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2016 representou um ano de mudanças marcantes na 
atuação da Afresp. Em primeiro lugar, o prolonga-
mento e a ampliação da crise econômica e da crise 
interna da administração tributária paulista levaram 
nossa Associação a buscar formas de ampliar sua 
participação no debate público sobre temas relevan-
tes não apenas para a classe dos Agentes Fiscais de 
Rendas, mas também para a sociedade paulista e a 
brasileira.
 
Os trabalhos desenvolvidos internamente durante todo 
o ano de 2015 mostraram a necessidade da Afresp 
abrir novas frentes de atuação, sempre numa perspec-
tiva de criar laços com o setor público e também com 
toda a sociedade. A crise interna da classe, detectada 
no mapa estratégico trabalhado pela Afresp, mostrou 
que, sem desprezar as atividades associativas tradi-
cionais e sua robustez econômica e financeira, seria 
necessário operar em duas frentes de atuação: uma 
política, com uma atuação de curto e médio prazos, 
destinada a promover melhorias nas condições de tra-
balho e remuneratórias da classe fiscal paulista; uma 
segunda, de mais longo prazo, na qual se reconhecia 
a necessidade de promover mudanças nos próprios 
fundamentos do trabalho da administração tributária 
paulista e nacional. Nessa frente, reconheceu-se a ne-
cessidade de proclamar a urgência de uma reforma 
tributária ampla na base da tributação do consumo 
no Brasil, sem a qual perderíamos todos, a classe fis-
cal e a própria sociedade, ambas vítimas de impostos 
de péssima qualidade que condenam a economia à 
ineficiência e as administrações tributárias ao retro-
cesso.

Na primeira frente, vale destacar o impulso em fazer 

alianças que pudessem favorecer a defesa do serviço 
público, frequentemente responsabilizado por uma 
crise que tem origem na própria dissociação entre o 
setor público e seus servidores. Foi assim que a Afresp, 
junto com o Sinafresp, articulou-se com representan-
tes de outras categorias profissionais ligadas ao setor 
público paulista na defesa de um teto salarial vincu-
lado a uma classe profissional de Estado e não ao 
salário do Governador. Nessa luta, a Afresp uniu-se 
aos professores universitários, aos oficiais da PM, aos 
Institutos de Pesquisa, Fiscais Municipais, Delegados 
de Polícia, funcionários da Assembleia Legislativa, 
engenheiros e médicos do Estado, entre outros. No 
dia 27/06/2016, teve início a luta que provocou uma 
união inédita na história da classe, com a iniciativa 
da PEC-5, que teve como autor o Deputado Campos 
Machado. A partir daí, as atividades junto à Assem-
bleia Legislativa foram intensas em busca de apoio à 
aprovação da referida Emenda.
 
Antes disso, a Afresp participou ativamente das dis-
cussões na Câmara dos Deputados para impedir a 
aprovação da PLP-257, que previa o congelamento li-
near dos salários do funcionalismo público, o que tra-
ria sacrifícios adicionais a uma categoria profissional 
que já, há mais de quatro anos, vinha sofrendo com o 
arrocho salarial promovido pelo Governo do Estado. 
Foram muitas as visitas a Brasília, todas elas articula-
das, seja com o Sinafresp, seja com a Febrafite, numa 
atuação em escala nacional.

Mais do que a atuação política intensa, a Afresp ini-
ciou uma parceria inédita com o Banco Interamerica-
no de Desenvolvimento para desenvolver um projeto 
que apontasse saídas para a crise do Fisco paulista, 

      Mensagem 
  do presidente

RODRIGO KEIDEL SPADA
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reconhecida no contexto mais amplo de uma crise fiscal brasileira, na 
formação da qual a tributação do consumo tem papel relevante. Essa 
parceria levou ao surgimento do Movimento VIVA, que foi dividido 
inicialmente em três etapas: as Rodadas Regionais, que contaram com 
a participação de cerca de 250 AFRs de todas as regiões do Estado; 
o Workshop, que reuniu, por quatro dias, cerca de 50 AFRs, no Hotel 
Terras Altas, em Itapecerica da Serra e, finalmente, a realização do 
Seminário Internacional Tributo ao Brasil – a Reforma que Queremos, 
no Hotel Renaissance, em São Paulo, que reuniu cerca de 400 partici-
pantes, metade dos quais AFRs.
 
Desse momento em diante, a Afresp foi angariando apoios institucio-
nais de inúmeros órgãos e entidades dos setores público e privado, 
dentre os quais destacam-se, além do próprio BID, a Febrafite, o Si-
nafresp, a Fenafisco, o Sindaf-SP, o CCiF-Centro de Cidadania Fiscal, 
a FGV, a Fiesp, o Instituto ETCO, o CIAT-Centro Interamericano de 
Administrações Tributárias, o ENCAT-Encontro Nacional dos Coorde-
nadores e Administradores Tributários e, mais recentemente, a APM-
-Associação Paulista de Municípios, todos eles sensíveis às propostas 
propugnadas pelo Movimento VIVA.
 
A Afresp assumiu papel relevante nessas discussões e isso a levou a 
apresentar suas propostas em vários fóruns, tais como a Reunião do 
Encat, em Brasília; a Assembleia da Febrafite, em Belo Horizonte; a 
reunião do Comsefaz-Comitê de Secretários de Fazenda, em Cuiabá; 
da COGEF-Comissão de Gestão Fazendária, em Salvador; Congres-
so da Febrafite, em Fortaleza; Seminário Reforma Tributária e Justiça 
Fiscal, em Curitiba, além de diversos outros contatos.
 
Como entidade associativa, é claro que a Afresp deve responder aos 
desafios impostos por uma crise econômica sem precedentes, que é 
paralela a uma outra crise que afeta diretamente a classe fiscal do 
nosso Estado. Apesar das ameaças, a Afresp cumpriu com êxito seu 
planejamento orçamentário no ano de 2016, mostrando, uma vez 
mais, sua solidez financeira. Nosso bom desempenho no exercício 
está expresso na realidade dos números. O resultado operacional 
das atividades da Afresp passou de R$ 730 mil em 2015 para R$ 4 
milhões em 2016. Como no exercício anterior, esse resultado foi al-
cançado sem que fossem utilizadas as receitas financeiras para cobrir 
custos/despesas correntes, mantendo assim a rentabilidade total dos 
investimentos. Considerando os resultados financeiro e patrimonial, 
alcançamos um resultado líquido de R$ 7,9 milhões. 

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

Nosso plano de saúde, a Amafresp, mesmo em um cenário de crise 
econômica, apresentou um saldo de inscrições positivo. De janeiro a 
dezembro de 2016, o plano recebeu 820 novas inscrições, sendo 

que 700   dos novos inscritos estão na faixa etária de 0 a 43 anos.  
Além disso, a Amafresp também iniciou um processo de recontratu-
alização e revitalização da sua rede credenciada, além de ajustes e 
outras mudanças operacionais, para manter a rede credenciada ativa 
e funcional.

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

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

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

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

Com muita segurança, podemos dizer que a Afresp, sem descuidar 
das atividades associativas e de sua solidez econômico-financeira, 
ampliou significativamente suas atividades em prol da valorização da 
classe que representa, expandindo as fronteiras de sua participação 
em debates públicos sobre temas de interesse da sociedade,  bus-
cando alianças externas e ajudando a projetar a imagem de uma 
categoria profissional atuante e capaz.
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Relatório dos auditores independentes
sobre as demonstrações contábeis

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

OPINIÃO

Examinamos as Demonstrações Contábeis da ASSOCIAÇÃO 
DOS AGENTES FISCAIS DE RENDAS DO ESTADO DE SÃO 
PAULO - AFRESP, que compreendem o Balanço Patrimonial 
em 31 de Dezembro de 2017 e as respectivas Demonstra-
ções 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.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referi-
das apresentam adequadamente, em todos os aspectos rele-
vantes, a posição patrimonial e financeira da ASSOCIAÇÃO 
DOS AGENTES FISCAIS DE RENDAS DO ESTADO DE SÃO 
PAULO - AFRESP, em 31 de dezembro de 2017, o desempe-
nho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exer-
cício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, aplicáveis às Entidades supervisionadas 
pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.

BASE PARA OPINIÃO

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsa-
bilidades, em conformidade com tais normas, estão descri-
tas na seção a seguir intitulada “Responsabilidade do au-
ditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos 
independentes em relação à Companhia de acordo com os 
princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Pro-
fissional e nas Normas Profissionais emitidas pelo Conselho 
Federal de Contabilidade – CFC e cumprimos com as demais 

responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acre-
ditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e 
apropriada para fundamentar nossa opinião.
OUTRAS INFORMAÇÕES QUE ACOMPANHAM AS 
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E O RELATÓRIO DO 
AUDITOR

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

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

RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO E DA GO-
VERNANÇA PELAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

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

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

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

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

• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o contedo 
das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e 
se as demonstrações contábeis representam as corres-
pondentes transações e os eventos de maneira compatível 
com o objetivo de apresentação adequada.

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

o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, 
omissão ou representações falsas intencionais.

• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes 
para a auditoria para planejarmos procedimentos de 
auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com 
o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos 
controles internos da Companhia.

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

• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administra-
ção, da base contábil de continuidade operacional  
e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se exis-
te uma incerteza significativa em relação a eventos ou 
circunstâncias que possa causar dúvida significativa em 
relação à capacidade de continuidade operacional da 
Companhia. Se concluirmos que existe uma incerteza sig-
nificativa devemos chamar atenção em nosso relatório de 
auditoria para as respectivas divulgações nas demonstra-
ções contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, 
se as divulgações forem inadequadas.  Nossas conclusões 
estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas 
até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou con-
dições futuras podem levar a Companhia a não mais se 
manter em continuidade operacional.

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

Fornecemos também aos responsáveis pela governança 
declaração de que cumprimos com as exigências éticas 
relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de indepen-
dência e comunicamos todos os eventuais relacionamen-
tos ou assuntos que poderiam afetar consideravelmente 
nossa independência, incluindo, quando aplicável, as 
respectivas salvaguardas.

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

Member

MILTON MIRANDA RODRIGUES
Sócio-Diretor

Contador CRC 1SP 112905/O-5 

São Paulo,26 de março de 2018.
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Parecer do Conselho
Deliberativo

Ofício Conselho Deliberativo n.º41/18

São Paulo, 10 de julho de 2018.

Prezado Senhor Presidente,

Comunicamos que na Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo, realizada em 30 de junho de 
2018, o plenário discutiu como assunto de pauta o parecer da Comissão Fiscal referente ao Balanço 
Anual de 2017.

Após ampla discussão sobre o assunto, o Conselho deliberou, por unanimidade dos votos, aprovar as 
contas do Balanço Anual do exercício de 2017, conforme parecer da Comissão Fiscal anexo. 
  
Sendo o que se apresenta para o momento, renovamos votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

Sr. Rodrigo Keidel Spada
Presidente da Diretoria Executiva da AFRESP

Luiz Carlos Toloi Junior
Presidente do Conselho Deliberativo
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Diretora: AFR Angela Manzoti Nahman

Vantagens e diferenciais aos associados da Afresp: o Clu-
be de Benefícios é responsável por firmar convênios entre a 
Afresp e empresas de diferentes segmentos, como livrarias, 
hotéis, concessionárias e escolas, a fim de captar descontos 
especiais aos AFRs e familiares.

Atualmente, a rede é composta por 300 parcerias, sendo que 
148 conveniados fazem parte do ramo hoteleiro.

Novas Parcerias

Livraria Cultura  |  Tobias Viagens |  Starkey    
Núcleo de audiologia  |   Cheirinho de Mãe 

Campanha do Agasalho
Outra importante ação realizada no ano de 2017 foi a Cam-
panha do Agasalho, iniciativa do Fundo Social de Solida-
riedade do Estado de São Paulo. Pelo 6º ano consecutivo, 
a Afresp apoiou esse projeto e contribuiu com a doação de 
várias caixas de roupas, agasalhos e sapatos.

Ingressos do Cinemark
No ano de 2017, o Clube vendeu 1.500 ingressos do Cinemark.

Escolas e Faculdades

Hotéis 

Lazer

Academias

Centros Estéticos

Farmácias

83 conveniados

148 conveniados

21  conveniados

11  conveniados

31 conveniados

6 conveniados

Parcerias  
em números

Clube de Benefícios 
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Eventos
Diretora: AFR Vanessa Murayama 

6º Encontro da Família Afresp

O evento aconteceu em outubro no Vale Suíço Resort, em Itapeva (MG). Estiveram presentes na confra-
ternização 423 pessoas, entre AFRs e familiares.

11º e 12º Torneios  Estaduais de  Poker

Aconteceram nos meses de abril e setembro, na sede da Afresp. Participaram, respectivamente, 55 e 
59 associados da capital e interior. Os vencedores foram Osório Moreira Lima, de Araraquara, na 11ª 
rodada e Bruno Lopes Barreira da Cunha, de Taubaté, na 12ª rodada.

Ranking Hold’em na Capital

Durante 2017, foram realizadas doze rodadas, que contaram com a participação de 50 associados e 
familiares. Para animar os participantes, um happy hour antecedia o ranking.

Mais Eventos

Confraternização de Fim de Ano da Diretoria Executiva e Conselho Deliberativo
Dia das Crianças 
Aniversariantes do Mês
Festa dos Colaboradores 
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Aposentados
Diretora: AFR Mara Tomasseti

Durante o ano de 2017, associados aposentados partici-
param de passeios e atividades socioculturais da Afresp: 
Ginástica ao Ar Livre e Piquenique no Parque Ibirapuera, 
Aposentados na Estrada: Paranapiacaba e São Roque, Mu-
sical 60! Década de Arromba e a Caminhada na Estrada 
Velha de Santos, almoços, cafés da tarde e jantares, Home-
nagens aos Aposentados e Jubileu de Ouro.

228 aposentados, 
referentes ao ano 

de 2016

18 Jubilados de Ouro, 
associados que comemoram 

50 anos de Afresp

Festival Afresp Music

A primeira edição do Festival, realizada em novembro de 2017, reuniu colegas e fami-
liares, no The Blue Pub, em São Paulo.

Com o objetivo de criar um ambiente de integração, o evento ganhou com a par-
ticipação de bandas formadas exclusivamente por Agentes Fiscais de Rendas: Los 
Farmers (capital e Jundiaí), GDocs Perdidos (DRT-14) e Causa Mortis (DRTC – III e 
DTI). O encerramento contou com a participação da Bravo´s Band.

Eventos

Homenagens

Jubilados
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Previdência
Diretora: AFR Antônia Emília Pires Sacarrão

Dentro da estrutura da Afresp, o departamento de Previdên-
cia tem uma atuação especial: é responsável por orientar os 
associados aposentados e pensionistas que optaram pelo 
regime de aposentadoria previsto na lei 14.653, de 22 de 
setembro de 2012, editada com base no § 14 do artigo 40 
da Constituição Federal.

Desta forma, o departamento precisa avaliar cada caso se-
paradamente e, para isso, conta com as informações presta-
das pela SPPrev.

Por não estar ligado à parte financeira ou patrimonial da 
Afresp, o departamento lida mais diretamente com o asso-
ciado, no que diz respeito à assistência na solução de pro-
blemas, como incoerências em relação a pagamentos ou 
andamento de processos. Além disso, a Associação oferece 
orientação especializada na solicitação dos documentos ne-
cessários para os diversos processos, como aposentadoria, 

perícia médica, concessão de isenção de Imposto de Renda 
e redução da contribuição previdenciária (os dois benefícios 
antecedentes previstos em lei a portadores de doenças gra-
ves). Nesse mister, o departamento manteve contínuo relacio-
namento com a Ambiental, Secretaria da Fazenda, Receita 
Federal e Sinafresp.

Nos últimos anos, houve um aumento na procura do serviço 
de orientação previdenciária pelos associados, mas o depar-
tamento conseguiu responder a todos os casos, especialmen-
te devido à presteza das informações da SPPrev, que vem 
aprimorando seus sistemas de informação e atendimento de 
seus profissionais.

O trabalho não se limitou ao atendimento ao associado, mas 
teve oportunidade de compartilhar experiência e contribui-
ção mútua com outras áreas, como, por exemplo, a Ama-
fresp e os departamentos Jurídico e de Aposentados.
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Esportes
Diretor: AFR Milton Nakanishi

O esporte uniu mais colegas e familiares em 2017. Um dos 
eventos esportivos que mais colaborou para isso foi o XX 
Campeonato Estadual de Futebol da Afresp “Luiz Dias”, que 
contou com a participação de filhos e cônjuges de AFRs na 
escalação dos times. Ao total, foram inscritos 227 jogadores 
das 18 Regionais nos sete times que disputaram o torneio, 
que teve a equipe de Campinas/Jundiaí como campeã. Den-
tre eles, 31 eram filhos e cônjuges de AFRs, conforme mostra 
o gráfico abaixo.

A novidade foi bem aceita pelos colegas: todos os times ti-
veram, pelo menos, um familiar participando dos jogos. Os 
AFRs veteranos também marcaram presença na formação 
das equipes, com dois jogadores acima de 48 anos que trou-
xeram a experiência para os campos.

Além disso, os colegas mais experientes se encontraram três 
vezes no Encontro dos Veteranos, momento em que os cra-
ques do passado se organizam em times para jogar futebol 
de maneira descontraída. Em 2017, eles ganharam unifor-
mes de cores azul e laranja, que desde então foram adota-
dos para os demais encontros.

Um dos passeios mais tradicionais e concorridos organiza-
dos pelas diretorias de Esportes e Aposentados é a Cami-
nhada pela Estrada Velha de Santos. Houve duas edições 
em 2017, que contaram com a participação de mais de 120 
pessoas, entre associados e familiares.

Os associados participaram mais das corridas. As que mais 
receberam atletas fiscais foram a da Tribuna de Santos e a 
Maratona de Revezamento do Pão de Açúcar. Foram nes-
sas provas que os corredores e seus familiares participaram 
também de uma recepção na Regional de Santos e na sede 
da Afresp, com direito a almoço de confraternização e uma 
sessão de massagem, em São Paulo.

Por falar em Regionais, elas receberam, em 2017, uma ver-
ba de R$ 150 mil para realizar atividades esportivas com 
seus associados. Isso possibilitou a organização de eventos 
em quase todas as cidades onde a Afresp tem uma sede.

86%

14%

Associados

Filhos e 
cônjuges 

XX Campeonato 
Estadual de 

Futebol da Afresp 
“Luiz Dias”

Confira os eventos realizados 
pelas Regionais:

ABCD: torneio de kart

Araraquara: torneio de Tênis e de poker

Bauru: aulas de tênis com professor e torneio de Kart

Campinas: 2º festival de natação

Franca: torneio de poker

Jundiaí: Projeto Match Point

Marília: churrasco fitness e águas de março

Osasco: torneio de kart

Presidente Prudente: futebol society e 
torneio de tênis de campo

Ribeirão Preto: 2º Torneio de Xadrez e Tor-
neio Poliesportivo

Santos: torneios de poker e tênis

São Paulo: Campeonato de Kart

Sorocaba: torneios de tênis, truco e poker

Taubaté: Noite do Tênis, torneio de poker e kart
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Ouvidoria
Diretor: AFR Francisco L. Ramalho Netto

Dadas as dificuldades enfrentadas pela categoria, no exercício 
de 2017, a demanda pelos serviços da Ouvidoria apresentou 
pequena variação em relação ao ano de 2016. Foram 184 
mensagens recebidas pelo departamento em 2017 contra 180 
no ano anterior.

Contudo, apesar do discreto aumento, houve melhora nas con-
sultas recebidas, que se tornaram mais objetivas e voltadas prin-
cipalmente à área de saúde. A impressão tida é que a Ouvidoria 
ficou mais conhecida e passou a ser mais requisitada, integran-
do-se ao cotidiano do associado. Esse, por sua vez, compreen-
deu melhor a importância da ferramenta e começou a utilizá-la 
com mais propriedade e objetividade.

Paralelamente, o setor procurou dar mais agilidade às so-
licitações e buscou encaminhá-las, sempre que possível, di-
retamente à área responsável pelo atendimento. Com isso, 
a despeito da complexidade das respostas, a assistência foi 
realizada em um prazo menor e foi reduzido o fluxo de in-
formações, aliviando as diretorias e gerências.

Tal política possibilitou controle de recebimento, prazos mais 
efetivos e, consequentemente, redução do prazo de resposta 
ao associado solicitante. Já em 2018, a Ouvidoria pretende 
fornecer à diretoria elementos que permitam um diagnóstico 
das principais demandas dos associados, de maneira a cor-
rigir, pontualmente, as relações associativas.

Veja o número de atendimentos por áreas da Afresp:

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

184Total
Amafresp
Regionais

Jurídico
Ouvidoria

Aposentados
Financeiro

Comunicação
InvestAfresp

158
2
2
1

6
1
3

11
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Administração
Diretora: AFR Angela Manzoti Nahman

Quando a sustentabilidade é integrada às ações estratégicas 
empresariais, contribui para redução dos impactos ambien-
tais e também estimula as pessoas a adotarem novas práti-
cas e mudarem velhos hábitos. Medidas simples fortalecem 
o compromisso com práticas sustentáveis, aumentam a efi-
ciência dos processos e proporcionam qualidade de vida. 
Isto é o que move o espírito de inovação presente na Afresp.

Reciclagem
2º ano de parceria com a Pró-Ambiente, empresa de 
reciclagem responsável pela retirada mensal de todo os 
resíduos recicláveis.

Óleo de cozinha usado
Mensalmente, o Conjunto Hospitalar do Mandaqui re-
tira o óleo de cozinha usado na Associação e o trans-
forma em sabão em pedra. O material é reutilizado 
pelo setor de administração e a sobra é distribuída 
aos colaboradores interessados.

Economia de energia
Substituição das lâmpadas de vapor metálico por 
lâmpadas de LED no saguão da Sede.

Redução de custos
A implantação do novo sistema de emissão de etique-
tas de correio diminuiu em 50% os custos de material 
e mão de obra.

Relação custo-benefício
Padronizar os materiais de higiene ajudou a reduzir 
custos e melhorar a qualidade dos equipamentos nas 
dependências da Sede e Regionais.

Inovação 
Na Sede da Afresp, o sistema de incêndio foi mo-
dernizado: os disparos de alarme, responsáveis por 
identificar fumaça ou fogo, foram reduzidos quando 
não há ocorrência de incêndio e programados sepa-
radamente por andar.
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Assuntos Estratégicos 
e Comunicação 
Diretor: AFR José Roberto S. Lobato

Investir em conhecimento e desenvolver ou participar de pro-
jetos de interesse público ou da classe e que abram espaço 
para novas experiências é o que move o departamento de 
Assuntos Estratégicos e Comunicação. Desde 2015, a Afresp 
discute a crise do fisco paulista e suas relações com a crise 
da tributação do consumo no Brasil. Em 2017, o desafio foi 
aprofundar essa discussão e ampliar o diálogo com um cír-
culo maior de organizações públicas e privadas do Brasil e 
do exterior, buscando encontrar respostas e saídas para essa 
crise, que, afinal, afeta a todos.

O Movimento VIVA, lançado em janeiro e promovido numa 
parceria inédita com o Banco Interamericano de Desenvol-
vimento (BID), foi um dos destaques nesse sentido. O pro-
jeto foi desenvolvido em três etapas– Rodadas Regionais, 
Workshop Preparatório e Seminário Internacional – e reuniu 
aproximadamente 900 participantes, preocupados com a 
crise do fisco estadual e com a urgência de uma reforma 
tributária da base do consumo, ampla e sem remendos.

Movimento VIVA 
Número de participantes
Lançamento do projeto -150

Rodadas Regionais - 250
Workshop preparatório - 60

Seminário Internacional: Tributo ao Brasil - 400

Um dos grandes produtos conquistados durante o proces-
so de criação do Movimento VIVA foi a formação de uma 
importante rede de apoiadores, que inclue organizações 
como o próprio BID, o Centro Interamericano de Adminis-
trações Tributárias, o Encontro Nacional de Coordenado-
res e Administradores de Tributos Estaduais (ENCAT), a 
Fundação Getúlio Vargas (FGV), o Centro de Cidadania 
Fiscal (CCiF), a FIESP, o Instituto Brasileiro de Ética Con-
correncial (ETCO), o Sinafresp, a Febrafite, a Fenafisco, 
a Associação Paulista de Municípios (ACP) e a Secretaria 
da Fazenda do Estado de São Paulo.
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Um outro objetivo, surgido no decorrer do projeto, foi a 
produção de conteúdos que refletissem o pensamento da 
classe, incentivando o processo participativo importante 
para o momento atual vivido pelos Agentes Fiscais de Ren-
das. Para isso, foi criado, em parceria com a agência Plural 
Web, o novo website do Movimento VIVA e, nele, foi incor-
porada uma plataforma colaborativa – Mapa da Crise – 
Sistema de Solução Compartilhada –, que funcionou como 
acervo de ideias, artigos, materiais audiovisuais e outros 
que identificassem, a partir da atuação dos AFRs, as causas 
e as soluções da crise do fisco.

Por outro lado, o desenvolvimento de conteúdos off-line 
durante a primeira fase do projeto, como folders, e-cards 
e banners, contou com o auxílio da agência Fermento. A 
organização e a concepção visual do evento também foram 
trabalhadas em conjunto e em estreito diálogo com a em-
presa contratada.

Informação em tempo real

Algumas ideias do departamento incluíram investir em conte-
údos que transitassem entre o analógico e o digital. Em longo 
prazo, a intenção é explorar novas estruturas de divulgação e 
analisar periodicamente o comportamento da audiência.

O projeto de elaboração do novo site da Associação, execu-
tado pela Plural Web, foi colocado em prática. Visualmente 
mais atrativo e moderno, o canal de comunicação possibi-
litará visualizar conteúdos personalizados, além de acessar 
de forma rápida e fácil os serviços oferecidos pela Afresp.

Transparência

A Afresp acredita que o processo de diálogo continua sen-
do chave da comunicação estratégica. Questões como a 
da Reforma Tributária não se resolverão sem um amplo 
concerto de atores sociais como os apoiadores do Movi-
mento VIVA. Para manter e ampliar essa rede, a questão 
fundamental é estabelecer um ambiente da mais absoluta 
transparência, impedindo que os conflitos entre atores so-
ciais tão diversos aumentem impedindo qualquer avanço. 
A transparência é, portanto, condição indispensável para 
uma relação de confiança. O mesmo deve ocorrer em rela-
ção aos associados.

Por isso, a Associação sempre adotou posturas transparen-
tes, principalmente quando foi requerida, por exemplo, em 
oportunidade inédita de atuação em assuntos estruturantes 
da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, a chan-
cela do Movimento VIVA ao Projeto de Lei da Transparên-
cia dos Critérios de Conformidade Tributária.
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Tecnologia da Informação
Diretor: AFR Denis da Cruz Mângia Maciel

O departamento de Tecnologia da Informação da Afresp age 
pensando na proteção das informações dos associados, como 
dados cadastrais, do plano de saúde e de seguros. Para man-
ter e reforçar essa segurança, a Afresp conta com a consul-
toria da Proteus, empresa especialista em análise e gerencia-
mento de riscos, que continuamente promove melhorias para 
adaptação às mudanças tecnológicas.

Além disso, a Associação, no quesito “Sistemas”, investiu na 
implementação da SP-e (Solicitação de Pagamento Eletrôni-
ca) no TOTVS para todos os departamentos da Afresp, em 
virtude da solicitação da Diretoria Financeira. O projeto tem 
o objetivo de modernizar processos internos da Associação, 
ao mesmo tempo que propicia redução de gastos com papel 
e atende a princípios de sustentabilidade. Foi implantado tam-
bém o Módulo Gestão Jurídica TOTVS para o departamento 
Jurídico, proporcionando agilidade e redução de atividades 
repetitivas e de pouco valor agregado.

Houve também o desenvolvimento, atualização e implantação 
dos aplicativos disponibilizados nos sites Afresp e Amafresp, 
como Atualização Cadastral para associados com opção 
para Débito Automático, Campanhas de Saúde, Encontro 
da Família Afresp e Loja, que permite a inscrição em eventos 
como o 12º Torneio Estadual de Poker.

Para a Amafresp foi feita a adequação nos sistemas específi-
cos, para o cumprimento das exigências da Agência Nacional 

de Saúde: SIB-XML (Sistema de Informações de Beneficiários), 
SIP-XML (Sistema de Informações de Produtos), TISS (Troca de 
Informação de Saúde Suplementar) e TUSS (Tabela de Proce-
dimentos - Terminologia Unificada em Saúde Suplementar).

No gerenciamento de informações, os sistemas TOTVS e 
Afresp, nas plataformas ZIM e SQL Server, passaram por ma-
nutenção periódica para adequar-se às transformações do 
dia a dia, da legislação e de acordo com as necessidades dos 
setores da Associação e de seus associados.

Já em infraestrutura, a renovação contínua do parque tec-
nológico na sede e nas regionais, além dos investimentos 
em infraestrutura de redes, servidores, dispositivos wire-
less para acesso à internet e boas instalações, garantiu a 
melhoria no trabalho dos colaboradores e a rapidez no 
atendimento ao associado.

Foi implantada também, em 2017, a metodologia Ágil Scrum, 
que aperfeiçoa o planejamento dos projetos, na medida em 
que reforça o envolvimento e a responsabilidade dos usuários 
solicitantes desde a especificação dos requisitos à homologa-
ção final. Isso acontece porque o projeto é dividido em ciclos 
com tarefas definidas e limitadas. Cada um deles deve ser 
validado pelo usuário, o que possibilita mais transparência e 
flexibilidade às mudanças. Nossa expectativa é que a ferra-
menta auxilie também os usuários na determinação das prio-
ridades dos projetos demandados à T.I.
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Recursos 
Humanos
Diretor: AFR José Carlos Libano

A confiança e o respeito pelo colaborador sempre foram as 
bases para os valores que guiam a Associação ao longo de 
seus 70 anos de existência. Por isso, a Afresp investe constan-
temente em pesquisas que consigam detalhar o perfil de seu 
clima organizacional. O objetivo é identificar o grau de sa-
tisfação dos funcionários e a relação que desenvolvem com a 
política, a gestão, os benefícios e os princípios da Associação.

Consultoria Internacional

Em 2017, os 225 funcionários que integram o quadro de 
colaboradores da Afresp foram convidados a participar da 
pesquisa de clima organizacional desenvolvida pela consul-
toria internacional Great Place to Work. O resultado fun-
cionará como subsídio para elaborar as ações que deverão 
estar presentes no novo planejamento estratégico.

A pesquisa atestou que mais de 70% dos colaboradores 
aprovam a qualidade do clima organizacional na Associa-
ção. Ao alcançar tal índice e receber o selo de certifica-
ção Great Place to Work, a Afresp se torna elegível para 
concorrer ao título de melhores empresas brasileiras para 
trabalhar, iniciativa que reconhece as organizações que va-
lorizam seu quadro de funcionários.

Gestão de pessoas em números

Benefícios aos colaboradores

A qualidade de vida dos colaboradores está relacionada ao 
ambiente de trabalho e aos benefícios oferecidos. Valorizar a 
dedicação dos funcionários é algo essencial para que a Asso-
ciação cresça cada vez mais, de dentro para fora, ano após

ano. Confira abaixo alguns dos auxílios oferecidos:

Auxílio alimentação |  Assistência odontológica  |  Assis-
tência médica |  Auxílio-creche |  Programa de vacina-
ção antigripe | Brinde de páscoa e natalino |  Programa 
de incentivo à educação

O vale-alimentação é concedido somente aos colaboradores 
das Regionais, Centros de Convivência e Portaria da Sede. 
Por outro lado, os colaboradores da sede têm à disposição um 
refeitório com custo simbólico de R$ 0,10 ao mês.

Desde janeiro, a Unimed Fesp foi contratada para prestar ser-
viços de assistência médica aos colaboradores. A Afresp tam-
bém deu início à parceria com a Unimaxx para administrar o 
contrato junto à Unimed e fornecer palestras e programas de 
prevenção a saúde. A assistência odontológica continua sen-
do fornecida pela Odontoprev. Além disso, conforme Conven-
ção Coletiva de Trabalho de 2017, o auxílio-creche foi fixado 
em R$ 221,55 para as colaboradoras que tenham filhos com 
até sete anos de idade.

Incentivo à educação

39 cursos realizados, totalizando investimento de R$ 42 mil.
Os treinamentos, cursos de curta duração e pós-graduação 
efetuados fazem parte da rotina de trabalho de cada área 
e são essenciais para atualização de informações e conheci-
mento de novas práticas de trabalho.

Cursos por área de atuação
Saúde - 9 | Comunicação - 4 | Administração/Financei-
ro - 6 | Gestão de Pessoas - 7 | Seguros - 3 | Tecnologia 
da Informação - 7 | Jurídico - 3

Comodidade

A fim de oferecer mais comodidade ao colaborador, a Afresp pas-
sou a disponibilizar a todos que possuem e-mail corporativo o aces-
so ao Portal TOTVS. Nele são visualizados mensalmente os holerites, 
os registros de ponto eletrônico e os informes de rendimentos do ano 
correspondente. Essa ação, alinhada às principais práticas sustentá-
veis do mercado, reduz o custo com papel e impressão.

Novidades:
• Em 2017, o reajuste salarial foi fixado em 5,15%.
• O menu “Trabalhe Conosco” foi reformulado no site 

da Afresp e agora conta com sistema interno do TO-
TVS Gestão de Pessoas.

• O projeto de avaliação de desempenho continua 
sendo aperfeiçoado. A iniciativa conta com o mape-
amento de competências técnicas e comportamen-
tais de cada cargo e setor.

225

93

132

pessoas compõem
o quadro colaboradores

Além de: 9 estagiários e jovens aprendizes

Homens

Mulheres
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Fundafresp
Coordenador: AFR José Rosa

O que move o Fundafresp (Fundo de Assistência Social da 
Afresp) é a seguinte frase: fazer o bem sem olhar a quem. 
Afinal, foi a doação anônima e voluntária de mais de 2200 
associados filiados ao Fundo que possibilitou o repasse de 
R$ 649.200,00 em doações mensais a 159 instituições as-
sistenciais em 2017.

Mais do que as doações mensais, foi no início de 2016 
que as 22 entidades vencedoras do Edital 001/2016 fo-
ram agraciadas com os repasses de até R$ 50 mil para a 
realização de construção ou reforma, compra de mobiliá-
rio, equipamentos, contratação de profissionais, melhora 
das instalações físicas ou a implantação de um projeto, 
serviço ou rotina que acrescentasse valor social a entidades 
de auxílio a crianças, adolescentes ou idosos em situação 
de vulnerabilidade social.

No total, as entidades receberam R$ 961.500,00, em ceri-
mônias que aconteceram nas instituições, sedes Regionais 
da Afresp ou nas próprias DRTs, e que contaram com a pre-
sença de AFRs, dos representantes das instituições eleitas, 

diretores Regionais da Afresp, autoridades administrativas 
e políticas de cada região, que puderam conhecer um pou-
co mais sobre os ideais e objetivos do Fundafresp.

Além delas, outras 30 instituições que haviam se ins-
crito para o Edital 001/2016 e não foram eleitas pelos 
associados, receberam um incentivo de R$ 6.000,00. 
Tal decisão foi tomada pela Comissão do Fundafresp, 
que reconheceu a importância social dos projetos e tra-
balhos desempenhados pelas entidades. Para chegar 
a esse número, tomou-se o cuidado de verificar quais 
delas haviam recebido doações anteriores, de forma a 
respeitar o interstício de dois anos previsto no Regula-
mento do Fundo.

Veja abaixo quais instituições foram escolhidas pelos asso-
ciados filiados ao Fundafresp no Edital 001/2016:

DRT 2 - LITORAL 
Assistência à Infância de Santos Gota de Leite 
– R$ 49 mil | Compra de brinquedos para o playground 
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DRT 3 – VALE DO PARAÍBA
Casa da Amizade de Pindamonhangaba 
R$ 50 mil | Construção de uma padaria artesanal

DRT 3 – REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 
Lar Fraterno da Acácia, de Jacareí
R$ 50 mil | Troca da cobertura, ampliação e modernização 
do centro de vivência

DRT 4 – SOROCABA 
Centro Social São José, de Sorocaba 
R$ 50 mil | Reparo da cobertura existente, aumentar pa-
redes, alterar iluminação, pintura e colocação do piso do 
salão social comunitário

DRT 5 – REGIONAL DE CAMPINAS 
AMIC – Amigos da Criança – Centro Espírita Fé e 
Amor, de Campinas 
R$ 43 mil | Compra de equipamentos e contratação de pes-
soal para oficina de música

DRT 5 - REGIONAL PIRACICABA 
Avistar, de Piracicaba 
R$ 50 mil | Aquisição de móveis 

DRT 6 – RIBEIRÃO PRETO 
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 
de Ribeirão Preto 
R$ 22.500,00 | Aquisição de conjunto de refeitório com 
dez cadeiras em resina plástica 
Associação Grupo Rio-Pardense Amigos do De-
ficiente Físico 
R$ 27 mil | Colocação de forro na sede própria

DRT 6 – REGIONAL DE FRANCA 
Casa São Camilo de Lellis, de Franca 
R$ 50 mil | Acabamento de residência de acolhimento ins-
titucional de mulheres em situação de violência doméstica e 
de seus filhos

DRT 7 – BAURU 
Associação Legião Filantrópica Jauense 
R$ 46.500,00 | Compra de televisão, tablets e notebooks

DRT 8 – SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 
Lar dos Velhos São Camilo de Leles de Buritama 
R$ 50 mil  Melhoria nas instalações elétricas  
Associação Evangélica Lar de Betânia, de São 
José do Rio Preto 
R$ 50 mil | Compra de uma máquina de lavar e secar industrial 
Centro Social de Votuporanga
R$ 50 mil | Aquisição de materiais para a organização de 
eventos beneficentes na cidade

DRT 9 – ARAÇATUBA
Associação Penapolense de Proteção à Infância 
e a Juventude Anjo da Guarda 
R$ 25.500,00 | Troca de parte do telhado da instituição
Casa do Menor Leda Furquim Atílio em Andradina
R$ 24.500,00 | Construção do playground

DRT 10 – PRESIDENTE PRUDENTE
Congregação das Irmãzinhas dos Anciãos 
Desamparados, de Presidente Prudente 
R$ 50 mil | Instalação de aquecedor solar

DRT 11 – MARÍLIA
Associação Amor de Mãe de Marília
R$ 50 mil | Contratação de assistente social, auxiliar ad-
ministrativo, e compra de computador e projetor multimídia

DRT 12 – ABCD
Creche Jesus de Nazareth, de São 
Bernardo do Campo 
R$ 50 mil | Instalação de cobertura de policarbonato 
desde a entrada dos portões até o acesso dos espaços 
físicos da instituição

DRT 13 – GUARULHOS
Lar dos Velhinhos São Vicente de Paulo
de Guararema
R$ 50 mil | Construção de espaço apropriado para realiza-
ção de atividades de fisioterapia

DRT 14 – OSASCO
Associação Beneficente Lar do Caminho,
de Juquitiba
R$ 34 mil | Aquisição de veículo Fiat Uno 2016

DRT 15 -  ARARAQUARA
Nosso Ninho Therezinha Maria Auxiliadora,
de Araraquara
R$ 50 mil | Reforma da residência inclusiva

DRT 16 – JUNDIAÍ
Associação Acolhimento Bom Pastor, de Jundiaí 
Pintura do espaço, compra de notebook, datashow e de 
equipamentos para oficinas de karatê, música e artesanato
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Assessoria Jurídica
Diretor: AFR Nelson Trombini Junior

A Assessoria Jurídica da Afresp oferece consultas jurídicas 
e judiciais aos associados sobre os mais diversos assuntos: 
Previdência, Amafresp, InvestAfresp, entre outros. Também 
presta suporte a questões de ordem pessoal, como inventá-
rio, partilha, pensão alimentícia e locação de imóvel.

Amafresp 
Elaboração de termos e contratos para operacionalização 
interna do plano.

Inscrição 
Apoio jurídico sobre o Regulamento da Amafresp e normas 
da ANS em assuntos como cadastro, inclusão, exclusão e 
suspensão de associados.

InvestAfresp
Validação de contratos em geral e pareceres jurídicos.

Financeiro 
Suporte na cobrança extrajudicial e judicial via sistema 
TOTVS. Aperfeiçoamento de termo de confissão de dívida, 
além de realização de pareceres jurídicos.

Eventos
Validação de contratos com os parceiros para realização 
de eventos.

Regionais
Elaboração de contratos em geral, pareceres e apoio ju-
rídico.

Presidência
Revisão e consolidação estatutária, e pareceres jurídicos 
com destaque para os questionamentos do Conselho Deli-
berativo, procurações, ofícios, etc.

Recursos Humanos
Análise de admissões e rescisões de contratos de trabalho.

Tecnologia da Informação
Validação de contratos, pareceres jurídicos e acompanha-
mento da prestação de serviços.

Previdência 
Interpretação legislativa, atendimento e acompanhamento 

a respeito de dúvidas sobre SPPREV (aposentadoria, con-
tribuição previdenciária, isenção do IR, malha fina IR, etc).

Esportes
Análise e elaboração de contratos, e orientação jurídica e 
judicial em programação de eventos esportivos.

Clube de Benefícios
Formalização de contrato de convênios em variados seg-
mentos, tais como hotelaria, concessionárias de veículos, 
escolas, farmácias, academias e centros de estética.

Ações tributárias e de cobrança

A fim de manter a saúde financeira da Associação, a as-
sessoria jurídica desenvolve ações de redução de passivo 
tributário (IPTU, ISS e Cofins). 

Além disso, realiza ações de cobrança de débitos de 
associados. Confira como é feito o contato com o asso-
ciado inadimplente:

Ações na área extrajudicial: o associado 
é notificado através de contatos telefônicos 
e e-mail para solucionar questões de ina-
dimplência.

1º

2º

3º

Ações para a composição em relação aos 
débitos de inadimplentes: caso a ação ex-
trajudicial não surta efeito, é feita a tentati-
va de conciliação com o associado.

Ações na área judicial: a ação atinge o âm-
bito judicial quando as condutas anteriores 
não produzirem mais resultado. Em 2017, 
foram distribuídas ações de cobrança judi-
cial (processos ordinários e de execução) 
aos associados inadimplentes na Amafresp, 
Seguro de Vida e mensalidade Afresp.
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Utilização da ferramenta TOTVS: 
mais transparência e rapidez

Uso do sistema TOTVS – Gestão de Pessoas para auxiliar nas 
cobranças, integrando departamentos Financeiro e Jurídico, e 
implementação dos softwares CRM e Sigajuri (gestão de rela-
cionamento com o cliente), a fim de permitir gestão interna mais 
rápida dos processos.

Ações contratuais

No decorrer deste triênio, diversas ações foram implementadas 
pela Diretoria da Afresp. Na oportunidade, foram firmados con-
tratos na Sede e Regionais de manutenção do patrimônio, pro-
jetos de novas edificações, prestação de serviços e locações de 
unidades. Destacamos as novas instalações do Centro de Con-
vivência Urbano (CCU), o que demandou contratos de locação, 
reforma, projeto arquitetônico, entre outros. Veja outras ações:

Marcas e patentes

• Revista Classe: o Instituto Nacional de Propriedade Indus-
trial (INPI) deferiu, em 21 de novembro de 2017, o pedido 
da Afresp de registro da marca Revista Classe.

• Marcas da Afresp: a Assessoria Jurídica procedeu ao depó-
sito de petições administrativas sobre renovação e prorro-
gação do decênio das marcas sob a tutela da Afresp.

• Alteração das marcas da Afresp: com a alteração das logo-
marcas Afresp, o departamento Jurídico se encarregou de 
realizar as devidas alterações no INPI, ou seja, intermediou 
todo o processo de protocolo e publicação das respectivas 
marcas na Revista INPI.

• Assessoria no processo eleitoral: realização de pareceres, 
editais, consultas e apoio jurídico para comissão eleitoral, 
Diretores Regionais, Conselho Deliberativo e também du-
rante eleição da Diretoria Executiva.

Outras ações realizadas

Processo de fiança locatícia | 107 associados foram benefi-
ciados com a fiança locatícia em 2017. O benefício é oferecido 
desde 2013.
Processos administrativos | Suspensão de associados, fun-
cionários e diretores envolvidos com a má utilização dos Centros 
de Convivência e elaboração de boletins de ocorrências nos ter-
mos estatutários.
Auxílio-jurídico | Elaboração de pareceres solicitados pelos 
membros da Diretoria Executiva e Conselho Deliberativo.
Acervo | Manutenção do acervo documental administrativo ju-
rídico da associação.

Contratos de cessão e 
aluguel de espaços
• Edifício sede: locação e cessão do 

auditório, espaço da cobertura, 
hall de entrada da Afresp, etc.

• Centros de Convivência: locação 
e cessão dos campos de futebol, 
salão de festas e demais espaços.

Comodatos
Contratos elaborados a fim de regula-
rizar a atividade dos profissionais de 
estética que fazem atendimento no 6º 
andar do edifício Sede da Afresp.
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Projetos
Diretor: AFR Renato Pei An Chan

Traçar o percurso de um projeto desde sua concepção até 
sua execução é o primeiro passo para determinar o su-
cesso da iniciativa e construir esse processo, em busca da 
eficácia do planejamento em gestão de projetos, demanda 
a utilização de metodologia em conjunto com habilidades 
e técnicas específicas.

Para auxiliar na condução de suas ações, a Afresp deu 
início à implementação da ferramenta web de gestão de 
projetos, a Artia. O departamento também desenvolveu 
a plataforma colaborativa Eureka Afresp. Trata-se de um 
banco de debates e ideias, que será disponibilizado para 
associados e colaboradores. A finalidade é que funcione 
como um canal de captação de sugestões que inspirem no-
vas propostas.

A Diretoria de Projetos traçou ainda perspectivas para a 
categoria dos Agentes Fiscais de Rendas do Estado de São 
Paulo. O objetivo foi diagnosticar a situação atual, cená-
rios futuros e desenhar ações estratégicas para a carreira. 
Estudos legislativos voltados a questões tributárias e classis-
tas também foram desenvolvidos ao longo do ano.
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Em 2017, o departamento de Seguros e Investimentos da 
Afresp finalizou o ano com 6.100 segurados. Para propor-
cionar atendimento personalizado, o InvestAfresp realizou 
mudanças estruturais, como a internalização dos serviços 
de Seguro de Vida, as renovações nas Regionais e os trei-
namentos para os colaboradores.

InvestAfresp em  números

Mudanças

Descentralização das renovações
Em maio de 2017, as renovações dos Seguros de Au-
tomóveis retornaram para as Regionais, com o objetivo 
de manter o estreito relacionamento entre colaborado-
res e associados.

Seguro de Vida
Com a assessoria da Olsch Consultoria, o InvestAfresp 
implementou a estratégia de internalização do Seguro 
de Vida. Desde a introdução do seguro de vida na asso-
ciação, há mais de 20 anos, o produto era vendido por 
prepostos de uma corretora parceira. Em 2017, os cola-
boradores da Afresp foram treinados e capacitados para 
ofertar o produto aos associados e dependentes. Essa de-
cisão, além de economizar recursos financeiros, permite 
um atendimento personalizado e ágil aos interessados.

Treinamento e Capacitação
Para oferecer o melhor suporte e proteção aos segura-
dos e familiares, o departamento investiu na realização 
de treinamentos de atualização, formação e qualificação 
profissional dos colaboradores da sede e Regionais.

Treinamento de Vendas  Treinamento de Pro-
dutos | Treinamento de Seguro de Vida

Inovação
Em 2017, o InvestAfresp aprimorou sua atuação no ramo de 
investimentos. Com benefícios e vantagens exclusivas, os ser-
viços garantem o futuro financeiro dos segurados e familiares.
• Previdência Privada: o produto permite acúmu-

lo de recursos, proporciona bem-estar à família do 
associado em longo prazo e se adapta perfeitamente 
ao perfil e expectativas do segurado.

• Vida: focado na proteção familiar, o seguro oferece 
coberturas completas e de acordo com as necessi-
dades do segurado e dependentes, além de garantir 
o futuro financeiro e a proteção contra invalidez e 
doenças graves.

Nova parceria com 
SulAmérica seguros 
Em agosto, o InvestAfresp ampliou as opções de ser-
viços aos associados e passou a oferecer pacotes com 
diversos tipos de assistências e coberturas nos ramos 
de automóvel, viagem e residencial, que variam de 
acordo com a apólice contratada.

Campanhas
Sorteio de Galaxy S8: em outubro, o InvestAfresp 
sorteou um smartphone para os associados que fize-
ram a reserva até o dia 1º de setembro no 6º Encon-
tro da Família Afresp, que aconteceu no Vale Suíço 
Resort. Ao todo, 93 AFRs participaram da promoção.
Viaje com o InvestAfresp: entre novembro de 
2016 e abril de 2017, 424 associados contrataram 
um seguro novo para concorrer aos prêmios da cam-
panha. Os brindes foram um vale-viagem da CVC, 
um tablet e uma cafeteira Nespresso.
Indique um Amigo para o InvestAfresp: 
com duração de quatro meses, a campanha premiou 
associado que recomendou a familiares ou AFRs 
aquisição de algum produto ou serviço InvestAfresp. 
Os indicados e os segurados participantes da pro-
moção ganharam uma caneca exclusiva do depar-
tamento e concorreram a um vale-seguro no valor de 
R$ 1.500, sorteado em janeiro de 2018.

InvestAfresp
Diretor: AFR Denis da Cruz Mângia Maciel

9.269
itens segurados

8 
tipos de serviços 

de Seguros e Investimentos

Seguro de Vida

Seguro Viagem

Consórcio

Previdência Privada

Seguro Pet

Seguro Residencial

Seguro Automóvel

Demais Ramos

Atendimento:  17colaboradores

Segurados

Capital: 38%
Regionais: 62%
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Principais ações  
e resultados 

Amafresp
Diretor: AFR Alexandre Lania Gonçalves

Novas Inscrições

De janeiro a dezembro, a Amafresp recebeu 861 no-
vas inscrições.

Prevenção à Saúde

Campanha Saúde da Amafresp

Tradicional evento de medicina preventiva, a Campanha 
Saúde de 2017, além de vacinas e exames, trouxe novida-
des: no mês de abril, a Amafresp proporcionou um dia ex-

clusivo de vacinação e prevenção para os filiados da melhor 
idade na sede da Associação.

Com a participação de 500 filiados com mais de 60 anos, 
a campanha ofereceu vacinas da gripe e pneumonia e dis-
ponibilizou diversos exames preventivos: glicemia, hepatite 
C, aferição da pressão arterial, Índice de Massa Corpórea 
(IMC), circunferência abdominal, bioimpedância com ava-
liação nutricional e teste da pisada.

Outro diferencial deste ano foram os exames supervisio-
nados pelos profissionais do Hospital do Coração (HCor), 
como testes de análise do desempenho cognitivo, equilíbrio, 
massa muscular, gordura corporal e avaliação de sintomas 
depressivos em filiados com mais de 60 anos.

Confira a quantidade total de procedimentos realizados du-
rante a Campanha:

Cidade Vacina 
Gripe

Vacina 
Pneumo Glicemia Pressão 

Arterial
Hepatite 

C IMC Bioimp.
Circunf.
Abdomi-

nal

Teste 
Pisada

Des.  
Cognitivo

Sint. Depres-
sivos

Marcha/
Equil.
Força

Avaliação
Postural

TOTAL
Exames

Sede 1861 171 600 613 599 241 175 * 124 128 120 73 2673

Pinheiros 179 10 69 71 68 42 41 42 50 * * * 383

Tatuapé 361 26 71 72 72 37 36 37 43 * * * 368

SEFAZ 432 22 151 152 151 49 40 * 143 * * * 686

Lapa 266 19 58 80 60 47 47 47 45 * * * 384

Gde. SP, Litoral  
e Interior 3694 315 925 923 950 644 288 536 460 * * * 4726

6793 563 1874 1911 1900 1060 627 662 865 128 120 73 9220
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DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIRETAMENTE LIGADAS AOS EXAMES

Despesa  Valor
Materiais - exames / Manutenção - Equipamentos / Brindes 
(Em 2017, acrescentamos o teste de Hepatite C)  

 13.937,69 

Honorário da Equipe Técnica/Operacional  26.497,70 

Locomoção / Alimentação  15.999,93 

Baropodometria / IMC/ Bioimpedância / Quick Massage (honorários)  27.217,00 

Material - Gráfica / Postagem- Resultados dos Exames  3.430,37 

Estrutura física  27.650,00 

Total  114.732,69 

DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIRETAMENTE LIGADAS ÀS VACINAS

Despesa  Valor
Divulgação / Material - Gráfica / Postagem  10.362,61 

Materiais / Brinde  32.822,96 

Estrutura física  27.650,00 

Honorário da Equipe Técnica/Operacional  26.755,27 

Locomoção / Alimentação / Quick Massage  22.848,57 

Total  120.439,41 

                         COMPARATIVO DE VALORES VACINA GRIPE AMAFRESP / REDE CREDENCIADA   

Despesas - Compra Direta Vacina Gripe + gesto vacinal de algumas cidades do interior R$ 227.693,00

Despesas Administrativas da Campanha      R$ 120.439,41

Total     R$ 348.132,41

Quantidade de vacina da gripe aplicada pela equipe Amafresp    6.520

Valor da vacina gripe compra direta Amafresp (produto + despesas admin.)   R$ 53,39

Valor médio da vacina gripe pago na rede credenciada    R$ 90,49

                                                                    DESPESAS VACINAS        
    

Gripe Pneumonia

Quant. 
Gripe

 Valor Gripe  Valor  Unit. 
Médio

Quant. 
Pneumo

 Valor 
Pneumo

 Valor  Unit. 
Médio

Equipe Amafresp (+ gesto interior) 6.520  227.693,00 34,92 488  75.960,00  155,66 

Rede Credenciada 498  45.065,00 90,49 75  14.325,04  191,00 
Total - Camapnha Geral 7018  272.758,00 563  90.285,04 

Total - Custos Vacinas   363.043,04 

                                               DESPESAS - EXAMES  (Capital / Litoral / Interior)  

Glicemia, Hepatite C, Pressão Arterial, Baropodome-
tria, IMC, Bioimpedância, Avaliação Postural, Avalia-
ção Cognitiva, Força Marcha e Equilíbrio 

Quantidade - Exames 
Realizados

Valor Total 
Despesas 

Valor Médio 
por exame

9.220 114.732,69 12,44
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Atendimento Domiciliar 
Amafresp (ADA)

Para oferecer mais qualidade de vida ao público idoso e 
otimizar custos, o Atendimento Domiciliar Amafresp (ADA) 
acompanha, monitora e orienta os filiados idosos com pato-
logias crônicas e acamados ou com dificuldade de locomo-
ção, por meio de visitas domiciliares de uma equipe forma-
da por médico, enfermeira e assistente social da Amafresp. 
Em 2017, foram realizadas 198 visitas médicas e 538 visitas 
de enfermagem a pacientes do programa.

Programa Geriatra de Confiança

Focado na saúde e no bem-estar dos associados da ter-
ceira idade, o programa Geriatra de Confiança tem como 
objetivo realizar atendimento preventivo, contribuir para 
o diagnóstico precoce de doenças e estabelecer vínculo 
de confiança entre o médico credenciado e o filiado. Em 
2017, foi firmada a parceria com 3 profissionais na capital 
e 2 em cidades do interior e foram realizadas 270 consul-
tas durante o ano.

Fundo de Reserva – Mudanças Legais

No segundo semestre de 2017, o Conselho Deliberativo 
da Afresp aprovou a proposta de alteração do artigo 38 
do Regulamento da Amafresp. As novas resoluções exi-
gem que parte do Fundo de Reserva fique reservado e 
possa ser remanejado com autorização da Agência Na-
cional de Saúde (ANS).

Alterações

A alteração aprovada instituiu o aumento do teto do Fun-
do de Reserva, de forma que atenda à nova reserva finan-
ceira exigida pela ANS e ainda haja um excedente que 
possa ser utilizado livremente de acordo com as necessi-
dades da Amafresp.

Além disso, foram determinados o valor mínimo do Fundo 
de Reserva para cumprir as exigências da ANS no que 
tange aos ativos garantidores das provisões técnicas; a 
recomposição imediata do fundo através de arrecadação, 
caso haja a insuficiência para manter o valor mínimo; e 
a divulgação mensal pelos veículos oficiais da Afresp do 
montante máximo do Fundo, do valor mínimo e dos va-
lores financeiros relativos ao último dia do mês anterior, 
com discriminação de onde foram aplicados, fornecendo 
transparência aos filiados da Amafresp.

Comunicação 

2017 foi um ano de celebração, em comemoração do jubi-
leu de ouro da Amafresp.
• Foram divulgados 281 posts no Facebook da 

Amafresp com informações aos filiados;

• Criação de 3 boletins – Amafresp em Foco;

• Criação de folders preventivos sobre obesidade 
e obesidade infantil, divulgados em todas as mídias de 
comunicação;

• 50 Anos da Amafresp - Memórias e Vivências: em 
dezembro, a Amafresp lançou livro comemorativo de 
memória organizacional;

• Site da Amafresp: com navegação facilitada e 
conteúdo mais completo e atualizado, o novo site da 
Amafresp foi lançado em julho de 2017. A ferramenta 
apresenta um design moderno e responsivo, atenden-
do às particularidades de todas as plataformas de mo-
bile, tablet e computador.

• Atualização do App Amafresp: Neste ano, ao 
todo, foram feitos 8.891 downloads e 4.291 logins no 
aplicativo. Além disso, foram desenvolvidas novas fun-
cionalidades, como o acesso à carteirinha virtual da 
Amafresp e o Serviço de Emergência.

Ações para Redução de Custos

Pedido Médico de Múltipla Escolha

Com o objetivo de evitar fraudes e, consequentemente, 
não onerar seus filiados, todos os credenciados e filiados 
foram comunicados que a Amafresp aceita somente pedi-

Saldo do Fundo de Reserva em dezembro

2016: R$ 12.006.671,73

Saldo do Fundo de Reserva em dezembro

2017: R$ 25.397.613,34

+ 111,53%
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dos de exames quando prescritos de forma individual à 
mão ou impressos no receituário do próprio médico (ou 
clínica) solicitante.

Os laboratórios e clínicas de diagnóstico não mais aceitam 
formulários com lista de múltipla escolha de exames previa-
mente impressos, com a possibilidade de o médico assinalar 
“x” no espaço ao lado do nome do exame a ser realizado.

Cobrança de Diferença de 
Tabela - Exames

Em março, foi instituída a cobrança da diferença de tabela 
para o Hospital Sírio Libanês, divulgada em todas as mídias 
da Afresp. Isso aconteceu porque há diferença significativa 
nos valores cobrados naquele hospital em relação aos de-
mais credenciados. Em 2016, a Afresp gastou cerca de 5,2 
milhões com exames no Sírio e, se tivessem sido realizados 
em outras instituições também de renome e confiabilidade, o 
custo teria sido bem menor, cerca de 3 milhões, o que resul-
taria numa economia de mais de 2 milhões.

Após seis meses de ação, foram observados os seguin-
tes resultados:

• Redução do custo médio de exames em 31,38%.

• Não houve inibição na realização de exames, já que, 
em 2016, foram realizados 284.556 (em 12 meses) e, 
em 2017, foram realizados 159.450 (em 6 meses).

• Economia de R$ 1,969 milhão em apenas 6 meses.

• Estabilidade da cota no ano de 2017.

• Recomposição do Fundo de Reserva da Amafresp

Rede Credenciada

Em 2017, para fortalecer a rede credenciada da Amafresp, 
foram credenciados 97 prestadores. Além disso, o setor de 
Credenciamento Médico realizou processo de recontratua-
lização (envio de novo contrato para os credenciados que 
estão em atividade) e revitalização (ação aplicada aos cre-
denciados que não tiveram movimentação no período de 
dois anos) da rede credenciada, a fim de manter a rede 
ativa e funcional.

Recontratualização

Foram encaminhadas 796 minutas contratuais para os mé-

dicos e clínicas credenciadas e ativas (com faturamento).

Revitalização e Composição 
da Rede - Interior

Em 2017, foram credenciados prestadores de serviços 
para atenderem à Amafresp. Veja os números:

REGIONAIS CREDENCIADOS

REGIONAL ABCD 2

REGIONAL ARAÇATUBA 3

REGIONAL ARARAQUARA 13

REGIONAL BAURU 2

REGIONAL CAMPINAS 6

REGIONAL FRANCA 3

REGIONAL GUARULHOS 6

REGIONAL JUNDIAÍ 11

REGIONAL LITORAL 1

REGIONAL OSASCO 0

REGIONAL MARÍLIA 5

REGIONAL PIRACICABA 4

REGIONAL PRESIDENTE PRUDENTE 4

REGIONAL RIBEIRÃO PRETO 9

REGIONAL SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 9

REGIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 11

REGIONAL SOROCABA 7

REGIONAL TAUBATÉ 1

TOTAL 97
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Atendimento Autorizado

Em 2017, a Central de Guias realizou as seguintes autorizações:

Reembolso

Em julho de 2017, o departamento de Tecnologia e Informação 
da Afresp (T.I.) implementou sistema que facilita os processos ope-
racionais do setor de Reembolso, melhora o atendimento e possi-
bilita mais transparência aos fi liados devido ao acompanhamento 
em tempo real do andamento do pedido de reembolso.

Com isso, a média de aprovação dos processos passou a ser 
de 2,14 dias, o que está de acordo com o prazo estabelecido 
pela ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar -, que 
é de 30 dias. Além disso, foram 1.672 processos analisa-
dos, sendo 256 indeferidos e 1.416 deferidos, totalizando R$ 
1.024.723,91 no ano.

Este procedimento também permitiu que as Regionais acompa-
nhem em tempo real o andamento de solicitação e a notifi cação 
do fi liado, através de e-mail, sobre o pagamento.
Processos no novo sistema:

Autorizações - Sistema Amafresp

Autorizações - Orizon

TIPO DE INTERNAÇÃO QUANTIDADE

Clínica 1344

Cirúrgia 1335

Psiquiátria 41

Obstétrica 3

Pediátrica 36

Parto 105

Total Geral 2864

Consultas 0

SADT 1874

Ambulatoriais 1690

Honorários 1657

Consultas 78

SADT/Ambulatoriais 6652

Status Quantidade Valor

Deferido 91 62.755,74

Deferido Parcialmente 336 193.094,48

Indeferido 47 -

Total Geral 474 255.850,22
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Indicadores da Amafresp

Ações Administrativas

Dando continuidade à estratégia de enfrentar os desafi os no cenário de aumento nos custos do mercado da saúde, a Ama-
fresp intensifi cou ações já iniciadas em 2016:

Cobranças

Tipo de Cobrança Quant. Valor Tx. Adm. Tx. Febrafi te Glosas Total

1 - Reciprocidade 468 12.537.439,03 1.142.941,31 110.902,59 7.022,09 13.680.280,30 

2 - Coparticipação 2.883 1.096.164,06 76.732,18   1.172.896,24 

3 - Medicamento 144 160.753,85 11.252,78   172.006,63 

4 – Franquia 389 1.088.395,29    1.088.395,29 

5 - Diferença de Tabela 448 282.198,82 19.753,88  845,08 301.107,62 

6 - Pacientes Não Inscritos na 
Amafresp

39 35.130,48 2.459,13   37.589,61 

 6 - Resgate do Fundo de 
Solidariedade

1 438.470,52 30.692,94   469.163,46 

7 - Campanha de Vacinação 
dos Funcionários

1 6.718,88 470,32   7.189,20 

Total  Geral  4.373 15.645.270,93 1.284.302,54 110.902,59 7.867,17 16.928.628,35 

Tipo de atendimento
Qtde de 

procedimentos
Custo total

Qtde de 
usuários

Méd.custo 
usuário ano

Custo médio 
procedimento

Consultas 97.351 R$ 11.703.876,00 18769 R$ 623,57 R$ 120,22

Exames 627.226 R$ 30.433.612,00 17841 R$ 1.705,82 R$ 48,52

Terapias 41.560 R$ 5.895.953,00 6021 R$ 979,23 R$ 141,87

Internações 4.353 R$ 108.074.721,00 3381 R$ 31.965,31 R$ 24.827,64

Outros atendimentos ambulatoriais  R$ 41.608.193,00 4004 R$ 10.391,66  

Demais despesas assistenciais  R$ 4.477.612,00    

Especialidade Valor Quantidade Valor médio

Consultas via unimed R$ 3.339.332,41 39.784 R$ 83,94

Consulta pronto-socorro R$ 1.904.423,22 22.826 R$ 83,43

Médico oftalmologista R$ 2.068.809,60 15.406 R$ 134,29

Médico ortopedista e traumatologista R$ 1.196.764,68 12.047 R$ 99,34

Médico cardiologista R$ 1.428.943,74 11.746 R$ 121,65

Médico dermatologista R$ 1.015.162,16 10.291 R$ 98,65

Médico ginecologista e obstetra R$ 1.073.738,36 10.271 R$ 104,54

Médico endocrinologista e metabologista R$ 684.063,24 6.572 R$ 104,09

Médico otorrinolaringologista R$ 607.359,02 6.363 R$ 95,45

Médico pediatra R$ 684.171,96 5.426 R$ 126,09
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Ferramenta de B.I

Com a aquisição da ferramenta, foi possível ampliar o trata-
mento da base de dados e estabelecer novas interpretações 
e até alterações nos parâmetros inicialmente disponibiliza-
dos. Com isso, as informações ficaram mais fidedignas, sen-
do possível ampliar as funcionalidades do sistema.

• Simulações de possíveis cenários de coparticipação

• Simulações de impacto de reajustes hospitalares

• Verificação de excessos de cobranças de exames de la-
boratoriais. Ocorreu economia de R$ R$ 279.133,76

Economia com materiais cirúrgicos

Em 2017, 160 pacientes realizaram cirurgias em que foi pos-
sível a negociação de materiais de alto custo. Em um mon-
tante de R$ 20.317.308,67, após negociação com os hos-
pitais e fornecedores, foi pago R$ 12.317.308,67, gerando 
economia de R$ 7.175.021,84, ou seja, R$ 494.894,13 a 
mais que em 2016. Isso representou uma redução de R$ 
201,37 por cota/ano.

Em 2017, a Afresp inaugurou diversas obras nas Regionais, 
significativas conquistas para os associados. Em abril, o 
campo de futebol do Centro de Convivência de São José 
do Rio Preto tornou-se realidade, e os colegas têm agora 
um espaço mais moderno para receber partidas de futebol 
dos Campeonatos da Afresp e aquelas organizadas pelos 
próprios AFRs. 
 
Em maio, o Centro de Convivência de Araçatuba ganhou 
a remodelação do seu salão de eventos. Com capacidade 
para 300 pessoas, sua infraestrutura é ideal para grandes 
eventos, com conforto e segurança. Já em agosto, foi a vez 
de Campinas inaugurar o vestiário do Centro de Convivên-
cia, que traz um local confortável para os colegas se prepa-
rarem para a prática de esportes.
 
No fim do ano, em novembro, foi entregue à Afresp o tão 
esperado Centro de Convivência Urbano (CCU), a 200 m da 
sede da Secretaria da Fazenda. Após a aprovação da aber-
tura de crédito adicional para sua construção pela Diretoria 
Executiva e Conselho Deliberativo, a Afresp assinou contrato 
com a construtora Emobrel para a reforma completa dos 
dois pavimentos do edifício para instalação do CCU.
 
O contrato contemplava a reforma completa dos imóveis, 
incluindo a instalação do sistema de ar-condicionado. 
Mais tarde, foi contratada a empresa Morini Arquitetura 
para a escolha, compra, administração, logística e acom-
panhamento das instalações dos móveis e equipamentos 
do local. Devido à localização central dos imóveis, a 

Regionais
Diretor: AFR Cezar José D’Avoglio
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logística para entrega de materiais e equipamentos era 
muito específica e complicada.
 
O CCU tem uma importância especial para a Afresp, porque 
está localizado em uma região carente de opções e ofere-
ce todos os benefícios de um espaço moderno, equipado e, 
principalmente, seguro para os associados da regional com 
o maior número de AFRs, bem como para os associados do 
interior que estiverem em curso na Secretaria da Fazenda.
 
A Associação investiu bastante também em outras Regio-
nais, na reforma das instalações e compra de materiais. 
Veja abaixo quais obras foram iniciadas em 2017 e, a se-
guir, o quanto foi investido no período:

As reformas nas quadras de tênis no C.C. de Guarulhos 
foram iniciadas em junho de 2017. Como a cobertura me-
tálica do espaço estava deteriorada por vazamentos, uma 
empresa de engenharia especializada elaborou um pro-
jeto de recuperação de estrutura. Em seguida, foi aberto 
processo de licitação para a contratação da prestadora 
que deu seguimento às obras. O projeto contempla, além 
da nova cobertura, a reforma no piso de saibro, alambra-
dos e iluminação.
 
Por fim, quatro Regionais mudaram de endereço em 
2017. O escritório de Guarulhos agora está mais próxi-
mo da DRT, a 350 m de distância. O imóvel anterior de 
Franca era antigo e precisava de muitas reformas, e o 
atual, além de ser mais novo, é mais confortável para os 
associados daquela região. A Regional de Osasco funcio-
na agora em um imóvel que nunca havia sido utilizado, e 
sua infraestrutura traz mais conforto aos associados. Por 
fim, os colegas de São José dos Campos têm à disposição 
um local novo para se encontrar, em um prédio com insta-
lações mais modernas e agradáveis.

• Reforma da cobertura da quadra de tênis 
de Guarulhos

• Construção do salão de jogos e quiosque do 
C.C. de Sorocaba 

• Construção da quadra de tênis do C.C. de S. 
J. do Rio Preto 

• Reforma da casa de hóspedes e construção 
do salão de jogos C.C. de Ribeirão Preto

• Recapeamento da via de acesso ao C.C. 
de Presidente Prudente

• Aquisição de trator de C.C. de Presiden-
te Prudente

• Ampliação dos quiosques e construção de 
garagem/depósito do C.C. de Marília

• Elaboração de projeto de reforma do C.C. 
de Jundiaí

• Manutenção geral nas instalações do 
C.C. de Bauru

• Manutenção no telhado do salão de fes-
tas e pintura geral nas instalações do 
C.C. de Araraquara

• Início das obras de construção do salão de 
jogos de Araçatuba

• Instalação de ar-condicionado na sede Re-
gional de Taubaté

• Aquisição de móveis para o escritório da 
sede Regional de Santos

• Aquisição de móveis para a área de convi-
vência da sede Regional do ABCD

Investimento realizado em 2017

Obras em andamento  R$ 1.248.532,96 

Móveis e Utensílios  R$ 293.101,85 

Máquinas e Equipamentos  R$ 27.334,15 

Instalações  R$ 77.060,28 

Edificações  R$ 5.850,00 

Equipamentos de Informática  R$ 11.130,36 

Benfeitorias em imóveis 
de terceiros

 R$ 667.986,05 

TOTAL  R$ 2.330.995,65 

Investimento orçado para 2017  R$ 1.435.508,60 

Aprovação suplementar C. D.  R$ 1.150.671,92 

TOTAL  R$ 2.586.180,52 
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Financeiro
Diretor: AFR Denis da Cruz Mângia Maciel 

2017 foi um ano desafiador para o Brasil e para a Afresp. 
Em âmbito nacional, merece destaque o crescimento do PIB 
brasileiro em 1% (IBGE), sugerindo uma mudança de ten-
dência após quedas registradas nos dois anos anteriores. Já 
para a categoria dos Agentes Fiscais de Rendas projetos de 
lei que beneficiam os servidores de São Paulo ainda estão 
em tramitação no legislativo estadual, o que traz apreensão 
para a classe.

De qualquer forma, a Afresp se manteve estável e sólida. Se 
avaliado o resultado econômico da entidade, a Associação 
apresentou um superávit de R$ 17,2 milhões, 90,46% supe-
rior ao exercício de 2016, sendo R$ 6,3 milhões da Afresp 
e R$ 10,9 milhões para a Amafresp. O aumento ocorreu 
em virtude da constituição das garantias exigidas pela ANS, 
conforme será demonstrado no item Aplicações Financeiras. 

O resultado operacional da Afresp manteve-se superavitá-
rio, superando os R$ 3 milhões. Em relação ao ano anterior, 
sofreu variação negativa de 23,08%, redução justificada 
pelo aumento das despesas associativas em virtude da devo-
lução de R$ 1 milhão para a Amafresp, referente ao acerto 

de contas da taxa de administração do exercício de 2016. 

No quesito Investimentos, a Diretoria Financeira realizou 
diversas reuniões com instituições financeiras para pros-
pecção de alternativas mais rentáveis para as aplicações 
da entidade. Em conformidade com os objetivos estratégi-
cos da Afresp, foram priorizadas ações fundamentadas na 
segurança, liquidez e rentabilidade, sempre observando a 
política de investimentos da Afresp. No cenário de rápida 
redução da taxa SELIC verificada em 2017, passando de 
13,75% para 7%, há que se reavaliar as aplicações financei-
ras objetivando assegurar a rentabilidade.

Foi realizado aporte no Banco Santander no valor de R$11,5 
milhões, em um fundo dedicado à ANS em julho, com objeti-
vo de atender às garantias exigidas pela Agência através da 
IN 54/2017. Foram mantidas as posições nas demais apli-
cações, conforme pode ser observado no quadro a seguir. 
As reservas financeiras da Afresp totalizaram R$ 84,286 mi-
lhões em 2017, crescimento de 30,96% em relação a 2016.

A composição das reservas apresentou a seguinte distribuição:
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Aplicações Financeiras da Afresp   
Não Vinculadas - em milhares de reais

2017 2016

Santander - Fdo de 
Investimentos

9.228 6.857

Santander  - CDB 115 222

Banco do Brasil - Fdo de 
Investimentos

19.119 17.724

Banco Itaú  - Fdo de 
Investimentos

10.722 9.814

Santander - Fdo de In-
vestimentos - Regionais

213 112

Total 39.397 34.729

Aplicações Financeiras Vinculadas - em milhares de reais

2017 2016

Santander - Fdo de Investimentos - 
Fdo de reserva Afresp

9.087 8.371

Santander -  Fdo de Investimentos - 
Fundafresp 

1.983 2.129

Santander - Fdo de Investimentos - 
ANS 

12.027 112

Banco Itaú -  Fdo de Investimentos - 
Casa do AFR

5.539 5.108

Total 28.636 15.720

Aplicações Financeiras Vinculadas - em milhares de reais

2017 2016

Santander  - Fdo de Investimentos   - 
Fdo de Reserva Amafresp

16.211 13.428

Santander  - Fdo de Investimentos   - 
Fdo de Solidariedade

42 483

Total 16.253 13.911

Total Geral  84.286  64.360 

A Gestão Estratégica de Custos continuou a ser utilizada 
na Afresp. Em 2017, o departamento Financeiro incentivou 
a alteração na forma de pagamento das mensalidades da 
Afresp, Amafresp, Seguro de Vida e Fundafresp para débito 
automático em conta corrente (Banco do Brasil, Santander e 
Itaú) por meio da campanha “Com débito automático, você 
ganha prêmios”. 

Vinte associados foram premiados nos sorteios, que aconteceu 
na sede da Afresp em 13 de julho e 18 de dezembro. Ao todo, 
942 associados alteraram a forma de pagamento, o que repre-

Outra iniciativa que culminou na economia de recursos 
da Afresp foi a implantação do envio dos boletos das 
mensalidades por e-mail através do sistema Totvs, que 
possui uma ferramenta especial que garante a segu-
rança dos dados. Esse procedimento gerou uma eco-
nomia de aproximadamente R$ 1.700,00 por mês, R$ 
20.400,00 por ano.

No que diz respeito às Regionais, foi concluída a im-
plantação dos pagamentos eletrônicos, o que possibili-
tou reverter o tempo gasto em filas de bancos, digitação 
de documentos e lançamentos manuais em um atendi-
mento mais dedicado aos associados. Os serviços con-
tábeis passaram a ser feitos por chamados abertos no 
Sistema SIA e os pagamentos de contas de água e luz 
das filiais passaram a ser feitos na Sede, propiciando 
uma melhora considerável no controle orçamentário. 

Por fim, o CRM (Customer Relationship Management), 
utilizado para o gerenciamento de informações e que 
reúne vários processos e tarefas de forma organizada 
e integrada, foi implantado na Afresp. Desta vez, a 
ferramenta foi utilizada para otimizar as rotinas de au-
torizações de pagamentos das áreas e assinatura dos 
pagamentos diários pela Diretoria, que antes eram fei-
tas manualmente. O próprio sistema gera uma autori-
zação para o diretor, com a qual é possível proceder a 
autorização eletronicamente por meio do sistema ou a 
distância por e-mail, com toda a segurança e validação 
mediante o uso de senhas. 

A seguir, está representado o desempenho econômico-
-financeiro do exercício de 2017, sob a ótica geren-
cial, comparando-o com o exercício de 2016. Na visão 
de gestão, as contas são realocadas e agrupadas de 
acordo com a necessidade de informação para toma-
da de decisão, sendo apresentadas a partir de uma 
perspectiva diferente da Demonstração de Resultado do 
Exercício – DRE.

27 320 =
mil/mês mil/ano

mais de 

sentou economia de R$ 27 mil por mês e mais de R$ 320 mil ao 
ano, que será revertido em benefício aos associados.
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Demonstração de Resul-
tados da Afresp (Sede/

Regionais)  

2017 2016 Sede 2017 2016 Regionais 2017 2016  Variação

Sede Sede Variação Regionais Regionais Variação Consolidado Consolidado Absoluta Percentual 

Despesas 
Administrativas (21.204) (19.810) 7,04% (8.144,00)  (7.618,00) 6,90%  (29.348)  (27.428)  (1.920) 7,00%

Despesas com 
Pessoal Próprio

 
(12.142)

 
(11.550) 5,13%  (3.955,00)  (3.633,00) 8,86%  (16.097)  (15.183)  (914) 6,02%

Despesas com 
Serviços de Terceiros  (2.639)  (2.241) 17,76%  (338,00)  (425,00) -20,47%  (2.977)  (2.666)  (311) 11,67%

Despesas com Localiza-
ção e Funcionamento  (4.380)  (4.504) -2,75%  (3.485,00)  (3.234,00) 7,76%  (7.865)  (7.738)  (127) 1,64%

Despesas com Public. E 
Propag. Institucional  (336)  (441) -23,81% 0,00 0,00  (336)  (441)  105 -23,81%

Despesas com Tributos  (485)  (402) 20,65%  (201,00)  (191,00) 5,24%  (686)  (593)  (93) 15,68%

Despesas Adm. 
Diversas  (1.222)  (672) 81,85%  (165,00)  (135,00) 22,22%  (1.387)  (807)  (580) 71,87%

Outras Receitas 
Operacionais 36.745 35.259 4,21% 0,00 0,00  36.745  35.259  1.486 4,21%

Contribuições 
Associativas  8.922  8.972 -0,56% 0,00 0,00  8.922  8.972  (50) -0,56%

Administração 
Amafresp  14.005  13.553 3,34% 0,00 0,00  14.005  13.553  452 3,34%

Administração 
de Seguros  12.893  11.931 8,06% 0,00 0,00  12.893  11.931  962 8,06%

Outras Departamentais  487  428 13,79% 0,00 0,00  487  428  59 13,79%

Receitas Diversas  438  375 16,68% 0,00 0,00  438  375  63 16,68%

Outras Despesas 
Operacionais (3.585) (3.121) 14,87%  (725,00)  (695,00) 4,32%  (4.310)  (3.816)  (494) 12,95%

Provisão Para Per-
das Sobre Créditos  (61)  (41) 48,78% 0,00 0,00  (61)  (41)  (20) 48,78%

Outras (3.524) (3.080) 14,42%  (725,00)  (695,00) 4,32%  (4.249)  (3.775)  (474) 12,56%

Confecção de cartei-
ras/Indicador Médico  (5)  (21) -76,19% 0,00 0,00  (5)  (21)  16 -76,19%

Despesas Associativas  (3.519)  (3.059) 15,04%  (725,00)  (695,00) 4,32%  (4.244)  (3.754)  (490) 13,05%

RESULTADO 
OPERACIONAL 

 
11.956 

 
12.328 -3,02%  

(8.869,00)
 

(8.313,00) 6,69%  3.087  4.015  (928) -23,12%

RESULTADO FINAN-
CEIRO LÍQUIDO  3.140  3.644 -13,83%  (14,00)  (5,00) 180,00%  3.126  3.639  (513) -14,10%

Receitas Financeiras  3.726  4.390 -15,13%  3.726  4.390  (664) -15,13%

Despesas Financeiras  (586)  (746) -21,45%  (14,00)  (5,00) 180,00%  (600)  (751)  151 -20,11%

RESULTADO 
PATRIMONIAL  146  291 -49,79% 0,00 0,00  146  291  (145) -49,79%

Receitas Patrimoniais  268  486 -44,86% 0,00 0,00  268  486  (218) -44,86%

Despesas Patrimoniais  (58)  (193) -69,95% 0,00 0,00  (58)  (193)  135 -69,95%

Resultado Não 
Operacional  (64)  (2) 2818,62% 0,00 0,00  (64)  (2)  (62) 2818,62%

RESULTADO 
LÍQUIDO 15.242 16.263 -6,28%  

(8.883,00)
 

(8.318,00) 6,79%  6.359  7.945  (1.586) -19,97%
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Despesas Administrativas

Despesas com Pessoal Próprio: houve uma variação de 
6,02% em decorrência da aplicação do dissídio coletivo, 
que foi de 5,15%. No período, ocorreram 35 demissões 
e 37 admissões.

Despesas com Serviços de Terceiros: variação de 
11,64%, justificada pela aquisição de novas ferramentas 
para realização de coleta de dados, integração de infor-
mações e desenvolvimento de planejamento estratégico, 
com acompanhamento, definição de planos de ação e 
implementação nos serviços de auditoria externa de en-
fermagem nas internações, estes últimos serviços são rela-
cionados à Amafresp. 

Despesas com Localização e Funcionamento: 
variação de 1,64% no período. Em virtude da análise e 
revisão de processos e sistemas, ocorreram redução de 
despesas e criação de mecanismos para uso racional dos 
serviços. Uma das medidas tomadas foi a mudança do 
contrato de locação das impressoras e copiadoras. 

Despesas com Publicidade e Propaganda Ins-
titucional: variação negativa de 23,74%, devido à não 
veiculação da Revista Classe em 2017. 

Despesas com Tributos: variação de 15,77%, por 
causa de reajustes de IPTU superiores à inflação ocorridos 
em diversas cidades nas quais a Associação tem imóveis. 

Despesas Administrativas Diversas: variação 
de 71,78%, ocasionada pela realização do Movimento 
VIVA, que tem por objetivo promover o debate sobre a 
urgência de uma reforma tributária no país.

Outras Receitas Operacionais

Contribuições Associativas: variação negativa de 
0,55%, em consequência da manutenção do valor cor-
respondente a R$ 104,33 das contribuições cobradas 
mensalmente. 

Administração da Amafresp: variação de 3,33%, 
ocorrida de acordo com o artigo 7º do Regulamento da 
Amafresp, que institui no mês de abril o acerto de con-
tas entre Afresp e Amafresp. É importante ressaltar que a 

Afresp não obtém “lucro” com a operação do plano de 
saúde. Como a Amafresp não possui CNPJ próprio, to-
dos os custos administrativos são pagos pela Associação. 
Para recuperar tais desembolsos, uma taxa de administra-
ção é paga mensalmente à Afresp. 

No início de cada ano, é apurado o valor real do custo 
de administração do plano no ano anterior. Caso resulte 
em um pagamento maior (menor) da Amafresp, a Afresp 
restituirá (receberá) a diferença ao (do) plano. 

Administração de Seguros: variação de 8,07%, por 
efeito de negociação contratual que aumentou o percen-
tual da comissão do seguro de vida mais; manutenção 
da sinistralidade do seguro de vida em grupo e rescisão 
contratual com a W1. Tal decisão alterou a comissão, vis-
to que houve redução da corretagem com o novo corretor.

Outras Departamentais: variação de 13,78%, refe-
rente à realização do Movimento VIVA, com recebimento 
de patrocínio. 

Receitas Diversas: variação de 16,65%, em função de 
lançamentos de recuperação de despesas.

Provisão para Perdas Sobre Créditos: o critério 
utilizado para contabilização da provisão são os crédi-
tos incobráveis pelo Departamento Financeiro, que estão 
relacionados às mensalidades Afresp e Seguro de Vida 
encaminhados para o Departamento Jurídico.

Confecção de carteiras/Indicador Médico: varia-
ção negativa de 73,06%, referente ao repasse para Uni-
med da confecção das carteirinhas dos novos inscritos.

Despesas Associativas: variação de 13,03%. Neste 
grupo, classificam-se as despesas relacionadas com as 
atividades classistas, como esportivas, eventos sociais, 
custo com desconto em holerite, acerto de contas, taxa de 
administração Afresp x Amafresp, entre outras. Das con-
tas mencionadas, merece destaque a redução de 18,13% 
por ação da realização da segunda campanha “Mude 
para Débito Automático”. 

Em contrapartida, ocorreram aumentos nas contas de 
esportes por conta da realização do Campeonato Es-
tadual de Futebol e do acerto de contas da Taxa de 
Administração da Amafresp – esta última aconteceu 
como consequência do aumento significativo nos gastos 
assistenciais do plano em 2016, refletindo no resultado 
de 2017. 
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Resultado Financeiro: variação negativa de 14,10% 
em consequência da queda da taxa básica de juros (Se-
lic). Este resultado é decorrente das aplicações financeiras 
da Associação, correspondentes aos rendimentos deduzi-
dos dos custos (IOF e Imposto de Renda). 

O imposto sobre operações financeiras (IOF) incide ape-
nas sobre os resgates realizados em um período inferior 
a 30 dias da data da aplicação dos recursos. Já no Im-
posto de Renda, a alíquota varia de acordo com o tipo de 
fundo de investimento e incide sobre o total de rendimen-
tos das aplicações de curto e longo prazo: nos casos de 
aplicações de curto prazo, a alíquota é de 22,5% sobre o 
lucro obtido em aplicações de até 180 dias, e de 20% em 
aplicações acima de 180 dias; para as de longo prazo, é 
de 22,5% sobre o lucro obtido em aplicações de até 180 
dias; de 20% em aplicações de 181 a 360 dias; de 17,5% 
em aplicações de 361 a 720 dias; e de 15% em aplica-
ções acima de 720 dias.

Resultado Patrimonial

Receitas Patrimoniais: variação negativa de 44,92%, 
decorrente da desocupação de um imóvel no ABC, que 
estava locado para a Prefeitura de Santo André até julho 
de 2017.

Despesas Patrimoniais: variação negativa de 
69,98%, em razão da reclassificação feita em 2016, refe-
rente ao Fundo de Reserva da Associação do Condomínio 
ABC Tower.

Resultado Não Operacional: variação de 
2.817,94%. Embora o percentual seja expressivo, a va-
riação em valor foi de R$ 61.792,26, correspondente às 
baixas do ativo imobilizado. 

Em seguir, o desempenho econômico-financeiro do exer-
cício de 2017 da Amafresp, sob a ótica gerencial, com-
parando-o com o exercício de 2016. Na visão gerencial, 
as contas são realocadas e agrupadas de acordo com 
a necessidade de informação para tomada de decisão, 
sendo apresentadas sob uma perspectiva diferente da De-
monstração de Resultado do Exercício – DRE.
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    DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017/2016

2017 2016 Variação Percentual 

Contraprestações Efetivas de Pl. 
de Assist.  à Saúde  208.042  189.392  18.650 9,85%

Contraprestações Líquidas  208.042  189.392  18.650 9,85%

Contribuições Associativas  208.612  189.670  18.942 9,99%

(-) Devoluções/Cancelamentos  (570)  (278)  (292) 105,04%

Eventos Indenizáveis Líquidos  (187.318)  (179.557)  (7.761) 4,32%

Eventos Indenizáveis (Rede Credenciada)  (205.433)  (192.918)  (12.515) 6,49%

Recuperação de Eventos Indenizáveis (Glosas)  15.112  10.875  4.237 38,96%

Recuperação de Despesas com Eventos 
Indenizáveis (Co- Participação)  3.003  2.486  517 20,80%

RESULTADO DAS OP. COM PLANOS DE 
ASSIST. À SAÚDE  20.724  9.835  10.889 110,72%

Outras Receitas Op. de Assist. à Saúde 
Não Relac. C/ Pl. de Saúde da OPS  -    11.620  (11.620) -100,00%

Outras Despesas Op. de Assist. à Saúde 
Não Relac. C/ Pl. de Saúde da OPS  -    (10.869)  10.869 -100,00%

RESULTADO BRUTO  20.724  10.586  10.138 95,77%

Despesas Administrativas  -    -    -   

Despesas com Tributos  -   

Outras Receitas Operacionais  2.739  1.581  1.158 73,24%

Receitas Diversas  -    -    -   

Taxa de Inscrição  1.632  917  715 77,97%

Outras Receitas  1.107  664  443 

Outras Despesas Operacionais  (15.001)  (13.310)  (1.691) 12,70%

Provisão Para Perdas Sobre Créditos  (1.473)  (421)  (1.052) 249,88%

Outras  (13.528)  (12.889)  (639) 4,96%

Encargos Sociais  (777)  (739)  (38) 5,14%

Taxa de Adm. Amafresp  (14.005)  (13.554)  (451) 3,33%

Taxa de Adm. Reciprocidade  (127)  (104)  (23)

( - ) Recuperação de Outras Despesas
Operacionais  1.381  1.508  (127) -8,42%

Taxa de Adm. Amafresp  1.381  1.508  (127) -8,42%

RESULTADO OPERACIONAL  8.462  (1.143)  9.605 -840,33%

RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO  2.433  2.257  176 7,80%

Receitas Financeiras  3.183  2.974  209 7,03%

Despesas Financeiras  (750)  (717)  (33) 4,60%

RESULTADO LÍQUIDO  10.895  1.114  9.781 878,01%
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Comparativo 2017/2016 Despesas Assistência 
Médico - Hospitalar - Em milhares de reais 

INTERNAÇÕES  99.789  99.890 

EXAMES 28.212 26.881

CONSULTAS 11.345 10.446

TERAPIAS 5.055 4.090

OUTROS ATENDIMENTOS 
AMBULATORIAIS 39.243 34.316

DEMAIS DESPESAS 
ASSISTENCIAIS 3.673 3.935

RESSARCIMENTO AO SUS

TOTAL 187.317 179.558

LEGENDAS dez/17 dez/16

AC - Ativo Circulante  110.348  91.389 

RLP - Realizável a L.P  1.175  875 

Investimento/Imobilizado/
Intangível  31.936  30.888 

PC - Passivo Circulante  21.054  18.781 

 Patrimônio Social  119.973  101.570 

Passivo não Circulante  2.432  2.801 

Índices de liquidez

A saúde financeira de uma operação empresarial, em de-
terminado momento, pode ser avaliada pela capacidade 
de cobertura das exigibilidades de curto e longo prazo, 
ou seja, pelos níveis de liquidez observados. 

Assim, os índices de liquidez avaliam quantos reais a 
Associação dispõe nos seus ativos para fazer face aos 
compromissos assumidos, que estão registrados nos seus 
passivos.

Confira a seguir:

Vale destacar que houve superávit de R$ 10.895, 878% 
superior ao exercício de 2016, em virtude da necessida-
de de constituir garantias exigidas pela ANS, conforme IN 
54/2017, aprovada pelo Conselho Deliberativo em 23 de 
setembro de 2017.
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ÍNDICES
Período

dez/17 dez/16

1) Liquidez Corrente
Ativo Circulante

= 5,84 4,87
Passivo Circulante 

2) Liquidez Geral

Ativo Circulante + Realizável a 
Longo Prazo

= 4,75 4,28
Passivo Circulante + Passivo 

Não Circulante

3) Grau de Endividamento
Passivo Circulante

= 0,18 0,18
Patrimônio Social

4) Endividamento Geral

Passivo Circulante + Passivo 
Não Circulante

=  0,16  0,18 
Passivo Circulante+Passivo Não 

Circulante+Patrimônio Social

5) Quociente de Imobilização
Investimentos + Imobilizado+ 

Intangível = 0,27 0,30
Patrimônio Social 
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Balanços Patrimoniais

31 de dezembro de 2017 e 2016
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

 NOTA 2017 2016

ATIVO CIRCULANTE 110.349 91.388

Disponível 449 369

Realizável 109.900 91.019

Aplicações Financeiras 4 84.171 64.138

Aplicações Vinculadas a Provisões Técnicas 12.027 112

Aplicações Livres 72.144 64.026

Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde 18.499 18.504

Contraprestação Pecuniária 5 17.589 17.329

Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde 6 910 1.175

Créditos Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados 
c/Planos de Saúde da Operadora 18 1.407 2.025

Bens e Títulos a Receber 7 5.802 6.345

Despesas Antecipadas 21 7

ATIVO NÃO CIRCULANTE 33.109 31.764

Realizável a Longo Prazo 1.175 875

Aplicações Financeiras 4 115 222

Aplicações Livres 115 222

Depósitos Judiciais e Fiscais - Tributos 8 1.060 653

Investimentos 3.418 3.457

Investimentos Destinados à Renda 9 3.418 3.457

Imobilizado 10 28.083 26.957

Imóveis de Uso Próprio 22.936 22.624

Imóveis de Uso Próprio - Não Hospitalares/ Não Odontológicos 22.936 22.624

Imobilizado de Uso Próprio 4.491 4.333

Não Hospitalares/Odontológicos 2.823 2.709

Imobilizações em Curso 1.668 1.624

Outras Imobilizações 656 0

Benfeitorias em Imóveis de Terceiros 656 0

Intangível 11 433 475

TOTAL DO ATIVO  143.458 123.152
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As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

 NOTA 2017 2016

PASSIVO CIRCULANTE        21.054         18.782 

Provisões Técnicas de Operações de 
Assistência à Saúde           13.478         10.931 

Provisão de Eventos a Liquidar para SUS                82                 78 

Provisão de Eventos a Liquidar para Outros 
Prestadores de Serviços   Assistenciais          13.396         10.853 

Débitos de Operações de Assistência à Saúde           1.358            1.329 

Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde           1.358            1.329 

Débitos Com Operações de Assist. à Saúde Não 
Relacion. C/ Pl. Saúde da OPS 18           589              956 

Tributos e Encargos Sociais a Recolher              875            835 

Débitos Diversos 12           4.754           4.731 

PASSIVO NÃO CIRCULANTE           2.432           2.801 

Provisões 13              260               489 

Provisões Para Contingências               260                489 

Débitos Diversos 14           2.172            2.312 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL 15      119.972        101.569 

Patrimônio Social               168                168 

Reservas       119.804        101.401 

Reservas Patrimoniais            8.410             7.978 

Reservas Estatutárias            9.087             8.371 

Reservas de Superávits          85.052           75.993 

Superávits/Déficits Acumulados         17.255            9.059 

TOTAL DO PASSIVO         143.458        123.152 

Balanços Patrimoniais

31 de dezembro de 2017 e 2016
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
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 NOTA 2017 2016

Contraprestações Efetivas de Planos de Assistência à Saúde  208.042  189.392 

Receitas Com Operações de Assistência à Saúde  208.042  189.392 

Contraprestações Emitidas Líquidas   208.042   189.392 

Eventos Indenizáveis Líquidos 24 (187.317) (179.558)

Eventos Conhecidos ou Avisados  (187.317)  (179.558)

RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS 
DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE 25 20.725 9.834 

Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde 2.716 1.580 

Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas 
com Pl. de Saúde da Operadora 36.769 46.880 

Receitas Com Operações de Assistência Médico-Hospitalar 18             -   11.620 

Outras Receitas Operacionais 19      36.769 35.260 

Outras Despesas Operacionais Com Plano de Assistência à Saúde (19.312) (27.993)

Outras Despesas Operacionais de Plano de Assistência à Saúde 20   (14.916) (14.417)

(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais 
de Assistência à Saúde    1.381 1.509 

Provisão Para Perdas Sobre Créditos   (1.534) (462)

Outras Despesas Operacionais de Assist. à Saúde
Não Relac. C/ Pl. de Saúde da OPS 21 (4.243) (14.623)

RESULTADO BRUTO 40.898 30.301 

Despesas Administrativas 22 (29.348) (27.429)

RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO 5.559 5.895 

Receitas Financeiras 6.909 7.363 

Despesas Financeiras (1.350) (1.468)

RESULTADO PATRIMONIAL 146 292 

Receitas Patrimoniais 268 487 

Despesas Patrimoniais (122)  (195)

RESULTADO LÍQUIDO 23     17.255      9.059 

Demonstração do Resultado

31 de dezembro de 2017 e 2016
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras
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Histórico Fundo 
Social

RESERVAS PATRIMONIAIS
Reservas
Superávits

Resultados 
Acumulados TotaisFundo de 

Doações
Fundo de 

Obras
Fundo Casa 

do AFR
Fundo 
Afresp

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

Contribuições 
Casa do AFR

465 465

543 543 761

Fundo Afresp
Transferência para 
o Fundo Social 

888 888

8.860 8.860

8.860    (8.860) 0 91.079

Superávit do 
Exercício 9.059 9.059

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

Contribuições 
Casa do AFR

8.860  (8.860) 0

432 432  9.059 

Fundo Afresp
Transferência Para 
o Fundo Social 

717 717

9.059    (9.059)             -   

Superávit do 
Exercício    17.255      17.255 

SALDOS EM 
31/12/17 168 215 2.906 5.289 9.088 85.052 17.255 119.972

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

31 de dezembro de 2017 e 2016
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
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 2017 2016

ATIVIDADES OPERACIONAIS                1.894                2.529 

Recebimentos de Plano de Saúde ( + )              225.963              202.966 

Resgaste de Aplicações Financeiras ( + )              256.560              287.905 

Outros Recebimentos Operacionais ( + )             61.986              63.397 

Pagamentos  a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde ( - )         (196.846)          (190.810)

Pagamentos de Pessoal ( - )           (15.544)            (14.774)

Pagamentos de Serviços Terceiros ( - )             (2.612)              (2.377)

Pagamentos de Tributos ( - )             (5.027)              (4.364)

Pagamentos de Contingências ( - ) (Civeis/Trabalhistas/Tributárias)                   (2)                  (50)

Pagamentos de Aluguel ( - )               (520)                (501)

Pagamentos de Promoção/Publicidade 9 ( - )               (305)                (489)

Aplicações Financeiras  ( - )         (269.998)          (290.387)

Outros Pagamentos Operacionais ( - )          (51.761)           (47.987)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS              (1.815)              (2.386)

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

Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros ( - )             (1.815)              (2.443)

CAIXA LÍQUIDO                      79                    143 

CAIXA E BANCOS

Saldo Inicial 370 227

Saldo Final 449 370

AUMENTO/DIMINUIÇÃO DO CAIXA LÍQUIDO 79 143

Demonstração dos Fluxos de Caixa – MÉTODO DIRETO

31 de dezembro de 2017 e 2016

(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
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Balanço desmembrado

DESCRIÇÃO 2017 2016
ATIVO 143.458.533,69 123.152.148,47

CIRCULANTE 110.348.281,96 91.388.780,70

DISPONIVEL 448.690,12 369.580,62

CAIXA 24.016,00 24.000,00

  Sede  5.000,00  5.000,00 

  Aracatuba  1.000,00  1.000,00 

  Araraquara  1.000,00  1.000,00 

  Bauru  1.000,00  1.000,00 

  Campinas  1.000,00  1.000,00 

  Franca  1.000,00  1.000,00 

  Guarulhos  1.000,00  1.000,00 

  Jundiaí  1.000,00  1.000,00 

  Marília  1.000,00  1.000,00 

  Osasco  1.000,00  1.000,00 

  Piracicaba  1.000,00  1.000,00 

  Presidente Prudente  1.000,00  1.000,00 

  Ribeirão Preto  1.000,00  1.000,00 

  S.J.Campos  1.000,00  1.000,00 

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

  ABCD/ S.B.  do Campo  1.016,00  1.000,00 

  Santos  1.000,00  1.000,00 

  Sorocaba  1.000,00  1.000,00 

  Taubaté  1.000,00  1.000,00 

  Guarulhos - Centro de Convivência  1.000,00  1.000,00 

BANCOS CONTA DEPÓSITOS 424.674,12 345.580,62

  Santander   01074/7 -  Afresp  40.447,51  1.612,61 

  Santander  13848/9 - Afresp 0,00  280,87 

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

  Santander - 01833/6 - Afresp  19.642,10 0,00 

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

  Itaú  73941/6 - Afresp  70.539,02  62.495,14 

  Caixa Econ. Federal 530-0 - Afresp  161,13  545,06 

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

  Santander  01674/3 - Amafresp  307,00  6.277,30 

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

  Santander 004621/7 - Araçatuba  3.231,98  38.468,66 

  Santander  002203/5 -  Araraquara  3.360,65  8.198,31 

  Santander 009154/9 - Araraquara Recursos Próprios  621,30  4.977,30 

  Santander 003338/1 -  Bauru  5.181,81  2.253,24 

  Santander 002813/1 -  Franca  2.034,02  7.777,15 
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DESCRIÇÃO 2017 2016
  Santander 003555/0 - Jundiaí  10.558,85  5.421,74 

  Santander 001484/1 Marília  4.369,19  16.203,33 

  Santander 002243/1 - Osasco  1.498,92  12.117,96 

  Santander 004279/9-  Piracicaba  495,22  1.962,03 

  Santander 030084/1 - Presid. Prudente  2.406,43  6.351,36 

  Santander 002938/0 - Ribeirão Preto  12.761,82 -12.349,75 

  Santander 000746/1 -ABCD/ S.B.  do Campo ABCD  649,10  2.893,96 

  Santander 001065/1 - Santos  5.759,04  413,39 

  Santander 02450/1 S.J.Rio Preto  14.520,90  22.288,64 

  Santander 006942/3 S.J.Rio Preto Recursos Próprios  13.061,55  9.717,77 

  Santander 002880 - S.J.Campos  3.905,72  3.496,38 

  Santander 001263/9 - Taubaté  6.801,15  36.508,35 

  Banco do Brasil 40001/7  - S.J.R.Preto  Recursos Próprios  9.455,19  4.448,21 

  Santander 000319/6 - Guarulhos  35.277,42  10.763,57 

  Santander 005492/8 -  Pres. Prudente  300,00  16.346,31 

  Santander 003253-3 -  Osasco  12.678,56  9.046,86 

  Santander 001071/6 -  Santos  13.528,18  15.666,81 

  Santander 000101/2 - Sorocaba  129.266,34  42.923,17 

  Santander 000057/0 - Campinas  1.844,02  8.464,89 

APLICACOES FINANCEIRAS 84.171.490,43 64.137.967,11

ALICAÇÕES GARANTIDORAS DE PROVISÕES TÉCNICAS 12.027.089,22 111.827,56

TÍTULOS DE RENDA FIXA 12.027.089,22 111.827,56

COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS 12.027.089,22 111.827,56

 Santander Saúde - ANS RF  12.027.089,22  111.827,56 

APLICAÇÕES LIVRES 72.144.401,21 64.026.139,55

TÍTULOS DE RENDA FIXA 72.144.401,21 64.026.139,55

TITULOS DE RENDA FIXA 72.144.401,21 64.026.139,55

COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS 72.144.401,21 64.026.139,55

  Santander  - Afresp  9.227.653,50  6.857.246,72 

  Santander  - Fundafresp  1.983.653,09  2.128.547,24 

  Santander -  Fundo de Reserva Afresp  9.087.334,93  8.371.249,66 

  Santander -  Fundo Solidariedade Amafresp  41.656,92  482.911,38 

  Santander   - Fundo de Reserva Amafresp  16.107.232,53  13.428.067,12 

  Banco do Brasil - Afresp  19.118.817,58  17.612.095,94 

  Banco do Brasil - Amafresp  104.324,95  111.417,11 

  Itaú - Casa do AFR  5.539.029,91  5.107.699,89 

  Itaú  - Afresp  10.721.853,46  9.814.323,61 

  Santander - Bauru 0,00  220,61 

  Santander - Guarulhos  2.781,50  3.636,56 

  Santander - Marilia  30.037,26  18.130,41 
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DESCRIÇÃO 2017 2016
  Santander - Osasco  35.454,21  34.062,71 

  Santander - Presidente Prudente  55.989,80 0,00 

  Santander - Presidente Prudente Recursos Próprios  51.819,23  49.817,98 

  Santander - Sorocaba  13.039,76  6.712,61 
  Santander - Taubaté  23.722,58 0,00 
CRÉDITOS DE OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNICA À SAÚDE 18.499.048,70 18.504.389,22

CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA A RECEBER DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE 17.588.921,55 17.329.264,76

CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA 19.616.075,02 18.955.649,21

  Cobertura Assistencial com Preço Pós-estabelecido  19.616.075,02  18.955.649,21 

(-)PROVISÃO PARA PERDAS -2.027.153,47 -1.626.384,45

  Cobertura Assistencial com Preço Pós-estabelecido -2.027.153,47 -1.626.384,45 

PARTICIPAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM EVENTOS INDENIZADOS 111.135,33 237.254,22

PARTICIPAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM EVENTOS INDENIZADOS 397.044,88 485.354,80

     Participação dos Beneficiários em Eventos Indenizados  397.044,88  485.354,80 

(-) PROVISÃO PARA PERDAS -285.909,55 -248.100,58

     Participação dos Beneficiários em Eventos Indenizados -285.909,55 -248.100,58 

OUTROS CRÉDITOS DE OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊN-
CIA À SAÚDE 798.991,82 937.870,24

OUTROS CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO - 
HOSPITALAR 1.719.143,90 1.209.147,80

    Taxa de Inscrição  698.738,75  328.035,00 

    Glosas Ressarcidas  1.020.405,15  881.112,80 

(-)PROVISÃO PARA PERDAS -920.152,08 -271.277,56

  (-) Provisão Para Perdas -920.152,08 -271.277,56 

CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE ASSIST. À SAÚDE NÃO RECLACIO-
NADOS COM PLANO DE SAÚDE 1.406.905,39 2.024.999,19

  CONTAS A RECEBER 1.406.905,39 2.024.999,19

    Convênio Reciprocidade  1.406.905,39  2.024.999,19 

(-)PROVISÃO PARA PERDAS 0,00 0,00

  (-) Provisão Para Perdas 0,00 0,00 

BENS E TÍTULOS A RECEBER 5.801.386,43 6.345.076,30

ESTOQUE 168.990,10 139.242,16

  Almoxarifado  143.928,96  112.284,51 

  Refeitório  15.341,68  21.959,67 

  Estoque Eventos  9.719,46  4.997,98 

OUTROS BENS  E TÍTULOS A RECEBER 5.632.396,33 6.205.834,14

ALUGUÉIS A RECEBER 103.672,46 168.987,59

  Locação de Imóveis  103.672,46  168.987,59 

ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS 132.897,47 141.770,49

  Salários 462,58  1.180,29 

  Férias  132.434,89  140.590,20 

ADIANTAMENTOS DIVERSOS 152.653,33 613.096,82

  Adiantamentos para Fornecedores  148.437,08  604.667,21 
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  Outros Adiantamentos  4.216,25  8.429,61 

OUTROS CRÉDITOS OU BENS A RECEBER 5.369.470,07 5.387.683,18

  Mensalidades Afresp  819.405,76  788.920,98 

  Mensalidades Fundafresp  131.442,48  134.812,76 

  Mensalidades Seguros  2.043.058,43  2.104.739,92 

  Outros Valores a Receber  25.732,25  14.327,58 

  Crédito com Seguradoras  1.105.768,25  1.053.157,86 

  Taxa de Administração  1.244.062,90  1.291.724,08 

(-) PROVISAO PARA PERDAS -126.297,00 -105.703,94

  (-) Provisão Para Perdas -126.297,00 -105.703,94 

DESPESAS ANTECIPADAS 20.760,89 6.768,26

DESPESAS ADMINISTRATIVAS 20.760,89 6.768,26

  Seguros a Apropriar  6.260,89  6.768,26 

  Outras Despesas  14.500,00 0,00 

ATIVO NÃO CIRCULANTE 33.110.251,73 31.763.367,77

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 1.174.539,58 874.702,11

APLICAÇÕES NÃO VINCULADAS 114.649,97 221.744,63

TÍTULOS DE RENDA FIXA 114.649,97 221.744,63

DEPÓSITOS BANCÁRIOS A PRAZO CDB 114.649,97 221.744,63

  Santander Itaim - Afresp  35.137,50  31.885,22 

  Santander - Campinas  1.708,94  2.105,40 

  Santander - Guarulhos  75.881,29  187.754,01 

  Santander - Taubaté  1.922,24 0,00 

DEPOSITOS JUDICIAIS E FISCAIS 1.059.889,61 652.957,48

  Depósitos Judiciais  Fiscais  983.804,07  649.957,48 

  Depósitos Judiciais - Eventos  76.085,54  3.000,00 

INVESTIMENTOS 3.418.772,74 3.457.204,71

IMÓVEIS DESTINADOS A RENDA 3.418.772,74 3.457.204,71

Terrenos 2.999.909,91 2.999.909,91

Sede 2.001.622,05 2.001.622,05

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

Guarulhos  976.260,48  976.260,48 

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

Ribeirão Preto  22.027,38  22.027,38 

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

 22.027,38  22.027,38 

Edficações  960.830,12  960.830,12 

   Edifício ABC Tower  920.181,27  920.181,27 

   Ribeirão Preto  40.648,85  40.648,85 
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   (-) Depreciacao Acumulada -541.967,29 -503.535,32 

IMOBILIZADO 28.083.736,25 26.956.769,20

TERRENOS 6.446.565,88 6.446.565,88

Sede  2.166.894,13  2.166.894,13 

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

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

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

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

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

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

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

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

Sub-Sede  8.052,47  8.052,47 

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

Regionais  4.271.619,28  4.271.619,28 

Araçatuba  78.675,07  78.675,07 

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

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

Araraquara  114.208,52  114.208,52 

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

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

Bauru  188.004,45  188.004,45 

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

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

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

Campinas  129.247,11  129.247,11 

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

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

Franca  23.703,71  23.703,71 

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

Guarulhos 0,00 0,00 

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

Jundiaí  216.317,50  216.317,50 

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

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

Marília  89.482,61  89.482,61 

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

Piracicaba  392.004,16  392.004,16 

    Sede Rua Treze de maio, 356  392.004,16  392.004,16 

Presidente Prudente  292.093,61  292.093,61 
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   Sede Rua Siqueira Campos, 106 - Bosque  76.935,65  76.935,65 

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

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

    Terreno c/ 26.500 m²  14.913,00  14.913,00 

Ribeirão Preto  786.092,23  786.092,23 

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

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

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

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

Santos  214.607,37  214.607,37 

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

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

    Sede Rua Doutor Dupre, 50  158.631,16  158.631,16 

São José Rio Preto  79.236,74  79.236,74 

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

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

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

Sorocaba  88.782,53  88.782,53 

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

Taubaté  78.593,00  78.593,00 

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

Caçapava  64.367,17  64.367,17 

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

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

Guarulhos  958.043,77  958.043,77 

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

Osasco  0,01  0,01 

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

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

Obras Preliminares e Complementares  319.528,56  319.528,56 

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

EDIFICAÇÕES  16.489.645,64  16.177.213,29 

Sede          Edifício Afresp  10.155.129,48  10.155.129,48 

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

Regionais  23.975.058,54  22.367.769,78 

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

    Araçatuba  1.663.560,31  728.090,99 

    Araraquara  895.962,13  870.578,50 
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    Bauru  1.446.820,30  1.446.820,30 

    Campinas  2.214.171,36  1.915.658,25 

    Franca  491.851,19  491.851,19 

    Guarulhos  2.971.332,31  2.971.332,31 

    Jundiaí  1.015.488,85  1.015.488,85 

    Marília  1.113.140,28  989.257,22 

    Osasco.  2.283.688,01  2.283.688,01 

    Piracicaba  712.529,80  712.529,80 

    Pres.Prudente  1.581.449,06  1.581.449,06 

    Ribeirão Preto  2.652.552,98  2.618.213,18 

    Santos  429.154,69  429.154,69 

    S. J. Rio Preto  1.226.246,81  1.036.546,97 

    Sorocaba  1.119.541,46  1.119.541,46 

    Taubaté  526.791,33  526.791,33 

    Vale do Paraíba  1.321.463,90  1.321.463,90 

( - ) Depreciação Acumulada -17.787.557,46 -16.492.701,05 

Instalações  697.591,01  670.538,64 

Sede  1.936.421,92  2.051.782,86 

Sub-Sede  55.819,01  17.981,11 

Regionais  589.973,29  552.058,52 

    ABCD/ S.B. Campo  39.332,92  24.382,92 

    Araçatuba  15.199,20  7.399,20 

    Araraquara  1.656,00  3.621,50 

    Bauru  74.669,83  75.059,83 

    Campinas  52.366,02  40.105,75 

    Franca  15.615,00  15.615,00 

    Guarulhos  4.584,90  4.584,90 

    Jundiaí  78.678,80  78.678,80 

    Marília  10.769,11  11.949,11 

    Osasco  22.528,70  22.528,70 

    Piracicaba  7.908,40  158,40 

    Pres.Prudente  70.153,48  69.313,48 

    Ribeirão Preto  24.388,22  24.388,22 

    S.J.Campos  675,00  675,00 

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

    Santos 82810,3  84.760,30 

    Sorocaba  36.758,88  36.758,88 

    Taubaté  5.860,00  5.860,00 

    Vale do Paraíba  11.889,40  12.089,40 

( - ) Depreciação Acumulada -1.884.623,21 -1.951.283,85 
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Máquinas e Equipamentos  303.451,07  337.270,75 

Sede  315.596,64  350.817,57 

Sub-Sede  2.050,00  2.092,50 

Regionais  678.373,89  647.568,25 

    ABCD/ S.B. Campo  13.749,28  9.343,29 

     Araçatuba  26.383,21  24.895,21 

     Araraquara  22.715,85  22.800,85 

     Bauru  23.464,19  23.506,69 

     Campinas  30.402,00  30.402,00 

     Franca  15.360,16  15.360,16 

     Guarulhos  59.178,75  59.405,75 

     Jundiaí  23.048,00  21.757,00 

     Marília  20.164,00  20.249,00 

     Osasco  61.763,13  61.857,63 

     Piracicaba  15.009,73  15.009,73 

     Presidente Prudente  64.093,81  44.093,81 

     Ribeirão Preto  93.995,30  94.033,30 

     Santos  33.956,00  34.183,00 

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

     São J. Rio Preto  85.588,00  85.588,00 

     Sorocaba  45.921,60  41.398,45 

     Taubaté  13.015,55  13.119,05 

     Vale do Paraíba  26.566,43  26.566,43 

( - ) Depreciação Acumulada -692.569,46 -663.207,57 

Informática  337.417,98  387.194,88 

Equipamentos de Processamentos Eletrônico de Dados  337.417,98  387.194,88 

Sede  1.365.580,78  1.407.847,15 

Sub -Sede Centro  22.663,39  8.489,70 

Regionais  191.376,05  132.562,15 

    ABCD/ S.B. Campo  9.416,19  4.629,19 

    Araçatuba  10.593,88  6.444,20 

    Araraquara  8.699,37  8.134,50 

    Bauru  7.513,67  6.948,81 

    Campinas  18.979,84  11.573,70 

    Franca  4.166,89  3.037,15 

    Guarulhos  12.962,52  4.798,52 

    Jundiaí  8.152,76  7.023,03 

    Marília  10.227,53  6.229,66 

    Osasco  17.394,51  13.936,15 
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    Piracicaba  9.443,23  6.092,37 

    Presidente Prudente  14.779,79  4.737,85 

    Ribeirão Preto  8.232,73  17.089,92 

    Santos  9.755,55  6.514,27 

    São J. dos Campos  8.363,82  3.974,52 

    São J. Rio Preto  13.717,55  9.752,66 

    Sorocaba  8.136,63  5.127,88 

    Taubaté  10.839,59  6.517,77 

( - ) Depreciação Acumulada -1.242.202,24 -1.161.704,12 

Móveis e Utensílios  1.315.264,29  1.173.017,92 

Sede  1.417.276,04  1.831.570,39 

Sub-Sede  243.858,88  51.589,52 

Regionais  1.570.003,36  1.474.157,07 

    ABCD/ S.B. Campo  75.554,06  51.456,99 

    Araçatuba  167.337,48  118.667,48 

    Araraquara  90.131,67  90.941,67 

    Bauru  75.257,18  71.151,76 

    Campinas  114.641,56  112.174,56 

    Franca  32.476,63  32.945,58 

    Guarulhos  88.920,76  88.920,76 

    Jundiaí  84.001,90  88.429,36 

    Marília  107.623,05  108.008,13 

    Osasco  61.227,16  57.084,31 

    Piracicaba  67.853,68  68.216,68 

    Presidente Prudente  127.715,92  118.417,92 

    Ribeirão Preto  101.345,14  101.345,14 

    Santos  95.037,68  90.375,34 

    São J. dos Campos  14.963,03  14.963,03 

    São J. Rio Preto  66.847,06  64.447,08 

    Sorocaba  124.324,05  124.772,12 

    Taubaté  50.582,88  47.676,69 

    Vale do Paraíba  24.162,47  24.162,47 

( - ) Depreciação Acumulada -1.915.873,99 -2.184.299,06 

Veículos  169.342,98  140.976,38 

Sede  569.490,16  524.885,66 

( - ) Depreciação Acumulada -400.147,18 -383.909,28 

Imobilizações em Curso  1.668.367,92  1.623.991,46 

Obras em andamento  1.668.367,92  1.623.991,46 

Sede 0,00 0,00 

Regionais  1.668.367,92  1.623.991,46 
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   Araçatuba - Centro de Convivência  37.616,77  907.382,67 

   Araraquara - Centro de Covivência  46.350,00 0,00 

   Bauru - Centro de Convivência  76.468,60 0,00 

   Campinas - Centro de Convivência 0,00  243.736,59 

   Guarulhos - Centro de Convivência 374.417,33 0,00 

   Jundiaí - Centro de Convivência  2.500,00 0,00 

   Marília - Centro de Convivência  50.456,04 68.372,03 

   Presidente Prudente - Centro de Convivência  122.002,49 0,00 
   Ribeirão Preto - Centro de Conv.  165.139,53 0,00 

   São J. Rio Preto - Centro de Conv.  109.657,90  185.873,80 
   Sorocaba - C.Conv.  683.759,26  218.626,37 

Outras Imobilizações  656.089,48 0,00 

Benfeitorias em Imóveis de Terceiros  656.089,48 0,00 

Sub-Sede  667.986,05 0,00 

( - ) Depreciação Acumulada -11.896,57 0,00 

INTANGÍVEL  433.203,16  474.691,75 

Sistemas Aplicativos - Softwares  433.203,16  474.691,75 
Sede  3.198.297,50  3.064.516,46 

Sub-Sede  6.433,70  6.433,70 

Regionais  69.592,40  70.764,69 
    ABCD/ S.B. Campo  2.131,01  2.131,01 

    Araçatuba  2.190,61  2.190,61 

    Araraquara  1.576,20  1.576,20 

    Bauru  5.512,21  5.512,21 

    Campinas  6.007,48  6.007,48 

    Franca  2.501,73  2.501,73 

    Guarulhos  4.280,32  4.280,32 

    Jundiaí  4.561,38  4.561,38 

    Marília  3.681,61  3.681,61 

    Osasco  4.294,47  4.294,47 

    Piracicaba  6.137,21  6.137,21 

    Presidente Prudente  5.129,08  5.129,08 

    Ribeirão Preto  3.723,38  4.895,67 

    S.J.Campos  4.382,92  4.382,92 

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

    Santos  2.672,11  2.672,11 

    Sorocaba  4.663,94  4.663,94 

    Taubaté  3.632,11  3.632,11 

( - ) Amortização Acumulada -2.841.120,44 -2.667.023,10 

   PASSIVO 143.458.533,69 123.152.148,47
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  PASSIVO CIRCULANTE 21.053.660,05 18.780.999,05

  PROVISÃO DE EVENTOS A LIQUIDAR 13.478.531,91 10.931.032,55

   Reembolso ao SUS  82.318,41  78.433,80 

   Rede Contratada  13.295.202,13  10.800.282,30 

   Reembolso Associados  101.011,37  52.316,45 

  DEBITOS DE OP. DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE 1.357.606,02 1.328.993,46

   Outros Deb. Op. De Assist. Med. Hosp 0,00  2.134,84 

   Convênio Odontologico  110.518,42  31.486,54 

   Devoluções Mensalidades AMAFRESP  3.024,70  3.648,00 

   Taxa de Adm. AMAFRESP  1.244.062,90  1.291.724,08 

  DEB. COM OP.  ASSIST. A SAÚDE NÃO RELACIONADOS COM PL. DE DE 
SAÚDE DA OPERADORA 588.619,31 955.531,98

   Atendimentos Prestados Por Reciprocidade  588.619,31  955.531,98 

  TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER 874.875,34 834.839,54

  TRIBUTOS E CONTRIBUICOES 114.445,58 103.421,00

   FGTS a Recolher  99.742,55  87.108,74 

   PIS - Folha de Pagto  14.104,01  13.837,64 

   Cofins a Pagar  599,02  2.474,62 

  RETENCOES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES 760.429,76 731.418,54

  RETENCÕES DE IMPOSTOS 214.270,45 185.425,61

   IRRF - Funcionários  117.215,06  104.708,72 

   IRRF Terceiros -  AFRESP  5.881,65  8.243,81 

   IRRF Terceiros - AMAFRESP  91.173,74  72.473,08 

  IMPOSTO SOBRE SERVIÇO RETIDO 12.628,56 25.419,52

   Imposto Sobre Serviço - AFRESP  4.006,46  5.498,13 

   Imposto Sobre Serviço - AMAFRESP  8.622,10  19.921,39 

  CONTRIB SOCIAL SOBRE LUCRO LÍQUIDO - CSLL 906,78 1.122,50

   Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido - AMAFRESP 906,78  1.122,50 

  PIS 592,47 702,63

   PIS - AMAFRESP 592,47  702,63 

  CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RETIDAS 393.291,06 375.927,26

   Contribuições  Previdenciárias Retidas - Folha de Pagto  267.791,94  247.155,83 

   Contribuições  Previdenciárias Retidas - Terceiros  34.840,14  7.597,04 

   Contribuições  Previdenciárias Retidas - AMAFRESP  90.658,98  121.174,39 

  OUTRAS RETENÇÕES 138.740,44 142.821,02

   CSLL / COFINS E PIS - AFRESP  7.524,77  11.521,57 

   CSLL / COFINS E PIS - AMAFRESP  131.215,67  131.299,45 

  DÉBITOS DIVERSOS 4.754.027,47 4.730.601,52

  OBRIGAÇÕES COM PESSOAL 1.796.007,58 1.730.154,74

   Salários a Pagar  340.329,10  321.072,78 

   Honorários  2.700,91  2.961,20 
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DESCRIÇÃO 2017 2016
   Férias  1.452.977,57  1.406.120,76 

  OUTRAS OBRIGAÇÕES COM PESSOAL 26.455,17 2.649,14

   Contribuição Sindical  10,12  65,12 

   Contribuição Assistencial  756,02  929,36 

   Pensão a Pagar  346,69  1.654,66 

   Acordo Trabalhista  25.342,34 0,00 

   FORNECEDORES 2.879.202,96 2.957.283,01

   Seguro de Vida - Mapfre Seguros  1.884.400,21  1.961.594,96 

   Devolucoes a Efetuar - Afresp  150,00 0,00 

   Creditos Bancários  54,10  7.472,49 

   Fornecedores  983.360,83  979.442,24 

   Convênio Academia  11.237,82  8.773,32 

  OUTROS DÉBITOS A PAGAR 52.361,76 40.514,63

   Aluguéis a Pagar  33.483,77  20.951,81 

   Empréstimo Consignado  18.877,99  19.562,82 

 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 2.432.352,84 2.800.667,21

  PROVISÕES 260.100,91 488.741,54

  PROVISAO PARA AÇÕES CÍVEIS 122.283,97 308.924,60

   Ações - AMAFRESP  122.283,97  308.924,60 

  PROVISÃO PARA AÇÕES TRABALHISTAS 137.816,94 179.816,94

   Ações - AFRESP  137.816,94  179.816,94 

  DÉBITOS DIVERSOS 2.172.251,93 2.311.925,67

  OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO PRAZO 2.172.251,93 2.311.925,67

  FUNDAFRESP 2.172.251,93 2.311.925,67

   Arrecadacao FUNDAFRESP  5.595.566,20  4.083.229,91 

   Rendimento de aplicações  1.723.343,95  1.580.162,59 

   Juros Ativos  230,19  230,19 

   Doações -5.146.888,41 -3.351.697,02 

  PATRIMONIO SOCIAL 119.972.520,80 101.570.482,21

  FUNDO SOCIAL 168.251,94 168.251,94

   Fundo Social 168.251,94 168.251,94

  RESERVAS 102.549.759,82 92.342.812,83

  RESERVAS PATRIMONIAIS 8.410.064,77 7.978.734,75

   Doações  214.663,79  214.663,79 

   Contribuição  Estatutária  2.906.373,26  2.906.373,26 

   Arrecadacao Casa do AFR  1.953.763,22  1.953.763,22 

   Rendimento de Aplicações  Casa do AFR  3.335.264,50  2.903.934,48 

  RESERVAS ESTATUTÁRIAS 9.087.449,19 8.371.249,66

   Fundo de Reserva AFRESP  2.524.312,01  2.524.312,01 

   Rendimentos de  Aplicações  6.563.137,18  5.846.937,65 

  RESERVAS DE SOBRAS/RETENÇÕES DE SUPERÁVITS / DÉFICITS 85.052.245,86 75.992.828,42
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Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016
(Em Milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)

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 servi-
ços de fiscalização e arrecadação de tributos e, bem assim, à 
obtenção de melhores condições para a sua execução.

2.  APRESENTAÇÃO DAS 
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo 
com a Lei das Sociedades Anônimas – Lei nº 6.404/1976 
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 Lu-
cros e com as práticas contábeis adotadas no Brasil que 
compreendem os Pronunciamentos emitidos pelo CPC – Co-
mitê de Pronunciamentos Contábeis e contemplam as nor-
mas estabelecidas pela ANS – Agência Nacional de Saúde 
Suplementar, que estão em consonância com as normas in-
ternacionais 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. 

A Associação adotou os pronunciamentos ou interpretações 
emitidas pelo CPC – Comitê de Pronunciamentos Contábeis, 
conforme previsto na Resolução n° 418/2016, da ANS – 
Agência Nacional de Saúde Suplementar.

A autorização para a conclusão das Demonstrações Contá-
beis foi dada pela Diretoria Executiva em 19 de fevereiro de 
2018.

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

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

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

3.2. Uso de Estimativas e Julgamentos - A prepa-
ração das demonstrações contábeis está de acordo com as 
normas e pronunciamentos do CPC, exigindo que a Adminis-
tração 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 revistas 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 re-
gistros contábeis de receitas, custos e despesas são efetuados

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras

   Outras Reservas Superávit - AFRESP  63.826.024,34  55.880.563,97 

   Outras Reservas Déficits - AMAFRESP  21.226.221,52  20.112.264,45 

  PREJUÍZOS/DÉFICITS ACUMULADOS 17.254.509,04 9.059.417,44

   Resultado do Exercício - AFRESP  6.359.889,93  7.945.460,37 

   Resultado do Exercício - AMAFRESP  10.894.619,11  1.113.957,07 
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efetuados em conformidade com o regime de Competência.

3.4. Aplicações Financeiras - Compreendem os recur-
sos 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, acresci-
dos dos rendimentos correspondentes apropriados até a data 
do Balanço, com base no regime de competência.

3.5. Créditos com Op. Com Planos de Assistên-
cia à Saúde -Referem-se aos créditos de mensalidades 
do plano de assistência à saúde na modalidade pós-paga-
mentos, coparticipação de beneficiários, taxa de inscrição, 
glosas ressarcidas. A Estimativa para Perdas 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, contribui-
ções ao FUNDAFRESP, seguros a receber e créditos a receber 
da seguradora em função do pró-labore estipulante junto aos 
associados e dependentes e taxa de administração. A Estima-
tiva 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 mé-
dio, com valores inferiores ao valor de mercado e saldos re-
siduais 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 acres-
cidos dos valores da mão de obra, suportados em documen-
tação 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. Avaliação do Valor Recuperável dos Ativos 
não Financeiros – Com base no CPC 01 (R1) – Redução 
ao Valor Recuperável de Ativos, a Administração revisa anu-

almente o valor contábil de seus ativos imobilizado e intangí-
vel, para fins de determinar a necessidade de provisão sobre 
esses valores, em caso de não recuperabilidade. Para este 
ano os bens permanecem com o valor contábil adequado.

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

3.11. Eventos a Liquidar de Operações de Assis-
tência à Saúde - Referem-se aos valores nominais decor-
rentes de serviços médicos prestados pela rede credenciada 
e registrados pelo valor das contas médicas conhecidas até 
dezembro de 2017, de acordo com os critérios estabelecidos 
pela ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar. 

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

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

4. APLICAÇÕES FINANCEIRAS 

São aplicações em fundo de investimentos de baixo risco e 
de liquidez imediata efetuadas em bancos de 1° linha e com 
prazo de vencimento de até 90 dias, cujos valores serão des-
tinados à manutenção das atividades operacionais da As-
sociação.  A composição dos valores das aplicações livres e 
vinculadas está discriminada conforme quadro a seguir:
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5. CRÉDITOS DE OPERAÇÕES C/ PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
Estão demonstrados da seguinte forma:

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

Não Circulante (com vencimentos superiores a 365 dias)

DESCRIÇÃO Tipo 2017 2016

Aplicações Afresp Renda Fixa 115 222

TOTAL 115 222

DESCRIÇÃO 2017 2016
Mensalidades a Receber 19.616 18.955

(-) Provisão para Perdas             (2.027)             (1.626)

TOTAL 17.589 17.329

DESCRIÇÃO 2017 2016
Coparticipação dos Beneficiários 397 485

(-) Provisão Para Perdas (286) (248)

Subtotal 111 237

Taxa de Inscrição 699 328

Glosas Ressarcidas Líquidas 100            610

Subtotal 799 938

TOTAL 910 1.175

Circulante (com vencimentos inferiores a 365 dias)

Descrição Tipo 2017 2016
Aplicações AFRESP Fundo de Investimento 39.282 34.507

Fundo de Reserva AFRESP (a) Fundo de Investimento 9.087 8.371

Fundo de Reserva AMAFRESP (a) Fundo de Investimento 16.211 13.428

Aplicações Vinculadas a ANS (b) Fundo de Investimento 12.027 112

Fundo de Solidariedade Fundo de Investimento 42 483

Aplicações CASA DO AFR Fundo de Investimento 5.539 5.108

Aplicações FUNDAFRESP Fundo de Investimento 1.983 2.129

TOTAL 84.171 64.138

Circulante – com vencimentos inferiores a 365 dias

Não Circulante – com vencimentos superiores a 365 dias

• (a) Aplicações financeiras vinculadas aos Fundos de Reservas de acordo com Regulamento Interno.
• (b) Fundo de Investimentos ANS II Renda Fixa Crédito Privado é um fundo de investimento financeiro de aplicação exclusiva 

dos participantes do mercado de saúde suplementar no Brasil. Através de um convênio firmado com a ANS, as instituições 
financeiras podem criar este fundo específico, cujas quotas são oferecidas pelas operadoras como ativos garantidores. 
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7. BENS E TÍTULOS A RECEBER  
Sua composição é a seguinte:

DESCRIÇÃO 2017 2016
Aluguéis a Receber 104 169

Adiantamentos Diversos 286 755

Mensalidades AFRESP 819 789

Mensalidades FUNDAFRESP 131 135

Mensalidades – Seguro de Vida 2.043 2.105

Créditos com Seguradora 1.106 1.053

Taxa de Administração AMAFRESP 1.244 1.292

Provisão Para Perdas (126) (106)

Outros Valores a Receber 26 14

Almoxarifado 169 139

TOTAL 5.802 6.345

8. DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS - TRIBUTOS

DESCRIÇÃO 2017 2016
Prefeitura Municipal de Guarulhos (IPTU) 147 147

Receita Federal do Brasil (COFINS) 837 503

Depósito Judicial 76 3

TOTAL 1.060 653
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• IPTU- Em vista das ações executivas, propostas pela Pre-
feitura Municipal de Guarulhos, em meados de 2010 e 
2011, a AFRESP garantiu o juízo mediante depósito ju-
dicial de R$ 147.286,43, atinente ao IPTU dos exercícios 
de 2000, 2001, 2002, 2003, 2006 e 2007 – Área 1. 
Aguardando o trânsito em julgado. 

• COFINS Sobre Rendimentos de Aplicações Financeiras 
– Tendo em vista a edição do Decreto n° 8.426/2015, 
alterado pelo Decreto n° 8.541/2015, que reestabele-
ceu a alíquota da COFINS DE ZERO para 4%. A AFRESP 
impetrou mandado de segurança com pedido liminar e 

requereu a suspensão da exigibilidade do crédito tribu-
tário mediante regular depósito do montante integral do 
tributo. Aguardando o trânsito em julgado. 

9. INVESTIMENTOS- IMÓVEIS 
DESTINADOS À RENDA 

O montante de R$ 3.418 (R$ 3.457 em 2016) refere-se aos va-
lores de imóveis próprios locados a terceiros, classificados em 
conformidade às normas contidas na Resolução nº 418/2016, 
da ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar. 

DESCRIÇÃO TAXA % 2017 2016
Terrenos - 6.127   6.127   

Edificações 4 16.489 16.177

Obras Preliminares e Complementares - 320 320

Subtotal Imóveis de Uso Próprio não Hospitalar - 22.936 22.624

Imobilizações em Curso - 1.668 1.624

Instalações 10 698 671

Benfeitorias de Imóveis de Terceiros 10 656 -

Máquinas e Equipamentos 10 303 337

Equipamentos de Informática 20 338 387

Móveis e Utensílios 10 1.315 1.173

Veículos 20 169 141

TOTAL 28.083 26.957
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• Imobilizações em Curso: Referem-se a obras em anda-
mento dos Centros de Convivência de Araçatuba, Arara-
quara, Bauru, Guarulhos, Jundiaí, Marília, Presidente Pru-
dente, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto e Sorocaba. 

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

tração 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 movimentação do Imobilizado foi a seguinte:

DESCRIÇÃO Saldo em 
31/12/2016 Adições Baixas 

Líquidas Transferências Depreciação 
Acumulada

Saldos em 
31/12/2017

Imóveis de Uso 
Próprio - Não  
Hospitalares

- - - - - -

Terrenos 6.127 6.127

Edificações 16.177 66 1.542 (1.295) 16.490

Obras Preliminares 
e Complementares 320 - - - - 320

Imobilizações em 
Curso 1.624 1.589 (3) (1.542) 1.668

Bens Móveis - 
Não Hospitalares - - - - - -

Instalações 671 177 (217) 66 697

Máquinas e  
Equipamentos 337 27 (32) (29) 303

Equipamentos de 
Informática 387 138 (193) - 48 387

Móveis e Utensílios 1.173 360 (486) 268 1.315

Veículos 141 83 (38) (16) 170

Total 26.957 3.057 (833) (1.098) 28.083

11. INTANGÍVEL 
Está representado por:

DESCRIÇÃO Desenvolvimento  
de Software Software em uso Total

Saldo em 31/12/2016 - 475 475

Adições - 139 139

Amortização Acumulada - (174) (174)

Transferências - (7) (7)

Baixas Líquidas - - -

Saldo em 31/12/2017 - 433 433
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b) COFINS 

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

cutiva entende que o recolhimento desse tributo pela 
Associação implicaria em bi-tributação. O montante 
acumulado até 31/12/2017 é de aproximadamente 
R$ 5.937, considerando os valores referentes aos 5 
últimos exercícios. Como forma de precaução, a Dire-
toria Executiva possui um parecer jurídico externo de 
assessoria tributária especializada. 

12. DÉBITOS DIVERSOS

Estão representados por:

13. PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS

Está composta por:

DESCRIÇÃO 2017 2016
Obrigações Trabalhistas 1.823 1.733

Fornecedores 995 996

Seguro de Vida a Repassar 1.884 1.962

Outros Débitos a Pagar 52 40

TOTAL 4.754 4.731

DESCRIÇÃO Cíveis Trabalhistas Total
Saldo em 31/12/2016 309 180 489

Adições 16 30 46

Baixas Líquidas (203) (36) (239)

Reversão para o Resultado do Exercício (36) (36)

Saldo em 31/12/2017 122 138 260

DESCRIÇÃO 2017 2016
Cíveis 122 309

Trabalhistas 138 180

TOTAL 260 489

a) Trabalhistas e Cíveis

Há processos cíveis e trabalhistas, cujos valores mensuráveis 
pela Assessoria Jurídica perfazem o montante de R$ 260 (R$ 

489, em 2016). A provisão para contingências foi constituí-
da para ações com probabilidade de perdas definidas como 
Provável, conforme critérios estabelecidos pela Resolução nº 
1.180/2009 do Conselho Federal de Contabilidade – CFC. 
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14. DÉBITOS DIVERSOS (NÃO CIRCULANTE)

DESCRIÇÃO 2017 2016
Fundafresp (a) 2.172 2.312

Outros Débitos (b) 2.172 2.312

TOTAL 2.312 2.377

15. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio Líquido é apresentado em valores atualizados 
e compreende o Patrimônio Social inicial, Reservas Estatutá-
rias e Patrimoniais e acrescido dos valores dos Superávits e 
diminuído dos Déficits ocorridos. O superávit do exercício, 
bem como o saldo da Reserva de Lucros, será incorporado 
ao Patrimônio Social, após a aprovação da Assembleia Ge-
ral Ordinária.
  

16. RECURSOS PRÓPRIOS 
MÍNIMOS

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

17. COBERTURAS DE SEGUROS

Para atender medidas preventivas adotadas permanente-
mente, a Associação adota a política de contratar cobertura 

de seguros. Em 31 de Dezembro de 2017, os ativos da As-
sociação se apresentavam segurados por valores suficientes 
para a cobertura de eventuais sinistros.

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

Compreende as receitas com Serviços de Reciprocidade 
(Convênio formado com as entidades do Fisco de outros Es-
tados para atendimento médico-hospitalar), no valor de R$ 
11.620 para 2016 e para 2017 não há saldo. O valor das 
despesas está informado na NE nº 21. 

Informamos que houve mudança no critério de contabiliza-
ção nos processos de atendimentos de Reciprocidade em 
2016, passando de contas de resultado, para contas patri-
moniais. Por esse motivo não existe saldo na conta para o 
exercício de 2017. 

Assim, em 31 de dezembro de 2017, os saldos nas contas 
patrimoniais são:

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

DESCRIÇÃO 2017 2016
Convênio de Reciprocidade a Receber (a) 1.407 2.025

Convênio de Reciprocidade a Pagar (b) 589 956

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

b) Débitos de Operações de Assist. à Saúde não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora
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22. DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Referem-se às seguintes Despesas:

19. OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS
Referem-se às seguintes Receitas:

20. OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - OUTRAS
Referem-se às seguintes despesas: 

21. OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSIST. À SAÚDE NÃO RE-
LACIONADAS COM PLANO DE SAÚDE DA OPS
Referem-se às seguintes despesas: 

DESCRIÇÃO 2017 2016
Contribuições Associativas 8.922 8.972

Administração Amafresp 14.005 13.554

Administração de Seguros 12.894 11.931

Outras Departamentais 487 428

Receitas Diversas 461 375

TOTAL 36.769 35.260

DESCRIÇÃO 2017 2016
Despesas Com Pessoal Próprio 16.096 15.183

Despesas com Serviços de Terceiros 2.977 2.666

Despesas com Localização e Funcionamento 7.864 7.737

Despesas com Public. E Propag. Institucional 337 442

Despesas com Tributos 686 593

Despesas Administrativas Diversas 1.388 808

TOTAL 29.348 27.429

DESCRIÇÃO 2017 2016
Provisão Encargos Sociais 777 739

Taxa de Administração – Amafresp 14.133 13.658

Confecção de Indicador Médico   6 20

TOTAL 14.916 14.417

DESCRIÇÃO 2017 2016
Atendimentos Prestados Por Reciprocidade 0 11.549

Dedução Atendimentos Reciprocidade 0 (679)

Outras Despesas Operacionais  4.243 3.753

TOTAL 4.243 14.623
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24. EVENTOS INDENIZÁVEIS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR

A distribuição dos saldos do quadro auxiliar de Eventos Indenizáveis de Assistência Médico-Hospitalar do Documento de 
Informações Periódicas – DIOPS do 4° trimestre de 2017 está em conformidade com o Ofício Circular DIOPE nº 01, de 
01.11.2013, referente aos planos individuais firmados posteriormente à Lei nº 9.656/1998, com cobertura médico-hospita-
lar e modalidade de preço pós-estabelecido.

23. EMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

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

Consulta  
Médica Exames Terapias Internações Outros  

Atendimentos
Demais 

Despesas Total

Rede Contratada 11.326    28.174 5.021 99.659 39.243 3.672 187.095

Reembolso 20 38 34 130 0 0 222

Total 11.346 28.212 5.055 99.789 39.243 3.672 187.317

DESCRIÇÃO
AMAFRESP AFRESP TOTAIS

2017 2016 2017 2016 2017 2016

Receitas Operacionais 213.964 205.567 40.739 40.136 254.703 245.703

Despesas Operacionais 203.069 204.453 34.379 32.191 237.448 236.644

Resultado do Exercício 10.895 1.114 6.360 7.945 17.255 9.059

24. MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO

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

DESCRIÇÃO 2017 2016
Contraprestações 208.042 189.392

Tributos Diretos 0 0

Receita Líquida 208.042 189.392

Eventos Indenizáveis 187.317 179.558

Consultas Médicas 11.346 10.446

Exames 28.212 26.881

Terapias 5.055 4.090

Internações 99.789 99.890

Outros Atendimentos 39.243 34.316

Demais Despesas 3.672 3.935

Lucro Bruto 20.725 9.834

Despesas de Comercialização 0 0

Margem de Contribuição 20.725 9.834
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23. EMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

Conforme determinação da Agência Nacional de Saúde Suplementar, as operadoras de planos de saúde devem apresentar 
a Demonstração do Fluxo de Caixa pelo método direto. A legislação vigente determina à entidade que ao apresentar a De-
monstração do Fluxo de Caixa pelo método direto destaque a conciliação do resultado líquido na demonstração do fl uxo de 
caixa gerado pelas atividades operacionais.

ATIVIDADES OPERACIONAIS: 2017
Lucro Líquido do Período 17.255

Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais

Depreciação/Amortização 2.074

Despesas Patrimoniais (157)

Redução (aumento do ativo)                      (19.181)

Aplicações Financeiras (20.033)

Créditos de Op. c/Planos de Assistência à Saúde 5

Créditos Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados c/ Planos de Saúde da Operadora 618

Bens e Títulos a receber 543

Despesas Antecipadas (14)

Realizável a Longo Prazo (300)

Redução (aumento do passivo) 1.903

Provisão técnica de Operações de Assistência à saúde 2.547

Débitos de operações de assistência à saúde 29

Débitos com operações de assist. À saúde não relacion. c/ pl. saúde da ops (367)

Tributos e encargos sociais a recolher 40

Débitos Diversos 23

Passivo Não Circulante (369)

Geração (Utilização de caixa proveniente das 
atividades operacionais 

1.894

RODRIGO KEIDEL SPADA

Presidente

RAQUEL GONÇALEZ DE ALMEIDA

Contadora                                                                                                         

CRC 1SP 179645/O-8

LUAN ZACHARIAS SILVA                                                                                                       

                                1º Tesoureiro 

LUAN ZACHARIAS SILVA                                                                                                       
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Perspectivas 
para 2017
R O D R I G O  K E I D E L  S P A D A

Se os dois últimos anos geraram apreensão em relação 
aos cenários de incertezas políticas e de vulnerabilida-
de econômica do País, as perspectivas para o ano de 
2018 também recomendam cautela. Os indicadores ofi-
ciais apontam para uma melhora consistente e gradual 
da economia brasileira, mas a inflação sobre os custos 
médicos ainda sobe muito acima das correções salariais, 
notadamente para os funcionários públicos. Além disso, 
o aumento das exigências regulatórias da ANS, é ou-
tro fator de pressão por aumento nas mensalidades da 
Amafresp e para a formação de reservas maiores.

Internamente, começamos o ano de 2018 com as reser-
vas financeiras da Afresp ainda mais robustas e com 
os processos internos aprimorados. Inovação e capaci-
tação têm sido as ferramentas utilizadas para reduzir 
custos e obter resultados superiores, necessários, de um 
lado, para aumentar as reservas vinculadas e, de outro, 
para manter o valor das cotas do plano de saúde.

Diante de cenários incertos, como o da possibilidade 
de troca de governo e equipes econômicas em 2019, 
é comum que as empresas façam planejamentos mais 
conservadores no que se refere a investimentos, dei-
xando alguns projetos suspensos até que haja mais cer-

tezas sobre as decisões econômicas a serem tomadas 
pelo futuro governo. A despeito disso, a Afresp adotou 
postura diferente. O início do nosso ano foi dedicado 
à realização de um Planejamento Estratégico Situacio-
nal pela nova Diretoria Executiva, eleita para o triênio 
2018-2020, olhando além do ano em curso. Por meio 
desse trabalho, estudamos diferentes cenários, mapea-
mos oportunidades, identificamos ameaças e estabele-
cemos 10 eixos estruturais de atuação para que os pró-
ximos 12 anos garantam sustentabilidade financeira, 
social e política. 
 
Quando comemoramos o aniversário de 70 anos, com 
um histórico financeiro de superávits crescentes e de 
aumento de reservas, empreenderemos ações previstas 
no planejamento que proporcionem o ingresso de no-
vos associados e a retenção dos atuais, que assegurem 
seus constantes crescimento e desenvolvimento, e que 
nos permitam nos mantermos firmes em nossa missão 
de “Afirmar a dignidade da classe fiscal, cuidar de seu 
desenvolvimento e do bem-estar de seus integrantes e 
de suas famílias, contribuindo para a construção de 
uma sociedade mais justa e mais solidária”. 
 
Eficiência e responsabilidade na gestão de nossa Asso-
ciação, nos últimos anos, proporcionaram um resultado 
líquido em 2017 de R$ 17,2 milhões - representando 
um aumento de 90,46% em relação ao ano de 2016 – 
com isso, reunimos condições de manter e intensificar 
a excelência nos serviços prestados aos associados e 
suas famílias e de reafirmar nossa nova visão de futu-
ro, que é “Ser motivo de orgulho para os associados 
e colaboradores, motivo de admiração para a classe 
dos auditores fiscais de todo o país e reconhecida pela 
defesa dos interesses de Estado e por sua contribuição 
para o desenvolvimento social”
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