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MENSAGEM DO PRESIDENTE
Nos termos das normas estatutárias, tenho a honra de encaminhar para apreciação dos
dignos conselheiros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, o Relatório Anual e as respec-
tivas demonstrações econômico-financeiras, referentes ao exercício financeiro de
2016, já apreciado e aprovado pela Diretoria Executiva. Competiu à Diretoria Econômico-
Financeira a elaboração dos referidos documentos com base nas informações trazidas
pelos Coordenadores, Diretores, gerentes e demais gestores da AFPESP. É com satis-
fação que lhes apresento o supracitado documento, no qual estão resumidas as princi-
pais realizações concretizadas no exercício em epígrafe, que traduzem a minha serie-
dade com os compromissos assumidos o meu primeiro dia de mandato. 2016 foi um ano
especial para a nossa Associação, que completou 85 anos e que foi marcado pela rea-
lização de muitos dos sonhos acalantados há muito tempo e que se consubstanciaram
em valiosas entregas aos nossos mais de 255.000 associados. Sem dúvida, fruto de
muito trabalho e dedicação de toda a equipe da AFPESP, comprometida com a sua ges-
tão. Assim, persistimos na vocação natural desta entidade que é a de se aprimorar cada
vez mais, priorizando a excelência dos serviços associativos e a eficiência na gestão.
Nossa meta continua sendo realizar mais e melhor com recursos disponíveis. Os resul-
tados alcançados em 2016 estão perfeitamente afinados com essas metas e se refle-
tem em ações que impactam no aumento da satisfação de nosso associado, no fortale-
cimento do patrimônio e na melhoria e ampliação dos serviços prestados. Antes, porém,
de apresentar os principais indicadores alcançados pelas diversas unidades que com-
põem a estrutura organizacional da AFPESP, aproveito para destacar algumas iniciati-
vas meritórias que se sobressaíram no período em referência. A nossa reeleição e pos-
se à frente da Diretoria Executiva nos permitirá realizar ainda mais por nossa Associa-
ção, a concretizar projetos de crescimento e de inovação que já tivemos oportunidade
de planejar na gestão anterior. Entre os empreendimentos realizados, cito a aquisição
do imóvel em Dois Córregos, onde estava instalado o Hotel Estância Santa Paula, que
será destinado à instalação de uma nova Unidade de Lazer e de um Centro de Treina-
mento de funcionários da Casa; a inauguração da nova sede regional no município de
Araçatuba e do anexo da UL de Ibirá com 94 novos apartamentos; aquisição do hotel no
bairro das Perdizes para a instalação do almejado sonho “hotel de passagem” na Capi-
tal, com 65 apartamentos confortáveis e todas as instalações necessitando apenas de
algumas reformas de adaptação ao padrão AFPESP e inauguração da sede própria da
Unidade Regional de Franca. A AFPESP representa a força do associativismo e por isto,
sempre estivemos e estaremos ao lado dos servidores públicos na luta para garantir e
defender os seus direitos que nunca na história estiveram tão ameaçados. No ano pas-
sado, entre outras tantas manifestações sobre proposições que tramitavam no Con-
gresso com impacto para a classe de servidores públicos, a associação sem dúvida,
ocupou posição de liderança nas discussões e movimentos contra a aprovação do PLP
257, que tratou da renegociação das dívidas dos Estados com a União, com imposição
de regras austeras de corte de benefícios e remuneração dos servidores públicos. O
grau de credibilidade e respeito da AFPESP é facilmente percebido, visto que sempre é
escutada e muito bem recebida em todos os níveis de governos. Durante 2016, repre-
sentada pela Diretoria Executiva foi recebida pelo Governador do Estado e também,
recebeu na sua sede, as nobres visitas dos presidentes do Tribunal de Justiça e do
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, além de parlamentares e membros do alto
escalão do Exército e da Marinha brasileira, entre outras. Registre-se que a Subprefeita
de São Paulo à época, veio até a sede para falar da importância da desapropriação do
Clube de Campo de Guarapiranga para a população carente residente naquela região.
Por derradeiro gostaria ainda de ressaltar o relevante papel social da AFPESP, que em
2016 manteve-se à frente nas diversas ações de utilidade pública com participação
ativa nas campanhas e combate e de esclarecimento sobre o risco à saúde pública,
trazido pelo mosquito Aedes Aegypti hospedeiro dos vírus responsáveis pela epidemia
da Dengue, Zica e Chikungunya. Em breve relato, deixo registradas as principais reali-
zações alcançadas em 2016, dentre outras, detalhadas nas descrições elaboradas por
cada área, as quais compõem o relatório em referência. Das áreas de assessoramento
direto à Presidência, a Assessoria Jurídica que tem a finalidade de dar assistência
jurídica, defendendo os interesses da AFPESP, nas esferas judicial, extrajudicial e pre-
ventiva, atuando nas áreas do direito trabalhista, consultiva, contencioso, de
normatização e regulamentação e análise prevenção de riscos de ordem jurídica e pro-
posição de ações para a eliminação ou minoria destes, caso sejam detectados. Estatis-
ticamente, essa Unidade obteve, durante o exercício de 2016, êxito em 97,96 % nas
decisões. A Assessoria Técnica é responsável pelo atendimento e encaminhamento das
diversas demandas dos associados, relacionadas à sua situação funcional, à assistên-
cia à saúde, previdência, precatórios, entre outras questões de interesse dos servido-
res ativos, inativos e pensionistas, que totalizaram 2.561 atendimentos no ano. A Área
de Auditoria Interna de Processos, Controles e Gestão de Riscos, realiza o controle
preventivo sob três perspectivas processuais, a saber, financeira, legal e operacional,
e em 2016 atuou em 67 trabalhos, dos quais 34 % concentraram-se nas Unidades de
Lazer. O Departamento de Gestão da Qualidade detém a técnica necessária para forne-
cer a estrutura necessária à melhoria contínua de toda a organização com o foco na
satisfação dos associados. No exercício em referência O Sistema de Gestão da Quali-
dade foi recertificado de acordo com as NBRISO 9001/2008, pela certificadora ABS
Quality Evaluations. Entre as ações de maior significado, essa área realizou 37 audito-
rias internas de qualidade, e levou a termo 190 ações corretivas decorrentes de Avali-
ação do Sistema da Qualidade. Outro destaque foi a tabulação de 36.770 pesquisas de
opinião de associados. Como o canal de comunicação direta com os associados, a
Ouvidoria recebe as reclamações, elogios e sugestões que são levados ao conheci-
mento das unidades competentes para a devida solução ou consideração na formulação
de ações de melhoria dos serviços prestados. Ao todo, foram recebidos na Ouvidoria um
total de 3.190 expedientes, dos quais, 1.733 tratam-se de demandas que foram soluci-
onadas, 437 foram canceladas e 1.020, no final de 2016, ainda tramitavam para análise
nas diversas áreas da AFPESP. Desde que assumi a presidência da Diretoria Executiva,
buscamos valorizar o profissional da AFPESP, criando oportunidades de crescimento e
motivação dos colaboradores de todas as áreas. Além disto, criamos oportunidades
para o despertar e revelação de talentos com o melhor aproveitamento da força de tra-
balho disponível no nosso quadro de pessoal. Assim, a Gerência de Gestão de Pesso-
as, com atribuições nas áreas de Recrutamento e Seleção, Treinamento e Desenvolvi-
mento, Remuneração e Benefícios, Serviço Social e Serviço de Engenharia, de Segu-
rança e Medicina do Trabalho (SESMT), apresentou os seguintes indicadores na área da
capacitação e qualificação dos nossos profissionais que sido priorizada por impacto
direto na qualidade, que inclui efetividade, eficácia e eficiência em todas as frentes de
trabalho. Assim, vale destacar o resultado de 480 profissionais treinados/mês. Ainda
com relação à formação profissional, ao final do exercício, era 46 o número de benefi-

ciados pelo programa, criado para a concessão de subsídio, para cursarem o Ensino
Supletivo, Técnico, Nível Superior, Pós-Graduação e MBA, concedidos mediante crité-
rios de compatibilidade com as atividades que o profissional exerce na AFPESP. Res-
ponsável pela comunicação interna e externa, o Departamento de Marketing concentrou
seus esforços no projeto de “Comemoração dos 85 anos da AFPESP” um marco de
grande importância para a consolidação da imagem de organização sólida construída ao
longo do tempo, com ideal e dinamismo que marcaram o longo de sua trajetória adminis-
trativa. Um destaque foi realização de um sonho há tempos projetado, que foi a inaugu-
ração do Programa AFPESP na TV, transmitido pelos canais 9 da NET, 8 Fibra e 186 da
Vivo, que vai ao ar todas as segundas feiras às 18:30 h. O objetivo do programa
AFPESP na TV é promover a relação institucional da AFPESP com autoridades do go-
verno, representantes da sociedade civil e servidores públicos. Está dividido em três
blocos, um de entrevista em estúdio com tema específico, apresentado pelo Presidente
da AFPESP. O segundo de variedades que vão desde reportagens sazonais, campanhas
de utilidade pública, cultura, entre outros temas e na terceira parte são transmitidas
dicas de culinária e a elaboração de uma receita do cardápio das Unidades de Lazer. O
primeiro programa foi ao ar em 18/1/16, totalizando ao final de dezembro 50 edições. Ao
todo foram entrevistadas 246 personalidades entre secretários de Estado, deputados
federais e estaduais, autoridades dos principais órgãos do governo Estadual (PGE,
TSJP, IAMSPE, SPPREV) e também, renomados especialistas em diversos assuntos de
interesse. As edições mais visualizadas no Canal da Folha do Servidor no Youtube foram
as que trataram sobre a assistência à saúde do servidor com o superintendente do
IAMSPE, aposentadoria (SPPREV) e as edições especiais sobre a Unidade Termas de
Ibirá. Outro destaque foi a Rádio AFPESP, desenvolvida pelos profissionais da Casa,
cuja programação constituída de uma lista de músicas exclusiva, transmitida através do
aplicativo streaming, na rede da internet, que pode ser acessada pelo computador ou
celular. Com um pacote de 100 ouvintes simultâneos, em 2016 foram registrados 40.468
ouvintes no ano. O site da AFPESP, considerado o maior canal de comunicação on-line
obteve mais de 3,6 milhões de acesso no ano, dos quais 27,5% referiam-se a novos
usuários. Nas redes sociais a AFPESP se destaca na sua página no Facebook e em
2016 foi criada a página “AFPESP UNIDADES”, voltada à comunicação exclusiva com
as Unidades Regionais às quais somavam nove unidades no final do ano. Ao todo são
60.625 seguidores na página da AFPESP, 3.699 na “Folha do Servidor” e 2.160 na
“AFPESP Unidades”. Para a comemoração dos 85 anos o Departamento de Marketing
atuou fortemente junto às demais áreas e os principais produtos foram: criação do logo,
do selo e do Hot Site comemorativos, contendo a mensagem comemorativa do presiden-
te, biografia, fatos importantes da associação, hino, galeria dos presidentes, entre ou-
tros conteúdos emblemáticos da história da Associação. No início do ano foi lançada a
campanha “Sua Memória, nossa História”, com coluna especial no jornal Folha do Ser-
vidor dedicada ao registro de histórias marcantes vividas pelos associados. Outro des-
taque foi a realização de pesquisa de perfil e satisfação dos associados, realizada pela
empresa IBOPE Inteligência, cujos resultados teve por fim, apoiar a Diretoria Executiva
na definição de estratégias. O Departamento de Marketing trabalhou destacadamente
nas atividades que antecederam e durante a realização de dois grandes eventos leva-
dos a termo em 2016, que contabilizaram a presença maciça de associados, dependen-
tes e familiares. Na realização do 16º Arraiá na UL de Serra Negra, que contou com o
show do cantor Sérgio Reis, e que vendeu 26.155 cupons da rifa e 3.298 ingressos e na
promoção do Show em comemoração ao dia do Servidor e ao aniversário de 85 anos,
que trouxe as consagradas duplas sertanejas, Zezé di Camargo & Luciano e Bruno &
Marrone, lotando o Espaço das Américas com um público de mais de 3.500 pessoas;
destaque-se o registro de mais de 2,6 mil visualizações de vídeos do show no site. A
Coordenadoria de Eventos é responsável pela organização dos eventos institucionais e
sociais segundo orientação e objetivos da Presidência e do Setor de Marketing; em
2016 registrou-se a participação de 5,8 mil pessoas em 78 eventos. A Coordenadoria de
Eventos também contribuiu com a decoração, e paisagismo de diversas Unidades de
Lazer, aprimorando o visual e a qualidade das Unidades, inclusive das Unidades Regi-
onais. A Escola AFPESP tem como finalidade precípua contribuir para a evolução pes-
soal e profissional do servidor público, colaborando assim, com a melhoria dos serviços
da administração pública; oferece cursos, seminários, palestras, entre outros eventos
educacionais de capacitação e qualificação profissional, disseminando conhecimento e
instrumentais para o desenvolvimento de suas habilidades e competências. Em 2016
foram disponibilizados 267 cursos online, sendo 64 desenvolvidos diretamente pela
Escola e 203 em parceria com a empresa Dr. Micro. Os participantes de cursos e pales-
tras somaram em 2016, 2.050 alunos. A Escola ainda manteve cursos presenciais de
inglês e espanhol nas Unidades Regionais de Santos, em parceria com a UNISANTA, de
São José do Rio Preto com a UNESP num total de 55 alunos frequentes. Compõem a
estrutura da Coordenadoria Administrativa os seguintes setores e respectivos indicado-
res: Restaurante da Sede com o fornecimento de 152.857 refeições; Seção de Pessoal,
responsável pela administração da folha de pagamento de 1.457 funcionários; Seção de
Suprimentos – Logística, cuja meta de economia nas compras de materiais de consumo
e conservação foi da ordem de 20,4 % em relação a 2015. As demais unidades vincu-
ladas a essa Coordenadoria são Seção Arquivo Geral, Seção de Almoxarifado Central,
Seção de Transportes; Seção de Protocolo, Seção de Serviços Gerais (Sede, Unidades
Venceslau Brás, CBI/Esplanada, Cambuci), Edifício São Roque Secretaria Administrati-
va e Salão de Beleza. As atividades desenvolvidas pela Coordenadoria de Educação e
Cultura alcançou o total de 28.824 participantes e o Índice de Participação de Associ-
ados, cuja meta estabelecida pela ISO 9000 era de 95%, foi superada durante oito
meses de 2016. As principais atividades são os cursos de idiomas; cursos de teatro,
dança e fotografia; venda de ingressos de cinema e teatro, mediante convênio com o
Cinemark e Cheque Teatro, respectivamente; filmoteca; biblioteca, espaços de exposi-
ção de arte; coral; balé; entre outras. A Coordenadoria Social responde pelos serviços
associativos voltados à qualidade de vida e ações de convivência e de integração dos
associados, as quais se concretizam por meio de campanhas, palestras, oferta de ser-
viços e outras iniciativas. Destacam-se os seguintes resultados: os serviços de
acupuntura e de massagem e quick massagem atenderam cerca de 1.118 pessoas;
campanhas, palestras e passeios contaram com 750 participantes; nas campanhas de
solidariedade foram arrecadados 934 itens, como roupas e brinquedos e 278 quilos de
gêneros alimentícios, tudo doado às diversas instituições assistenciais sem fins lucra-
tivos. O Grupo da Amizade, também vinculado a essa Coordenadoria, congrega 130
associados que se reúnem em diversas atividades durante o ano. Sob a coordenação da
Coordenadoria de Assistência à Saúde a Rede de Afinidade AFPESP mantém um cadas-
tro de aproximadamente 1.200 profissionais ou estabelecimentos de saúde distribuídos
por cidade, que cobrar tarifas especiais para os associados e dependentes, facilmente
acessível no site da Associação. O Ambulatório Médico administrado pela Clínica
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Alphacor, realizou 3.779 consultas. Durante a campanha de vacinação contra a gripe
foram ministradas 274 vacinas e nas demais campanhas organizadas pela
coordenadoria, foram levados a efeito 1.160 procedimentos. Cite-se ainda o número de
beneficiados pelos planos de saúde suplementar oferecidos aos associados, com tari-
fas especiais, por meio da parceria com a Qualicorp, que no ano de 2016, alcançou a
marca de 28.209 titulares e 17.523 dependentes. Os principais indicadores da
Coordenadoria de Turismo que trabalha em conjunto com as operadoras de viagens
conveniadas, alcançaram a marca de 4.039 passageiros, incluindo excursões, cruzei-
ros e pacotes internacionais para vários destinos. Foram realizadas 57 excursões, com
uma média mensal de 4.75 excursões. Os eventos esportivos organizados pela
Coordenadoria de Esportes na capital, em 2016 beneficiaram um público de 4.174 pes-
soas. Ainda na Capital foram mantidos cursos de Yoga e Pilates com movimento médio
de 207 participantes/mês. Importante ressaltar a inauguração do Centro de Condiciona-
mento Físico da Capital, totalmente remodelado e que no final do ano todas as Unidades
Regionais contavam com espaço para atividades físicas. Compete à Coordenadoria do
Patrimônio, o controle físico dos bens móveis e imóveis da AFPESP através dos inven-
tários, incorporações, transferências e baixas. Em 2016 foram incorporados 3.582
bens, entre equipamentos, móveis e instalações nas diversas unidades da AFPESP.
Com destaque à incorporação de 8 veículos e 4 imóveis, a saber: imóvel no Município
de dois Córregos; áreas transferidas da Associação Campineira; Edifício Flat San Mar-
co, onde está instalada a Unidade de Lazer da Capital, sito à Rua Homem de Melo, 1.206
e apartamento 1.003 localizado na Rua Bettencourt Rodrigues, 88 na Capital. À
Coordenadoria de Obras cabe elaborar projetos, gerenciar e acompanhar as obras de
construção e de reforma empreendidas pela AFPESP, com destaque no exercício em
referência às seguintes ações: elaboração do projeto arquitetônico para a ampliação do
UL de Amparo; reformas diversas na UL de Campos do Jordão; acompanhamento e
conclusão das obras de ampliação da UL de Ibirá; projeto arquitetônico de ampliação do
imóvel em Dois Córregos, onde será instalada nova unidade de lazer e um centro de
treinamento; acompanhamento e processo de reforma da cozinha e restaurante na
sede, entre outras obras de reforma e ampliação em diversas unidades. O Setor de
Gestão Administrativa responde pela gestão das 18 Unidades Regionais que alcança-
ram um universo de 144.399 associados, que prestaram ao todo, 184.723 atendimentos
e responderam pela venda de 3.112 novos títulos associativos. Também em 2016, as
unidades de Araçatuba e Franca passaram a ter sede própria, e a unidade de são José
dos Campos se mudou de imóvel. Tais medidas proporcionarão maior capacidade de
atendimento aos associados que terão acesso a múltiplas atividades esportivas e de
condicionamento físico e de qualidade de vida. À Coordenadoria das Unidades de Lazer
registrou durante o ano, movimentação de 321.119 hóspedes nas Unidades de Lazer,
incluindo a nova Unidade da Capital com 65 apartamentos, inaugurada em 1º de no-
vembro de 2016. Vale destacar também a reforma total com novos equipamentos da
cozinha da UL de Campos do Jordão e a realização do 1º simpósio dos Gerentes das
ULs, realizado no período de 26 a 28 de agosto na UL de Campos do Jordão e a
Capacitação de 20 gerentes na UL do Guarujá, ministrada pela Castelli Escola Supe-
rior em Hotelaria do Instituto de Ensino Superior, dentro do Programa de Capacitação
Empresa Anfitriã, nos dias 29 e 30 de novembro. A Seção de Controle de Reservas
realizou 63.862 atendimentos. Finalmente, destaco alguns dos indicadores de resulta-
dos econômico-financeiros e patrimonial referentes ao exercício financeiro de 2016,
consubstanciados no balanço patrimonial e demais demonstrações, acompanhados
das respectivas notas explicativas, todos elaborados em consonância com as normas
contábeis aprovadas pelo Conselho Nacional de Contabilidade, e pautados nas diretri-
zes de boa governança. Assim encerramos o ano de 2016 com um superávit acumu-
lado da ordem de R$ 57,46 milhões no período, superando em 23% o apurado no exer-
cício de 2015. As Receitas Operacionais somaram R$ 226,40 milhões, 16% a mais que
o arrecadado no período anterior. Deduzidos os custos e as despesas operacionais,
obteve-se um resultado operacional da ordem de R$ 40,41 milhões, contra R$ 32,54
milhões em 2015. Vale lembrar que de acordo as normas contábeis vigentes, os custos
operacionais são os gastos decorrentes da prestação de serviços diretos aos asso-
ciados e dependentes e as despesas operacionais são os gastos realizados com as
atividades que não impactam diretamente nesse público. É certo que desempenho
econômico, financeiro e patrimonial da AFPESP demonstrado em 2016, faculta o pla-
nejamento e a tomada de decisões futuras pois não há preocupação com o cumpri-
mento de compromissos em curto prazo. Situação que pode ser observada no resulta-
do de alguns indicadores. Na análise da Estrutura de Capital percebe-se boa solidez
econômica da AFPESP, visto que o Capital de Terceiros representa apenas 7,5% do
seu Capital Próprio. Os índices de liquidez permitem acompanhar a gestão
organizacional, pois possibilita a avaliação do nível de rentabilidade e de confiabilida-
de 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$ 5,39 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$ 6,90 para honrá-las e
o Índice de Liquidez Geral indica que para R$ 1,00 de obrigação total a Associação
dispõe de R$ 16,48 de direitos para pagar, vinculados ao seu Ativo Imobilizado. Impor-
tante, também, é o Indicador de Crescimento que mede o crescimento sustentável de
uma empresa, pois demonstra a capacidade desta 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. Tal indicador é obtido
pela divisão do percentual de aumento da receita operacional líquida pelo percentual
de aumento do patrimônio líquido; em 2016 este resultado foi de 0,96 o que demonstra
a ocorrência de crescimento contínuo e bom desempenho da AFPESP. Importante ain-
da, destacar que as Receitas Financeiras, aquelas decorrentes das aplicações finan-
ceiras, somaram em 2016, R$ 25,51 milhões, superando em 114% o estimado para o
período. Em apertada síntese ficou evidente que em face dos resultados obtidos no
exercício financeiro de 2016, a situação econômico-financeira e patrimonial da nossa
Associação, se mostra promissora à concretização dos empreendimentos planejados
e já aprovados. Para tanto, continuaremos trabalhando para garantir o crescimento
contínuo da AFPESP e o fortalecimento do seu patrimônio, mesmo diante do atual
quadro de crise econômica e política pelo qual atravessa o país, pois manteremos a nossa
posição de vanguarda com muita dedicação e grande dose de criatividade e inovação.
Continuarei contando com a fidelidade e integração da Diretoria Executiva e com o apoio
inestimável dos insignes conselheiros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, aos quais,
mais uma vez, expresso os meus sinceros agradecimentos.
Atenciosamente.

ANTÔNIO CARLOS DUARTE MOREIRA
Presidente da Diretoria Executiva

BALANÇOS PATRIMONIAIS - EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E DE 2015
(Em Reais - R$)

Passivo Nota      31/12/2016      31/12/2015
Circulante
Fornecedores 7.673.279 7.097.164
Salários e remunerações 39.035 32.591
Provisão de férias e encargos 5.598.240 5.223.547
Encargos sociais 1.893.777 1.701.385
Contribuições e impostos 542.722 438.794
Adiantamento de diárias 17.347.996 16.256.636
Outras contas a pagar 3.180.240 3.360.219

36.275.289 34.110.336
Não Circulante
Provisão para contingências 14 5.244.093 4.188.063
Fundo social 204.162 263.442

5.448.255 4.451.505
Patrimônio líquido
Patrimônio social 15 422.028.978 351.541.559
Ajuste de avaliação patrimonial 74.178.602 76.514.456
Superávit acumulado 59.796.132 49.167.177

556.003.712 477.223.192
561.451.967 481.674.697

Total do Passivo 597.727.256 515.785.033

                  Descrição                     .      Patrimônio Social        Ajuste Avaliação Patrimonial      Superávits Acumulados                Total
Saldos em 31 de dezembro de 2014 303.447.535 78.850.309 48.094.024 430.391.868
Transferência 48.094.024 - (48.094.024) -
Realização custo atribuído - (2.335.853) 2.335.853 -
Superávit do exercício - - 46.831.324 46.831.324
Saldos em 31 de dezembro de 2015 351.541.559 76.514.456 49.167.177 477.223.192
Transferência 49.167.177 - (49.167.177) -
Realização custo atribuído - (2.335.854) 2.335.854 -
Incorporação de entidade (Nota 4) 21.320.242 - - 21.320.242
Superávit do exercício - - 57.460.278 57.460.278
Saldos em 31 de dezembro de 2016 422.028.978 74.178.602 59.796.132 556.003.712

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Ativo Nota      31/12/2016      31/12/2015
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 5 2.029.484 1.199.922
Valores a receber 6 39.514.951 32.957.385
Indenização por desapropriação a receber 7 10.373.775 -
Adiantamentos 1.465.439 1.780.662
Estoque de mercadorias 8 2.913.903 2.236.608
Despesas antecipadas 452.306 272.685

56.749.858 38.447.262
Não Circulante
Realizável a longo prazo
Depósitos judiciais 9 10.224.960 8.456.370
Aplicações financeiras 10 193.401.143 183.800.803
Valores a receber 6 5.937.242 5.975.099
Valores em garantia 29.100 29.100

209.592.445 198.261.372
Investimentos 40.549 40.549
Imobilizado 11 331.206.095 278.766.443
Intangível 12 138.309 269.407

331.384.953 279.076.399
540.977.398 477.337.771

Total do Ativo 597.727.256 515.785.033

              2016             2015
Fluxo de caixa das atividades operacionais:
Superávit do exercício 57.460.278 46.831.324
Ajustes do superávit do exercício:
Depreciações e amortizações 10.466.829 9.343.743
Baixas 14.745.199 2.868.475
Receitas e despesas financeiras líquidas (21.985.697) (18.637.875)
Provisão para devedores duvidosos 218.001 45.150
Ajuste a valor presente 103.841 927.447
Caixa operacional antes
  dos movimentos de capital de giro 61.008.451 41.378.264
Diminuição (aumento) nos ativos:
Valores a receber (16.258.027) 180.950
Adiantamentos a fornecedores 315.223 (1.258.979)
Estoques (677.295) (419.183)
Despesas antecipadas (179.621) (199.791)
Depósitos judiciais (1.768.590) (1.902.848)
Títulos de expansão (957.299) (2.423.836)
Valores em garantia - (29.100)
Aumento (diminuição) nos passivos:
Fornecedores 553.616 3.210.628
Salários e remunerações (11.513) (43.703)
Encargos sociais a recolher 184.368 180.429
Provisão para férias e encargos sociais 307.017 562.187
Impostos a recolher 103.881 24.619
Adiantamentos de clientes 1.091.360 (29.941)
Outras contas a pagar (776.974) (58.856)
Provisão para contingências 539.759 1.129.578
Fundo Social (59.280) (53.295)
Caixa adquirido através de incorporação 265.368 -
Caixa líquido gerado
  pelas atividades operacionais 43.680.444 40.247.123
Fluxo de caixa das atividades de investimento:
Adições do intangível - (89.838)
Adições do imobilizado (55.236.239) (29.797.463)

(55.236.239) (29.887.301)
Fluxo de caixa das atividades financeiras:
Compras de títulos para negociação (124.206.039) (102.211.470)
Vendas de títulos para negociação 136.591.396 90.564.905

12.385.357 (11.646.565)
Aumento (redução) de caixa
  e equivalentes de caixa 829.562 (1.286.743)
Caixa e equivalentes de caixa
  no início do período 1.199.922 2.486.665
Caixa e equivalentes de caixa
  no final do período 2.029.484 1.199.922
Aumento (redução) de caixa
  e equivalentes de caixa 829.562 (1.286.743)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Receita Bruta Nota     31/12/2016      31/12/2015
Contribuições Associativas 93.311.022 85.874.326
Mensalidades sociais 86.951.779 79.187.527
Títulos de expansão social 6.359.243 6.686.799
Serviços Associativos 109.960.163 89.791.255
Diárias e hospedagens 89.097.414 70.654.974
Refeições avulsas 3.932.347 3.753.109
Bonificações plano de saúde 16.690.125 15.172.162
Bonificações seguros 240.277 211.010
Receitas Diversas 23.132.560 18.859.288
Bar 5.832.684 5.025.911
Serviços hoteleiros 2.738.273 2.354.152
Outras receitas 14.561.603 11.479.225
Receita Total 226.403.745 194.524.869
Custo dos serviços prestados 17 (90.702.555) (76.931.052)
Superávit Bruto 135.701.190 117.593.817

 DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO EXERCÍCIOS  FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015
(Em Reais - R$)

Despesas e Outras Nota     31/12/2016      31/12/2015
  Receitas Operacionais 18 (96.127.988) (85.058.889)
Despesas com pessoal (51.744.540) (43.960.290)
Utilidades e serviços (12.972.505) (12.889.800)
Despesas com comunicação (2.580.528) (2.720.212)
Serviços terceirizados (13.420.375) (12.249.078)
Publicidade e propaganda (1.945.185) (1.594.100)
Eventos (3.137.671) (3.062.872)
Perda por desapropriação de imóvel 7 (1.613.865) -
Resultado baixa imobilizado 776.526 (7.192)
Outras despesas (9.489.845) (8.575.345)
Superávit Antes das Receitas
  e Despesas Financeiras 39.573.202 32.534.928
Receitas financeiras 18 26.161.710 21.969.099
Despesas financeiras 19 (8.274.634) (7.672.703)
Superávit do Exercício 57.460.278 46.831.324

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015

(Em reais - R$)

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015
(Em Reais - R$)

continua ...


