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Mensagem do 
Presidente
AFR Teruo Massita

Em 2013 a Afresp celebrou seus 65 anos, os 
desafios abriram novas perspectivas e resultaram 
em realizações. A necessidade de melhoria 
contínua acelerou o aprimoramento que já 
buscávamos na construção de uma associação 
cada vez mais eficiente, sólida e moderna. 

Este Relatório Anual apresenta os avanços 
alcançados por nossa entidade no cumprimento de 
sua missão prevista no Planejamento Estratégico 
que norteará a associação até 2017. 

A transparência é um dos mais importantes 
valores da entidade, além de ser compromisso 
desta diretoria executiva. Por isso, em 2013, 
realizamos uma série de encontros com nossos 
associados, na capital e em diversas cidades do 
interior.  O objetivo foi apresentar as contas da 
entidade e receber as mais diversas sugestões 
para o aprimoramento de nossas ações.

Pensando em modernização e acessibilidade, 
investimos fortemente na comunicação digital da 
Afresp. A equipe de Marketing & Comunicação 
reformulou de maneira estratégica o site da 
entidade, deixando-o mais dinâmico e amigável. 
Ingressamos no Facebook com as fanpages 
da Afresp, Amafresp, Conselho Deliberativo, 
SegAfresp e BlogAfresp. Além disso, no segundo 
semestre ocorreu o lançamento da “Afresp News”, 
uma newsletter (boletim informativo eletrônico) 
que traz as principais notícias semanais da 
associação e da classe. 

Após a estreia nas redes sociais, a Afresp 
continuou investindo nas tendências tecnológicas  
para oferecer ainda mais comodidade e benefícios 
à família Afresp. Assim, através do Departamento 
de Convênios e Cultura foi lançado o Clube de 
Compras Afresp, que oferece mais oportunidades 



na compra de produtos e serviços, ou seja, 
praticidade e economia de tempo e dinheiro. 

Outra novidade foi o lançamento do BlogAfresp, 
uma  mídia para discussão de temas da área 
tributária, de  interesse dos AFRs, do governo 
e da sociedade. Investimos na criação e 
desenvolvimento do Centro de Ensino e Pesquisa 
da Afresp (CEPAfresp), por meio de reuniões 
estratégicas, preparando-o para preencher uma 
lacuna existente, de forma proativa, na pesquisa, 
produção e disseminação de conhecimentos 
nas áreas tributária, gerencial, tecnológica, 
corporativa e comportamental, contribuindo 
para o aperfeiçoamento profissional, integração, 
qualidade de vida e valorização da classe fiscal.  
O CEPAfresp trabalhou em  projetos, como a 
criação e gerenciamento de um banco de talentos 
e o desenvolvimento de ferramentas de ensino 
presencial e à distância.

Como a missão da entidade é apoiar a defesa de 
legítimos interesses dos associados, no ano 2013, 
a família Afresp conquistou a Carta Fiança, uma 
vantagem exclusiva que garante mais conforto e 
tranquilidade na hora de locar um imóvel. Apesar 
de ser concedida gratuitamente, a Carta Fiança 
não acarreta qualquer ônus para a Afresp, nem 
para seus associados.

O SegAfresp se fortaleceu e mostrou crescimento. 
Com atendimento exclusivo e com foco na 
qualidade, o Departamento de Seguros apresentou 
um aumento de 4,34% na carteira, totalizando 
7.648 seguros de carro. E uma campanha de 
incentivo ao seguro residencial foi responsável 
pelo aumento da carteira de seguros residenciais e 
ramos elementares na ordem de 7,87% em relação 
a 2012.

A Diretoria de Regionais inaugurou a sede 
própria de Campinas. Além disso, foram 
mantidas as políticas voltadas ao alcance de 
metas relacionadas à execução de investimentos, 
padronização das instalações e resolução de 
pendências. 

Na área do Departamento Contábil e Financeiro 

houve a reformulação da distribuição dos 
custos por serviços da Afresp, que trouxe à 
associação melhorias nos cálculos do superávit 
e déficit, incorporação de critérios gerenciais 
de reconhecimento de custos e minimização do 
subsídio cruzado entre os centros de resultados e 
responsabilidade com aprimoramento.

Nos quesitos entretenimento e qualidade de vida, 
por meio da Diretoria de Convênios e Cultura, 
a Afresp promoveu diversos eventos, sendo que 
o de maior porte foi o “2º Encontro da Família 
Afrespiana” que ocorreu no Hotel Estância Barra 
Bonita.  Um momento de jubilo que reuniu mais 
de 400 AFRs e familiares.  Já o Departamento 
de Esportes, como faz tradicionalmente, reuniu 
associados e familiares para participarem de 
torneios, corridas de ruas e ginástica. 

A Amafresp, sempre atenta e em sincronia com 
a dinâmica do mercado, apresentou  mudanças 
estratégicas em seu sistema contributivo. O 
objetivo de agregar mais cotas no sistema 
e oxigenar o plano de saúde foi alcançado 
com êxito. A primeira campanha de adesão 
possibilitou o ingresso de 452 novos filiados, e 
em setembro, com a posse dos novos AFRs, a 
segunda campanha agregou mais de 665 vidas 
com a faixa etária média de 28 anos. O plano 
também fortaleceu o relacionamento com os 
médicos já conveniados, além de efetuar 112 
novos credenciamentos. Durante mais um ano, 
a Amafresp se manteve como um dos melhores 
planos de autogestão do Brasil, segundo a 
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). 

Estes são apenas alguns dos assuntos importantes 
que merecem constar neste relatório. Com os 
dados e informações a seguir, a família Afresp 
terá uma visão mais detalhada das ações e dos 
projetos desenvolvidos em 2013, que terão 
continuidade em 2014.

É de se destacar que nenhuma das conquistas 
aqui mencionadas seria possível, sem o apoio dos 
nossos associados, diretores e colaboradores. 
Muito obrigado a todos!



Convênios 
e Cultura
Diretora: AFR Angela Manzoti Nahman

Pensando em beneficiar os seus 
associados, o Departamento de 
Convênios e Cultura realizou novas 
parcerias e convênios com mais de 
vinte estabelecimentos. A grande 
novidade de 2013 foi o Clube de 
Compras que oferece aos associados 
descontos exclusivos com as empresas   
conveniadas à Afresp.
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Benefícios

Convênios / Parceiros
Total de 240 parceiros, sendo 34 só no ano de 2013.

Faculdades/Universidades são 50, sendo 6 diretamente com a Afresp e 44 por intermédio do Instituto 
Fepaf.

Colégios/Escolas/Berçários são 35 parceiros. 

Hotéis e Pousadas são 316, 252 diretamente com a Afresp, 50 por intermédio do Instituto Fepaf e 14 
parcerias com entidades de outros Estados: AFFEMG – Colônias de Férias em Porto Seguro-BA, Guarujá-
SP, Cabo Frio-RJ; AFFEGO – Colônias de Férias em Trindade-GO, Caldas Novas-GO, Aruanã-GO; AFFE-
MAT – Colônias de Férias em Cáceres-MT, Alto do Araguaia-MT, Rondonópolis-MT, Cuiabá-MT, Barra dos 
Garças-MT; AAFIT – Colônia de Férias em Prado-BA; ASFARN – Sede Praiana em Tibau-RN, Macaíba-RN.

Novos convênios concretizados em 2013

Uncle K
Jassa Cabeleireiros
Projeto Aquarius Turismo
Hotel Panamby
Instituto Vale Verde
Rio Water Planet
Zoológico de São Paulo
Aldeia das Águas Park Resort
Zooparque Itatiba
Borboletário Flores que Voam
Ácqua Lokos
Alpen Park
Beach Park
Ma-Noa Park
Parque Terra Mágica Florybal
Itaipu Binacional
Rede Master Hotéis
Walmart

Mendes Plaza Hotel
Empresas Maggi
Jeep Tour
Fisio Health Sports
Portal do Equilibrium Pousada e Restaurante
Hotel Mantovani
Hotec - Faculdade de Tecnologia em Hotelaria, 
Gastronomia e Turismo de São Paulo
Trem do Corcovado
Monteiro e Almeida Cursos e Treinamentos
ELC Experience English
Movimental Pilates
Grand São Luís Hotel
Farina Park Hotel
Siacca Confecções e Acessórios
Thermas Piratuba Park Hotel
Conxexão FGV – Varginha

Relatório de Benefícios aos Associados e colaboradores 

Eletrodomésticos
Compra Certa – Brastemp e Consul

2013 Pedidos 2013 Pedidos
Janeiro 38 Julho 32

Fevereiro 26 Agosto 34
Março 27 Setembro 43
Abril 26 Outubro 40
Maio 14 Novembro 29
Junho 15 Dezembro 44

Total 368
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GE – Mabe
Mabe – representante das marcas GE,
Bosch, Mabe, Continental e Dako

2013 Pedidos
Janeiro 2

Fevereiro 1
Março 3
Abril 1

Agosto 1
Outubro 1
Total 9

2013 Pedidos 2013 Pedidos
Janeiro 7 Julho 18

Fevereiro 12 Agosto 15
Março 1 Setembro 6
Abril 1 Outubro 12
Maio 2 Novembro 13
Junho 5 Dezembro 3

Total 95

Eletrolux

Eletro-Eletrônicos
Fastshop

2013 Pedidos 2013 Pedidos
Janeiro 17 Julho 10

Fevereiro 5 Agosto 10
Março 6 Setembro 13
Abril 8 Outubro 15
Maio 8 Novembro 15
Junho 6 Dezembro 8

Total 121

Walmart

2013 Pedidos
Abril 2
Maio 12
Junho 7
Julho 9

Agosto 11
Setembro 17
Outubro 14

Novembro 10
Dezenbro 13

Total 95

Veículos
47 associados foram beneficiados com desconto na compra direta com a Honda Automóveis do Brasil, 5 
associados na compra direta com a Nissan do Brasil Automóveis, durante o ano de 2013.

Cinema
Total de 796 ingressos repassados no ano de 2013, 656 ingressos Cinemark e 140 ingressos Cinespaço – 
Sorocaba.

Clube de Compras Afresp
Lançado em 09 de agosto de 2013
49 empresas parceiras cadastradas
4.493 usuários com acesso liberado

Quantidade Segmento Quantidade Segmento
1 Imóveis 1 Artigos Femininos
1 Kit Gourmet 7 Eletrônicos
2 Hotelaria 8 Veículos
4 Eletrodoméstico 1 Óticas
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Eventos
Em 2013 foram realizados diversos eventos: 
Almoços, Happy Hours, Assembleias, Palestras, 
Lançamento de Livro, Reuniões com a Secretaria 
da Fazenda e Febrafite, Posse e Treinamento 
dos Novos AFR’s, Jantar Dançante, Torneios 
Esportivos, Shows e Apresentações, Homenagens, 
Confraternizações.

Reuniões Planejamento Estratégico, 
realizadas nos dias 22 de janeiro e 14 de março na 
Afresp/Sede.

Reuniões Secretaria da Fazenda | 
Febrafite, realizadas nas seguintes datas na 
Afresp/Sede:
22 de janeiro | 19 e 20 de março | 18 de abril | 07 
de maio | 12 de julho

Reuniões Diretorias, realizadas nas seguintes 
datas na Afresp/Sede:
23 de janeiro | 09 de agosto

Reunião Diretoria Executiva e Sinafresp, 
realizada no dia 31 de janeiro na Afresp/Sede.

Almoço dos Aposentados – Afresp/Sede, 
realizado nas seguintes datas:
06 de fevereiro | 24 de abril | 19 de junho | 21 de 
agosto | 23 de outubro | 18 de dezembro

Assembleias, realizadas nas seguintes datas na 
Afresp/Sede:
Credifisco – dia 15 de fevereiro | AGE – dia 16 
de março | Apafresp – dia 25 de março | 
AGO – dia 31 de agosto

Jantar Dançante em comemoração aos 65 
anos de Fundação da Afresp, realizado no dia 

01 de março no Clube Atlético Monte Líbano/SP.
Happy Hour, Confraternização e Almoço, 
realizados nas seguintes datas na Afresp/Sede:
21 de março | 13 de junho | 01 de outubro | 25 de 
outubro | 07 de novembro | 27 de novembro | 28 
de novembro | 06 de dezembro | 12 de dezembro

Palestras|Shows|Lançamentos, realizados 
nas seguintes datas na Afresp/Sede:
Lançamento de Livro - 03 de abril | Concerto 
Internacional – 18 de junho | Lançamento 
Planejamento Estratégico – 08 de agosto | 
Lançamento Clube de Compras Afresp – 09 de 
agosto | Palestra Empreendedorismo com Vicente 
Sevilha – 28 de outubro

Homenagem aos Aposentados 2012, 
realizada no dia 11 de abril na Afresp/Sede:

Torneios Esportivos, realizados nas seguintes 
datas na Afresp/Sede:
22 de junho | 02 de novembro | 30 de novembro

Posse|Treinamento para Novos AFR’s 
concursados em 2013, realizados nas 
seguintes datas:
30 e 31 de julho – Auditório da Faculdade de 
Direito da USP – Largo São Francisco/SP.
17 de setembro – Palácio do Governo do Estado 
de São Paulo.
18, 19 e 20 de setembro – Auditórios da Afresp e 
Secretaria da Fazenda.
19, 21 e 22 de novembro – Salão Nobre da 
Universidade de Direito da USP – Largo São 
Francisco/SP.

Jubileu de Ouro - Homenagem aos Associados 
com 50 anos de filiação, realizado no dia 08 de 
agosto na Afresp/Sede.

Jubileu de Ouro



2º Encontro da Família Afrespiana, realizado 
nos dias 20, 21 e 22 de setembro no Hotel 
Estância Barra Bonita/SP.

Curso de Coaching aos colaboradores, 
realizado nas seguintes datas na Afresp/Sede:
21 de setembro | 23 e 24 de setembro | 01 e 
02 de outubro | 15 e 16 de outubro | 22 e 23           
de outubro
29 e 31 de outubro | 05 e 06 de novembro | 12 e 
13 de novembro | 19 e 21 de novembro

Programa de Preparação à Aposentadoria 
- PPA, realizado nas seguintes datas na      
Afresp/Sede:
07 de outubro | 14 de outubro | 21 de outubro 
| 28 de outubro | 04 de novembro | 11 de 
novembro| 18 de novembro | 25 de novembro | 
02 de dezembro

Reunião Comissão de Estudos do 
Fundafresp, realizada nas seguintes datas na 
Afresp/Sede:
22 de outubro | 12 de novembro | 03 de dezembro

Curso da Maestria Espanhola – Programa 
Modular Internacional, realizado nos dias 08, 
09, 10 e 11 de outubro na Afresp/Sede.

Reunião Aposentados, realizada no dia 23 de 
outubro na Afresp/Sede.

V Colóquio Internacional do NEF/FGV, 
realizado nos dias 27 e 28 de novembro na   
Afresp/Sede.

Diversos
Aniversariantes do mês, realizados nas últimas 
sextas-feiras de cada mês na Afresp/Sede.
Dia das Crianças, homenagem aos filhos dos 

colaboradores, realizado no dia 18 de outubro na 
Afresp/Sede.
Confraternização Diretorias Executiva, Regionais 
e Conselho Deliberativo, realizada no dia 07 de 
dezembro na Afresp/Sede.
Confraternização dos Colaboradores, realizada no 
dia 13 de dezembro na Afresp/Sede.

Turismo
Turquia de Todos os Tempos e Sentidos – da 
misteriosa Capadócia à sofisticada Brodum, da 
célebre Éfeso à cosmopolita Istambul, saída 16 de 
junho de 2013.

Nutrição/ Restaurante e Copas
Curso de Gastronomia, ministrado pela Hotec 
– Faculdade de Tecnologia em Hotelaria, 
Gastronomia e Turismo de São Paulo, para 
aprimorar os conhecimentos da equipe e inovar 
as preparações culinárias, realizado em janeiro        
de 2013.

Compra de Utensílios para o restaurante, 
proporcionando melhor atendimento aos 
colaboradores e adequando às necessidades do 
nosso trabalho.

Substituição de uniformes e calçados, 
proporcionando aos colaboradores um visual novo 
e confortável.

Implantação do sistema Totvs no estoque do 
restaurante, proporcionando maior agilidade nas 
informações referente à entrada de alimentos, 
controle da quantidade dos mesmos e custo médio 
atualizado, realizada em abril de 2013.

Adequação do quadro de colaboradores: 
Contração de um chefe de cozinha e de um   
Jovem Aprendiz.

2º Encontro da Família Afrespiana
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2º Encontro da Família Afrespiana



Esportes
Diretor: AFR Américo Castagna Neto

O Departamento de Esportes 
promoveu, no ano de 2013, várias 
atividades que reuniram associados e 
a família Afresp. As práticas esportivas 
tiveram como meta unir ainda mais os 
AFRs e oferecer qualidade de vida.
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Futebol
XVIII Campeonato Estadual de Futebol da Afresp, 
no qual o AFR Antonio Santilli, aposentado da 
regional de Ribeirão Preto, foi homenageado 
como o Patrono do Campeonato. Participaram 
seis equipes formadas por uma até quatro 
delegacias: DRTC-I - DRT/5/16 – DRT/6/8/9 –
DRT/7/10/11/15 – DRT/02/03/12 e DRT/14. 
Aproximadamente 220 associados participaram 
dos jogos. A diferença desse campeonato 
foram as cotas por idade: 5 jogadores até 38 
anos, 3 jogadores acima de 38 até 48 anos e 2 
jogadores acima de 48 anos. Com essa inovação 
no regulamento, o campeonato teve bastante 
equilíbrio técnico e a Equipe da DRT - 6/8/9 
(Ribeirão/São José do Rio Preto e Araçatuba) foi 
a campeã.

Tênis de Campo
10° Torneio Estadual Interdelegacias de Tênis 
– Com algumas mudanças, o torneio deste ano 
contou com a participação das regionais, através 
dos grupos: Região Oeste: DRT/7 – Bauru, 

DRT/9- Araçatuba e DRT/ 10 - Presidente 
Prudente; Região Norte: DRT/15 – Araraquara; 
Região Leste:  DRTC-I – Capital, Sede  - Capital 
e DRT/12 – ABCD; Região Centro: DRTC/
III – Capital e DRT/ 4 – Sorocaba. As equipes 
finalistas, após as disputas dentro dos seus grupos 
na 1ª fase, foram as seguintes: Bauru, DRTC-III, 
ABCD e Araraquara. Os jogos foram realizados no 
Centro de Convivência de Araraquara- AFR Luiz 
Carlos Toloi Junior. A equipe campeã foi a DRT -15 
– Araraquara. 

Torneio de Sinuca
2º Torneio de Sinuca da Afresp – No ano de 
2013, foi resgatado o público da sinuca, tanto da 
ativa como aposentados. O evento foi realizado 
no Tati Snooker, um lugar mais adequado, 
localizado na região próxima à sede da Afresp, na 
Avenida Santo Amaro, em São Paulo. Após esse 
evento, a Diretoria também promoverá outros 
torneios devido ao interesse despertado em                
nossos associados.



Atividades Esportivas nos 
Centros de Convivência
As instalações esportivas nos Centros de 
Convivência estão sendo cada vez mais utilizadas 
por associados e familiares para a prática 
de tênis, futebol society, pôquer, além dos 
famosos “rachões” de futebol. Alguns centros 
de convivência promovem também danças de       
salão e outros. 

Corridas de Rua 
(Pedestrianismo)
A cada ano as corridas de ruas estão se tornando 
uma atividade bastante praticada, pois além 
de proporcionar bem-estar e saúde, permitem 
que os AFRs e dependentes participem das 
provas de corridas e caminhadas. Os associados 
participaram de um total de 12 corridas na maioria 
das vezes na capital, além dos eventos realizados 
em Santos (Tribuna), Rio de Janeiro (Meia 
Maratona). Alguns AFRs participaram de provas 
fora do Brasil, com recursos próprios. Nas provas 
realizadas na capital, a Afresp oferece uma tenda, 

onde o associado retira o seu kit, hidrata-se e 
alimenta-se, além de disponibilizar transportes em 
algumas provas. 

Ginástica e Musculação
A Academia de Musculação na sede da Afresp 
já tem mais de dois anos. O público que mais 
utiliza o espaço são os aposentados, pensionistas 
e dependentes, como filhas de AFR. Os alunos, 
em sua maioria, passam de 60 anos e o grande 
desafio é manter a saúde em dia e melhorar a 
disposição e, com isso, aumentando a qualidade 
de vida. As atividades são desenvolvidas de 
segunda a quinta-feira das 9h às 11h.

Aulas de Condicionamento Físico
No mês de junho, as aulas de condicionamento 
físico (alongamento, exercício aeróbico e 
localizado) foram iniciadas aos associados e 
familiares, às terças e quintas-feiras, das 17h30 
às 18h30, no Centro de Convivência de Guarulhos 
“AFR Luiz Dias”. As aulas são desenvolvidas no 
campo de futebol e na sala de ginástica. 
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Aposentados
Diretor: AFR Benedito Franco da Silveira Filho

Previdência
Diretora: Antônia Emília Pires Sacarrão

As Diretorias de Aposentados e a de 
Convênios e Cultura, juntamente com 
os colegas divididos em comissões 
próprias, prepararam vários Almoços 
de confraternização com os AFRs 
aposentados. O evento tem como 
intuito reunir todos os colegas para uma 
tarde animada e com boa conversa.
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Um agradecimento especial é dedicado para 
os AFRs Aldo Gentile, Israel Ribeiro, José 
Carlos Franco Fernandes e Miguel Vieira Couto 
(in memorian) que ajudaram na organização 
física e cardápios; Íris Barbosa Kersten, José 
Antonio Camargo, Luiz Waldemar Zuolo e Milton 
dos Santos, responsáveis pela administração 
financeira e convites; e para Adherbal Silva 
Pompeo, Bassim Ferkuh, Edward Hubert Alexander 
Nowill (in memorian), Faiçal Marlino Said e Luiz 
Fernando Catta Preta César, os quais fazem parte 
das relações públicas e imprensa.

No ano de 2013, reuniões foram realizadas para 
serem discutidos os novos esboços do Programa 
de Preparação à Aposentadoria (PPA), que tem 
como meta promover a reflexão sobre a fase de 
transição para a aposentadoria, além de estimular 
e fortalecer a necessidade de um planejamento 
para o futuro.

O AFR Benedito deixou saudades. No mês de 
dezembro, o grande líder da classe dos Agentes 
Fiscais de Rendas e homem de tradição e 
coragem, Benedito Franco da Silveira Filho, 
deixou-nos para sempre aos 90 anos.

Previdência
É oportuno assinalar que a Diretoria de 
Previdência resultou do desdobramento da 
Diretoria de Aposentados e Previdência que 
esteve, até dezembro de 2011, sob a direção do 
nosso saudoso colega Benedito Franco da Silveira 
Filho, o qual permaneceu na direção da Diretoria 
de Aposentados, também resultante desse 
desdobramento, até 10 de dezembro de 2013, 
quando faleceu.

À Diretoria de Previdência não cabem atribuições 
que garantam a sustentabilidade patrimonial 
ou financeira da Afresp, senão providências 
assistenciais com o atendimento de associados 
que buscam orientação ou solução de 
inconsistências com pagamentos ou andamento 
de processos como de aposentadoria, perícias 
médicas, concessão de isenção de imposto de 
renda ou redução da contribuição previdenciária, 
benefícios estes que favorecem portadores de 
doenças graves enumeradas em lei. 

Essa tem sido a ocupação principal da Diretoria 
de Previdência, o que ocorre, sobremaneira, 
pela dificuldade que o associado tem em ser 
conclusivamente atendido na SP-Prev, cujos 
critérios, via de regra, delegam ao atendimento 
por telefone a procura feita pelos interessados. 

Assim é que o empenho da Diretoria de 
Previdência concentra-se nos contatos com a 
SP-Prev, IDORT, Secretaria da Fazenda e outras, 
sempre na busca de solução de dificuldades como 
acima enumeradas. 

Alternativamente, a Diretoria de Previdência 
deverá assumir foco nas questões previdenciárias 
que lhe possam ser submetidas, no interesse de 
funcionários que tenham optado pelo sistema 
de aposentadoria previsto na Lei 14.653, de 22 
de dezembro de 2011, editada com fulcro no 
parágrafo 14 do artigo 40 da Constituição Federal.



Ouvidoria
Diretor: AFR Hélio Pires Monteiro

A Ouvidoria é o canal de comunicação 
entre os associados, agregados ou 
beneficiários e os vários departamentos 
da Associação com a finalidade 
de receber sugestões, dúvidas                   
e reclamações.
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As recentes alterações no “site” da Afresp realçam 
a conveniência de que sejam encaminhadas para 
a Ouvidoria tanto as mensagens originalmente a 
ela destinadas como aquelas endereçadas ao link 
“Fale conosco”.

Essa medida permite que todas cheguem ao 
conhecimento da Ouvidoria e assim se submetam 
à triagem, análise e classificação, tudo conforme 
os critérios que o Estatuto impõe com vistas 
ao atendimento das demandas de associados, 
dependentes e agregados. 

Fica claro, assim, que a Ouvidoria no âmbito de 
suas funções sempre toma conhecimento da 
demanda aportada no “site”, seja por meio das 
mensagens originais ou pelo “Fale comigo”. E, 
conforme a regulamentação a que está adstrita, a 
encaminha ao órgão competente para a realização 
das medidas pertinentes. Como lhe cabe fazer 
mesmo que se trate de telefonema, carta            
ou recado. 

As demandas prendem-se a manifestações de 
dúvida, formulação de reclamações ou pedidos; 
oferecimento de críticas ou elogios e se distribuem 
entre os vários departamentos da Afresp.  Como 
regra, dizem respeito diretamente à pessoa do 
missivista, mas ocasionalmente abordam também 
questionamentos de ordem geral como o registro 
de eventuais problemas ou a sugestão de medidas.

Quanto ao movimento de 2013, cabe informar 
que a Ouvidoria preparou as chamadas “fichas de 
atendimento” relativas a 101 demandas geradas 
pelos interessados. Observou-se predominância 
da Amafresp na alocação dos questionamentos os 
quais traduzem queixas de variada natureza contra 
alguns profissionais credenciados. 

Quanto ao mais, os acionamentos foram 
distribuídos entre outros segmentos da 
Associação, de sorte que a distribuição das 
101 Fichas de Atendimento obedeceu ao            
seguinte quadro:

Amafresp

Inscrições

Jurídico

Seguros

Tesouraria

Marketing

Administração

Eventos

Obras



Instituída pela portaria Afresp nº 82/2012, a Auditoria Interna 
(AI) tem como missão examinar mediante ações preventivas 
de orientação, fiscalização e avaliação dos resultados 
administrativos, visando assegurar os princípios fundamentais 
da Administração da Afresp, pautando-se sempre pela ética e 
transparência.

Auditoria Interna
Diretor: AFR Omar Roldão de Moura

             AFR José Carlos Franco Fernandes 

Administração
Diretor: AFR Antero Rodrigues Martins
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A Auditoria Interna, criada em agosto de 2012, 
atende às demandas da entidade e do Conselho 
Deliberativo e atua para garantir o cumprimento 
das normas quanto à legalidade, à impessoalidade, 
à moralidade, à publicidade e à eficiência. É com 
base nessa perspectiva que se consolidam a 
transparência e o controle social sobre a gestão.

No decorrer do ano de 2013, a Auditoria 
Interna atuou nos Departamentos de Regionais, 
Marketing & Comunicação, Tesouraria, 
Contabilidade, Seguros, Amafresp, Inscrição, 
Esportes, Fundafresp, Jurídico, Administração e        
Conselho Deliberativo.

Com a função de orientar os departamentos para 
prevenir a ocorrência de erros e práticas ilegais, 
a Auditoria Interna pautou-se em procedimentos 
e normas previamente estabelecidas e de cada 
departamento auditado foi emitido um relatório, 
descrevendo detalhadamente a situação 

encontrada e as recomendações a serem 
observadas para melhorar as atividades das 
unidades auditadas.

As recomendações foram apenas quanto a 
questões de ordem administrativas e felizmente 
nada foi encontrado que pudesse desabonar a 
conduta de cada responsável pela administração 
de seu departamento.

Cada relatório foi entregue à Presidência, que o 
apreciou em reunião própria juntamente com os 
auditados e os responsáveis por cada unidade 
auditada, e encaminhado para ciência do Conselho 
Deliberativo cópias destes relatórios.

A Auditoria Interna é a responsável pelo 
acompanhamento do cumprimento das 
determinações do presidente em relação às 
recomendações /sugestões provenientes          
dos apontamentos. 

Administração
A Diretoria Administrativa e de Patrimônio tem o objetivo de zelar por toda a estrutura predial da Afresp, 
pelo seu funcionamento, manutenção e segurança, além de reduzir custos operacionais sem alterar a 
qualidade dos serviços. 

O ano de 2013 foi marcante para a Diretoria Administrativa e de Patrimônio da Afresp, com atualizações 
de sistemas, novos serviços e instalações mais modernas. Veja abaixo as ações da diretoria:

1. Implantação da 1ª fase do PABX Panasonic na Sede, com tecnologia IP, foram instalados 
26 ramais com essa nova tecnologia e, entre as novidades, ela já permite a identificação de 
chamadas. Também possibilita a comunicação de voz pela internet, o que vai tornar possível, 
nas fases seguintes de implantação, a comunicação com as Regionais e a Subsede sem o uso 
da linha telefônica tradicional. Essa tecnologia (chamada de VoIP) permite ligações gratuitas 
entre aparelhos que tenham o mesmo sistema – o que se traduz em uma grande economia                    
para a Afresp.

2. Homologação de gráficas prestadoras de serviços para a impressão do Jornal da Afresp, 
cartazes, malas diretas e demais documentos, a Associação conseguiu uma grande economia       
de recursos.

3.  Máquinas de bebidas em todos os andares disponíveis aos associados e colaboradores 
fornecem vários tipos de bebidas, como café, capuccino e chá.

4. Implantação de três portas automáticas - na frente (saguão), na saída do prédio para 
o restaurante e na entrada do restaurante, para facilitar o acesso por parte dos associados e 
colaboradores a essas dependências.

5. Reforma de toda a parte elétrica do restaurante: a reforma periódica evita o desgaste da 
fiação pelo uso e mantém a segurança do local.

6. Cortinas blackout motorizadas no saguão do prédio sede permitem a projeção de vídeos 
e imagens nos dias que acontecem eventos; assim, a sua visualização fica mais fácil. Além disso, 
proporcionam mais privacidade.

7. Reforma e modernização do elevador de carga do restaurante garantindo                 
mais segurança.
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8.  Troca da empresa de manutenção dos elevadores possibilitou à Associação uma         
     grande economia.
9.   Melhoria do sinal de Wireless em todos os andares do prédio sede, em razão dos  
      novos aparelhos que transmitem os sinais com um alcance maior.
10. Conclusão da reforma das calçadas: foram instaladas rampas de acesso para facilitar o 
      trajeto de cadeirantes e portadores de deficiência física.
11. Renovação de parte da frota de veículos com a troca e aquisição de duas Renault  
      Sandero visando à segurança no transporte.
12. Autogestão da limpeza: agora, todos os funcionários da limpeza são colaboradores                  
      da Afresp.
13. Reforma da Sala da Expedição trouxe mais conforto e ergonomia aos colaboradores                    
      que lá trabalham.
14. Reforma dos banheiros do piso S1 garantiu bem-estar aos colaboradores e um 
      local modernizado. 
15. Troca dos carpetes do 1º e 3º andares mantendo a cor azul, característica da Afresp,  
      trouxe mais bem-estar aos associados e colaboradores.
16. Mudança da operadora de telefonia celular depois de elaborar pesquisas de mercado, a 
      operadora Claro foi a que apresentou a maior redução no custo das ligações. 
17. Mudança da empresa de armazenamento de documentos permitiu à Afresp ganhar na 
      qualidade de serviço e redução no gasto mensal de locação.
18. Comodato dos dispensers e insumos usados nos banheiros e áreas de serviço: a 
      empresa melhoramentos foi a que ofereceu a maior qualidade dos insumos pelo melhor preço, 
      além de seu material já ser conhecido e bem avaliado.
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Comunicação 
e Marketing
Diretor: AFR Arthur Antonio Chagas Pisani  

              

AFR Teruo Massita

As evoluções constantes do marketing e 
da comunicação mostram que existe uma 
crescente demanda na diversificação de 
mídias. Ao seguir esta tendência e as 
diretrizes do Planejamento Estratégico 
da Afresp, no ano de 2013, a diretoria de 
Marketing & Comunicação apostou de 
maneira efetiva na comunicação digital    
da associação.  
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A modernização e a inserção em novas mídias 
digitais foi uma das principais metas alcançadas 
pela entidade. Em fevereiro, o departamento 
lançou um novo site da Afresp. Reformulado, 
ele ofereceu páginas mais modernas, com fácil 
navegação, além de um layout limpo e amigável 
para seu público. 

A equipe do Marketing & Comunicação, com 
auxílio de uma consultoria especializada em 
Marketing Digital, fez sua estreia no Facebook, 
com as páginas (fanpages) da Afresp, Amafresp, 
Conselho Deliberativo,  SegAfresp   e BlogAfresp.  
Nessas “fanpages”, os associados encontram 
informações classistas, serviços prestados pela 
entidade, além de importantes dicas.

O departamento também trabalhou intensamente 
para o lançamento do BlogAfresp, que ocorreu 
no mês de junho.  Esta nova mídia digital é um 

espaço que se abriu para a discussão de temas 
de interesse para a classe dos Agentes Fiscais de 
Rendas, do governo e da sociedade. O BlogAfresp 
no ano de 2013 alcançou 3.115 visualizações por 
mês  e foi acessado em vários países, entre eles 
Estados Unidos, Inglaterra, Itália, Irlanda, Japão   
e Tailândia. 

Outra novidade que teve excelente aceitação da 
família Afresp foi a implantação da “Afresp News”, 
uma newsletter (boletim informativo eletrônico) 
com envio por meio do mailing da associação e 
periodicidade semanal.

É importante ressaltar que a equipe de Marketing 
& Comunicação continuou a atender às demandas 
da Presidência, Conselho Deliberativo, Amafresp, 
e de todos os demais departamentos da entidade. 

Marketing e Comunicação mostra seus principais números em 2013: 

475 notícias veiculadas no site da Afresp;
10 publicações do Jornal da Afresp;
10 publicações do Suplemento de Classificados;
2 suplementos especiais Jornal da Afresp;
1 Informativo Amafresp;
2 cartilhas Amafresp;
5 publicações do  Boletim do Conselho Deliberativo;
18 publicações do RH Digital (veículo destinado à comunicação interna).

Foram criados e produzidos mais de 150 materiais de divulgação para todos os departamentos da Afresp 
(mala direta, cartazes, folders, banners, entre outros), e realizadas coberturas fotográficas de eventos. 



Tecnologia 
da Informação
Diretor: AFR Omar Roldão de Moura

Com o objetivo contínuo de alcançar a 
excelência na prestação de serviços, 
o Departamento de Tecnologia da 
Informação realizou em 2013 as   
seguintes atividades: 
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1. Implantação do Sistema de 
Credenciamento, dados cadastrais, 
desenvolvidos em ambiente Microsoft, 
visando a padronização de plataforma (uso 
interno);

2. Implantação da Busca à Rede 
Credenciada no site da Afresp via Sistema 
Mobile Saúde;

3. Adequação nos sistemas específicos SIB-
XML, SIP-XML, TISS e TUSS da Amafresp 
para o cumprimento das exigências da 
Agência Nacional de Saúde;

4. Implementação de ferramentas específicas 
para garantir ainda mais a disponibilidade 
e estabilidade da área restrita e de 
credenciados do site Amafresp; 

5. Manutenção dos Sistemas Afresp 
nas plataformas ZIM e SQL Server 
adequando-se às mudanças do dia a 
dia, da legislação e de acordo com as 
necessidades dos setores da Associação e 
de seus associados;

6. Implementação do Projeto de 
Virtualização da Infraestrutura: 

Em uma definição simplificada, a Virtualização 
é um processo que, através do compartilhamento 
de hardware, permite a execução de inúmeros 
sistemas operacionais em um único equipamento. 
Cada máquina virtual criada neste processo é 
um ambiente operacional completo, seguro e 
totalmente isolado como se fosse um computador 
independente. Com a virtualização, um único 
servidor pode armazenar diversos sistemas 
operacionais em uso. Isso permite que um data 
center opere com muito mais agilidade e com um 
custo mais baixo.

Foram virtualizados 14 servidores em um Storage, 
onde há três servidores físicos nos quais possuem 
instalados o sistema VMware que permite criar as 
máquinas virtuais. 

Storage é um hardware que contém slots para vários discos, ligado aos servidores através de 
ISCSI ou fibra ótica. O storage é uma peça altamente redundante e cumpre com louvor a sua 
missão, a qual é armazenar os dados da sua empresa com segurança.

7. Melhoria na velocidade de banda larga de todas 
as regionais do Estado visando maior qualidade 
no acesso aos sistemas da Sede, sites das 
Seguradoras, para melhor atendimento de seus 
associados. Ambiente atual:

8. Renovação contínua do parque tecnológico 
na sede e nas regionais, e investimentos em 
infraestrutura de redes, servidores, dispositivos 
wireless para acesso à Internet e boas instalações 
que facilitam a vida do associado.



Recursos Humanos
Diretor: AFR Hildebrando Djalma Pirágine

O Departamento de Recursos 
Humanos tem a função de administrar 
o relacionamento dos funcionários com 
a empresa, bem como administrar os 
demais processos da área de Recursos 
Humanos, em relação à legislação                   
trabalhista vigente. 
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No ano de 2013 foram desenvolvidas as seguintes atividades:

1.  Ao iniciar o exercício de 2013, a Afresp mantinha em seu quadro o total de 217 colaboradores. No 
decorrer do ano houve a contratação de 10 funcionários que foram terceirizados para a área de T.I. e a 
de Limpeza, fechando o ano com o total de 229 colaboradores.

2.  Controle do dispêndio com o pessoal (folha de pagamento, horas extras e benefícios).
3.  Manteve com o Sindicato os mesmos requisitos da Convenção Coletiva de 2012, sendo que o reajuste 

salarial para o ano de 2013 foi fixado em 7%.
4.  Devido à proibição que a ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar - obteve perante a Unimed 

Paulistana, que foi impedida de inscrever novos associados em determinados planos de saúde, foi 
necessário recorrer a Qualicorp, que é uma administradora de benefícios, onde passou a administrar e 
a intermediar nosso contrato com a Unimed, assim houve o ingresso dos novos colaboradores no plano 
de saúde e também a negociação de reajuste com a Unimed que ficou 10% abaixo em relação ao ano 
de 2012, que foi fixado em 20%.

5.  Sempre pensando na qualificação profissional de seus colaboradores, a Afresp oferece cursos em 
varias áreas e no ano de 2013, houve um investimento total de R$ 74.618,91, com ênfase no curso de 
“Coaching de Equipes de Alta Performance” oferecido para 41 colaboradores, sendo o curso voltado 
especialmente para a qualificação dos profissionais no atendimento aos associados.

6.  Foi mantida a parceria com a empresa Esame Medicina do Trabalho nos treinamentos de Prevenção de 
Incêndios e Primeiros Socorros, que formou um grupo da Brigada de Incêndio com 26 colaboradores e 
realizou um treinamento de simulação de abandono do prédio.

7.  Foram realizadas as renovações dos Laudos de Segurança e Medicina do Trabalho na Sede, Regionais 
e Centros de Convivência com o objetivo de identificar e prevenir agentes nocivos à saúde do 
trabalhador, além da visita do médico do trabalho na Sede da Afresp para a realização dos exames 
médicos periódicos e audiométricos, feitos através de avaliação médica com os colaboradores.

8.  Com objetivo de atender a Lei 10.097/2000, a Afresp deu início a contratação de 10 jovens aprendizes 
para trabalharem na Sede e nas Regionais, com a continuidade de contratações no ano de 2014.

9.  Começou a ser implantado nas Regionais o Relógio de Ponto Cartográfico, utilizado com um cartão de 
ponto especifico para o relógio, em substituição a Folha de Ponto que era preenchida manualmente 
pelos colaboradores. Tal objetivo se dá pela não validade do ponto manual perante o Ministério do 
Trabalho e para ter um acompanhamento mais adequado de controle de horário e frequência dos 
colaboradores. A princípio a instalação dos relógios foi feita somente nas Regionais de Osasco, 
Guarulhos, ABC, Santos e nas demais Regionais será instalado no decorrer do ano de 2014.

10. Em 2013, manteve-se a pratica da Ginástica Laboral oferecida para os colaboradores da Sede, com  
      objetivo de oferecer uma melhor qualidade de vida durante o trabalho. 
11. Aconteceu o 6º ano do Dia das Crianças na Afresp, onde os colaboradores participam de atividades,  
      brincadeiras com muita diversão com seus filhos, com o apoio da Diretoria de Eventos.
12. A Festa de Confraternização dos colaboradores foi realizada no Saguão da Sede com 

muita descontração e contou com a participação dos colaboradores e diretores e apoio da                   
Diretoria de Eventos.

Diretoria Cursos
Administrativa 1

Amafresp 17
Convênio/ Eventos/ Refeitório 1

Financeira e de Seguros 3
Presidência (R.H/ Secretaria/ MKT/ A.I) 10

Tecnologia da Informação 3
Total de Investimentos em Curso 35

Administrativa

Amafresp

Convênios/ Eventos/ 
Refeitório

Financeira de 
Seguros

Presidência (RH/ 
Secretaria/ MKT/ A.I)

Tecnologia da 
Informação

Controle de Curso de 2013



Fundafresp
Coordenador: AFR Aldo Gentile

O Fundafresp – Fundo de Assistência 
Social da Associação dos Agentes Fiscais 
de Rendas do Estado de São Paulo, 
fundado em 1995, tem como finalidade 
prioritária auxiliar entidades de amparo 
ao menor e ao idoso carente, sediadas no 
Estado de São Paulo, cujos diretores não 
recebem quaisquer tipos de remuneração. 



 Relatório Anual 2013 |  31

Os recursos arrecadados dos AFRs são distribuídos às entidades requerentes, as quais demonstram 
idoneidade e necessidades de acordo com avaliações feitas em visitas prévias dos colegas contribuintes 
do Fundafresp.

No exercício de 2013, o Fundafresp realizou reuniões mensais para distribuição de donativos às entidades 
requerentes que estavam em condições regulares. Conforme quadro abaixo, foram atendidas 435 
(quatrocentos e trinta e cinco) entidades assistenciais, com a distribuição de R$ 1.462.600,00 (hum 
milhão, quatrocentos e sessenta e dois mil e seiscentos reais). 

Número de entidades beneficiadas

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Número de entidades beneficiadas

Valor

R$ 57.900,00

R$ 70.600,00

R$ 111.900,00

R$ 103.300,00

R$ 126.400,00

R$ 105.700,00

R$ 126.800,00

R$ 122.200,00

R$ 163.500,00

R$ 265.400,00

R$ 134.500,00

R$ 74.400,00

Nosso Lar Lar Emmanuel - São Bernardo do Campo Associação sindrome de down - São José dos Campos



A Assessoria Jurídica da Afresp tem  
por incumbência prestar orientação e 
assessoramento jurídico em matéria de 
interesse da própria Associação e seus 
diversos órgãos diretivos.

Assessoria Jurídica
Assessor: AFR José Pucci Cuan
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Atua, quando solicitada, de maneira preventiva, fazendo a análise prévia dos possíveis 
reflexos jurídicos que possa acarretar à Associação, a seus dirigentes e associados 
a prática de determinados atos de gestão, e de maneira saneadora, na defesa 
administrativa e judicial da Afresp, em situações que exijam apreciação jurídica. 
 
Em razão das peculiaridades da Associação, a atuação da Assessoria Jurídica, 
preventiva, saneadora ou contenciosa, estende-se a toda área de atividade da Afresp: 
Amafresp, Recursos Humanos, Tecnologia da Informação, Financeiro, Administração, 
Cultura e Convênios, Sedes Regionais e  respectivos Centros de Convivência, etc.
 
No campo do contencioso, prepara e interpõe as ações judiciais de interesse da 
Afresp e contesta aquelas em que ela é ré, participa de audiências, assim como 
recorre e/ou apresenta contra-razões de recursos, quando cabíveis.
 
A Assessoria Jurídica atua, ainda, de maneira consultiva, quando procurada 
pessoalmente, por telefone ou via e-mail, oferecendo aos colaboradores da 
Associação, seus associados e familiares, aconselhamento e esclarecimentos jurídicos 
a respeito das dúvidas e situações que lhes são por eles apresentadas, no âmbito     
do Direito.
 
Ainda, estão afetos à Assessoria Jurídica o recebimento, o processamento e a análise 
dos pedidos de Carta de Fiança, que foi um conquista do ano de 2013, e que oferece 
ao locador ou administrador do imóvel as garantias necessárias para o pagamento do 
aluguel contratado pelo AFR. Qualquer associado Agente Fiscal de Rendas pode pedir 
esse benefício, concedido somente para imóveis residenciais localizados no estado   
de São Paulo. 



O ano de 2013 foi marcante para o 
Departamento de Seguros da Afresp. Em 
grandes linhas, foi realizado o treinamento 
“Superando barreiras” para os colaboradores 
da Associação, implantado o sistema de 
controle de comissões das seguradoras e o 
SegAfresp passou a contar com uma nova 
gerente. Veja o detalhamento das atividades 
realizadas no ano:

Seguros
Diretor: AFR Rodrigo Keidel Spada
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Superando Barreiras
Em maio, o departamento realizou novamente o 
treinamento “Superando Barreiras”, destinado aos 
colaboradores das 19 Regionais e do SegAfresp no 
auditório da sede da Afresp, em São Paulo. Foram 
dois dias de eventos que trouxeram para a equipe 
novas experiências e conhecimentos, motivação, 
novas técnicas de vendas e de atendimento 
aos clientes.

Aprimoramento do AdmSeg
Em 2006 foi implantado um sistema controlador 
de informações sobre seguros, o AdmSeg. 
Ele é responsável por todos os dados sobre 
seguros de todas as regionais e da sede. Ele 
recebe atualizações frequentes, o que dá mais 
segurança e confiabilidade ao segurado. Em 
2013 o programa recebeu uma importante 
ferramenta: a que gerencia as comissões pagas 
pelas seguradoras. Com isso, é possível comparar 
os dados dos valores previstos a receber e os 
recebidos de fato. Se houver alguma divergência, 

Seguro de Automóvel

Seguro Residencial

Uma grande campanha de incentivo ao 
seguro residencial foi responsável pelo 
crescimento da carteira de seguros 
residenciais e ramos elementares. O 
aumento foi de 7,87% em relação a 2012.

Seguro de Vida e Decessos
Em 2013, o seguro de vida finalizou o ano 
com 5.093 vidas, sendo 3.817 titulares e 
1.276 cônjuges, 180 seguros de Vida Mais, 
2.258 de acidentes pessoais (1.730 titulares e 

um relatório de inconsistência é gerado e os 
erros corrigidos.  Com esse sistema, há mais 
transparência e eficiência nos pagamentos feitos                     
pelas seguradoras.

Seguro de Auto e Ramos Elementares
Os resultados dos seguros de autos foram muito 
expressivos em 2013. Os colaboradores receberam 
treinamento da Mapfre Seguradora, que os levou 
ao Centro de Formação Mapfre para ter um 
contato mais aprofundado com os seus produtos, 
além de ter acesso a mais de 20 cursos online de 
aperfeiçoamento profissional. Em 2013, com o 
objetivo de conseguir mais e melhores benefícios 
aos associados, foram feitas reavaliações das 
parcerias existentes com as atuais seguradoras e 
concretizadas novas, como a inclusão da Liberty e 
da HDI. Houve, por consequência, um crescimento 
de opções para a contratação de seguros, o 
que ocasionou o aumento de 4,34% na carteira, 
totalizando 7.648 seguros de carro (veja 
tabela abaixo).

528 cônjuges), e 650 seguros de despesas e 
internações hospitalares (475 titulares e 175 
cônjuges).

Durante o ano foram pagos em indenizações R$ 
7.383.742,19 para 105 famílias, o que mostra a 
solidez da carteira. 

Já o Seguro Decessos, que é a assistência em 
caso de falecimento do associado titular, cônjuge 
e filhos menores de 21 anos, assistiu 85 famílias 
nesse momento difícil e delicado.



Veja as principais ações e resultados da 
Amafresp relacionados ao ano de 2013.

Amafresp
Diretor: AFR Luiz Carlos Toloi Junior
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Veja as principais ações e resultados da Amafresp 
relacionados ao ano de 2013.

Mudança no Sistema Contributivo
Em continuidade à mudança que ocorreu em 2012, 
em junho de 2013 foram agregadas mais 1.319,80 
cotas no sistema, onde o valor da cota foi reduzido 
para R$ 382,00, redução de 4,18%.
O incremento na quantidade de cotas no sistema 
foi possível em virtude da proposta  aprovada 
pelo Conselho Deliberativo em  01/09/12, 
onde o objetivo é a unificação das tabelas, até 
junho/2015.
 
Campanha para Ingresso de                     
Novos Filiados
Após mudança no sistema contributivo da 

2. A segunda campanha para ingresso teve 
como objetivo os novos AFRs, que tomaram 
posse em setembro de 2013, estendida aos 
demais      colegas. O diretor da Amafresp, 
Luiz Carlos Toloi Junior, nos primeiros 
dias após a posse, ministrou palestras aos 
mais de 400 novos AFRs, informando e 
explicando os atendimentos, coberturas 
e demonstrando os benefícios que a 

Amafresp, os novos valores por faixa etária 
ficaram muito competitivos em comparação aos 
planos   de mercado. Foram realizadas duas 
campanhas para o ingresso de novos filiados:

•	 Campanha	para	os	AFRs	e	familiares	já	
filiados à classe;

•	 Para	os	colegas	que	passaram	no	concurso	
e tomaram posse na Secretaria da Fazenda 
(Sefaz). As campanhas foram um grande 
sucesso, pois mais de 1.100 filiados se 
inscreveram na Amafresp.

1. A primeira campanha para adesão de novos 
filiados na Amafresp, realizada no período 
de janeiro a março de 2013, teve como 
resultado 452 novos filiados na faixa etária 
de 28 anos, sendo muito positiva para o 
plano de saúde. Veja os números abaixo:

Amafresp oferece em relação aos planos   
de mercado.

Como resultado, a segunda campanha foi 
agregada mais de 665 vidas na Amafresp, com 
faixa média também de 28 anos de idade. Confira 
abaixo:

Faixa Etária Associados Cotas
0 a 18 141 84,6

19 a 23 37 22,2
24 a 28 35 28

29 a 33 49 49

34 a 38 44 44
39 a 43 48 48
44 a 48 29 43,5
49 a 53 32 64
54 a 58 24 48
59 ou + 13 45,5
Total 452 476,8

Faixa Etária Filiados % Cotas
0 a 23 208 31 124,8

24 a 28 103 16 82,4

29 a 43 251 38 251

44 a 48 35 5 52,5
49 a 58 46 7 92
59 ou + 22 3 77
Total 665 100 679,7
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Prevenção a Saúde Amafresp
 A Amafresp é um dos raros planos de saúde no Brasil que realiza Campanha de Prevenção, além de 
oferecer vacinas de gripe, pneumonia, hepatite A e B, entre outras; cobertura, essas, não oferecidas por 
planos de saúde comerciais.
Atualmente são realizadas dois tipos de Campanha de Prevenção:

1. Campanha Saúde Amafresp: consiste na aplicação de vacinas de gripe e pneumonia e 
em algumas localidades exames preventivos, que ocorre no período de abril a maio. Confira os 
resultados do ano de 2013:

Faixa Etária Locais

Procedimentos Sede Afresp Lapa Tatuapé Centro Pinheiros
Grande SP 
e Interior

Total

Vacina Gripe 1.008 189 194 345 154 2.453 4.343

Vacina/ Pneumonia 135 22 18 32 10 288 505

Exames Preventivos 1.168 310 167 368 226 2.142 4.481
Peak Flow 313 71 54 82 75 614 1.209
Hepatite C 458 115 92 150 94 769 1.678

Pressão Arterial 412 114 52 148 82 733 1.541
IMC/ Circunf. 

Abdominal
550 90 100 136 54 1.380 2.310

Avaliação 167 - - - - - 167
Total 4.044 911 777 1.261 695 8.379 16.234

*É importante salientar que todos os filiados, que apresentaram alteração em seus resultados, foram 
comunicados por meio de correspondência e orientados a procurar seus médicos.

2. Campanha Prevenção Amafresp: consiste na realização de exames preventivos nas unidades 
de trabalhos dos AFRs, no período de agosto a setembro de 2013, nas regionais, onde não foram 
realizadas na campanha de vacinação.

Campanha prevenções

Data Cidade
Participantes 
dos Exames

Hepatite C Glicemia Colesterol

28/8 Marília 39 39 38 38

28/8 Presidente Prudente 21 21 20 20

29/8 Araçatuba 42 38 35 34
10/9 São José do Rio Preto 54 53 49 45
11/9 França 35 35 35 35
12/9 Bauru 30 30 30 29
Total 221 216 216 201

Prevenção à Saúde Amafresp
 Campanha Saúde e Prevenção Amafresp
Como em todos os anos, a Amafresp realizou suas campanhas preventivas com o objetivo de proporcionar 
qualidade de vida aos filiados do plano.

Procedimentos realizados:
•	 Vacinação	contra	gripe;
•	 Vacinação	contra	pneumonia;
•	 Exame	para	detectar	a	hepatite	C;
•	 Coleta	Capilar	para	glicemia,	colesterol	total	e	triglicérides;
•	 Aferição	da	pressão	arterial;
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•	 Peack	Flow;
•	 Avaliação	postural;
•	 IMC;
•	 Circunferência	abdominal.

Todos os procedimentos foram realizados pela equipe da Amafresp na Capital, Ribeirão Preto, Araraquara, 
Taubaté, ABCD, Sorocaba, São José dos Campos, Campinas, Santos, Jundiaí, Guarulhos, Piracicaba        
e Osasco.

Nas cidades de Americana, Araçatuba, Assis, Barretos, Bauru, Botucatu, Bragança Paulista, Catanduva, 
Fernandópolis, Franca, Guaratinguetá, Ituverava, Limeira, Lins, Marília, Mogi-Mirim, Ourinhos, Presidente 
Prudente, Santos, São Carlos, São João da Boa Vista, São José do Rio Preto, Tupã e Votuporanga, a 
campanha foi realizada com a parceria das clínicas da cidade.

Campanha Prevenção Amafresp (exames preventivos)
Confira o resultado final da Campanha:

Data Cidade Participantes Hepatite C Glicemia Colesterol Triglicérides Pressão Peak Flow IMC Circ. Abdominal Total
27/8 Marília 39 39 38 38 37 38 39 39 39 307

28/8 Pres. Prudente 21 21 20 20 20 21 21 21 21 165

29/8 Araçatuba 42 38 35 34 34 42 39 39 39 300
10/9 S. J. do Rio Preto 54 53 49 45 45 49 50 49 49 389
11/9 Franca 35 35 35 35 35 34 34 32 32 272
12/9 Bauru 30 30 30 29 30 30 30 30 30 239
Total 221 216 216 201 201 214 213 210 210 1672
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ADA – Atendimento Domiciliar Amafresp
Também uma exclusividade Amafresp, o 
Atendimento Domiciliar Amafresp (ADA) consiste 
no acompanhamento a pacientes com doenças 
crônicas em suas residências, a equipe da 
Amafresp é composta por médico, enfermeira e 
assistência social.

O objetivo do ADA é oferecer qualidade de vida 
a esses idosos e evitar internações simples, com 
isso há redução de custo, beneficiando todo             
o sistema. 

No ano de 2013, a equipe da Amafresp realizou 
368 visitas a pacientes.   

Atendimento de urgência e emergência 
domiciliar 
Outra exclusividade Amafresp é o atendimento 
pela BEM – Emergência médica e parceiras, em 
localidades onde possuem base de atendimento.

O filiado, a qualquer hora do dia ou noite (24 

Quadro geral dos Credenciados 2013
Novos Contratos de Credenciados 2013 Capital Interior/Litoral  Total 

Médicos/Clínicas/Laboratórios 22 53 75

Hospitais 3 4 7

Outros (Fonoaudiologia, Fisioterapia, TO, Psicologia, Nutrição) 10 20 30
Total de Credenciamentos 35 77 112

Extensões de Credenciamentos 187 213 400
Total Geral 222 290 512

Tanto é que, em 2013, o diretor da Amafresp, Luiz 
Carlos Toloi Junior; a gerente, Rosângela Lázaro; e 
a coordenadora, Liliana Torres, realizaram reuniões 
nas Regionais abaixo, com o objetivo de buscar 
indicação de profissionais dos próprios filiados, a 
fim de ampliar a rede credenciada no interior:

•	 Taubaté;
•	 São	José	dos	Campos;
•	 Campinas;
•	 ABCD.

Nas cidades de Taubaté, São José dos Campos, 
Campinas e ABCD, foram estabelecidas 
Comissões com representantes das Regionais, 
com a finalidade de fazer uma pesquisa de 
satisfação da rede credenciada, bem como indicar 
novos profissionais.

Reuniões com Parceiros
Mais de 40 reuniões com prestadores de serviços 

horas), tendo necessidade, deve acionar o 
serviço através do telefone 0800-173017 e terá 
em sua residência uma equipe multiprofissional 
para atender suas necessidades emergências                
e urgências.

No ano de 2013, foram realizados 
772 atendimentos. 

Orientação médica por telefone: o filiado, 
de qualquer localidade, poderá a qualquer 
hora solicitar orientação médica por telefone, 
acionando o 0800. Em 2013, foram prestadas                     
215 orientações.

Credenciamento Médico
A Amafresp é o único plano de saúde onde sua 
rede credenciada é formada por indicação e 
participação dos filiados. Em 2013, fortalecemos 
o relacionamento com os médicos parceiros e 
ampliamos a rede de atendimento na Capital 
e no Interior. Confira abaixo o quadro geral de          
novos credenciados: 

foram realizadas pela equipe da Amafresp.

Além disso, reuniões específicas com profissionais 
parceiros foram realizadas com o objetivo de 
estabelecer uma relação de confiança com 
esses profissionais e valorizando-lhes com            
remuneração diferenciada. 

Abaixo algumas parcerias: 
•	 Cardiologia:	Profº	Enio	Buffolo;
•	 Geriatra:	Dr.	José	Oswaldo	Borges	Cruz;
•	 Urologia:	Dr.	Otero	Gil;
•	 Dermatologia:	Dra.	Luiza	Keiko	Matsuka;
•	 Angiologia	com	Vascular:	Dr.	Ary	Elving;
•	 Angiologia	com	Vascular:	Dr.	Lannes	

Alberto V. Oliveira.
Credenciamentos de Hospitais
 Foram firmadas parcerias com alguns hospitais 
estratégicos, conforme abaixo: 
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•	 Santa	Casa	de	Misericórdia	-	Bragança	
Paulista;

•	 Hospital	Pitangueiras	–	Jundiaí;
•	 Santa	Casa	de	Ourinhos;
•	 Hospital	Ana	Costa	–	Guarujá;
•	 Hospital	Lefort	–	Morumbi/SP;
•	 Hospital	Santa	Paula	–	Itaim/SP;
•	 Hospital	Vitória	–	Tatuapé/SP.

Ações Administrativas
Um dos desafios dos planos de Saúde é garantir 
sua sustentabilidade. A Amafresp é exemplo 
na realização de ações diárias para garantir 
atendimentos de qualidade ao preço justo.

Sistemas: Em 2013, a Amafresp avançou no 
sistema de informática, visando o aprimoramento 
e controle da gestão, com os seguintes sistemas:

•	 	Implantação	do	sistema	Sistemas	
Integrados Afresp (S.I.A) no 
credenciamento médico: passando para 
a linguagem S.Q.L que permite maior 
comunicação entre os demais sistemas da 
Afresp, proporcionando maiores controles.

•	 	Desenvolvimento	do	sistema	TISS:	
o padrão obrigatório para a Troca de 
Informações da Saúde Suplementar, 
estabelecida pela Agência Nacional de 
Saúde Suplementar (ANS), as diárias, as 
taxas, materiais, medicamentos, órteses e 
próteses, além de padronizar as rotinas de 
recurso de glosas.

Materiais:
•	 Economia	de	materiais	cirúrgicos	

especiais: Como em todos os anos, a 
Amafresp preocupou-se em disponibilizar 
a seus filiados que necessitaram  de 
procedimentos cirúrgicos, materiais de alta 
qualidade. Entretanto, com a evolução da 
tecnologia e incorporação de materiais de 
alto custo, a auditoria médica da Amafresp, 
mais uma vez, verificou as solicitações 
médicas e o setor de compras médicas 
negociou com os hospitais e fornecedores, 
reduzindo assim o custo de compra.

No ano de 2013, o departamento negociou 
R$17.344.047,97 de materiais, representando 
813 pacientes que necessitaram de materiais 
especiais, gerando uma economia de 
R$4.801.441,59; ou seja; 30,20% a mais que 
em 2012, o que representou uma economia de 
R$172,08 por cota/ano.

Comunicação com os filiados: 
•	 	Facebook: Lançamento da nova 

ferramenta de comunicação, com o objetivo 
de aproximar a Amafresp de seus filiados, 
informando de maneira rápida e moderna.

	•	Reajuste de honorários médicos:

Em 2013, manteve-se a política de valorização 
do ato médico, concedendo um reajuste médico 
para a rede credenciada de  15,89%, visando a 
excelência no atendimento ao filiado Amafresp.

 Coberturas:
Amafresp Realizou Transplantes de 
Coração e Rim 

A Amafresp, dentro de seu objetivo que 
é cuidar plenamente da saúde de seus 
filiados, oferece coberturas superiores 
às exigidas pela ANS e demais planos 
do mercado. Visando proporcionar 
mais tranquilidade para o filiado e 
seus familiares, a Amafresp é um dos 
únicos planos de saúde do Brasil que 
oferece cobertura para todos os tipos de 
transplantes. No segundo semestre de 
2013, foram realizados transplantes de 
coração e rim. 

Serviços de Hospitalidade: 
Uma exclusividade da Amafresp. Criado em 2000, 
o serviço consiste em dar apoio aos filiados do 
interior que necessita realizar consultas, exames e 
cirurgia na cidade de São Paulo e capital. 
No serviço de Hospitalidade, as assistentes 
sociais da Amafresp oferecem suporte aos 
pacientes do interior que vão desde a marcação 
de consultas, exames até a recepção deles 
em aeroporto e rodoviárias; facilitando o 
deslocamento e acompanhamento em todos os 
procedimentos necessários.
No ano de 2013, foram atendidos 7.106 pacientes 
do interior na Capital, realizando um total de 
25.522 procedimentos.

Avaliação da Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS)
A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), 
no ano de 2013, avaliou os operadores de plano 
de saúde em quatro oportunidades, através do 
monitoramento assistencial. A Amafresp, em todas 
as avaliações, foi classificada como operadora de 
baixo risco, ou seja, o risco da descontinuidade da 
assistência prestada é baixo. Na última avaliação 
de 2013, a Amafresp obteve pontuação de 0,9650; 
sendo o máximo 1,0.



Regionais
Diretor: AFR Omar Roldão de Moura

Técnico de Obras
Diretor: AFR Cezar José D’Avoglio
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Em continuidade à política de padronização e 
aperfeiçoamento adotada e em virtude da sua 
extensão as Sedes Regionais e Centros de 
Convivência, as Diretorias de Regionais e a 
de Técnica de Obras, a fim de concretizar os 
preceitos estabelecidos, elencaram como metas 
a universalização voltada ao oferecimento de 
estruturas adequadas e padronizadas, bem como 
a excelência no atendimento e na prestação dos 
serviços em benefício de seus associados. Ações 
pautadas na eficiência, eficácia e efetividade 
foram adotadas para o atingimento das execuções 
de investimentos, padronizações de instalações, 
reduções de custos e captação de receitas 
próprias, e regularizações das edificações 
constantes do patrimônio associativo. Também, 
adotou-se a otimização na gestão de processos e 
de controle.

O resultado das ações e atividades desenvolvidas 
permitiu à Diretoria de Regionais, sempre 
dispondo da integral colaboração de toda a 
estrutura departamental, alcançar paralelamente 
as metas estabelecidas e, também, atingir a 
integração da classe dos Afrs e oferecer aos 
associados ambientes de conforto, qualidade 
e bem-estar nos mais variados setores                   
da associação.
 
É importante dizer que a concretização das 
ações e atividades só se tornou possível porque 
a Diretoria de Regionais, recebendo o apoio total 
da Diretoria Executiva, pôde adotar preceitos 
similares aos praticados na administração 
pública, em especial as normas de transparência, 
procedimentos licitatórios e a gestão e controle 
orçamentário. 

O modelo adotado foi fator preponderante para 
o cumprimento das metas estabelecidas, fossem 
elas no custeio operacional e/ou na execução de 
investimentos. Sem exceção, no exercício de 2013, 
as Sedes Regionais e Centros de Convivência 
foram atendidos de modo integral.

Das ações executadas subcapitulamos                    
as seguintes: 

Execução de investimentos – A política de 
investimentos no exercício de 2013 seguiu o 
modelo adotado nas gestões anteriores, sobretudo 
no que diz respeito à aquisição e construção 
de Sedes Regionais próprias. Cabe destacar a 

atuação da Diretoria de Regionais que submeteu 
todos os pleitos à apreciação da Diretoria 
Executiva, Conselho Deliberativo e da Diretoria 
Técnica de Obras na administração dos recursos, 
ora estabelecendo diretrizes e modelos adequados 
para execução de projetos, ora subsidiando ações 
para restauro do patrimônio edificado existente.

Padronização de instalações – Em linhas gerais, a 
implantação e adoção de modelos de padronização 
nas unidades espalhadas sempre pautaram as 
ações da Diretoria de Regionais. No exercício de 
2013, não foi diferente, onde o objetivo precípuo 
foi, dentro dos critérios técnicos, oferecer para 
as unidades não contempladas equipamentos e 
padrões, de modo a universalizar a ação. Portanto, 
a universalização assumiu contornos relevantes à 
gestão da Diretoria de Regionais, onde todas as 
unidades passaram a ter condições de oferecer 
os mesmos equipamentos aos seus usuários. 
Grandes esforços também foram feitos nas áreas 
de gestão de pessoas, disseminando o mesmo 
modelo de atendimento. Todos os níveis de gestão 
da Afresp foram atingidos, desde pequenas ações 
a política de padronização.

É importante ressaltar que o processo é contínuo 
e se aperfeiçoa no tempo. E, para que haja 
maior efetivadade para o alcance, é salutar 
a participação e o apoio incondicional dos 
Diretores Regionais que, em suas bases, avaliam 
a conveniência e oportunidade para realização 
de investimentos, através de instrumentos 
democráticos, bem como levam à apreciação da 
Diretoria Executiva e Diretoria de Regionais para 
que deliberem sobre sua efetiva execução.

Redução de Custos e Captação de 
Receitas Próprias – Quando se fala em redução 
de custos, não significa dizer que estamos diante 
de ausência de custeio seja ele operacional ou 
investimentos. E isso é facilmente demonstrado 
pela atuação da Diretoria de Regionais, que 
desenvolveu em suas Sedes Regionais e Centros 
de Convivência políticas gestacionais para 
administração global. Avanços no que diz respeito 
ao controle de custos e orientações a respeito do 
uso racional e adequado de materiais assumiram 
papel de destaque na gestão e controle. 
Proporcionaram ainda que a Diretoria de Regionais 
tomasse conhecimento prévio e imediato para 
identificação de eventualidades, evitando assim 
custos indesejáveis. Já no que diz respeito à 
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captação de receitas próprias, no ano de 2013, 
as pequenas intervenções realizadas surtiram 
resultado, onde a captação proveniente de 
cessões e locações dos equipamentos dos Centros 
de Convivência pôde auferir o montante de R$ 
163.204,67, valor este, transferido integralmente 
em benefício de seus associados.

Regularização de edificações – Em vista da 
rigidez das legislações municipais, sobretudo no 
que diz respeito à segurança, adequabilidade e 
funcionalidade, a Diretoria de Regionais, com o 
apoio da Assessoria Jurídica, direcionou diversos 
esforços para regularização e adequação de 
suas edificações e equipamentos em situações 
precárias frente as legislações.
 
Desenvolvimento de gestão e seus 
processos – O sistema de operacionalização de 
gestão e processos permitiu uma otimização das 
análises realizadas pela Diretoria de Regionais 
e possibilitou abordagens mais detalhadas das 
diversas ações executadas nas unidades regionais. 
No que diz respeito ao orçamento, o planejamento 
foi cumprido em sua integralidade, onde foram 
postos em prática controles mais eficazes, de 
modo a permitir a rápida tomada de decisão dos 
gestores departamentais.

Vale ressaltar que a atuação da Diretoria de 
Regionais diante das novas necessidades 
tecnológicas assumiu contornos de relevância, 
fazendo com que cada vez mais as unidades 
estejam preparadas para atender com excelência 
os associados. 

Outras ações:

Negociação de orçamentos (despesas 
operacionais/investimentos) – Com a 
dinâmica e a variação verificada no mercado, 
bem como o cadastro em banco de dados 
gerencial e seguindo critérios de negociação, a 
Diretoria de Regionais pôde auferir, no exercício 
de 2013, resultados significativos no que diz 
respeito à realização de despesas e execução 
de investimentos de qualquer natureza com 
efetividade e economia. 

Subsídio mensal para eventos sociais 
– Com o espírito de integração e harmonia 
tão presente em seus associados, a Diretoria 

Executiva, de forma responsável, deliberou pela 
permanência, bem como implementou política 
de reajustes anuais dos valores disponibilizados 
para a realização de eventos mensais nas Sedes 
Regionais e Centros de Convivência. 

Em 2013, destaca-se que as Sedes Regionais, 
definitivamente, promoveram a integração 
entre os associados. Diversos eventos foram 
realizados, como: noite do chopp e música, 
festivais gastronômicos, confraternizações, happy 
hours, recepção para promover a integração dos 
novos AFRs, torneio de pôquer, entre outros, que 
proporcionaram um clima de harmonia e amizade 
dos AFRs e familiares. 

Alocação de escritórios em espaços nas 
DRTs - Com o apoio fundamental da Presidência 
no pleito a Administração Fazendária, cujo objetivo 
foi proporcionar mais proximidade e eficiência na 
frequência do atendimento a seus associados, bem 
como a redução de custos operacionais, a Afresp 
obteve aval para alocar alguns dos seus escritórios 
nas Delegacias Regionais Tributárias do Estado, 
por exemplo Araraquara e Ribeirão Preto.
 
Gestão das despesas operacionais  - 
No que diz respeito à realização de despesas 
operacionais, ressalta-se a permanência da 
política de cumprimento da peça orçamentária. 
Os critérios para identificação e prevenção 
de despesas foram observados de modo que 
custos desnecessários fossem minimizados e em 
muitos casos extinguidos. Dessa forma houve 
maior atuação frente as despesas tidas como 
emergenciais, possibilitando o atendimento 
integral. Cabe destacar ainda que a Diretoria de 
Regionais, no seu dever de zelo e prestação de 
contas, fez cumprir de modo saudável o orçamento 
aprovado, preservando acima de tudo a saúde           
financeira da entidade.

Resumo de Investimentos - Em continuidade 
à execução de investimentos constante do plano 
de atuação estabelecido nos exercícios anteriores 
pela Diretoria Executiva, a Diretoria de Regionais 
e Diretoria Técnica de Obras concluiram que 
dos projetos em andamento no ano de 2013 
atingiram suas metas e os projetos futuros tiveram 
sua inicialização. No resumo abaixo confira os 
principais investimentos realizados no exercício   
de 2012.
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ABCD – Equipamentos (banquetas) para área 
social, poltrona para SPA;

Araçatuba – Reforma dos vestiários; 
climatização Sede Regional; aquisição de 
bebedouros; manutenção da casa de máquinas;

Araraquara – Sistema de irrigação e plantio 
de 4000 m de grama – terreno contíguo ao C.C.; 
aquisição de equipamentos de limpeza (hidro, 
lavadora, soprador); aquisição de cadeiras de 
escritório e arquivo;

Bauru – Continuidade das obras de construção 
da Sede Regional própria;

Campinas – Inauguração (dezembro/2013) 
da Sede Regional própria; aquisição de 
equipamentos, eletrodomésticos e mobiliários; 
aquisição de espreguiçadeiras para o C.C.;
Franca – Reforma da garagem da residência 
de caseiro; complementação do muro de 
fechamento da área do C.C.; reformas na área da 
cozinha e acessos (construção de casa de gás); 
perfuração de fossa séptica; mobiliário para casa                  
de hóspedes;
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Guarulhos – Perfuração de poço artesiano e 
instalação de conjunto de bombeamento de água;

Jundiaí – Aquisição de equipamentos para 
manutenção do C.C. (adubadeira e outros), 
construção de deck na área da piscina;

Marília – Reposição de mobiliários (mesas e 
gaveteiros);

Piracicaba – Continuidade das obras de 
construção da Sede Regional própria;

Ribeirão Preto – Início da obra de construção 
de residencial unifamiliar no C.C.; aquisição de 
equipamentos e máquina para café;

São José do Rio Preto – Início da obra de 
revitalização e automação da portaria social do 
C.C.; aquisição de equipamentos de manutenção 
para o C.C.; aquisição de mesas e cadeiras;

São José dos Campos – Aquisição                 
de refrigerador;

Sorocaba – Início da reforma do Salão de Festas.

Manutenções e Reformas Gerais: 

ABCD – Reforma da fachada e área social da 
Sede Regional;
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Araçatuba – Manutenção dos reservatórios de 
água; pintura dos alambrados; manutenção de 
churrasqueira; reforma das piscinas e cascatas; 
reforma do piso da quadra de tênis e alambrado; 
reformas dos sistemas de iluminação da quadra 
de tênis e campo de futebol; manutenção do 
poço artesiano e a substituição da automação 
do bombeamento; limpeza de fossa séptica; 
manutenção de trator de cortar grama; 
manutenção do gerador; manutenção dos 
equipamentos de sauna;

Araraquara – Manutenção do piso da quadra 
de tênis e instalação de tela de proteção nos 
alambrados; reparo e substituição de vidros do 
salão de festas; conserto de trator de cortar 
grama; manutenção, revisão e reparos elétricos 
das edificações; manutenção de bombas               
e equipamentos;

Bauru – Conserto da bomba de poço artesiano; 
reposição de saibro para o piso da quadra de 
tênis; substituição de reatores e lâmpadas das 
edificações;

Campinas – Manutenção de equipamentos 
(trator de cortar grama, bomba e filtro das 
piscinas e hidro lavadora) reparos elétricos e 
revisão do sistema de iluminação das edificações; 
reposição de saibro para piso da quadra de tênis;

Franca – Reforma da cozinha, aquisição de 
eletrodomésticos para casa de hóspede; conserto 

do trator de cortar grama;

Guarulhos – Conserto de equipamentos: trator 
de cortar grama;

Jundiaí – Manutenção do piso da quadra de 
tênis; reparos do alambrado do campo de futebol;

Marília – Manutenção do reservatório de água;

Piracicaba – Manutenção do sistema de 
climatização da Sede Regional;

Presidente Prudente – Reforma do solário e 
manutenção dos filtros das piscinas; manutenção 
do piso da quadra de tênis; revisão e manutenção 
do sistema de iluminação dos vestiários, da 
residência de caseiro e do depósito de materiais; 
manutenção e revisão dos poços artesianos; 
reforma do telhado e churrasqueira da área social; 

Santos – Manutenção da fachada da edificação 
da Sede Regional; manutenção do sistema de 
climatização do salão de festas;

São José do Rio Preto – Manutenção e pintura 
da residência do caseiro; manutenção dos filtros 
das piscinas; substituição de disjuntores; reforma 
dos bancos de jardim. 

Receitas Próprias
Auferido R$ 163.204,67

Investimentos
Escritórios Regionais R$ 1.459.840,36

Centros de Convivência R$ 404.257,81

Despesas
Escritórios Regionais R$ 3.267.127,92

Centros de Convivência R$ 3.078.753,35



Financeiro
Diretor: AFR Rodrigo Keidel Spada

O ano de 2013 foi marcado por grandes 
mudanças na área contábil e financeira, 
trazendo vários benefícios para a associação, 
dentre os quais destacamos:
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Reformulação da distribuição dos custos por 
serviços da Afresp, elaborada pelo consultor 
Dr. Francisco Bezerra, especialista em Teoria da 
Contabilidade, Métodos de Alocação de Custos, 
Métodos Quantitativos aplicados à pesquisa em 
contabilidade, sistemas de informação de custos 
e análise das demonstrações contábeis. Esse 
trabalho contou com apoio de nossa contadora 
Raquel Gonçalez de Almeida. 

Segundo Dr. Francisco, o projeto permitiu 
uma avaliação dos critérios de alocação das 
despesas administrativas da Afresp para os 
serviços e propôs melhorias tanto do modelo de 
alocação quanto dos atuais direcionadores de                 
despesas utilizados. 

Os benefícios foram os seguintes:
•	 validação	dos	critérios	de	distribuição	de	

despesas entre os serviços;
•	 melhoria	no	cálculo	do	superávit/déficit	dos	

centros de resultados/responsabilidade;
•	 incorporação	de	critérios	gerenciais	de	

reconhecimento de custos atribuídos às 
unidades de negócio;

•	 minimização	do	subsídio	cruzado	entre	os	
centros de resultados/responsabilidade 
com aprimoramento da forma de alocação 
das despesas;

De acordo com a contadora da Afresp, o projeto 
também propõe automatização do processo, o 
que consequentemente agilizará as atividades do 
centro de custos.

O diretor financeiro explicou que a necessidade 
deste projeto surgiu por conta das diretrizes 
do Planejamento Estratégico da associação 
e, também, devido alterações no custeio da 
Amafresp que, a partir desse ano, confrontará a 
apuração do custo real gasto pela Afresp para 
administração com o Plano de Saúde com a taxa 
de administração repassada, fazendo no ano 
seguinte as devidas compensações. 

Um segundo projeto iniciado em 2013, cuja 
conclusão é prevista em 2014, é a reformulação   
do orçamento.

Orçamento é um plano com os recebimentos 
e pagamentos necessários para se alcançar 
objetivos específicos durante um período de 
tempo, que serve de guia para as atividades 
operacionais da organização. Este plano indica 
onde ela se encontra, para onde ela está 
indo e o que se espera atingir, sob a perspectiva 
financeira.

O projeto está sendo elaborado pelo mesmo 
consultor acima mencionado, com apoio da 
nossa colaboradora Raquel Gonçalez de Almeida. 
Em breve, traremos notícias da implantação              
do projeto. 

Na busca constante de melhorias a Afresp 
unificou os departamentos de contabilidade e 
tesouraria em um só, denominado Departamento 
Financeiro, onde contamos com uma equipe de dez 
colaboradores, ficando como gerente financeira 
nossa colaboradora Raquel Gonçalez de Almeida 
e coordenador o colaborador Galdino Nery Junior. 
A sinergia das áreas trouxe vários benefícios, 
como eliminação de algumas tarefas que eram 
desenvolvidas pelos dois departamentos, criação 
da Comissão de Inadimplentes, melhorias no 
sistema, redução de pessoal, dentre outras. 

Para que cada associado conheça, em detalhes, 
nossa atuação, ao longo do ano de 2013, 
oferecemos as demonstrações contábeis, que 
contém informações úteis para uma análise do 
que realizamos e dos números que obtivemos. 
Elaboramos cada página desta publicação tendo 
como princípio a transparência e o compromisso 
de que informações claras e objetivas são os 
fundamentos para a construção coletiva da 
AFRESP, que necessita da participação conjunta 
da Diretoria Executiva, Conselho Deliberativo       
e associados.
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Aplicações Financeiras:
Nossas reservas continuam aplicadas no mercado financeiro de acordo com a política de investimentos 
aprovada pela Diretoria Executiva, que busca total segurança e o incremento da rentabilidade e liquidez. 
No encerramento do exercício social, as aplicações financeiras estão distribuídas da seguinte forma: 

Aplicações Financeiras Afresp Não Vinculadas - em milhares de reais

 2013 2012
Santander - Fdode Investimentos 13 2.630
Santander - CDB 39 51
Banco do Brasil - Fdo de Investimentos 12.908 12.132
Banco Itaú - Fdo de Investimentos 10.007 9.550
Santander - Fdo de Investimentos - Regionais 169 157
Total 23.136 24.520
Aplicações  Financeiras Vinculadas - em milhares de reais

2013 2012
Santander - Fdo de Investimentos - Fdo de reserva Afresp 6.150 5.747
Santander - Fdo de Investimentos - Fundafresp 1.314 1.462
Banco Itaú - Fdo de Investimentos - Casa do AFR 3.600 3.161
Total 11.064 10.370
Aplicações Financeiras Amafresp - em milhares de reais

2.013 2012
Santander - Fdo de Investimentos - Fdo de Reserva Amafresp 3.764 5.797
Banco do Brasil - Fdo de Investimentos - Fdo de Solidariedade 0 597
Santander - Fdo de Investimentos - Fdo de Solidariedade 581 0

Total 4.345 6.394

Total Geral 38.545 41.284

Apresentamos a seguir o desempenho econômico-financeiro no exercício de 2013, sob a ótica gerencial do 
resultado da Afresp, comparando-o ao exercício de 2012.

A análise abaixo, contendo números em milhares de reais, corresponde ao consolidado entre sede e 
regionais, resultando em um superávit da Afresp de R$2.043 milhões. 

Demonstração de 
Resultados Afresp 
(Sede/Regionais)

2013 2012 Sede 2013 2012 Regionais 2013 2012 Variação

Sede Sede variação Regionais Regionais variação consolidado consolidado Absoluta Percentual

Despesas 
Administrativas

-15.495 -15.498 0 -5.833 -5.412 7,78% -21.328 -20.910 -418 2,00%

Despesas com 
Pessoal Próprio

-8.827 -8.546 3,27% -2.816 -2.535 11,06% -11.643 -11.081 -562 5,06%

Despesas com 
Serviços de Terceiros

-1.269 -1.487 -14,68% (332) -250 32,36% -1.600 -1.737 137 -7,90%

Despesas com 
Localização e 
Funcionamento

-4.311 -4.349 -0,85% -2.464 -2.466 -0,06% -6.776 -6.815 39 -0,57%

Despesas com 
Public. E Propag. 
Institucional

-425 -458 -7,17% -1 -1 0 -426 -459 33 -7,18%
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Despesas com 
Tributos

-268 -258 3,93% -141 -85 66,69% -409 -343 -66 19,42%

Despesas Adm. 
Diversas

-395 -400 -1,22% -79 -75 5,84% -474 -475 1 -0,11%

Outras Receitas 
Operacionais

24.863 23.607 5,32% 0,00 0,00 24.863 23.607 1.256 5,32%

Contribuição 
Associativas

5.750 5.702 0,85% 0,00 0,00 5.750 5.702 48 0,85%

Administração 
Amafresp

9.658 8.353 15,62% 0,00 0,00 9.658 8.353 1.305 15,62%

Administração de 
Seguros

8.632 9.109 -5,24% 0,00 0,00 8.632 9.109 (477) -5,24%

Outras 
Departamentais

488 104 367,85% 0,00 0,00 488 104 384 367,85%

Receitas Diversas 335 339 -1,30% 0,00 0,00 335 339 (4) -1,30%

Outras Despesas 
Operacionais

(2726) (2359) 15,56% -521 -294 77,66% -3.247 -2.653 -594 22,43%

 Provisão Para Perdas 
Sobre Créditos

(37) (60) -38,02%  -    -   -37 -60 23 -38,02%

 Outras (2689) (2299) 16,95% -521 -294 77,66% -3.210 -2.593 -617 23,82%

  Confecção de 
carteiras/Indicador 
Médico

(17) (186) -90,76%  -    -   -17 -186 169 -90,76%

  Despesas 
Associativas

(2672) (2113) 26,42% (521) (294) 77,66% -3.193 -2.407 -786 32,67%

RESULTADO 
OPERACIONAL

6.642 5.750 15,52% -6.354 -5.706 11,37% 288 44 244 553,27%

RESULTADO 
FINANCEIRO 
LÍQUIDO

1.580 1.590 -0,64% (3) (10) -74,74% 1.577 1.580 -3 -0,15%

Receitas Financeiras 1.986 1.965 1,09% 1.986 1.965 21 1,09%

Despesas Financeiras -406 -375 8,46% (3) (10) -74,74% (409) (385) -24 6,20%

RESULTADO 
PATRIMONIAL

178 274 -34,94% 0,00 0,00 178 274 (96) -34,94%

Receitas Patrimoniais 336 325 3,72% 0,00 0,00 336 325 12 3,72%

Despesas 
Patrimoniais

(37) (37) 0,00% 0,00 0,00 (37) (37)  -   0,00%

Resultado Não 
Operacional

(121) (14) 791,23% 0,00 0,00 (121) (14) (107) 791,23%

RESULTADO 
LÍQUIDO 

8.400 7.614 10,33% -6.357 -5.716 11,21% 2.043 1.898 145 7,66%

Despesas Administrativas:
O crescimento das despesas administrativas foi de 4,25%, índice abaixo da inflação (IPCA do período 
igual a 5,91%). O maior impacto deve-se aos seguintes grupos de contas: Despesas com Pessoal Próprio 
- variação de 5,06 % em razão do dissídio da categoria que foi de 7%, combinado com o custo elevado 
de algumas demissões e uma reversão positiva referente a ações trabalhistas;  Despesas com Tributos 
- 19,42% , essencialmente  em razão da conta do IPTU dos  Centros de Convivências de Guarulhos e 
Sorocaba. Os demais grupos de contas tiveram variações negativas. 

Outras Receitas Operacionais:
Crescimento de 5,32% nas seguintes receitas relacionadas às atividades da Afresp: Contribuições 
Associativas - variação de  0,85%, pelo fato de não  ter sido reajustado  o valor da mensalidade por sete 
anos consecutivos; Administração Amafresp -15,62%, em virtude do aumento dos custos assistenciais
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do plano de saúde, lembrando que à partir de 2013, com a mudança no artigo 7º do Regulamento da 
Amafresp, acontecerá um acerto de contas entre Afresp e Amafresp; Administração de Seguros - 
redução de 5,24% em decorrência do valor referente ao excedente técnico em 2012 de R$1.548 milhões 
e em 2013 de R$954 mil; Outras Departamentais - variação de 367,85%, devida a dois grandes 
eventos realizados em 2013: o jantar  em comemoração aos 65 anos da Afresp e o evento de Barra Bonita, 
ambos com suas receitas classificadas como promoção social. Receitas Diversas - redução de 1,30%, 
compreendendo a recuperação de despesas e a classificação das receitas oriundas de recursos próprios 
das Regionais. 

Outras Despesas Operacionais:
Crescimento de 22,43%, relativos às seguintes contas: Provisão para Perdas sobre Créditos - variação de 
-38,02%, compreendendo essencialmente as provisões para perdas sobre crédito, referentes a processos 
de cobranças no jurídico com risco de perda; Outras - variação de 23,82% compreendendo a conta de 
Confecção de Indicador Médico, que sofreu uma variação negativa de 90,76% pelo fato de não ter ocorrido 
esse gasto em 2013 e Despesas Associativas que sofreu uma variação de 32,67% em relação ao ano 
anterior, devido à realização dos eventos de aniversário da Afresp 65 anos e Encontro da Família em Barra 
Bonita, lembrando que esses eventos foram custeados pelos associados, havendo a contrapartida no 
grupo de receitas.

Resultado Financeiro:
Compreende essencialmente as receitas e despesas sobre as aplicações, que resultaram em uma variação 
negativa de 0,15%, em relação ao ano anterior, em consequência da utilização de recursos que estavam 
aplicados para investimentos nas Regionais de Bauru, Ribeirão Preto e Piracicaba, conforme autorização 
extraordinária do Conselho Deliberativo.

Resultado Patrimonial:
Compreende as contas: Receitas Patrimoniais, onde são classificadas as receitas provenientes dos 
aluguéis dos imóveis destinados à renda; a conta Despesas Patrimoniais, onde se classificam as despesas 
provenientes dos imóveis destinados à renda (no caso específico são as depreciações desses imóveis) e 
Resultado não Operacional, que compreende em baixas do ativo imobilizado. 

Amafresp:

Demonstração do Resultado do Exercício (em milhares de Reais)
2013 2012 Variação Percentual

Contraprestações Efetivas de PI. De Assist. à Saúde 129.235 113.489 15.746 13,87%
 Contraprestações Líquidas 129.235 113.489 15.746 13,87%
  Contribuições Associativas 129.511 113.651 15.860 13,96%
  (-) Devoluções / Cancelamentos -276 -162 -114 70,73%
Eventos Indenizáveis Líquidos -122.293 -103.169 -19.124 18,54%
 Eventos Indenizáveis (Rede Credenciada) -129.752 -109.691 -20.061 18,29%
 Recuperação de Eventos Indenizáveis (Glosas) 6.062 4.737 1.325 27,95%
 Recuperação de Despesas com Eventos Indenizáveis (Coparticipação) 1.397 1.785 -388 -21,72%

RESULTADOS DAS OP. COM PLANOS DE ASSIST. À SAÚDE 6.942 10.320 -3.378 -32,74%

Outras Receitas Op. de Assit. à Saúde Não Relac. C/PI. de Saúde da OPS 6.211 6.181 30 0,49%
Outras Despesas Op. de Assist. à Saúde Não Relac. C/PI. de Saúde da 
OPS

(6441) (6141) (300) 4,89%

RESULTADO BRUTO 6.712 10.360 -3.648 -35,21%

Outras Receitas Operacionais 947 118 829 699,95%
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Outras Receitas Operacionais -11.641 -10.421 -1.220 11,71%
 Provisão Para Perdas Sobre Créditos -289 -676 387 -57,18%
 Outras -11.352 -9.745 -1.607 16,49%
  Encargos Sociais -2.330 -2.037 -293 14,36%
  Taxa de Adm. Amafresp -9.716 -8.408 -1.308 15,56%
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais 694 700 (6) -0,78%
 Taxa de Adm. Amafresp 694 700 (6) -0,78%

RESULTADO OPERACIONAL -3.982 57 -4.039 -6994,40%

RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO 632 563 69 12,34%
 Receitas Financeiras 820 681 139 20,41%
 Despesas Financeiras -188 -118 -70 58,86%

RESULTADO LÍQUIDO -3.350 620 -2.730 -639,64%

Importante ressaltar que, o déficit apresentado não afeta a solidez do plano uma vez que todos os 
compromissos foram honrados. De acordo com o parágrafo 3º do Regulamento AMAFRESP, se em 
determinado mês o montante a ser efetivamente pago das despesas relativas à assistência à saúde 
e outras dela decorrentes for superior ao valor da receita advinda  das cotas cobradas na forma do 
parágrafo anterior, o pagamento da diferença a maior será feita com recursos retirados do Fundo de 
Reserva referido no artigo 39 . 

Podemos comprovar essa solidez, através de nossa avaliação da Agência Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS) que divulgou  o resultado do Monitoramento Assistencial relativo ao 3º Trimestre de 2013. Mais 
uma vez, a Amafresp foi classificada como operadora de Baixo Risco e conquistou a maior pontuação 
desde o início do Monitoramento que ocorreu em 2011. É importante ressaltar que a nota vai de 0 (menor) 
a 1 (maior) e a pontuação da Amafresp foi de 0,9650. 

O objetivo do monitoramento é acompanhar a evolução do risco assistencial das operadoras através 
da identificação de indícios de anormalidades administrativas e assistenciais, que possam ocasionar 
descontinuidade da assistência prestada aos beneficiários conferindo, assim, transparência aos critérios 
adotados para a realização das Visitas Técnicas Assistenciais nas operadoras, além de acompanhar a 
solidez econômica e financeira do plano. 

Observa-se que, a cada ano os percentuais das despesas assistenciais destinados a custear a realização 
de todos os procedimentos médicos e hospitalares, cresceram por diversos fatores, como a incorporação 
tecnológica desenfreada e busca constante de resultados que agreguem melhor qualidade de vida aos 
pacientes, o que se trata de uma tendência observada no setor de saúde.

Essa realidade complexa traz grandes desafios para a gestão da Amafresp, mas significa também uma 
oportunidade de aprimorar ainda mais nossa atuação e o relacionamento com nossos associados. 

Confira abaixo o Saldo do Fundo de Reserva em 31.12.2013 e o gráfico dos gastos assistenciais:

Aplicações Financeiras Amafresp - em milhares de reais

2013 2012

Santander - Fdo de investimentos - Fdo de reserva Amafresp 3.764 5.797

Banco do Brasil - Fdo de investimentos - Fdo de Solidariedade 0 597

Santander - Fdo de investimentos - Fdo de reserva Amafresp 581 0

Total 4.345 6.394



Índices
Período

Dez/2013 Dez/2012
1) Liquidez Corrente AC

PC
4,53 5,28

2) Liquidez Geral AC + RLP
PC + ELP

2,05 2,17

3) Grau de Endividamento e Curto 
Prazo

PC
PL

0,22 0,18

4) Participação de Capital de 
Terceiros

PC + ELP
PC + ELP + PL

0,313 0,31

5) Quociente de Imobilização Imob. + Invest. + Int.
PL

0,49 0,49
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Comparativo 2013/2012 Despesas Assistência Médico - Hospitalar - Em milhares de reais 
2013 2012 Variação

Internações 71.576 56.840 25,93%
Exames 19.183 17.982 6,68%
Consultas 6.591 5.568 18,38%
Terapias 2.852 3.139 -9,14%
Atendimento Prestados por Reciprocidade 6.658 6.141 8,41%
Outros Atendimentos Ambulatoriais 20.370 18.517 10,01%
Demais Despesas Assistenciais 9.122 7.441 22,59%
Ressarcimento ao SUS 57 203 -71,83%
Total 136.410 115.831 17,77%
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Dez/2013 Dez/2012

AC - Ativo Circulante 58.172 57.106
RLP - Realizável a L.P 42 153
Ativo Não Circulante 28,312 27.672
PC - Passivo Circulante 12.854 10.804
Patrimônio Social 58.131 58.597
Passivo não Circulante 15.541 15.530

1

2

1

2

1

2

1

2

1 - Liquidez Corrente

2012

4,535,28

2013

1

2

2012

2,17 2,05
2013

2 - Liquidez Geral

3 - Grau de Endividamento 
a curto prazo

2012

0,220,18

2013 2012

0,31 0,33
2013

4 - Participação de 
Capital de Terceiros

2012

0,47 0,49

2013

5 - Quociente de 
Imobilização

Quando dispõe de Ativo Circulante para pagar cada R$ 
1,00 de dívida a curto prazo (quanto maior melhor)

Quanto possui a curto e longo prazo, para saldar suas 
dívidas totais (quanto maior, melhor)

Grau de utilização de recursos de terceiros de curto 
prazo em relação ao capital próprio investido (quanto 
menor, melhor)

Quanto possui de capital de terceiros em relação a 
todo o seu Passivo

Imobilização em relação ao Patrimônio Líquido
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BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 e 2012
(Em Milhares de Reais - R$)

ATIVO NOTA 2013 2012

CIRCULANTE 58.172 57,106 

Disponível 256 168 

Realizável  57.916 56.938 

Aplicações não Financeiras 4 38.506 41.233 

Créditos de Op. com Planos de Assist. à Saúde 13.214 11.087 

Créditos de Op. c/Planos de Assist. à Saúde 5 12.286 10.291 

Outros Créditos de Op. c/Planos de Assist. à Saúde 6 928 796 

Créditos de Op. de Assist. à Saúde não Relacionados c/ Planos de Saúde 8 288 

Títulos e Créditos a Receber 7 6.027 4.121 

Outros Valores e Bens 8 161 209 

NÃO CIRCULANTE 28.354 27.825

Realizável a Longo Prazo 42 153 

Aplicações Financeiras - Títulos de Renda Fixa 4 39 51 

Valores e Bens 3 102  

Investimentos 9 2.551 2.587 

Imobilizado 10 24.763 24.043 

Imóveis Uso Próprio-Não Hospitalares/ Não Odontol. 20.635 21.100 

Bens Móveis - Não Hospitalares/Não odontológicos 4.128 2.850 

Outras Imobilizações-Não Hospitalares/Não odontol. 0 93 

Intangível 11 998 1.042 

TOTAL DO ATIVO 86.526 84.931 

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 e 2012
(Em Milhares de Reais - R$)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO NOTA 2013 2012

CIRCULANTE  12.854  10.804 

Provisão de Eventos a Liquidar 6.900 5.339 

Outros Débitos de Op. C/ Pl. de Assist. à Saúde 1.082 861 

Débitos de Op. de Assist. a Saúde não Rel. c/Pl Saúde da OPS 452 284  

Tributos e Contribuições a Recolher 532 493 

Débitos Diversos 12 3.888 3.827 

NÃO CIRCULANTE 15.541 15.530 

Exigível a Longo Prazo 15.541 15.530 

Provisão p/ Contingências 13 13.966 13.384 

Débitos Diversos 14 1.575 2.146

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 15 58.131 58.597

Patrimônio Social 168 168

Reservas 57.963 58.429

Reservas Patrimoniais 6.471 6.033

Reservas Estatutárias 6.150 5.747

Reservas de Superavits 46.649 44.131

Superávits/Déficts Acumulados 1.307 2.518

TOTAL DO PASSIVO 86.526 84.931
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DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO NOTAS 2013 2012

Contraprestações Efetivas de Operações de Assist. á Saúde 129.235  113.489 

Contraprestações Emitidas Líquidas 129.235  113.489 

Eventos Indenizáveis Líquidos (122.293)  (103.169)

Eventos Indenizáveis (129.752)  (109.691)

Recuperação de Eventos Indenizáveis 6.062  4.737 

Outras Recuperações  com Eventos Indenizáveis 1.397  1.785 

RESULTADO DAS OPERAÇÕES C/PLANOS DE ASSIS. À SAÚ-
DE

6.942  10.320 

Outras Receitas Operac. Assist. à Saúde c/ Pl de Saúde OPS 18 6.211  6.181 

Outras Despesas Operac. Assist. à Saúde c/ PI de Saúde OPS 18 (6.441)  (6.141)

RESULTADO BRUTO 6.712  10.360 

DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS (10.406)  (10.259)

Despesas Administrativas (21.328)  (20.910)

Outras Receitas Operacionais 19 25.810  23.725 

Outras Despesas Operacionais (14.888)  (13.074)

Provisão para Perdas sobre Créditos (326)  736 

Outras 20 (15.257)  (13.038)

(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais 695  700 

RESULTADO OPERACIONAL (3.694)  101 

RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO 2.209  2.143 

Receitas Financeiras 2.806  2.646 

Despesas Financeiras (597)  (503)

RESULTADO PATRIMONIAL 178  274

Receitas Patrimoniais 336  324 

Despesas Patrimoniais (37)  (37)

Resultado não Operacional (121)  (13)

RESULTADO LÍQUIDO 21 (1.307)  2.518 

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Em Milhares de Reais)

HISTÓRICO
FUNDO
SOCIAL

RESERVAS PATRIMONIAIS/ESTATUTÁRIAS
RESERVAS 

SUPERÁVITS
RESULTADOS 

ACUMULADOS
TOTAISFUNDO DE

DOAÇÕES
FUNDO DE 

OBRAS

FUNDO 
CASA

DO AFR

FUNDO
AFRESP

SALDOS EM 31/12/2011 168 215 2.906 2.520 5.334 40.233 3.898 55.274 

Contribuições Casa do AFR 392 392

Fundo Afresp 413 413

Transferência para o Fundo 
Social

3.898 (3.898) -

Superávit do Exercício 2.518 2.518

SALDOS EM 31/12/2012 168 215 2.906 2.912 5.747 44.131 2.518 58.597

Contribuições Casa do AFR 438 438

Fundo Afresp 403 403

Transferência para Reserva de 
Superavits

(2.518) -

Superavit do Exercício (1.307) (1.307)

SALDOS EM 31/12/2013 168 215 2.906 3.350 6.150 46.649 (1.307) 58.131
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DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - PELO MÉTODO DIRETO (Em Milhares de Reais)

2013 2012

ATIVIDADES OPERACIONAIS (4.271) 1.661 

( + ) Recebimentos de Plano Saúde  130.301 114.049 

( + ) Outros Recebimentos Operacionais 42.825 44.587 

( - ) Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde (127.423) (110.894)

( - ) Pagamentos de Pessoal (8.068) (7.226)

( - ) Pagamentos de Serviços Terceiros (5.380) (4.554)

( - ) Pagamentos de Tributos  (6.543) (5.003)

( - ) Pagamentos de Contingências/Cíveis/Trabalhistas/Tributárias  (66) (126)

( - ) Pagamentos  de Aluguel (481) (520)

( - ) Pagamentos de Promoção/Publicidade (427) (597)

( - ) Outros Pagamentos Operacionais (29.009) (28.055)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (1.035) (688)

( + ) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento 293 244 

( - ) Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros (1.328) (932)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 5.394 (1.084)

( + ) Resgate de Aplicações Financeiras 116.060 104.693 

( - ) Aplicações Financeiras (110.666) (105.777)

CAIXA LÍQUIDO 88 (111) 

Caixa, Bancos e Aplicações Financeiras

Saldo Inicial 168  279 

Saldo Final 256  168 

AUMENTO EM CAIXA 88  (111) 

Ativos Livres Inicio do Periodo 25  22 

Ativos Livres Final do Periodo 23  25 

Aumento/(Diminuição) Aplic. Financeiras - Rec. Livres 2  3 

Notas Explicativas às demonstrações Contábeis de 2013 (Em Milhares de R$)

(NOTA 1) - Contexto Operacional
A AFRESP é uma Entidade sem fins lucrativos que tem por objetivo assistir aos seus associados 
e familiares, postular os interesses da classe, instituir e organizar assistência médica, hospitalar, 
social, jurídica, previdenciária e securitária para seus associados e familiares e desenvolver atividades 
culturais, esportivas, recreativas e sociais, bem como colaborar com a administração pública, visando 
ao aperfeiçoamento dos serviços de fiscalização e arrecadação de tributos e, bem assim, à obtenção de 
melhores condições para a sua execução.

(NOTA 2) - Apresentação das Demonstrações Contábeis
As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com a Lei das Sociedades Anônimas – Lei nº 
6.404/1976 e contemplam as alterações introduzidas pela Lei nº 11.638/2007 e Lei nº 11.941/2009, 
Resolução CFC n° 1.409/2012, aplicável às Entidades sem Finalidade de Lucros e com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil que compreendem os Pronunciamentos emitidos pelo IBRACON – Instituto 
dos Auditores Independentes do Brasil, pelo CPC – Comitê de Pronunciamentos Contábeis e contemplam 
as normas estabelecidas pela ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar, que estão em consonância 
com as normas internacionais de contabilidade, que estimulam a prevalência da essência econômica sobre 
a forma jurídica, bem como a legislação fiscal e tributária. Estão sendo divulgadas de forma comparativa 
às do exercício anterior. 
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A Associação adotou os pronunciamentos ou 
interpretações emitidos pelo CPC – Comitê 
de Pronunciamentos Contábeis, conforme 
previsto na Resolução n° 290/2012, da ANS 
– Agência Nacional de Saúde Suplementar e                  
alterações posteriores.

A autorização para a conclusão das 
Demonstrações Contábeis foi dada pela Diretoria 
Executiva em 06 de Março de 2014.

(NOTA 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 Demonstrações Contábeis estão sendo 
apresentadas em Reais (R$) que é a moeda 
funcional da Associação. As informações contábeis 
apresentadas em Reais foram arredondadas para 
o milhar mais próximo.

3.2. Uso de Estimativas e Julgamentos - A 
preparação 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 resultados reais podem divergir 
dessas estimativas.  

As demonstrações incluem, portanto, estimativas 
referentes a provisões, créditos a receber e outras 
similares. Estimativas e premissas são revistos 
de uma maneira contínua. Revisões com relação 
a estimativas contábeis são reconhecidas no 
exercício em que as estimativas são revisadas e 
em quaisquer exercícios futuros afetados.  

3.3. Apuração do Resultado do Exercício - Os 
registros 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 Balanço, com base no 
regime de competência.

3.5. Créditos com Op. Com Planos de 
Assistência à Saúde - Referem-se aos créditos de 
mensalidades do plano de assistência à saúde na 
modalidade pós-pagamentos, co-participação de 
beneficiários, taxa de inscrição, glosas ressarcidas. 
A Provisão para Perdas sobre Créditos foi 
constituída em um montante suficiente para 
suprir eventuais perdas na realização dos                   
citados créditos.

3.6. Títulos e Créditos a Receber - Referem-se a 
mensalidades a receber de associados da AFRESP, 
contribuições ao FUNDAFRESP, seguros a receber 
e créditos a receber da seguradora em função 
do pró-labore estipulante junto aos associados e 
dependentes, taxa de administração. A Provisão 
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) avaliado pelo 
custo médio, com valores inferiores ao valor de 
mercado e saldos residuais referentes a despesas 
antecipadas de seguros. 

3.8. Imobilizado - Está demonstrado pelo valor 
original de aquisição e/ou construção. As 
construções em andamento ou reformas são 
demonstradas pelo custo do material acrescidos 
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 são computadas nas respectivas contas de 
Depreciação, no Resultado do Exercício.

3.9. Intangível - Está demonstrado pelo custo 
de aquisição, sendo a amortização calculada 
pelo método linear, considerando as taxas usuais 
de mercado admitidas pela legislação fiscal 
e são computados nas respectivas contas de 
Amortização, no Resultado do Exercício.

3.10. Eventos a Liquidar de Operações de 
Assistência à Saúde - Referem-se aos valores 
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nominais decorrentes de serviços médicos prestados pela rede credenciada e registrados pelo valor das 
contas médicas conhecidas até dezembro de 2013, de acordo com os critérios estabelecidos pela ANS – 
Agência Nacional de Saúde Suplementar. 

3.11. 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 divulgados em notas 
explicativas, enquanto aqueles classificados como Perda Remota, não requerem provisão ou divulgação.

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

(NOTA 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 destinados à manutenção das 
atividades operacionais da Associação.  A composição dos valores das aplicações livres e vinculadas está 
discriminada conforme quadro a seguir:

Descrição Tipo 2013 2012
Aplicações AFRESP Fundo de Investimento 23.097 24.469
Fundo de Reserva AFRESP (a) Fundo de Investimento 6.150 5.747
Fundo de Reserva Amafresp (a) Fundo de Investimento 3.765 5.797
Fundo de Solidariedade Fundo de Investimento 580 597
Aplicações CASA DO AFR Fundo de Investimento 3.600 3.161
Aplicações FUNDAFRESP Fundo de Investimento 1.314 1.462
Total 38.506 41.233

Circulante – com vencimentos inferiores há 365 dias

(a) Aplicações financeiras vinculadas aos Fundos de Reservas de acordo com Regulamento Interno.

Não Circulante – com vencimento superiores há 365 dias

Descrição Tipo 2013 2012
Aplicações AFRESP Renda Fixa 39 51
Total 39 51

(NOTA 5) – Créditos Operações c/ Planos de Assistência a Saúde
Está demonstrado da seguinte forma:

Descrição 2013 2012
Mensalidades a Receber 13.009 10.983
(-) Provisão para Perdas (723) (692)
Total 12.286 10.291
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(NOTA 6) – Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde 

Descrição 2013 2012
Co-Participação dos Beneficiários 301 421
(-) Provisão Para Perdas (65) (141)
Subtotal 236 280
Taxa de Inscrição 314 30
Glosas Ressarcidas Líquidas 378 486
Subtotal 692 516
Total 928 796

(NOTA 7) – Títulos e Créditos a Receber 
Sua composição é a seguinte:

Descrição 2013 2012
Alugueis a Receber 26 25
Adiantamentos Diversos 776 134
Mensalidades AFRESP 512 531
Mensalidades FUNDAFRESP 130 124
Mensalidades – Seguro de Vida 1.977 1.990
Anúncios - 1
Créditos com Seguradora 1.591 602
Taxa de Administração AMAFRESP 985 765
Fundo de Reserva – Condomínio ABC 
Tower

95 73

Outros Valores a Receber 11 2
Provisão Para Perdas (76) (126)
Total 6.027 4.121

(NOTA 8) – Outros Valores e Bens
Sua composição é a seguinte:

Descrição 2013 2012
Almoxarifado 149 196

Despesas Antecipadas 12 13

Total 161 209

(NOTA 9) - Investimentos
O montante de R$ 2.551 (R$ 2.587 em 2012) refere-se aos valores de imóveis próprios locados a 
terceiros, classificados em conformidade às normas contidas na Resolução nº 290/2012, da ANS – 
Agência Nacional de Saúde Suplementar e alterações posteriores. 
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(NOTA 10) - Imobilizado 
Está composto por:

Descrição Taxa % 2013 2012
Terrenos - 6.149 6.149
Edificações 4 14.166 14.631
Obras Preliminares e Complementares - 320 320
Subtotal Imóveis de Uso Próprios não Hospitalar 20.635 21.100
Imobilizações em Curso - 1.857 752
Instalações 10 457 408
Máquinas e Equipamentos 10 297 316
Equipamentos de Informática 20 331 283
Móveis e Utensílios 10 893 753
Veículos 20 293 338
Subtotal Bens Móveis de Uso Próprios não Hospitalar 4.128 2.850
Outras Imobilizações - - 93
Total 24.763 24.043

•	 Imobilizações em Curso: Referem-se a obras em andamento nas Regionais: Bauru, Campinas e 
Piracicaba e nos Centros de Convivência de: Ribeirão Preto, Presidente Prudente,  São José do Rio 
Preto e Sorocaba.

•	 Redução ao Valor Recuperável de Ativo – Com base nas normas estabelecidas pelo CPC n° 01, a 
Administração revisa anualmente o valor contábil de seus ativos imóveis 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) A movimentação do Imobilizado foi a seguinte:

Descrição
Saldo em  

31/12/2012
Adições

Baixas 
Líquidas

Transfe-
rência

Depre-
ciação 

Acumulada

Saldos em 
31/12/2013

Imóveis de Uso Próprio – Não Hospi-
talares
Terrenos 6.149    6.149
Edificações 14.631 4 534 (1.003) 14.166
Obras Preliminares e Complementares 320 320
Imobilizações em Curso 752 1.639 (534) 1.857
Bens Móveis – Não Hospitalares
Instalações 408 115 (3) (64) 456
Máquinas e Equipamentos 316 38 (34) (23) 297
Equipamentos de Informática 283 156 (127) 19 331
Móveis e Utensilios 753 287 (66) (80) 894
Veículos 338 70 (50) (65) 293
Outras Imobilizações     
Linhas Telefônicas 93  (93)   -
Total 24.043 2.309   (373) -                       (1.216) 24.763
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(NOTA 11) – Intangível 
Está representado por:

Descrição Desenvolvimento de Software Software em uso Total

Saldo em 31/12/2012 323 719 1.042

Adições 108 122 230

Amortização Acumulada (274) (274)

Saldo em 31/12/2013 431 567 998

(NOTA 12) – Débitos Diversos
Está representado por:

Descrição 2013 2012

Obrigações Trabalhistas 1.272 1.242

Fornecedores 616 631

Seguro de Vida a Repassar 1.930 1.885

Outros Débitos a Pagar 70 69

Total 3.888 3.827

(NOTA 13) – Provisão para Contingências
Está composto por:

Descrição 2013 2012
Previdenciárias (a) 13.519 11.673

Trabalhistas e Cíveis (b) 447 1.711

Total 13.966 13.384

a) INSS sobre Cooperativas

A Diretoria Executiva manteve os critérios contábeis adotados em exercícios anteriores de 
provisionar e atualizar a totalidade dos valores de INSS incidentes sobre as faturas de prestação 
de serviços de cooperativas, desde abril/2000, cujo saldo contábil atualizado em 31.12.13 é de 
R$ 13.519 (R$ 11.673 em 31.12.2012), cujo montante não está sendo recolhido, haja vista que a 
Associação está questionando judicialmente a constitucionalidade dessa obrigação previdenciária, 
a qual conforme Parecer da Assessoria Jurídica Externa, há grandes possibilidades de êxito nessa 
ação pela Associação.  

A Receita Federal do Brasil encerrou Procedimento Fiscal, referente ao período de 01/2008 a 
12/2008, iniciado em 19/11/2011, onde foi lavrado o Termo de Infração, datado de 29/03/2012, 
no valor de R$ 859, o qual já está provisionado contabilmente, conforme procedimento mencionado 
no parágrafo anterior. Em novembro de 2013, conforme Intimação n° 3438/2013, a Receita Federal 
do Brasil, manteve o termo de infração citado, com a exclusão do lançamento da multa de 75% 
aplicada. A Assessoria Jurídica externa, responsável por essa ação apresentou um RECURSO 
VOLUNTÁRIO, nos moldes do art. 33 do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972, alterado pelo 
art. 1º, da Lei n. 8.748, de 9 de dezembro de 1993, e pelo art. 32 da Lei n. 10.522, de 19 de julho de 
2002, pois o aludido crédito tributário encontra-se com a sua exigibilidade suspensa, haja vista que 
está sendo questionada judicialmente sua constitucionalidade.
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b) Trabalhistas e Cíveis
    
 Há processos cíveis e trabalhistas, cujos valores mensuráveis pela Assessoria Jurídica perfazem 
o montante de R$ 447 (R$ 1.711, em 2012). A provisão para contingências foi constituída para 
ações com probabilidade de perdas definidas como  Provável, conforme critérios estabelecidos pela 
Resolução nº 1.180/2009 do Conselho Federal de Contabilidade – CFC. 

(NOTA 14) – Débitos Diversos (Não Circulante)

Descrição 2013 2012
FUNDAFRESP (a) 1.445 1.583

Casa do AFR (a) 20 16

Outros Débitos(b) 110 547
Total 1.575 2.146

(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 2014, em atendimento ao Plano de Contas Padrão da ANS, conforme Resolução 
Normativa nº 290/2012 e alterações posteriores. 

NOTA 15) – Patrimônio Líquido
O Patrimônio Líquido, no montante de R$ 58.131 (R$ 58.597, em 31.12.2012) é apresentado em valores 
atualizados e compreende o Patrimônio Social inicial, Reservas Estatutárias e Patrimoniais e acrescido dos 
valores dos Superávits e diminuído dos Déficits ocorridos. O déficit do exercício será transferido para o 
Patrimônio Social, após a aprovação da Assembleia Geral Ordinária.
  

(NOTA 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 Normativa 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. 

NOTA 17) - Coberturas de Seguros
Para atender medidas preventivas adotadas permanentemente, a Associação adota a política de contratar 
cobertura de seguros. Em 31 de Dezembro de 2013, os ativos da Associação apresentavam-se segurados 
por valores suficientes para a cobertura de eventuais sinistros.

(NOTA 18) – Outras Receitas e Despesas Operacionais de Assistência a Saúde Não 
Relacionadas com Plano de Saúde da Operadora 
Compreende as receitas e despesas com Serviços de Reciprocidade (Convênio formado com as entidades 
do Fisco de outros Estados para atendimento médico-hospitalar).

Descrição 2013 2012
Receitas com Serviços – Reciprocidade 6.211 6.181
Atendimentos Prestados Por Recipro-
cidade

(6.441) (6.141)

Resultado (230) 40



 Relatório Anual 2013 |  65

(NOTA 19) – Outras Receitas Operacionais
Referem-se às seguintes Receitas:

Descrição 2013 2012
Contribuições Associativas 5.750 5.701
Administração AMAFRESP 9.658 8.353
Administração de Seguros 8.632 9.109
Outras Departamentais 489 104
Receitas Diversas 334 339
Taxa de Inscrição 947 119
Total 25.810 23.725

(NOTA 20) – Outras Despesas Operacionais - Outras
Referem-se às seguintes despesas: 

Descrição 2013 2012
Provisão Encargos Sociais 2.329 2.037

Taxa de Administração – AMAFRESP 9.717 8.408

Despesas Associativas – AFRESP 3.211 2.593
Total 15.257 13.038

(NOTA 21) – Demonstração do Resultado
Para fins de comparabilidade, abaixo demonstramos o Resultado do Exercício das atividades da 
AFRESP e da AMAFRESP.

DESCRIÇÃO AMAFRESP AFRESP TOTAIS
2013 2012 2013 2012 2013 2012

Receitas Operacionais 137.213 120.469 27.185 25.896 164.398 146.365

Despesas Operacionais 140.563 119.849 25.142 23.998 165.705 143.847
Resultado do Exercício (3.350) 620 2.043 1.898 (1.307) 2.518

AFRESP - ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES FISCAIS DE RENDAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

TERUO MASSITA
Presidente

RODRIGO KEIDEL SPADA
           1º Tesoureiro 

RAQUEL GONÇALEZ DE ALMEIDA
Contadora

C 1SP 179645/O-8



“RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS 
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS”

Ilmos. Srs. Diretores da 

AFRESP - ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES FISCAIS DE RENDAS DO ESTADO DE SÃO 
PAULO

Examinamos as Demonstrações Contábeis da AFRESP - ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES FISCAIS DE 
RENDAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, que compreendem o Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 
2013 e as respectivas Demonstrações do Resultado, das Mutações do Patrimônio Líquido e dos Fluxos de 
Caixa para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais 
notas explicativas. 
Responsabilidade da Administração sobre as Demonstrações Contábeis
A administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas 
demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades 
supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, 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.
Responsabilidade dos Auditores Independentes
 Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis com base 
em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas 
normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e 
executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis estão livres de 
distorção relevante.
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito 
dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações contábeis. Os procedimentos selecionados 
dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas 
demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, 
o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das 
demonstrações contábeis da Entidade para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados 
nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos 
da Entidade. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a 
razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação 
das demonstrações contábeis tomadas em conjunto.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Opinião 
Em nossa opinião, as Demonstrações Contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os 
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da AFRESP - ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES 
FISCAIS DE RENDAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, em 31 de Dezembro de 2013, o desempenho de 
suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde 
Suplementar - ANS.  

São Paulo, 19 de Março de 2014.

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

Member

MILTON MIRANDA RODRIGUES
Sócio – Diretor

Contador  - CRC 1SP112905/0-5
CPF Nº 032.231.618-99
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Parecer do Conselho Deliberativo

São Paulo, 11 de junho de 2014.

Ofício Conselho Deliberativo n.º 37/14

Senhor Presidente  

Informamos a Vossa Senhoria bem como a Diretoria Executiva, que o Conselho Deliberativo em reunião do 
dia 07 de junho de 2014, nos termos do artigo 31, inciso XVI, do Estatuto Social, examinando o Balanço 
Anual e a Prestação de Contas do Exercício de 2013, que foi aprovado por maioria de votos, com 03(três) 
votos contra dos Conselheiros: Antonio Guerra, Luiz Carlos Benicio e Paulo Henrique Cruz e 01(uma) 
abstenção do Conselheiro Miguel Siqueira. 

A Comissão Fiscal elaborou Parecer favorável, à aprovação das Contas onde sugere: “à reflexão da 
Diretoria Executiva, acerca da necessidade que futuros investimentos objetivem também adequado 
retorno financeiro face às nossas despesas, e da necessidade de ampliação de nossas fontes de receitas 
atuais ou até mesmo da busca de novas oportunidades neste sentido”. 

Sendo o que se apresenta para o momento, apresento votos de elevada estima e distinta consideração.

LAS/lom

Luís Augusto Sanches
Presidente 

 Conselho Deliberativo

Ilmo. Sr. 
Teruo Massita
Presidente da
Diretoria Executiva da AFRESP



Perspectivas para 2014
AFR Teruo Massita - Presidente

No ano de 2014 daremos seguimento às 
ações resultantes das diretrizes emanadas 
do planejamento estratégico, cujas primeiras 
ações tiveram seu início de execução em 2013. 
Preservar a solidez da associação, ampliar e 
dotar de excelência os serviços prestados ao 
associado são as principais metas a serem 
cumpridas, mobilizando, para tanto, toda a atual 
estrutura da organização e o potencial de nossos 
colaboradores, sob a desprendida e dedicada 
direção de nossos colegas eleitos e designados.

A Amafresp dará continuidade às reuniões com 
hospitais, médicos e clínicas credenciadas, com o 
objetivo de estreitar o relacionamento e discutir 
melhorias na prestação de serviços de saúde 
ao associado. Realizará campanha para adesão 
de novos filiados, objetivando especialmente o 
ingresso de colegas e seus familiares de baixa 
e média idade, e continuará com as diversas 
modalidades de prevenção.

O Departamento de Seguros intensificará ações 
para ampliar a carteira de seguros e fortalecer as 
parcerias, sempre visando à melhor relação custo 
benefício para o associado.

A Diretoria de Regionais continuará visitando 
as regionais para acompanhar as obras em 
andamento, padronizar as instalações e verificar 
a gestão dos processos e os investimentos 
realizados. Serão inauguradas as sedes regionais 
próprias de Piracicaba e Bauru, grandes centros 
do Estado onde se encontram muitos associados.

As demais diretorias da Afresp darão continuidade 
aos trabalhos que já vêm sendo realizados, além 
de atender as novas demandas.
  
 Uma das novas linhas de atuação da Afresp 
destinadas a capacitar profissionalmente o 
AFR no exercício de sua função, a disseminar 
conhecimentos e a contribuir com a valorização 
do fisco junto à sociedade é o Centro de Ensino 

e Pesquisa da Afresp, o CEPAfresp. No mês de 
março do próximo ano, será realizado pela Afresp 
e CEPAfresp o Seminário Internacional “Desafios 
da Administração Tributária Contemporânea”,  
que contará com renomados palestrantes e 
abordará temas importantes para o fisco nacional 
e internacional.

A Afresp intensificará a comunicação com os 
associados por meio de diversos canais hoje 
existentes: Jornal Afresp, site, BlogAfresp, 
Facebook e E-mail Marketing.
Os estudos para a implantação de Centro de 
Convenções, nos terrenos vizinhos da sede, 
serão finalizados em 2014 e o projeto levado à 
decisão dos associados, em Assembleia Geral 
Extraordinária. O objetivo de tal empreendimento 
é gerar receitas alternativas para a Afresp, além 
de fortalecer a imagem da categoria na sociedade.

Esforços serão despendidos e trabalhos realizados 
para a ampliação de benefícios aos associados: 
novos convênios, novos campeonatos e disputas 
esportivas, eventos de confraternização e lazer, 
além do tradicional encontro da Família Afrespiana, 
que celebrará o dia do “Agente Fiscal de Rendas”, 
em 21 de setembro em clima de união, no Tauá 
Hotel Atibaia.

Ainda no primeiro semestre será realizada 
uma homenagem aos associados com 50 
anos de Afresp, e aos aposentados do ano de 
2013. Também será promovido o Programa de 
Preparação para a Aposentadoria (PPA), com o 
objetivo de auxiliar o agente fiscal aposentando 
na difícil mudança de vida para a inatividade 
profissional.

O Fundafresp prosseguirá na prestação de auxílio 
às entidades de menores e idosos carentes de 
todo o Estado, cumprindo com seu dever de 
solidariedade com os menos favorecidos, e lançará 
uma nova campanha de incentivo a adesões.



ABCD/S. B. do Campo- Maria Sonia Brumati 
Norte
R. Doutor Dupré, 50 - Nova Petrópolis - S. Bernardo do
Campo - CEP 09770-030 - Tel. 11 4330-3466 - 11 
4121-8511

Araçatuba - José Lourenço Gomes
R. São Paulo, 538 - Vila Mendonça - CEP 16015-130
Tel. 18 3623.6394 e 3623.1888

Araraquara - Anselmo Abdala
Av. Espanha, 188 - 1º andar - CEP 14801-130
Tel. 16 3322-9034 - Tel/Fax. 16 3322-7245

Bauru - Antonio Fernando Geraldi de Jesus
R. Rio Branco, 15-15 - sala 11 - Ed.Tocantins - CEP 
17015-311
Tel. 14 3227-8987 e 14 3226-2850

Campinas - José Lúcio Zambrotti Gomes 
Campos
R. Dr. Arnaldo de Carvalho, 19 - Bairro Bonfim
CEP 13070-723 - Tel. 19 3242-9571 e 3241-8811

Franca - Maria Mercedes Ares Blas Rosa
R. Luiz Silva Diniz, 2451 - CEP 14403-422 - Tel. 16 
3724-1057

Guarulhos - Valter Gama Caldini
R. Tapajós, 298 - CEP 07111-340 - Tel. 11 2468-8906
e 2409-8622

Jundiaí - Antonio Jair Simionato
Rua Flávio Rossi, 42 - Vila Maria Luiza - CEP 13209-
301
Tel. 11 4586-8637 e 4586-8636

Marília - Airton Marcos Alves
R. Paes Leme, 47 - 2° and. - sl. 21 - CEP 17500-150
Tel. 14 3413-4270 e 3433-5679

Osasco - Antonio Carlos de Oliveira Joaquim
Condomínio Sant’Agostinho (Shopping Primitiva)
R. Dona Primitiva Vianco, 244, sl. 907/908 - CEP 
06016-000
Tel. 11 3681-7583 e 3682-1449

Piracicaba - Alberto Penno Junior
R. Treze de Maio, nº 356 - Centro - CEP 13400-300
Tels: 19 3433-1849 e 19 3422-9166

Presidente Prudente - Ailton Estácio
R. Siqueira Campos, 106 - Bairro do Bosque - CEP 
19010-060
Tel/Fax. 18 3221-6928 - Tel. 18 3221-3682

Ribeirão Preto - Matheus Henrique Lopes 
Pereira Lima
Av. Presidente Kennedy, 1550, Ribeirânia - CEP 14096-
350
Tel/Fax. 16 3610-4936 e Tel. 16 3635-9053

Santos - Décio Correa Villela
Av. Conselheiro Nébias, 576 - CEP 11045-002
Tel. 13 3233-2115 e 3222-5757

São José do Rio Preto - Alberto Aparecido de 
Andrade
Av. Francisco das Chagas de Oliveira, 245 - CEP 
15091-330
Tel. 17 3227-8133 e 3227-8598

São José dos Campos - Everaldo de Melo 
Brandão
Rua Euclides Miragaia, 700, 6º andar /sl 63 - CEP 
12245-820
Tel. 12 3922-0010 - 3922-4024

Sorocaba - Anderson da Costa Campos
Av. Antônio Carlos Comitrê, 510, 1º andar, sala 15,
CEP 18047-620 - Tel. 15 3231-7290 e 3232-7004

Taubaté - Maria Leonidas Coelho Jaques
Rua José Dias de Carvalho, nº 130, Jardim Russi - 
Taubaté -
CEP 12010-370 - Tel. 12 3632-6415 e 3624-2413

Sede
Av. Brigadeiro Luís Antônio, 4843 - CEP 01401-002
Tel. 11- 3886-8800 - Endereços e mais informações 
disponíveis
no site da Afresp www.afresp.org.br

Subsede - Omar Roldão de Moura
Av. Roberto Simonsen, 62 - 2º and- sl. 21 - Centro - 
São Paulo
- CEP 01017-020 - Tel.: 11 3242-0372/3105-4544

DRTC-I Cesar Akio Itokawa
DRTC-II João Ramalho
DRTC-III Marcos Benedito Stefanelli

Sedes Regionais 



Diretoria Executiva, Diretores e Conselheiros

Diretoria Executiva
Presidente: Teruo Massita 
1º Vice-Presidente: Omar Roldão de Moura
2º Vice-Presidente: Angela Manzoti Nahman
Secretário Geral: Luiz Carlos Toloi Junior
Secretário Adjunto: Hildebrando Djalma Pirágine
1º Tesoureiro: Rodrigo Keidel Spada
2º Tesoureiro: Antero Rodrigues Martins

Conselho Deliberativo
Mesa Diretora: Presidente: Luís Augusto Sanches ; Vice-Presidente:  Luiz Carlos Benício; 1º Secretário: 
Paulo Henrique Cruz; 2º Secretário: Ruy Sarzedas Cunha.
Comissão Fiscal: Presidente: Antonio Guerra;  Membros: Alexandre Lania Gonçalves e Miguel Ângelo 
Carvalho da Silva. Suplentes: Claiton Osnir do Amaral, Lauro Kuester Marin e Eduardo Gonçalves.
Comissão Administrativa e de Regionais: Presidente: Claiton Osnir do Amaral; Membro: Sebastião Tadeu 
de Vasconscelos. Suplentes: José Aparecido Rossato, Roberto Garcia e Lauro Kuester Marin.
Comissão Saúde: Presidente: Nilza Bardi Romano; Membros: Antenor Roberto Barbosa e Eduardo Gon-
çalves. Suplentes: Antônio Lourenço Colli, Lauro Kueter Marin e Sebastião Vasconcelos.
Comissão Seguros em geral: Presidente: Roberto Chiaverini; Membros: José Varkulja e José Aparecido 
Rossato. Suplentes: Lauro Kuester Marin, Roberto Garcia e Antônio Lourenço Colli. 
Comissão Imprensa e Comunicação: Presidente: Luiz Otávio Andrade Corsetti; Membros: Antônio Louren-
ço Colli e Eliana Maria P. F. de Oliveira; Suplentes: José Aparecido Rossato, Miguel Siqueira e José Varkulja.
Assessoria Legislativa: Presidente: João Álfaro Soto; Membros:  José Varkulja e José Aparecido Rossato. 
Suplentes: Eduardo Gonçalves, Eliana Maria P. F.  de Oliveira e Claiton Osnir do Amaral.
Conselheiro nato: Benedito Franco da Silveira Filho

Diretorias da Afresp
Angela Manzoti Nahman (Convênios e de Cultura);  Antero Rodrigues Martins (Administrativa e de Patri-
mônio); Hildebrando Djalma Pirágine (Recursos Humanos); Luiz Carlos Toloi Junior (Amafresp e Inscrição); 
Omar Roldão de Moura (Tecnologia da Informação e Regionais); Rodrigo Keidel Spada (Seguros e Financeiro). 

Diretorias Designadas
Américo Castagna Neto (Esportes); Antônia Emília Pires Sacarrão (Previdência); Arthur An-
tonio Chagas Pisani (Marketing & Comunicação); Benedito Franco da Silveira Filho (Apo-
sentados); Carlos Hage Chaim (Social); Cezar José D’Avoglio (Técnico de Obras); José  
Carlos Franco Fernandes (Auditoria Interna); José Pucci Cuan (Assessoria Jurídica).

Fundafresp
Aldo Gentile (coordenação) - Membros da Comissão: Airto Aravechia, Arnaldo Marquezini, Francisco Lucindo 
Ramalho Netto, Luiz Fernando Catta Preta César, Luiz Waldemar Zuolo e Roberto Garcia.

Ouvidoria
Hélio Pires Monteiro - Fones: 0800-550679/11-3886-8843
Fax: 11-3886-8852. E-mail:ouvidor@afresp.org.br

Afresp - Associação dos 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: associação@afresp.org.br 
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