra, suportados 
em documentação fiscal e contábil consistente. Foi mantido 
o critério de calcular as Depreciações pelo método linear, 
considerando as taxas usuais de mercado admitidas pela 
legislação fiscal e computadas nas respectivas contas de 
Depreciação, no Resultado do Exercício.

3.9. Avaliação do Valor Recuperável dos Ativos 
não Financeiros: Com base no CPC 01 (R1) – Redução 
ao Valor Recuperável de Ativos, a Administração revisa anu-
almente o valor contábil de seus ativos imobilizado e intangí-
vel, para fins de determinar a necessidade de provisão sobre 
esses valores, em caso de não recuperabilidade. Para este 
ano os bens permanecem com o valor contábil adequado.

3.10. Intangível: Está demonstrado pelo custo de aqui-
sição, sendo a amortização calculada pelo método linear, 

considerando as taxas usuais de mercado admitidas pela 
legislação fiscal e computadas nas respectivas contas de 
Amortização, no Resultado do Exercício.

3.11. Eventos a Liquidar de Operações de Assis-
tência à Saúde: Referem-se aos valores nominais decor-
rentes de serviços médicos prestados pela rede credenciada 
e registrados pelo valor das contas médicas conhecidas até 
dezembro de 2016, de acordo com os critérios estabeleci-
dos pela ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar. 

3.12. Passivos Contingentes: São reconhecidos nas 
demonstrações contábeis quando, baseado na opinião dos 
Assessores Jurídicos, for considerado provável o risco de 
perda. Os passivos contingentes classificados como Perdas 
Possíveis pelos Assessores Jurídicos são apenas divulga-
dos em notas explicativas, enquanto aqueles classificados 
como Perda Remota não requerem provisão ou divulgação.

3.13. Instrumentos Financeiros: Os instrumentos fi-
nanceiros utilizados pela Associação restringem-se às apli-
cações financeiras de curto e longo prazo, contas a rece-
ber, fornecedores e demais contas a pagar, em condições 
normais de mercado. Estes instrumentos são administrados 
por meio de estratégias operacionais, visando à liquidez, 
à rentabilidade e à minimização de riscos. A Associação 
não efetua aplicações financeiras de caráter especulativo, 
em derivativos ou quaisquer outros ativos de riscos.

4. APLICAÇÕES FINANCEIRAS 

São aplicações em fundo de investimentos de baixo risco e 
de liquidez imediata efetuadas em bancos de 1° linha e com 
prazo de vencimento de até 90 dias, cujos valores serão des-
tinados à manutenção das atividades operacionais da Asso-
ciação.  A composição dos valores das aplicações livres e 
vinculadas está discriminada conforme quadro a seguir:

Circulante (com vencimentos inferiores a 365 dias)
Descrição Tipo 2016 2015

Aplicações Afresp Fundo de Investimento 34.507 28.395

Fundo de Reserva Afresp (a) Fundo de Investimento 8.371 7.482

Fundo de Reserva Amafresp (a) Fundo de Investimento 13.428 15.222

Aplicações Vinculadas à ANS Fundo de Investimento 112 101

Fundo de Solidariedade Fundo de Investimento 483 432

Aplicações Casa do AFR Fundo de Investimento 5.108 4.564

Aplicações Fundafresp Fundo de Investimento 2.129 2.092

TOTAL 64.138 58.288

(a) Aplicações financeiras vinculadas aos Fundos de Reservas de acordo com Regulamento Interno.
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5. CRÉDITOS DE OPERAÇÕES C/ PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

Estão demonstrados da seguinte forma:

7. BENS E TÍTULOS A RECEBER  

Sua composição é a seguinte:

6. OUTROS CRÉDITOS DE OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE 

Não Circulante (com vencimentos superiores a 365 dias)

DESCRIÇÃO Tipo 2016 2015

Aplicações Afresp Renda Fixa 222 182

TOTAL 222 182

DESCRIÇÃO 2016 2015
Mensalidades a Receber 18.955 15.799

(-) Provisão para Perdas (1.626) (1.114)            

TOTAL 17.329 14.685

DESCRIÇÃO 2016 2015
Coparticipação dos Beneficiários 485 287

(-) Provisão Para Perdas (248) (107)

Subtotal 237 180

Taxa de Inscrição 328 579

Glosas Ressarcidas Líquidas 610 206

Subtotal 938 785

TOTAL 1.175 965

DESCRIÇÃO 2016 2015
Aluguéis a Receber 169 68

Adiantamentos Diversos 755 221

Mensalidades Afresp 789 545

Mensalidades Fundafresp 135 135

Mensalidades – Seguro de Vida 2.105 1.914

Créditos com Seguradora 1.053 918

Taxa de Administração Amafresp 1.292 1.142

Fundo de Reserva – Condomínio ABC Tower 0 138

Provisão Para Perdas (106) (70)

Outros Valores a Receber 14 24

Almoxarifado 139 105

TOTAL 6.345 5.140



61

8. DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS - TRIBUTOS

DESCRIÇÃO 2016 2015
Prefeitura Municipal de Guarulhos (IPTU) 147 147

Receita Federal do Brasil (COFINS) 503 143

Depósito Judicial 3 0

TOTAL 653 290

• IPTU: Em vista da Execução Fiscal, processada sob 
o nº 0625884-43.2010.8.26.0224, proposta pela 
Prefeitura Municipal de Guarulhos, em meados de 
2014, a Afresp, objetivando garantir o juízo, proce-
deu a realização de depósito judicial na ordem de R$ 
147.286,43, atinente ao IPTU dos exercícios de 2000, 
2001, 2002, 2003, 2006 e 2007 – Área 1.

Diante da execução fiscal apresentada pela Prefeitura Muni-
cipal, a Afresp, em sua defesa, alegou a prescrição dos títu-
los executivos que instruíram a ação e aguarda julgamento. 

• COFINS Sobre Rendimentos de Aplicações Fi-
nanceiras: Com a edição do Decreto n° 8.426/2015, 
alterado pelo Decreto n° 8.541/2015, que aumentou 
de zero para 4% as alíquotas da COFINS, incidente 
sobre as receitas financeiras.

A Afresp, entendendo ser o decreto inconstitucional e ile-
gal à luz do direito, impetrou mandado de segurança, 
com o objetivo de obter a concessão de ordem liminar 
para suspender a exigibilidade da COFINS sobre recei-
tas financeiras para os fatos geradores a partir de julho 

de 2015.Dos argumentos apresentados, o juízo de pri-
meira instância - 13ª Vara Federal, em análise preliminar 
acolheu o pedido da Afresp, entendendo pela concessão 
da ordem liminar, suspendendo-se assim a exigibilidade 
da referida contribuição, outrossim, condicionada à rea-
lização de depósitos judiciais mensais, sendo este direito 
subjetivo da associação.

9. INVESTIMENTOS - IMÓVEIS DESTINADOS À 
RENDA 

O montante de R$ 3.457 (R$ 2.477 em 2015) refere-se aos va-
lores de imóveis próprios locados a terceiros, classificados em 
conformidade às normas contidas na Resolução nº 390/2015, 
da ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar.
 
Em 2016, houve uma reclassificação da Conta do Imobi-
lizado para a Conta de Imóveis Destinados à Venda refe-
rente ao terreno de Guarulhos e duas salas comerciais de 
Ribeirão Preto, também locados a terceiros.

10. IMOBILIZADO  

Está composto por:

DESCRIÇÃO TAXA % 2016 2015
Terrenos - 6.127   7.125

Edificações 4 16.177 16.469

Obras Preliminares e Complementares - 320 320

Subtotal Imóveis de Uso Próprio não Hospitalar - 22.624 23.914

Imobilizações em Curso - 1.624 1.015

Instalações 10 671 626

Máquinas e Equipamentos 10 337 359

Equipamentos de Informática 20 387 394

Móveis e Utensílios 10 1.173 997

Veículos 20 141 127

TOTAL 26.957 27.432
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• Imobilizações em Curso: Referem-se a obras em an-
damento dos Centros de Convivência de Araçatuba, 
Campinas, Marília, São José do Rio Preto e Sorocaba. 

• Redução ao Valor Recuperável de Ativo – Com base nas 
normas estabelecidas pelo CPC n° 01 (R1), a Administra-

ção revisa anualmente o valor contábil de seus ativos imó-
veis para fins de determinar a necessidade de provisão, 
em caso de não recuperabilidade. Para este ano, os bens 
patrimoniais permanecem com o valor contábil adequado.

A movimentação do Imobilizado foi a seguinte:

DESCRIÇÃO Saldo em 
31/12/2015 Adições Baixas 

Líquidas
Transferên-

cias
Depreciação 
Acumulada

Saldos em 
31/12/2016

Imóveis de Uso 
Próprio - Não  
Hospitalares

- - - - - -

Terrenos 7.125 - - (998) 0  6.127

Edificações 16.469 27 858 (1.178) 16.177

Obras Preliminares 
e Complementares 320 - - - - 320

Imobilizações em 
Curso 1.015 1.509 - (900) - 1.624

Bens Móveis - 
Não Hospitalares - - - - - -

Instalações 626 141 - - (96) 671

Máquinas e  
Equipamentos 360 37 (3) - (57) 337

Equipamentos de 
Informática 395 138 (193) - 48 387

Móveis e Utensílios 995 354 (20) 1 (157) 1.173

Veículos 127 79 (109) - 44 141

Total 27.432 2.285 (325) (1.039) (1.396) 26.957

11. INTANGÍVEL 

Está representado por:

DESCRIÇÃO Desenvolvimento  
de Software Software em uso Total

Saldo em 31/12/2015 21 498 519

Adições 0 138 138

Amortização Acumulada 0 (182) (182)

Transferências (21) 21 0

Baixas Líquidas - - -

Saldo em 31/12/2016 0 475 475
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12. DÉBITOS DIVERSOS

Estão representados por:

13. PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS

Está composta por:

DESCRIÇÃO 2016 2015
Obrigações Trabalhistas 1.733 1.701

Fornecedores 996 1.010

Seguro de Vida a Repassar 1.962 1.848

Outros Débitos a Pagar 40 54

TOTAL 4.731 4.613

DESCRIÇÃO Cíveis Trabalhistas Total
Saldo em 31/12/2015 89 107 196

Adições 276 72 348

Baixas Líquidas (25) 0 (25)

Reversão para o Resultado do Exercício (30) 0 (30)

Saldo em 31/12/2016 310 179 489

DESCRIÇÃO 2016 2015
Cíveis 309 89

Trabalhistas 180 107

TOTAL 489 196

a) Trabalhistas e Cíveis

Há processos cíveis e trabalhistas, cujos valores mensuráveis 
pela Assessoria Jurídica perfazem o montante de R$489 (R$ 

196, em 2015). A provisão para contingências foi constituí-
da para ações com probabilidade de perdas definidas como 
Provável, conforme critérios estabelecidos pela Resolução nº 
1.180/2009 do Conselho Federal de Contabilidade – CFC. 
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14. DÉBITOS DIVERSOS (NÃO CIRCULANTE)

DESCRIÇÃO 2016 2015
Fundafresp (a) 2.312 2.265

Outros Débitos (b) 0 112

TOTAL 2.312 2.377

b) COFINS 

A Diretoria Executiva da Afresp decidiu manter o procedimen-
to de não provisionamento da COFINS Sobre as Receitas de 
Intermediação de Seguros, por entender que as Seguradoras 
já efetuam o recolhimento pelo total do prêmio. Dessa forma, 

a Diretoria Executiva entende que o recolhimento desse tributo 
pela Associação implicaria em bitributação. O montante acu-
mulado até 31/12/2016 é de aproximadamente R$5.621, 
considerando os valores referentes aos 5 últimos exercícios. 
Como forma de precaução, a Diretoria Executiva possui um 
parecer jurídico externo de assessoria tributária especializada. 

15. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio Líquido é apresentado em valores atualiza-
dos e compreende o Patrimônio Social inicial, Reservas 
Estatutárias e Patrimoniais e acrescido dos valores dos Su-
perávits e diminuído dos Déficits ocorridos. O superávit do 
exercício, bem como o saldo da Reserva de Lucros, será 
incorporado ao Patrimônio Social, após a aprovação da 
Assembleia Geral Ordinária.

  
16. RECURSOS PRÓPRIOS MÍNIMOS

Por ser uma operadora de planos de saúde enquadrada na 
modalidade pós-pagamento, de acordo com a Resolução 
Normativa nº 209/2009, alterada pela Resolução Norma-
tiva 274/2011, a Associação está sujeita à apuração do 
Patrimônio Mínimo Ajustado e da constituição da Margem 
de Solvência, cujos cálculos não resultaram em provisão a 
constituir neste exercício. 

17. COBERTURAS DE SEGUROS

Para atender medidas preventivas adotadas permanente-

mente, a Associação adota a política de contratar cober-
tura de seguros. Em 31 de dezembro de 2016, os ativos 
da Associação se apresentavam segurados por valores su-
ficientes para a cobertura de eventuais sinistros.

18. OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS 
DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO RELACIONADAS 
COM PLANO DE SAÚDE DA OPERADORA 

Compreendem as receitas com Serviços de Reciprocidade 
(Convênio formado com as entidades do Fisco de outros 
estados para atendimento médico-hospitalar), no valor de 
R$ 11.620 para 2016 e R$ 11.011 para 2015. O valor 
das despesas está informado na NE nº 21. 

Informamos que houve mudança no critério de contabilização 
nos processos de atendimentos de Reciprocidade, passando de 
contas de resultado, para contas patrimoniais. A alteração se 
deu nos processos com vencimentos em dezembro/2016. Por-
tanto ainda em 2016, os valores estão refletidos no resultado 
até novembro, conforme mencionamos no parágrafo acima.

Assim, em 31 de dezembro de 2016, os saldos nas con-
tas patrimoniais são:

a) São contribuições de associados para serem utilizadas de acordo com os regulamentos próprios.

b) Referem-se aos valores das Receitas Antecipadas de Seguros com prazo de apropriação até março de 
2016, em atendimento ao Plano de Contas Padrão da ANS, conforme Resolução Normativa nº 390/2015. 
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DESCRIÇÃO 2016 2015
Convênio de Reciprocidade a Receber (a) 2.025 0

Convênio de Reciprocidade a Pagar (b) 956 312

a) Créditos de Operações de Assist. à Saúde não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora

b) Débitos de Operações de Assist. à Saúde não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora

19. OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

Referem-se às seguintes Receitas:

20. OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - OUTRAS

Referem-se às seguintes despesas: 

21. OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSIST. À SAÚDE NÃO RELACIONADAS COM PLANO DE 
SAÚDE DA OPS

Referem-se às seguintes despesas: 

DESCRIÇÃO 2016 2015
Contribuições Associativas 8.972 6.180

Administração Amafresp 13.554 11.521

Administração de Seguros 11.931 11.125

Outras Departamentais 428 479

Receitas Diversas 375 433

TOTAL 35.260 29.738

DESCRIÇÃO 2016 2015
Provisão Encargos Sociais 739 608

Taxa de Administração – Amafresp 13.658 11.536

Confecção de Indicador Médico   20 33

TOTAL 14.417 12.177

DESCRIÇÃO 2016 2015
Atendimentos Prestados Por Reciprocidade 11.549 9.990

Dedução Atendimentos Reciprocidade (679) (353)

Outras Despesas Operacionais  3.753 3.582

TOTAL 14.623 13.219
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22. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Para fins de comparabilidade, abaixo demonstramos o Resultado do Exercício das atividades da Afresp e da Amafresp.

23. EVENTOS INDENIZÁVEIS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR

A distribuição dos saldos do quadro auxiliar de Eventos Indenizáveis de Assistência Médico-Hospitalar do Documento de 
Informações Periódicas – DIOPS do 4° trimestre de 2016 está em conformidade com o Ofício Circular DIOPE nº 01, de 
01.11.2013, referente aos planos individuais firmados posteriormente à Lei nº 9.656/1998, com cobertura médico-hos-
pitalar e modalidade de preço pós-estabelecido.

DESCRIÇÃO
AMAFRESP AFRESP TOTAIS

2016 2015 2016 2015 2016 2015

Receitas Operacionais 205.567 181.071 40.136 33.701 245.703 214.772

Despesas Operacionais 204.453 176.162 32.191 29.750 236.644 205.912

Resultado do Exercício 1.114 4.909 7.945 3.951 9.059 8.860

Consulta  
Médica Exames Terapias Internações Outros  

Atendimentos
Demais 

Despesas Total

Rede Contratada 10.429    26.859 4.075 99.527 34.316 3.935 179.141

Reembolso 17 22 15 363 0 0 417

Total 10.446 26.881 4.090 99.890 34.316 3.935 179.558
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24. MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO

Em atendimento ao item 9.1.1., da RN nº 390/15, as Operadoras devem divulgar as informações sobre os contratos 
referentes ao exercício

DESCRIÇÃO 2016 2015
Contraprestações 189.392 165.717

Tributos Diretos 0 0

Receita Líquida 189.392 165.717

Eventos Indenizáveis 179.558 154.504

Consultas Médicas 10.446 9.138

Exames 26.881 25.482

Terapias 4.090 3.963

Internações 99.890 79.237

Outros Atendimentos 34.316 30.456

Demais Despesas 3.935 6.228

Lucro Bruto 9.834 11.213

Despesas de Comercialização 0 0

Margem de Contribuição 9.834 11.213

RODRIGO KEIDEL SPADA

Presidente

RAQUEL GONÇALEZ DE ALMEIDA

Contadora                                                                                                         

CRC 1SP 179645/O-8

DENIS DA CRUZ MÂNGIA MACIEL                                                               

                                1º Tesoureiro 
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Acreditamos que o pior já passou. Se o ano de 2016 nos 
causava apreensão, o mesmo acontece agora quando anali-
samos as perspectivas para 2017. Todavia, os resultados veri-
ficados no ano passado nos levam a enxergar um futuro mais 
promissor. Não apenas por nos depararmos com indicadores 
mais positivos para a conjuntura econômica brasileira, mas, 
sobretudo, por vermos a Afresp ainda mais apta a enfrentar 
cenários adversos.

Ao elaborarmos uma matriz SWOT¹  para este ano, podemos 
constatar que as ameaças permanecem no cenário externo. 
A instabilidade política continua, mesmo que em menor medi-
da. Se antes convivíamos com a perspectiva de afastamento 
da presidente e de seu governo, agora vemos um presiden-
te cujas propostas de reforma não encontram suporte, nem 
apoio no Congresso, nem na confiança da população. O pa-
norama político é volátil e impreciso e, com isso, as medidas 
econômicas e fiscais que serão adotadas são incertas. Porém, 
em contraposição a isso, oportunidades melhores são apre-
sentadas para a Associação.

Ao mesmo tempo que a crise nacional constitui ameaça, tam-
bém oferece oportunidades à classe fiscal. A necessidade de 
financiamento do Estado faz pressão sobre a arrecadação 
de tributos e traz à pauta a inadiável Reforma Tributária. Tal 

PERSPECTIVAS 
PARA 2017
RODRIGO KEIDEL SPADA
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contexto tanto permite que a imagem do Agente Fiscal de 
Rendas seja mais valorizada quanto cria condições para 
que o sistema tributário passe por uma transformação que 
possibilite a melhora do ambiente de negócios no Brasil.

A Afresp está fazendo sua parte. Para isso, lançou o Mo-
vimento VIVA, que pugna por um novo modelo de tribu-
tação, que traga recursos para o bom funcionamento do 
Estado; não atrapalhe a economia; estimule o exercício 
da cidadania; seja simples e transparente; favoreça o 
equilíbrio federativo e a cooperação intergovernamental; 
ofereça segurança jurídica para os negócios; estimule o 
cumprimento espontâneo das obrigações tributárias; feche 
portas para a corrupção; iniba a sonegação e traga o 
Fisco para perto da sociedade.

No ambiente interno, o conjunto de medidas adotadas no 
ano passado fez com que estivéssemos mais preparados 
para atravessar esse ano de 2017 com a segurança finan-
ceira necessária e sem comprometer a boa qualidade dos 
serviços prestados. Diversas medidas e investimentos em 
todos os departamentos permitiram redução de custos evi-
táveis; otimização de processos recorrentes; maior capaci-
tação dos colaboradores; racionalização dos serviços ofe-
recidos; oferta de serviços mais criteriosa; estabelecimento 
de melhores contratos com parceiros e fornecedores e a 
adoção de novas tecnologias, que possibilitaram mais agi-
lidade e mais economia nas ações. 

Tais decisões e medidas permitiram resultados superiores 
aos esperados. O resultado líquido da Associação em 
2016 ficou em R$ 7,9 milhões, representando um aumento 
de 102% em relação ao período de 2015.
 
Com fórmulas bem-sucedidas, as perspectivas para os ce-
nários internos serão balizadas pelo modelo de gestão de 
conservadorismo nas finanças e investimentos na capaci-
tação de pessoas, na inovação nos processos, na adoção 
de novas tecnologias, valorização da imagem da classe e 
no aprimoramento da comunicação com os associados e 
com a sociedade.

Manteremos a mesma política para o ano que começa: 
prepararmo-nos para o pior e trabalharmos pelo melhor. 
Lutaremos pelo melhor para a Associação, melhor para os 
associados e melhor para o sistema tributário brasileiro.

¹ Metodologia de administração utilizada para análise de 
cenários (ambientes). O termo SWOT é uma sigla do in-
glês, acrônimo de Forças (Strengths), Fraquezas (Weaknes-
ses), Oportunidades (Opportunities) e Ameaças (Threats).
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DIRETORIA EXECUTIVA, 
DIRETORES E  
CONSELHEIROS 2016

Diretoria Executiva
Presidente: Rodrigo Keidel Spada  
1º Vice-Presidente: Alexandre Lania Gonçalves 
2º Vice-Presidente: Angela Manzoti Nahman
Secretário Geral: Matheus Henrique Lopes P. Lima  
Secretário Adjunto: José Roberto Soares Lobato
1º Tesoureiro: Denis da Cruz Mângia Maciel
2º Tesoureiro: José Carlos Libano

Conselho Deliberativo
Mesa Diretora | Presidente: Paulo Henrique Cruz
Vice-Presidente:  Luiz Carlos Benício 
1º Secretário: Pedro de Oliveira Abrahão  
2º Secretário: Leandro Radusweski Quintal

Comissão Fiscal: Presidente: Thiago Martins; Mem-
bros: José Carlos Miguel de Mendonça e Henning 
Mario von Rautenfeld. Suplentes: Miguel Angelo Car-
valho da Silva, Fabiano Buchetti de Souza e Claiton 
Osnir do Amaral.

Comissão Assessoria Administrativa e de Regionais: 
Presidente: Antônio Lourenço Colli; Membros: Clai-
ton Osnir do Amaral e Sebastião Tadeu de Vascons-
celos. Suplentes: Roberto Garcia, Paulo Henrique do 
Nascimento e Miguel Ângelo da Silva.

Comissão Saúde: Presidente: Antenor Roberto Barbo-
sa; Membros: Eduardo Gonçalves e Valéria Carrijo. 
Suplentes: Luiz Carlos Toloi Junior e Leonardo Quadre.

Comissão Seguros em geral: Presidente: Hélio Ban-
deira; Membros: Fabiano Buchetti e James Grejo. 
Suplentes: João Álfaro Soto, Roberto Garcia e José 
Correa Barros Neto.

Comissão de Imprensa e Comunicação: Presidente: 
Leonardo Garcia Quadre; Membros: Roberto Garcia 
e Paulo Henrique do Nascimento. Suplentes: João 
Álfaro Soto, Fabiano Buchetti de Souza e Miguel Ân-
gelo Carvalho da Silva.

Diretorias da Afresp
Alexandre Lania Gonçalves (Amafresp e Inscrição); 
Angela Manzoti Nahman (Benefícios e Cultura e Ad-
ministrativa); Denis da Cruz Mângia Maciel (Tecno-
logia da Informação, Financeiro e InvestAfresp); José 
Carlos Libano (Recursos Humanos); José Roberto So-
ares Lobato (Assuntos Estratégicos e Comunicação); 
e Matheus Henrique Lopes Pereira Lima (InvestAfresp 
e Regionais).

Diretorias Designadas
Antônia Emília Pires Sacarrão (Previdência); Cezar 
José D’Avoglio (Engenharia e Regionais); Mara To-
masseti (Aposentados);  Milton Nakanishi (Esportes); 
Nelson Trombini Junior (Jurídico); Renato Pei An 
Chan (Projetos); Vanessa Kazue Murayama (Social). 

Fundafresp
José Rosa (coordenação) | Membros da Comissão: 
Aldo Gentile, Eude da Silva Gomes, Evelyn Quilles 
Moura, Gabriela Maia Lubies de Sousa, Lauro Kues-
ter Marin e Luiz Fernando Catta Preta César.

Ouvidoria
Francisco Lucindo Ramalho Netto | Fones: 0800-
550679/11 3886-8843 | Fax: 11 3886-8852.  
E-mail: ouvidor@afresp.org.br
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Afresp - Associação dos Agentes Fiscais de Rendas do Estado de São Paulo
Av. Brigadeiro Luís Antônio, 4843 | Jardim Paulista | São Paulo/SP

CEP: 01401-002 | PABX: 55 (11) 3886-8800
Site: www.afresp.org.br

E-mail: contato@afresp.org.br


