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RELATÓRIO DA DIRETORIA EXECUTIVA

Ativo
Nota
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
4
Valores a receber
5
Indenização por desapropriação a receber 6
Adiantamentos
Estoque de mercadorias
7
Despesas antecipadas
Não Circulante
Realizável a longo prazo
Depósitos judiciais
Aplicações financeiras
Valores a receber
Valores em garantia

8
9
5

Investimentos
Imobilizado
Intangível

10
11

Total do Ativo

Receita Bruta
Contribuições Associativas
Mensalidades sociais
Títulos de expansão social
Serviços Associativos
Diárias e hospedagens
Refeições avulsas
Bonificações plano de saúde
Bonificações seguros
Receitas Diversas
Bar
Serviços hoteleiros
Outras receitas
Receita Total
Custo dos serviços prestados
Superávit Bruto

te as digitais: a AFPESP na TV ganhou mais espaço na capital na TV Aberta e se expandiu para mais 62 cidades no interior, contando em sua programação, com a participação
de 400 convidados entrevistados; a Rádio Afpesp foi implementada em todas as Unidades de Lazer, com transmissão pela internet e via aplicativo para smartphones e
tabletes e no próprio site radioafpesp.org, obtendo a fidelização de um público de
39.502 ouvintes, numa média de 3.292 ouvintes/mês; o site oficial da Afpesp registrou
um total de 3.642.606 acessos, numa média de 9.979 acessos diários e o número de
seguidores na página do Facebook aumentou 4,6 % em relação a 2016, perfazendo o
total de 63.474 seguidores. Os 68 eventos promovidos em 2017 contabilizaram 16.902
participantes, destacando-se: 17ª Festa do Arraiá na Unidade de Lazer de Serra Negra
que contou com 3.367 participantes; 3º Festival de Inverno de Campos do Jordão, na UL
da Campos do Jordão; Show da cantora Ivete Sangalo em comemoração ao Dia do
Servidor Público, realizado no dia 27 de outubro no Espaço das Américas, com a participação de 3.778 pessoas; 2º Fórum Conjunto Diretoria Executiva e dos Conselhos
Deliberativo e Fiscal na UL de Campos do Jordão, com o tema “Cidadania e o Futuro do
Associativismo” e os almoços comemorativos realizados no 1º andar do Edifício sede
que reuniram mais de 3.300 pessoas. Os cursos realizados pela Escola AFPESP contaram com a participação de 1.273 alunos matriculados nos cursos online, e 42, nos cursos presenciais de inglês e espanhol na Unidade Regional de Santos, em parceria com
a Universidade Santa Cecília – UNISANTA. O restaurante da sede serviu mais de
140.249 refeições aos associados e colaboradores e nos eventos comemorativos. As
atividades de educação e cultura contaram com um público total de 32.571, com expressiva adesão às seguintes atividades: cursos diversos – 11.611 alunos; Biblioteca no
Edifício CBI – 8.492 atendimentos; venda de tickets de cinema (convênio com a
CINEMARK) – 8.488 ingressos. No que tange à assistência à saúde, merece destaque
a ampliação dos serviços prestados pelo ambulatório, que passou a contar, além da
clínica médica, com atendimento nas áreas de cardiologia, clínica médica,
dermatologia, endocrinologia, geriatria, ginecologia, ortopedia e urologia; ao todo foram
5.376 consultas médicas realizadas e 4.683 procedimentos de enfermagem, incluindo
as atividades de triagem, significando um aumento de 42,26% em relação a 2016; os
convênios com as redes de drogarias, Raia/Drogasil e Farma Conde beneficiaram
41.551e 41.266 associados, respectivamente. Cite-se ainda a aplicação de 982 doses
de vacinas contra a gripe “Influenza e a rede de afinidade (credenciados) de 554 estabelecimentos e profissionais de saúde cadastrados. Na área de turismo foram promovidas viagens que contaram com mais de 3.800 passageiros, incluindo excursões, pacotes nacionais e internacionais para vários destinos e foram criados “Espaços Turismos”
em parcerias com operadoras de turismo, em quatro regionais. Cerca de 590 pessoas
participaram dos eventos esportivos realizados e entre outras iniciativas de atividades
físicas, estão as aulas de Yoga, Pilates, e Ginástica Laboral, que beneficiaram um público de 666 pessoas e nova sala de avaliação física na capital. Em 2017, foi incorporado ao patrimônio da AFPESP o total de 7.807 bens móveis e instalações, totalizando
no valor de R$ 10.3 milhões. No que se refere à responsabilidade com o meio ambiente
destacam-se, o reflorestamento de áreas degradadas no município de Amparo, com o
plantio de 25 mil de mudas de mata nativa e a implantação; quatro poços artesianos com
as respectivas outorgas e dois estudos de Estação de Tratamento de Esgoto. As 16
Unidades Regionais representaram em 2017, o universo de 135.573 associados do interior e litoral do Estado, e realizaram 213.953 atendimentos; venderam 2.284 novos títulos associativos; realizaram 373 excursões, e contaram com um público 81,5 mil pessoas, participante nos eventos culturais e esportivos e usuários dos demais serviços
oferecidos nas unidades. Durante o ano, em referência, registrou-se a movimentação de
337.576 hóspedes nas Unidades de Lazer, com mais de 2 milhões refeições servidas,
sendo 1,9 milhões para os hóspedes e 92,2 mil avulsas. Com o objetivo de oferecer cada

BALANÇOS PATRIMONIAIS - EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E DE 2016
(Em Reais - R$)
31/12/2017
31/12/2016 Passivo
Circulante
1.854.631
2.029.484 Fornecedores
44.920.164
39.514.951 Salários e remunerações
10.373.775
10.373.775 Provisão de férias e encargos
1.343.906
1.465.439 Encargos sociais
2.919.580
2.913.903 Contribuições e impostos
775.835
452.306 Adiantamentos de diárias
62.187.891
56.749.858 Outras contas a pagar
12.312.415
226.934.199
5.581.864
29.100
244.857.578
40.549
357.301.200
77.183
357.418.932
602.276.510
664.464.401
As notas explicativas

Não Circulante
10.224.960 Provisão para contingências
193.401.143 Fundo social
5.937.242
29.100 Patrimônio líquido
209.592.445 Patrimônio social
40.549 Ajuste de avaliação patrimonial
331.206.095 Superávit acumulado
138.309
331.384.953
540.977.398
597.727.256 Total do Passivo
são parte integrante das demonstrações contábeis.

Nota

31/12/2017

31/12/2016

8.934.314
31.572
7.089.116
2.163.340
613.043
19.085.214
3.623.529
41.540.128

7.673.279
39.035
5.598.240
1.893.777
542.722
17.347.996
3.180.240
36.275.289

13

8.832.547
122.615
8.955.162

5.244.093
204.162
5.448.255

14

481.825.110
71.842.748
60.301.253
613.969.111
622.924.273

422.028.978
74.178.602
59.796.132
556.003.712
561.451.967

664.464.401

597.727.256

31/12/2017
(105.673.786)
(57.753.543)
(13.369.588)
(2.398.414)
(13.589.732)
(3.067.211)
(2.680.434)
199.512
(13.014.376)

31/12/2016
(96.127.988)
(51.744.540)
(12.972.505)
(2.580.528)
(13.420.375)
(1.945.185)
(3.137.671)
(1.613.865)
776.526
(9.489.845)

47.542.400
19.979.513
(9.556.514)
57.965.399

39.573.202
26.161.710
(8.274.634)
57.460.278

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016
(Em Reais - R$)
Nota
Nota
31/12/2017
31/12/2016 Despesas e Outras
Receitas Operacionais
17
99.204.566
93.311.022
Despesas com pessoal
93.959.926
86.951.779
Utilidades e serviços
5.244.640
6.359.243
Despesas com comunicação
127.099.315
109.960.163
Serviços terceirizados
105.287.344
89.097.414
Publicidade e propaganda
3.779.483
3.932.347
Eventos
17.745.193
16.690.125
Perda por desapropriação de imóvel
6
287.295
240.277
Resultado baixa imobilizado
24.524.885
23.132.560
Outras despesas
5.913.432
5.832.684
2.651.188
2.738.273 Superávit Antes das Receitas
e Despesas Financeiras
15.960.265
14.561.603
Receitas financeiras
18
250.828.766
226.403.745
19
16
(97.612.580)
(90.702.555) Despesas financeiras
153.216.186
135.701.190 Superávit do Exercício
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016
(Em Reais - R$)
Descrição
.
Saldos em 31 de dezembro de 2015
Transferência
Realização custo atribuído
Incorporação de Entidade
Superávit do exercício
Saldos em 31 de dezembro de 2016
Transferência
Realização custo atribuído
Superávit do exercício
Saldos em 31 de dezembro de 2017

Patrimônio Social
Ajuste Avaliação Patrimonial
351.541.559
76.514.456
49.167.177
(2.335.854)
21.320.242
422.028.978
74.178.602
59.796.132
(2.335.854)
481.825.110
71.842.748
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Superávits Acumulados
49.167.177
(49.167.177)
2.335.854
57.460.278
59.796.132
(59.796.132)
2.335.854
57.965.399
60.301.253

Total
477.223.192
21.320.242
57.460.278
556.003.712
57.965.399
613.969.111

vez mais conforto e opções de lazer aos nossos associados, foi adquirida uma nova
unidade em Campos do Jordão, dentro do novo conceito “charme” em hospedagem, a
pousada Saha; adquiriu-se um hotel em Peruíbe, antes, colônia de férias da Associação
dos Funcionários do DAEE-SP e foram entregues mais 20 apartamentos na UL de
Caraguatatuba. Cabe também anotar, a realização de reformas substanciais, a saber:
retrofit na UL do Guarujá; adaptação das instalações da nova Unidade de Dois Córregos
e reforma da cozinha e restaurante da UL de São Pedro. A Unidade da Capital que se
solidificou como excelente opção de hospedagem na cidade de São Paulo, passou por
reformas de melhorias e de adaptações, inclusive com novas acomodações para hóspedes portadores de necessidades especiais. Finalmente, seguem os resultados econômicos, financeiros e operacionais obtidos no exercício de 2017, obtidos em consonância
com as normas contábeis aprovadas pelo Conselho Nacional de Contabilidade, e pautados nas diretrizes de boa governança. O exercício se encerrou com um superávit acumulado da ordem de R$ 57,9 milhões, 1 % maior do que o apurado no exercício de 2016
e representando 23% das Receitas Operacionais. As Receitas Operacionais somaram
R$ 250,8 milhões, 11% a mais que o que o arrecadado no ano anterior. Deduzidos os
custos e as despesas operacionais, obteve-se um resultado operacional da ordem de
R$ 47,3 milhões, contra R$ 40,4 milhões em 2016. O patrimônio da AFPESP está distribuído em 54% no Ativo Imobilizado (bens móveis e imóveis, obras em andamento e
benfeitorias) e 46 % no restante do Ativo, (contas a receber, disponibilidade de caixa e
aplicações financeiras). Na análise da Estrutura de Capital percebe-se boa solidez econômica da AFPESP, visto que o Capital de Terceiros representa apenas 8,2 % do seu
Capital Próprio. Os índices de liquidez permitem acompanhar a gestão organizacional,
pois possibilita a avaliação do nível de rentabilidade e de confiabilidade da instituição,
os quais apresentaram os seguintes resultados: o Índice de Liquidez Imediata mostra
que para cada R$ 1,00 de obrigações a AFPESP dispõe de R$ 5,51 para liquidá-las no
curtíssimo prazo; o Índice de Liquidez Corrente indica que a cada R$ 1,00 de obrigações
de curto prazo, se dispõe de R$ 6,96 para honrá-las e o Índice de Liquidez Geral indica
que para R$ 1,00 de obrigação total a Associação dispõe de R$ 16,00 de direitos para
pagar, vinculados ao seu Ativo Imobilizado. Importante, também, é o Indicador de Crescimento que mede o crescimento sustentável de uma empresa, pois demonstra a sua
capacidade de gerar recursos, sem esgotar a capacidade de continuidade, usando adequadamente os bens disponíveis e impedindo que fatores externos interfiram no ciclo de
vida da organização. Em 2017 este resultado foi de 1,03, o que demonstra a ocorrência
de crescimento contínuo e bom desempenho da AFPESP, lembrando que, quanto mais
o índice se aproxima de 1,00, mostra que o Patrimônio Líquido evoluiu na mesma proporção das receitas. Ainda no que se refere aos resultados econômico-financeiros, tenho
a satisfação de anunciar, que pela primeira vez na história da AFPESP, as Unidades de
Lazer encerraram o exercício com superávit de R$ 1,14 milhão, contra um déficit em
2016 de R$ 6,7 milhões. Outro ponto importantíssimo a destacar é que em cinco anos da
nossa gestão, a Associação acumulou um patrimônio social líquido da ordem de R$
613,96 milhões, representando um aumento no período 2012 a 2017 de 68%, lembrando
que patrimônio social líquido corresponde à riqueza de uma organização, ou seja, o que
ela possui, descontadas as contas que precisa pagar; representa a fonte interna de
recursos da organização. O desempenho econômico, financeiro e patrimonial da
AFPESP reflete a atuação sinergética da Diretoria Executiva com todas as unidades da
Associação. O quadro de incertezas certamente impactou em todos nós, servidores
públicos, ativos e aposentados. Mesmo assim, finalizamos 2017, com muitas conquistas associativas, exemplo concreto de que um grupo organizado da sociedade civil,
trabalhando seriamente pelo coletivo, pode realizar grandes obras.
ANTONIO CARLOS DUARTE MOREIRA
Presidente da Diretoria Executiva

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016
(Em Reais - R$)

Fluxo de caixa das atividades operacionais:
Superávit do exercício
Ajustes do superávit do exercício:
Depreciações e amortizações
Baixas no imobilizado
Receitas e despesas financeiras líquidas
Provisão para devedores duvidosos
Ajuste a valor presente
Caixa operacional antes
dos movimentos de capital de giro
Diminuição (aumento) nos ativos:
Valores a receber
Adiantamentos a fornecedores
Estoques
Despesas antecipadas
Depósitos judiciais
Títulos de expansão
Aumento (diminuição) nos passivos:
Fornecedores
Salários e remunerações
Encargos sociais a recolher
Provisão para férias e encargos sociais
Impostos a recolher
Adiantamentos de clientes
Outras contas a pagar
Provisão para contingências
Fundo Social
Caixa adquirido através de incorporação
Caixa líquido gerado
pelas atividades operacionais
Fluxo de caixa das atividades de investimento:
Adições do intangível
Adições do imobilizado
Fluxo de caixa das atividades financeiras:
Compras de títulos para negociação
Vendas de títulos para negociação

2017

2016

57.965.399

57.460.278

13.659.661
4.568.960
(16.772.432)
67.049
(654.519)

10.466.829
14.745.199
(21.985.697)
218.001
103.841

58.834.118

61.008.451

(5.770.248)
121.533
(5.677)
(323.529)
(2.087.455)
1.307.883

(16.258.027)
315.223
(677.295)
(179.621)
(1.768.590)
(957.299)

1.261.035
(7.463)
269.563
1.490.876
70.321
1.737.218
443.289
3.588.454
(81.547)
-

553.616
(11.513)
184.368
307.017
103.881
1.091.360
(776.974)
539.759
(59.280)
265.368

60.848.371

43.680.444

(10.275)
(44.252.325)
(44.262.600)

(55.236.239)
(55.236.239)

(150.417.920)
133.657.296
(16.760.624)

(124.206.039)
136.591.396
12.385.357

Aumento (redução) de caixa
e equivalentes de caixa
(174.853)
829.562
Caixa e equivalentes de caixa
no início do exercício
2.029.484
1.199.922
Caixa e equivalentes de caixa
no final do exercício
1.854.631
2.029.484
Aumento (redução) de caixa
e equivalentes de caixa
(174.853)
829.562
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016
(Em Reais - R$)
1. Contexto Operacional: A Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São
Paulo tem a sua sede localizada à Rua Bettencourt Rodrigues, nº 155 - Sé, São Paulo,
Capital, Estado de São Paulo, Brasil. Foi constituída em 05 de novembro de 1931 e tem
como objetivo social defender os interesses dos servidores públicos associados, promover ações de atendimento nas áreas de esporte lazer, recreação, cultura, saúde e educação, visando à qualidade de vida dos associados, atuando de forma integrada e harmônica
para o alcance dos seus objetivos.
2. Apresentação das Demonstrações Contábeis: As presentes demonstrações financeiras foram preparadas em conformidade com as práticas contábeis brasileiras estabelecidas pela Lei nº 11.638/2007, suas alterações posteriores e pronunciamentos técnicos
emitidos pelo CPC - Comitê de Pronunciamentos Contábeis aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade, bem como as disposições específicas contidas na Resolução CFC
nº 1.409/12, que aprovou a ITG 2002 (R1) - Entidades sem Fins Lucrativos. Foram aprovadas pelo Conselho Deliberativo e Diretoria para encerramento e publicação em 26 de abril
de 2018.
3. Sumário das Principais Práticas Contábeis: As principais práticas contábeis
adotadas pela Associação para a elaboração e apresentação das demonstrações contábeis são as seguintes:
a) Apuração do resultado, receitas, despesas e classificação dos ativos e passivos: O
resultado é apurado pelo regime de competência de exercícios que considera os rendimentos, encargos e efeitos das variações monetárias calculados a índices ou taxas oficiais,
incidentes sobre os ativos e passivos, e os efeitos dos ajustes para o valor de mercado,
quando aplicável. As receitas de diárias são reconhecidas em função da efetiva hospedagem pelos Associados independentemente da forma como as contraprestações são recebidas. As receitas de títulos são reconhecidas pelo valor justo ajustadas a valor presente
quando os prazos de recebimento são superiores há 12 meses. As despesas são reconhecidas com observância do regime de competência contábil. Os ativos realizáveis e os
passivos exigíveis, no decorrer do exercício seguinte, são classificados como circulante.
b) Imobilizado: Os terrenos e imóveis adquiridos até 1 de janeiro de 2010 estão demonstrados ao valor justo (custo atribuído) conforme opção prevista no Pronunciamento Técnico CPC nº 27, aprovado pelo CFC – Conselho Federal de Contabilidade pela Resolução nº
1177/09 (CFC NBC TG 27). A avaliação pelo custo atribuído, bem como as estimativas de
vida útil dos imóveis foram determinados com base em laudo técnico emitido por empresa
especializada para data–base de 1º de janeiro de 2010. As estimativas de vida útil dos
imóveis adquiridos após essa data também foram determinadas com base em laudo técnico emitido por empresa especializada. Os demais itens do imobilizado são demonstrados
ao custo de aquisição mais todos os gastos incorridos para colocar o bem em condições
de uso e são depreciados linearmente com base nas mesmas taxas estabelecidas como
máximas pela legislação fiscal brasileira.
Bens
Taxa anual
Edifícios e benfeitorias
1,67% a 6,67%
Máquinas e acessórios
10%
Instalações industriais
10%
Móveis e utensílios
10%
Ferramentas
20%
Veículos
20%
Equipamentos de informática
20%
No entendimento da Administração, as taxas de depreciação utilizadas refletem razoavelmente o tempo de vida útil estimado dos bens. Não foram observados indícios de problemas de recuperação (impairment). Os gastos com a manutenção e reparos que não aumentem a vida útil dos bens são contabilizados como despesas operacionais.

c) Estoques: Os estoques estão demonstrados ao custo médio de aquisição, que são
inferiores aos respectivos valores líquidos de realização.
d) Valores a receber: Os valores a receber incluem Títulos de Expansão (Nota 5), que são
recebidos em prestações mensais vencíveis em até 36 meses. Os valores desses títulos
são reconhecidos inicialmente pelo valor justo e são ajustados a valor presente com base
na taxa média do CDI do mês da venda. Foi constituída provisão para devedores duvidosos de R$ 878.119 (R$ 811.069 em 2016), com base em estimativa que a Administração
julga suficiente para cobrir possíveis perdas na sua realização.
e) Aplicações financeiras: Os investimentos financeiros compreendem aplicações em
fundos de investimento de renda fixa e CDB (Certificado de Depósito Bancário) demonstrados pelos valores das quotas e pelos valores aplicados, respectivamente, acrescidos de
rendimentos incorridos até a data do Balanço. Estes investimentos são classificados no
realizável a longo prazo (não circulante) com base na intenção da Administração em não
os resgatar a curto prazo. Os fundos de renda fixa representam 88% dos investimentos e
apresentam um risco de mercado médio, devido a fatores de variação de preço de títulos
pós-fixados, prefixados e/ou vinculados a índices de inflação. O prazo médio de suas
carteiras não supera a 5 anos. A rentabilidade das cotas é proporcionada através da diversificação dos ativos que compõem sua carteira mediante aplicação dos recursos em fundos de investimentos. A Associação não contratou durante o exercício instrumentos derivativos para a gestão dos seus riscos financeiros, especialmente variações cambiais e
taxas de juros, bem como não realizou negócios com derivativos para fins especulativos.
f) Caixa e equivalentes de caixa: Correspondem aos valores de caixa, depósitos
bancários de livre movimentação e investimentos temporários que possam ser sacados
a qualquer momento com riscos insignificantes de alterações de valor.
g) Fornecedores e outros: As dívidas com fornecedores e outros terceiros são contabilizados pelo seu valor nominal, as quais, geralmente, vencem em prazos inferiores a 30
dias.
h) Adiantamento de diárias: Referem-se aos valores recebidos antecipadamente dos
associados e que são reconhecidos como receita em função da efetivação das respectivas hospedagens.
i) Demais passivos, provisões, ativos e passivos contingentes: A AFPESP reconhece
uma provisão no balanço quando há uma obrigação legal ou não formalizada presente
como consequência de um evento passado e é provável que recursos sejam exigidos
para liquidar essa obrigação. As provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas
são registradas tendo como base as avaliações dos consultores jurídicos responsáveis
pela condução dos processos, por montantes que a Administração considera suficientes
para cobrir as prováveis perdas.
Ativos contingentes, quando existentes, não são reconhecidos nas demonstrações contábeis e somente são divulgados quando for provável a entrada de benefício econômico.
Os passivos contingentes são divulgados em nota, a menos que uma saída de benefício
econômico seja remota.
4. Caixa e Equivalentes de Caixa
Descrição
.
2017
2016
Caixa e outros valores
138.800
161.304
Bancos conta movimento:
Banco do Brasil
352.483
447.369
Banco Santander
1.190.999
1.299.879
Banco Itaú
32.407
73.241
Banco Bradesco
28.691
Caixa Econômica Federal
139.942
19.000
1.854.631
2.029.484

5. Valores a Receber: Nas datas dos balanços, os valores a receber dos associados
apresentam a seguinte composição:
Descrição
.
2017
2016
Cartões de crédito
34.040.086
28.622.062
Títulos de expansão
12.867.653
14.175.536
Ajuste a valor presente
(1.726.860)
(2.381.379)
Provisão para devedores duvidosos
(878.118)
(811.069)
Mensalidades
4.902.435
4.449.577
Associados a receber
290.330
317.550
Outros valores
1.006.502
1.079.916
50.502.028
45.452.193
Total no curto prazo
44.920.164
39.514.951
Total no longo prazo
5.581.864
5.937.242
6. Indenização por Desapropriação a Receber: Em 21 de julho de 2016, a
AFPESP celebrou com o Município de São Paulo um Protocolo de Intenções tendo por objeto a desapropriação por utilidade pública (Decreto Municipal nº
57.168/2016) do imóvel de sua propriedade situado à Avenida dos Funcionários
Públicos do Estado de São Paulo, nº 2.501, Jardim Horizonte Azul, Guarapiranga,
São Paulo – SP. Nesse Protocolo foi fixado um valor mínimo e máximo de indenização de R$10.373.775 e R$18.069.267, respectivamente. O Município depositou em juízo o valor de R$10.373.775 em duas parcelas, sendo R$3.600.000 em
31 de agosto de 2016 e os restantes R$6.773.775 em 15 de dezembro de 2016.
Mediante esses depósitos, a imissão na posse do imóvel foi deferida em 21 de
setembro de 2016 pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 22 de março de 2017
foi juntado ao processo laudo pericial prévio, onde fora avaliado o imóvel em
R$13.918.318,00. Em 20 de abril de 2017, foi determinado o depósito complementar pelo Município no montante de R$3.544.543, bem como, que posteriormente
tornem os autos para apreciação e levantamento de 80% (oitenta por cento) dos
depósitos em favor da expropriada (AFPESP). Em 24 de julho de 2017 foi anexado
ao processo o laudo definitivo ratificando o valor do laudo provisório de
R$13.918.318,00. Em 16 de agosto de 2017 a AFPESP informou que não tem nada
a opor aos termos do laudo definitivo. Sendo que em 18 de agosto de 2017, o
Município entrou com petição de impugnação ao laudo definitivo. Em 20 de outubro de 2017, o Município entrou com petição informando que não tem nada a opor
quanto ao levantamento de 80% (oitenta por cento) por parte da AFPESP, referentes aos valores depositados nos autos. Nesta mesma data a AFPESP entrou com
petição reiterando o levantamento integral dos valores depositados nos autos.
Em 19 de dezembro de 2017 foi preferido despacho deferindo o pedido da
AFPESP, sem maiores andamentos até a presente data.
7. Estoques
Descrição
.
2017
2016
Gêneros alimentícios
1.029.778
1.041.903
Higiene e limpeza
420.924
421.455
Copa e cozinha
212.195
194.213
Material de escritório
323.007
302.243
Manutenção
258.844
166.916
Cama, mesa e banho
300.036
470.969
Produtos químicos
39.508
48.576
Diversos
43.056
34.365
Uniformes
292.232
233.263
2.919.580
2.913.903

continua ...
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MENSAGEM DO PRESIDENTE
Tenho a honra de submeter aos nobres Conselhos Deliberativo e Fiscal, em conformidade com o disposto no Estatuto Social, o Relatório Anual e as respectivas demonstrações econômico-financeiras, referentes ao exercício financeiro de 2017, devidamente
aprovado pela Diretoria Executiva. A tarefa de elaboração dos referidos documentos
coube à Diretoria Econômico-Financeira, com fundamento nas informações processadas na área de controladoria e prestadas pelos Coordenadores, Diretores, gerentes da
AFPESP. É de se notar nos resultados demonstrados, o nosso compromisso, assumido
com os mais de 252.000 associados que continuam confiando nesta instituição, cuja
razão de existir é o bem-estar e a defesa dos direitos dos servidores públicos. O ano de
2017 foi marcado por grandes movimentos sociais em torno de temas nevrálgicos para
todos os trabalhadores, como terceirização, reforma trabalhista e reforma da previdência. A AFPESP, além de se fazer presente em todas as discussões e manifestações em
defesa dos servidores, elaborou cartas abertas, propostas e diligências junto a parlamentares com vistas à modificação dos projetos propostos pelo governo. A Reforma da
Previdência, por exemplo, fez parte da agenda do presidente em todos os meses. No
mesmo patamar esteve a questão IAMSPE e as audiências públicas, para discussão
dos projetos de planejamento orçamentário do Estado para 2018. A busca pela excelência dos serviços prestados aos associados continuou no topo da nossa prioridade, juntamente com a eficiência na gestão, mediante a aplicação racional e consciente dos
recursos disponíveis para o alcance dos resultados planejados, convergindo para o
fortalecimento do patrimônio da AFPESP. Destaca-se a incorporação da Associação
Campineira de Funcionários Públicos e consequentemente do seu patrimônio, constituído de imóvel situado em Campinas e do Clube de Campo no município de Vinhedo, com
240 mil m2, com três lagos de pesca, seis fontes naturais, piscinas, campos de futebol
quadra poliesportivas, quiosques, entre outras benfeitorias. Em 2017 foi criado o Departamento de Cadastro de Associados e Arrecadação - DCAA, na Diretoria EconômicoFinanceira, que incorporou os setores de Consignações, Cobrança, Telemarketing e
Serviço de Apoio ao Cadastro, que reduzirá a burocracia, facilitando a comunicação do
associado com a entidade; no final de 2017 eram 252.473 associados ativos no cadastro. A área de tecnologia da informação e comunicação (TIC) é fundamental na gestão
corporativa, assim, no que se refere à infraestrutura e segurança da informação foi
criado um grupo de servidores virtuais para garantir o balanceamento de carga e agilizar
o tempo de resposta dos sites da AFPESP e do FlexReserva®, com expressiva melhora
de “navegação” para os nossos associados. Investiu-se ainda, na melhoria do sistema
de WIFI nas Unidades de Lazer, com a instalação de equipamentos de última geração e
ampla cobertura de sinal e na solução do problema de gargalo na demanda de requisições de acessos no FlexReserva na alta temporada; na migração gradativa dos serviços de Infraestrutura de TI para a Nuvem (Cloud) e na criação do FlexCheck-In,
FlexCheck-Out e FlexRefeição e no módulo de cancelamento de Reservas Online. No
que tange à gestão da qualidade, em outubro de 2017, após auditoria da certificadora
ABS Quality Evaluations, a AFPESP foi certificada na nova versão da NBR ISO
9001:2015. A Ouvidoria é um importante canal de comunicação entre a AFPESP e os
nossos associados e no período em questão, solucionou 98,5% dos procedimentos
analisados, oriundos das demandas encaminhadas por intermédio de e-mail, telefone,
carta, redes sociais e outros. Em relação à gestão de pessoas, o programa permanente
de treinamento que abrange todas as unidades da AFPESP, realizou 23 cursos e 2
workshops, perfazendo um total de 8,71 horas /homem/treinamento/ano e no Programa
de Desenvolvimento Profissional, 56 colaboradores receberam subsídio para o custeio
de seus estudos, em cursos supletivos, ensino técnico, graduação, pós-graduação e
MBA. As ações de marketing priorizaram a expansão e a sedimentação do
posicionamento da Associação e da sua marca nas mais diversas mídias, principalmen-

