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MENSAGEM DO PRESIDENTE 

Missão cumprida. Mas ainda há muito a ser feito! 

Mais do que cumprir uma exigência estatutária, a Diretoria da AAPS orgulha-se em 
compartilhar os principais resultados e ações obtidos durante o exercício de 2018 
com todos seus associados, reforçando assim, seu compromisso de transparência de 
informações para toda sua coletividade. 

2018 foi um ano que exigiu intensos esforços para a continuidade da presença e 
participação da AAPS no segmento Sabesp. Diante de fatos de suma importância na 
vida de aposentados e pensionistas, muitos integrantes se propuseram a seguir com 
o trabalho voluntário frente à Diretoria da AAPS e lideraram mais uma eleição, com 
uma gestão dedicada e integrada na defesa dos interesses da categoria, em especial 
na área de saúde e previdência. 

Neste documento é possível conferir as ações, crescimento de associados, atividades 
socioculturais e todos os números financeiros que permearam as atividades. Mas, 
sem dúvida alguma, o que mais exigiu esforços e permanente dedicação foram as 
negociações do período. A assinatura do termo de transação extrajudicial entre Sa-
besp, Sabesprev e AAPS, que extinguiu o processo judicial de migração, possibilitou 
um novo desenho do plano de saúde, que inclui o atendimento a aposentados, pen-
sionistas e seus dependentes junto com a massa de ativos, uma antiga reivindicação 
da categoria. Considerado na atual etapa de vida de nossos associados, um dos prin-
cipais benefícios por assegurar o atendimento médico-hospitalar a milhares de pes-
soas, passamos a integrar a Comissão de Saúde composta por representantes das 
entidades ligadas à Sabesp e percorremos um longo caminho, repleto de reuniões, 
discussões, desistências, mas sem em nenhum momento perder de vista o nosso 
compromisso: garantir a segurança de nossos aposentados e pensionistas. 

Ainda no mesmo exercício, uma ação contra a Receita Federal frente à cobrança 
considerada indevida do Imposto de Renda dos aposentados suplementados em fun-
ção do déficit da Sabesprev, também foi uma atividade que movimentou toda a Di-
retoria e escritórios de advogados especializados para garantir os interesses de nos-
sos associados. 

Tantas e tantas outras iniciativas exigiram a direta participação de toda Diretoria, 
dos membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, da nossa equipe e também dos 
nossos associados, a quem registramos nossos mais sinceros agradecimentos. Vale 
destacar o envolvimento e compromisso dos integrantes dos nossos Conselhos e di-
retores na elaboração e desenvolvimento do Planejamento Estratégico, sem dúvida 
alguma, peça fundamental para o sucesso da gestão 2018-2020. 

Terminamos o ano com a sensação do dever cumprido! Mas ainda há muito a ser 
feito.  Com certeza vamos alcança-los se contarmos com o apoio e a confiança de 
todos vocês! 

Muito obrigado! 

José Luiz de Melo Pereira 

Presidente 
 
 



PERFIL DO QUADRO ASSOCIATIVO 
 
 
 

  



 
 

DESCRIÇÃO DO QUADRO ASSOCIATIVO 
 
 
 
 
 
 
APOSENTADOS 
 
G0 (1273) 
Suplementados BD (904) 
Suplementados CD (35) 
INSS (72) 
Fazenda (44) 
 
TOTAL (2328) 
 
 
 
PENSIONISTAS 
 
G0 (377) 
Suplementadas BD (49) 
Suplementadas CD (02) 
INSS (19) 
Fazenda (66) 
 

TOTAL (513) 

 

 
AUXÍLIO DOENÇA (04) 

 
EMPREGADOS ATIVOS (315) 

 
SÓCIOS COLABORADORES (46) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



MOVIMENTAÇÃO DE SÓCIOS 
 

 

FALECIDOS:

64

SÓCIOS EM 
2017: 

3135

DESLIGADOS:

70

SÓCIOS EM 
2018: 

3206

NOVOS SÓCIOS: 

205



  

 
 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
 
 

Tem como missão: 
• Executar as atividades de suporte administrativo e logístico; 
• Dotar a entidade de um sistema de informações compatível com suas ne-

cessidades; 
• Desenvolver atividades e ações para a área de recursos humanos, o supri-

mento de materiais, serviços e obras necessárias ao bom andamento da 
entidade; 

• Realizar os serviços de atendimento aos associados e a terceiros; 
• Zelar pelo patrimônio da entidade. 

 
 
O ano de 2018 foi marcado por diversas ações, objetivando a revisão de rotinas e con-
troles administrativos, com foco especialmente em três frentes de trabalho: aumento 
de receita, otimização de custos e otimização cadastral. 

 

 Atuação no Programa Aumento de Receita  
 

 Atualização dos valores de mensalidades junto a Sabesp e Sabesprev e revisão 
de rotina junto a essas Entidades; 
 

 Levantamento de valores do benefício de INSS através do site do órgão; 
 

 Participação na Feira Nacional de Saneamento e Meio Ambiente – Fenasan, pro-
movendo a divulgação da AAPS e a inclusão de 31 sócios; 
 

 Cadastramento de 143 novos sócios no período de outubro a dezembro/18, me-
diante campanha para ação tributária. A cobrança de mensalidades de novos só-
cios passou a ser direcionada para Folha de Pagamento; 



 
 Acordos de parcelamento com sócios inadimplentes para regularização de men-

salidades e a reativação de sócios afastados por auxílio doença em folha de pa-
gamento; 
 

 Essas ações resultaram em aumento de receita conforme quadro a seguir: 

            

 

 
 

 Considerando a movimentação de Associados demonstrada no perfil, apesar de 
134 sócios falecidos/desligados no ano de 2018, podemos constatar o cresci-
mento da receita comparando-se o resultado obtido em dezembro em relação ao 
início do ano, conforme dados apresentados pela Diretoria Financeira.  

 

 Atuação no Programa Otimização de Custos 
 

 Pesquisa de mercado e negociação de contratos de locação de máquinas de 
café e copiadora, reduzindo o valor mensal em 46,81%, correspondendo a R$ 
3.960,00 por ano; 
 

 Reavaliação dos pacotes de serviço de internet e telefonia, reduzindo o valor 
mensal em 43,36%, correspondente a R$ 3.985,44 por ano; 
 

 Alteração na forma de cobrança de mensalidades reduzindo em 38% a emissão 
de boletos e em 45% o débito em conta bancária, com a inclusão em Folha de 
Pagamento Sabesp e Sabesprev, minimizando a incidência de tarifas sobre o 
valor arrecadado; 
 

 Alteração na ficha cadastral dos sócios, direcionando os descontos para Folha 
de Pagamento com redução de tarifas; 
 

Ação Quantidade Mês Valor mês Valor anual

Atualização Sabesprev 144 out/18 1.162,89 13.954,68

Atualização Sabesp 30 jul/ago/18 398,42 2.912,16

Fenasan 31 out/18 696,05 8.352,60

Ação tributária 143 Out a Dez/18 5.526,27 66.315,24

7.783,63 91.534,68

Aumento de receita

Total



 
 

 Iniciada a negociação junto ao Banco do Brasil objetivando a redução de tarifa 
nas cobranças através de boleto bancário.  

Principais resultados: 

 

• Redução por trimestre 

 

 

 Atuação no programa de otimização cadastral 
 

 Atualização parcial de informações no sistema cadastral da AAPS relativo ao va-
lor de mensalidade/remuneração Sabesp e Sabesprev, e-mail, telefone e ende-
reços de Associados Sabesp; 
 

 Estabelecimento de rotina junto a Sabesprev e Sabesp para atualização cadastral 
dos Associados; 
 

 Iniciado o contato com os sócios para atualização de informações cadastrais. 
 
 

 Outras atividades desenvolvidas: 
 

 Contratação de profissional para elaboração de 140 declarações de imposto de 
renda dos Associados ano base 2017 e atendimento aos sobre os informe de 
rendimentos/outros documentos correlacionados; 
 
 

Tipo de Serviço Quantidade Mês da 
alteração De Para Valor 

mês Valor anual

Internet nov/18          379,88          233,90 145,98  1.751,76     

Telefonia móvel          386,10          199,96 186,14  2.233,68     

Locação máq. café set/18 305,00                 195,00 110,00  1.320,00     

Locação máq. copiadora out/18 400,00                 180,00 220,00  2.640,00     

Banco para Sabesprev *144 out/18          699,90          195,84 504,06  2.016,24     

Banco para Sabesp 30 jul e ago/18          159,50                 -   159,50  638,00        

Boleto para débito 16 ago/18 59,85                     38,20 21,65    259,80        

2390,23 1042,9 1.347,33 10.859,48Total

OTIMIZAÇÃO DE CUSTOS 2018



 
 Suporte e acompanhamento em todas as etapas das eleições dos Conselhos 

Deliberativo e Fiscal da AAPS gestão 2018-2020 e plantão na sede para auxiliar 
os associados no voto eletrônico; 
 

 Participação nos grupos de trabalho do planejamento estratégico, revisão de pro-
cedimentos, saúde, otimização de TI;  
 

 Treinamento de pessoas para inserção de informações no site da AAPS; 
 

 Reposição de equipamentos de TI – projetor e aparelho PABX da recepção de 
analógico para digital. 
 

 Atendimentos pessoais e telefônicos para assuntos diversos: plano de saúde, an-
damento de ações, boleto de cobrança, eventos, dentre outros; 
 

 Análise das demandas e reuniões com empresas para contratação de sistema 
ERP para a AAPS, em conjunto com a Diretoria Financeira e Coordenação de TI.   

 
 
 
 
MEMBROS DO GRUPO ADMINISTRATIVO:  
 

• EDNA FERREIRA DE LYRA SANTOS; 
• CLAUDIO GABARRONE;  
• JOSÉ MAURÍCIO DA FONSECA MAIA. 

  



 
 

 
 

DIRETORIA SOCIOCULTURAL E  
ESPORTIVA 

 
 

Tem como missão: 
• Promover atividades de caráter educativo e cultural, visando a prevenção 

à saúde, vida saudável e integração social; 
• Organizar eventos sociais, esportivos, recreativos e demais atividades de 

lazer para os associados; 
• Propor taxas, contribuições e isenções para eventos e serviços prestados 

aos associados 
 
No ano de 2018 foram desenvolvidas as seguintes ações: 
 

 Organização dos eventos Dia Nacional do Aposentado (169 participantes), 
Dia Internacional da Mulher (64 participantes), Bingos (média de 107 partici-
pantes), Festa Junina (311 participantes), Baile da Primavera (177 partici-
pantes), Halloween (64 participantes), e Festa de Confraternização de Final 
de Ano (240 participantes); 
 

 Realização da Olimpíada da AAPS, no Hotel Recanto Bela Vista, em Águas 
de Lindóia, que contou com a presença de 43 participantes;   

 
 Promoção de atividades diversas em nossa sede social, tais como: Coral 

Canto das Águas com a participação de 41 associados, dança de salão com 
a presença de 13 associados e Quick Massage conforme demanda;  

 
 Oferecimento de Ginástica Funcional com a presença de 20 pessoas, asso-

ciados e dependentes, na área comum do Reservatório da Treze de Maio;  
 
 Gestão das relações com o Grupo de Apoio ao Social, formada por voluntá-

rios associados da AAPS, e que acompanha as atividades da Diretoria. 
 
 Além desses macros eventos, foram patrocinadas as seguintes ações: via-

gens a Cardoso e a Aparecida do Norte e Apresentação do Coral em São 
Francisco Xavier, eventos de corridas de rua com a presença de associados. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
MEMBROS DO GRUPO DE APOIO AO SOCIAL (GAS): 
 

• ANTONIO CARLOS JULIÃO; 
• CÉLIA REGINA GERVÁSIO DA SILVA BOTELHO; 
• MARIA DO CARMO ZAGOLIN; 
• MARIA SILVIA TAVARES CARDOSO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
DIRETORIA DE SAÚDE E SERVIÇO SOCIAL 
 
Tem como missão: 
• Desenvolver programas e ações destinados à assistência social dos associa-

dos; 
• Executar atividades de controle e acompanhamento, com relação aos Planos 

de Assistência Médica e Odontológica e Apólices de Seguros, desenvolvendo, 
inclusive, estudos e ações visando o acesso dos associados de menor renda 
a esses benefícios; 

• Acompanhar, junto às demais entidades de representação, das atividades que 
visem à melhoria ou desenvolvimento dos planos de assistência médica e 
odontológica dos associados;  

• Desenvolver e promover campanhas assistenciais, educativas e preventivas 
visando à preservação da saúde dos associados. 

 
No ano de 2018 foram desenvolvidas as seguintes ações: 
 
 SERVIÇO SOCIAL: 

 
1) Realização de plantões presenciais nas cidades de São Paulo e Santos, 

onde foram desenvolvidas orientações sociais e também previdenciárias, ob-
servando e acompanhando casos mais vulneráveis; 
 

2) As necessidades mais habituais de nossos Associados, referem-se às se-
guintes questões: saúde; falecimento; conflitos interpessoais, visitas hospi-
talares e domiciliares, desequilíbrio financeiro, auxílio funeral e demandas 
relativas à Sabesprev; 

 
3) Manutenção de contatos com diversas entidades, buscando concretização 

de parcerias para realização de palestras aos associados relativas à saúde 
em geral, medicina preventiva, prevenção de acidentes etc; 

 
4) Contato com várias empresas e clínicas, buscando condições mais favorá-

veis aos associados nas áreas de oftalmologia, odontologia, casas de re-
pouso; 

 



 

5) Realização da Campanha “Dia D da Campanha Nacional contra Gripe 2018" 
na Sede da AAPS/SP com 600 doses aplicadas e vacinação de febre ama-
rela, além de prevenção de câncer bucal. Em parceria com a Drogasil houve 
testes grátis de glicemia e pressão arterial;  

 
6) Busca de parceria para capacitação e criação de oportunidades aos associ-

ados para o desenvolvimento de atividade remunerada, notadamente na 
área de telemarketing, assim como na formação de associados voluntários 
para atuação de apoio na AAPS. 

 
 

ATENDIMENTO DO PLANTÃO DE SERVIÇO SOCIAL 
 

SEDE DA AAPS EM SÃO PAULO: 
01/01 a 31/12/2018 

 
ESTATÍSTICA DE ASSOCIADOS E ATENDIMENTOS 

 

 
 
 

SITUAÇÕES IDENTIFICADAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qtde Tipo de Atendimento
644    Requer intervenção social
114    Internados ou com problemas de saúde 
758    Total atendidos

Qtde Atendimento Geral Motivo

014 Visitas Hospitalar/domiciliar Visita social em casos de saude

114 Acompanhamento/Saude Diversas situações de saúde/cirurgias/exames etc
039 INSS Orientação e encaminhamentos para dar entrada em pensão por morte
012 Auxilio Funeral Auxilio funeral a familia do Associado que esta adimplente
055 Falecimento Apoio aos familiares

055 Pós falecimento Orientação à familia  ref. Aux.funeral/INSS/Compl/Suplem/seguro etc...
015 Encaminhamento Juridico Casos atendidos e encaminhados ao Departamento Jurídico
037 Sabesprev Elo de ligação entre Sabesprev e Associados ref.liberações de exames
016 Complementação/Suplementação Orientação  familiar ref.  Documentações / Secretaria da Fazenda
010 Seguro Orientação e acompanhamento familiar ref. Seguro de Vida
391 Social Casos atendidos em diversas situações

758     Total atendidos



 
ATENDIMENTO DO PLANTÃO DE SERVIÇO SOCIAL 

 
 

SUBSEDE DA AAPS NA BAIXADA SANTISTA 
01/01 a 31/12/2018 

 
ESTATÍSTICA DE ASSOCIADOS E ATENDIMENTOS 

 

 
 

 
SITUAÇÕES IDENTIFICADAS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qtde Tipo de Atendimento
436    Requer intervenção social
58      Internados ou com problemas de saúde 

494    Total atendidos



 
 
 
 
 PLANOS DE SAÚDE: 

 
7) Assessoria à Diretoria e Conselho Deliberativo da AAPS, com apoio do 

Grupo de Planejamento de Saúde – GPS, na elaboração e encaminhamento 
das propostas e negociação para a Nova Modelagem dos planos de saúde 
dos aposentados, pensionistas e dependentes, para a Sabesp/Sabesprev; 
 

8) Participação na Comissão de Saúde, composta por representantes das di-
versas entidades e sindicatos, com objetivo de junto com a Sabesp e Sabes-
prev, discutir e propor sobre Nova Modelagem dos planos de saúde, assim 
como no desenvolvimento do processo licitatório para contratação de uma 
operadora de planos de saúde; 

 
9) Orientação da linha editorial a ser utilizada pelos veículos de comunicação 

aos associados da AAPS, no que se refere aos assuntos relativos à modela-
gem dos novos planos de saúde. 
 

              MEMBROS DO GRUPO DE PLANEJAMENTO DE SAÚDE – GPS: 

                - LEONARDO LEVY (COORDENADOR); 
                - EDNA FERREIRA DE LYRA SANTOS; 
                - JAIRO BONIFÁCIO; 
                - JOSÉ AMAURY TELES FONTENELE; 
                - JOSÉ LUIZ DE MELO PEREIRA; 
                - MARIO RUBENS ALMEIDA DE MELLO; 
                - MAXIMIANO BIZATTO; 
                - PAULO ROBERTO MENEZES; 
                - PÉRSIO FAULIM DE MENEZES. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DIRETORIA DE ASSUNTOS  

PREVIDENCIÁRIOS 
 

Tem como missão: 
• Desenvolver pesquisas e estudos sobre a Legislação Previdenciária em ge-

ral e acompanhar a gestão do Fundo Previdenciário Sabesprev; 
• Manter intercâmbio com entidades congêneres vinculadas à Diretoria de 

fundos previdenciários; 
• Propor medidas e/ou ações que possam contribuir para defesa dos inte-

resses dos associados ativos ou assistidos vinculados ao Fundo Previden-
ciário; 

 
No ano de 2018 foram desenvolvidas as seguintes ações:  

 
 “No mês de jan/2018 foi firmado acordo com a AAPS, Sabesprev e Sabesp, em 

que a Associação abriu mão de ação judicial contra as migrações do Plano de 
Benefício Básico para o Sabesprev Mais, cujo pleito residia na devolução ao 
Plano BD, da diferença entre a reserva matemática e a reserva de poupança. 
Em contrapartida a Sabesprev assumiu o compromisso de implementar a revi-
são do equacionamento do déficit considerando os critérios da legislação vigente 
quando da finalização do processo de migração”* 
 

 Assinatura de contrato com o Escritório LBS Advogados - Loguercio, Beiro e 
Surian Sociedade de Advogados, em 12/09/18, objetivando a propositura de 
ação coletiva tributária em benefício dos Associados da AAPS, visando a decla-
ração de isenção de imposto de renda sobre as parcelas de contribuição extra-
ordinária destinadas ao equacionamento do déficit da Sabesprev, no plano pre-
videnciário complementar, na modalidade Benefício Definido, bem como de-
clará-las dedutíveis em até 12% na declaração de ajuste anual e requerer a de-
volução do imposto já pago;   

     
 Durante todo o ano de 2018, a AAPS atuou no sentido de acompanhar a implan-

tação e manutenção do Acordo firmado com a Sabesprev e Sabesp, firmando 
em seu planejamento estratégico para 2019, o compromisso de atuar forte-
mente, através da sua Diretoria de Previdência, no monitoramento e acompa-
nhamento das ações e operações previdenciárias de interesse das diversas ca-
tegorias de associados.  
 
*Citação da página 75 das demonstrações contábeis da gestão previdencial publicada pela 
Sabesprev; 

 
  



 
 
MEMBROS DO GRUPO PREVIDENCIÁRIO:  
 
  

- JOÃO FRANCISCO ARCOVERDE LOPEZ; 
- ESTELA DOS SANTOS RODRIGUES PERES; 
- MARIO RUBENS ALMEIDA DE MELO; 
- JOSÉ MAURÍCIO DA FONSECA MAIA; 
- IACI COELHO; 
- IRENE ALVARO PINHEIRO.  



 

 
DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO E  

MARKETING 
 

Tem como missão: 

• Gerir e otimizar as mídias impressas e eletrônicas da AAPS, oferecendo 
aos associados e ao público geral, informações adequadas na oportuni-
dade, tempo, lugar, qualidade e quantidade requeridas; 

• Gerir o sistema de marketing e endomarketing da entidade, bem como suas 
inter-relações no que tange aos aspectos: definição de vias e veículos de 
informação, proposição de estratégias de comunicação e de marketing, ad-
ministração da marca e estabelecimento de programas e campanhas per-
manentes de divulgação institucional. 

  

No ano de 2018 foram desenvolvidas as seguintes ações: 
 
 Coordenação de publicação de notícias e informações de interesse direto dos 

associados da AAPS no site, com destaque para a cobertura das várias etapas 
relativas a negociação do Acordo entre a AAPS / Sabesp e Sabesprev para os 
Planos de Saúde e Previdenciário. Incluindo a cobertura fotográfica de várias 
reuniões do conselho deliberativo e assembleias extraordinárias realizadas. 
 

 Gestão de comunicação dirigida com confecção de ‘pop-ups” com mensagens 
alusivas às datas comemorativas, como por exemplo, Dia Nacional do Aposen-
tado, Dia Internacional da Mulher, Festa Junina etc e de matérias informativas 
relacionadas às campanhas preventivas de saúde, de acordo com o calendário 
anual do Ministério da Saúde, tais como Outubro Rosa, Novembro Azul, Cam-
panha de Prevenção à Hipertensão Arterial, entre outras, e Campanhas de Va-
cinação. 
 

 Elaboração de cinco edições do Jornal Sabespapo, sendo uma delas, edição 
especial voltada para a divulgação das eleições (fevereiro/2018) 
 

 Elaboração de 35 boletins eletrônicos “Fique por Dentro News” (Nº 78, em 
10/01/2018 ao Nº 113, em 07/12/2018). 



 Modernização do layout visual do Aqualino, mascote da entidade, em si; além 
de modernização do layout do boletim eletrônico “Fique por dentro News” e, con-
sequentemente do layout do site com o novo visual do mascote. 

 
 Participação da Fenasan 2018 com o objetivo de divulgação da nossa entidade, 

em especial a divulgação da ação coletiva tributária contra a Receita Federal, 
aos empregados da Sabesp ativos e associados. 
 

 Gestão das relações com a Comissão Editorial formada por voluntários da AAPS 
que colaboram com as atividades da Diretoria,  

  
  
           MEMBROS DO GRUPO EDITORIAL:  
  

•         CELIA REGINA GERVÁSIO DA SILVA BOTELHO; 
•         ILKA MARIA MACHADO; 
•         JOSÉ LUIZ DE MELO PEREIRA; 
•         PAULO ROBERTO MENEZES; 
•         WAGNER DE JESUS BAPTISTA. 

 
 
  



 
 
 

 
 DIRETORIA DE RELAÇÕES  

INSTITUCIONAIS 
 

Tem como missão: 
• Representar a AAPS perante órgãos do executivo, do legislativo, do judici-

ário, bem como federações, confederações, sindicatos e demais entidades 
de representação dos aposentados e pensionistas; 

• Representar o presidente da AAPS, sempre que solicitado, nas relações 
com sindicatos e associações de representação dos empregados da Sa-
besp; 

• Propor o encaminhamento de gestões de interesse dos associados junto 
às diretorias da Sabesp, Sabesprev, com a Secretaria de Energia e Sanea-
mento e ARSESP; 

• Organizar e coordenar a mobilização de associados para participação em 
eventos externos. 

 
No ano de 2018 foram desenvolvidas as seguintes ações: 
 
 Participação nas assembleias e reuniões mensais da Diretoria da Federação das 

Associações de Aposentados e Pensionistas do Estado de São Paulo – FA-
PESP; 
 

 Atuação como Diretor de Formação, Cultura, Esporte e Lazer da FAPESP;   
 
 Participação na reunião da Conferência Nacional dos Servidores Públicos sobre 

a criação da central Sindical dos Servidores Públicos do Brasil;  
 
 Representação da AAPS nas solenidades de comemoração do Dia Nacional do 

Aposentado promovida pela Confederação Brasileira de Aposentados e Pensio-
nistas – COBAP, realizada na Cidade de Aparecida do Norte; 

 
 Participação nas reuniões do Fórum das Associações dos Aposentados e Pen-

sionistas das Instituições Estatais do Estado de São Paulo – FEASP; 
  
 Visitas diversas, representando a AAPS em eventos de natureza externa, 

tais como: jubileus, festas temáticas e de confraternização de entidades 
coirmãs com objetivo relacionado aos aposentados e pensionistas. Parti-
cipação na elaboração de documento, juntamente com as demais Asso-
ciações e Sindicatos representantes dos empregados e aposentados da 
Sabesp, com o objetivo de apresentar críticas e propostas de alteração à 



Medida Provisória nº 868/18, que atualiza o marco legal do Saneamento 
Básico do país e altera a Lei nº 9.984, de 17 de julho de 2000. 
 

 Os principais pontos abordados pelas entidades foram: 
 
 Alteração da proposta apresentada como Medida Provisória para 
PJETO DE LEI, tendo em vista a ampliação da discussão de um assunto 
tão importante que é o Saneamento Básico do país; 
 
 Questionamento da intenção do Governo Federal em fragilizar as Em-
presas Estaduais de Saneamento Básico e privilegiar a entrada do capital 
privado objetivando a operação de municípios com resultados operacio-
nais e financeiros superavitários, liquidando de uma vez por todas, a pos-
sibilidade da utilização de recursos para investimento, como o subsídio 
cruzado, atualmente em vigor. 
 

 Além do referido documento, a ser entregue à Diretoria Executiva da Sa-
besp no início de 2019, a AAPS tem participado de vários eventos orga-
nizados pelas entidades do setor de saneamento, debatendo a MP 868, 
bem como se mobilizado contra a manifesta intenção, embora em estudos 
pelo Governo Estadual do Estado de São Paulo quanto a privatização da 
Sabesp. 

  



 
 

 
DIRETORIA REGIONAL DA BAIXADA SANTISTA 

 
Tem como missão: 
• Administrar a subsede da baixada santista com vistas a atingir os objetivos 

estabelecidos, zelando pelos seus bens e haveres, bem como, pela sua 
imagem interna e externa;  

• Representar os associados em sua área de atuação comunicando as   ne-
cessidades e demandas identificadas;  

• Proporcionar informação e atendimento aos associados da Baixada San-
tista sobre assuntos de seu interesse encaminhando-os, quando for o 
caso, para os serviços disponibilizados pela AAPS;  

• Organizar eventos educativos, sociais, esportivos, recreativos e demais 
atividades destinadas à melhoria da qualidade de vida e do nível sociocul-
tural dos associados;  

• Promover a realização de campanhas e eventos em sua área de atuação 
visando a ampliação do quadro associativo da AAPS. 

 
No ano de 2018 foram realizadas as seguintes ações: 
 
 No período de votação para as eleições da AAPS, foi realizado plantão na subsede 

para auxiliar os associados no voto eletrônico; 
 

 Coordenação da participação de 50 associados da Baixada Santista, na média, nos 
eventos organizados pela sede, na Capital: Dia Nacional do Aposentado, Viagem 
para Águas de Lindóia, Festa Junina, Baile da Primavera, Halloween e Festa de 
Confraternização; 

 
 Organização do Dia Internacional da Mulher regional, com chá da tarde e participa-

ção de 60 pessoas; 
 
 Organização dos eventos Encontro entre Amigos na Praia, Noite do Boteco com a 

participação de aproximadamente 70 pessoas da Baixada Santista e Capital em 
cada evento. 

 Realização de passeio cultural e compras na capital com 15 pessoas visitando a 25 
de Março e José Paulino além do Mercado Municipal e Pinacoteca.  

 



 Organização da Festa de Confraternização da Baixada Santista com a participação 
de 140 associados e convidados no jantar realizado. 

 
 
 
Além destes eventos, a subsede ofereceu os seguintes plantões: quinzenais de atendi-
mento jurídico com aproximadamente 80 participantes, semanais de assistência social 
com aproximadamente 490 atendimentos; atendimento, com agendamento para auxilio 
gratuito de associados na retirada de demonstrativos e elaboração da declaração anual 
de Imposto de Renda de Pessoa Física este último prestado pela associada Maria Cris-
tina Mancuso.  
 
 Realizamos campanha de arrecadação de fraldas para associados necessita-

dos; 
 
 Participação em assembleias em São Paulo; 

 
 Reunião “AAPS e você” realizada na subsede, com a apresentação da AAPS 

sua finalidade e atividades no intuito de capitar novos associados e esclareci-
mento de dúvidas sobre AAPS e também jurídicas, com aproximadamente 40 
participantes. 

 
 Durante o ano de 2018 os associados da Baixada receberam o convite da Sa-

besp para visita para o maior reservatório de água tratada da América Latina e 
II Desfile de Moda Solidário Sabesp. 

 
 Realizamos diversos atendimentos pessoais e telefônicos para assuntos como: 

plano de saúde, andamento de ações, boleto de cobrança, retirada de demons-
trativo de pagamento, eventos e etc. 

 
 
MEMBROS DO GRUPO DE APOIO DA SUBSEDE DA BAIXADA SANTISTA: 
  
       - IRACEMA MARIA TEXEIRA GIÃO;  
       - SANDRA APARECIDA SATO SOLÉ. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ASSESSORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS 

 
        Tem como missão: 

• Promover a ampla defesa dos direitos dos associados, desenvolvendo 
ações constantes das legislações relativas à cidadania, ao Estatuto do 
Idoso, à saúde e outras; 

• Acompanhar as ações interpostas em nome dos associados; 
• Contribuir na tomada de decisões que impliquem na prevenção de ações 

que venham prejudicar interesses dos associados; 
• Orientar e encaminhar os associados nas causas individuais; 
• Atender e encaminhar os assuntos de complementação e suplementação 

de aposentadorias e pensões, bem como de INSS; 
• Atuar preventivamente nas ameaças aos direitos dos associados;  
• Buscar oportunidades jurídicas, que possam beneficiar os associados; 

 

No ano de 2018 foram desenvolvidas as seguintes atividades: 

 Assessoria à diretoria na formulação e acompanhamento dos contratos firmados 
pela entidade. 

 
 Gestão e acompanhamento das atividades jurídicas exercidas pelos escritórios 

jurídicos contratados pela AAPS;  
 
 Apoio ao associado envolvendo em especial as seguintes questões: imposto de 

renda, pensão por morte, correção do fundo de garantia, manutenção ou melho-
ria de proventos de aposentadoria; 

 
 Plantão Jurídico, com o objetivo de atender, orientar e encaminhar os associa-

dos em questões de natureza judicial e extrajudicial. 
 
 

  



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AÇÕES ESPECÍFICAS:  
 
  Processo BVA – para recuperação de créditos da massa falida. Acompanha-

mento do processo de alienação de bens para penhora e recuperação dos cré-
ditos; 
 

 Ação de integralidade referente ao não pagamento de valores às viúvas, não 
incluídas no processo inicial, cujos comprovantes foram anexados ao processo. 
Aguardando início do cumprimento provisório da sentença; 
 

 Ação de cobrança referente ao “serviço passado” que cobra da Sabesp a docu-
mentação comprobatória dos pagamentos devidos, no período 1974 a 1991; 
 

 Foi contratado escritório LBS Advogados para propor ação coletiva em benefício 
de seus associados, visando a declaração de isenção de Imposto de Renda so-
bre as parcelas de contribuição extraordinária destinadas ao equacionamento do 
déficit da Sabesprev, no plano previdenciário complementar, na mensalidade do 
benefício definido, bem como declará-las dedutíveis em até 12% na declaração 
de ajuste anual e requerer a devolução do imposto já pago. A ação será proposta 
em Brasília; 
 

 Ação coletiva do Plano de Saúde – O processo que teve decisão favorável a 
AAPS em 2ª Instância encontrava-se no Superior Tribunal de Justiça e foi enca-
minhado ao Tribunal de Justiça de São Paulo para reapreciação de 02 itens que 
o STJ entendeu não avaliados (a questão da prescrição e a representatividade);  
 

 Processo dos suplementados que tentaram cancelar a A.G.E Dez/2017 – Um 
grupo de associados suplementados que entraram com um processo contra  a 
AAPS, visando anular a Assembleia Geral Extraordinária  de Dezembro de 2017, 
quando se decidiu pelo acordo com a Sabesp x Sabesprev x AAPS da migração, 
e que este processo foi considerado improcedente pelo juiz de 1ª Instância;  
 

 Ação coletiva para manutenção do pagamento das complementações de apo-
sentadorias e pensões pela Sabesp – A ação encontra-se no TST, em final de 
julgamento.  

 
 
MEMBROS DO GRUPO DE APOIO JURÍDICO (CAJU): 
 

• JAIRO BONIFÁCIO 
• JOSÉ LUIZ DE MELO PEREIRA 
• MARIO RUBENS ALMEIDA DE MELLO 
• MAXIMIANO BIZATTO 
• PAULO ROBERTO MENEZES 
• VALDEMAR VENÂNCIO 
• WAGNER DE JESUS BAPTISTA 

 
 



 

DIRETORIA FINANCEIRA 
 
 
 
 

Tem como principais missões: 
• Administrar os riscos financeiros da associação; 
• Ser responsável pelo planejamento financeiro da entidade;  
• Avaliar os projetos para retornos satisfatórios; 
• Realizar a Diretoria do capital de giro e investimentos; 
• Elaborar e acompanhar o budget, corrigindo desvios; 
• Supervisionar toda a parte das funções de suporte financeiro; 
• Interagir com todas as áreas da entidade. 
 
 
RESULTADOS TRADUZIDOS EM AVANÇOS NO ATENDIMENTO AOS ASSOCIADOS 
 
 
O ano de 2018 foi marcado pela realização de mais uma eleição na AAPS dando início 
a uma nova Gestão da instituição. 
 
No ano observou-se um pequeno crescimento do número de sócios, basicamente de 
aposentados com suplementação no valor da aposentadoria e funcionários ainda em 
atividade na Sabesp, muito por conta do processo que a Associação está movendo con-
tra a Receita Federal, em face da cobrança do Imposto de Renda dos aposentados 
suplementados, considerada indevida, uma vez que incide sobre o déficit que os suple-
mentados têm que arcar junto a Sabesprev. 
 
Esse aumento do número de sócios é muito importante para o fortalecimento da AAPS 
em todos os sentidos, inclusive propiciar condições para melhorar sua arrecadação e 
dar condições para que o resultado retorne em maiores benefícios   aos seus associa-
dos. 
 
 
Desempenho Econômico-Financeiro 
 
Os demonstrativos financeiros de 2018 mostram que a AAPS obteve uma receita ope-
racional de R$ 1.692,6 mil em 2018, enquanto em 2017 foi de R$ 1.704,5 mil, ou seja, 
uma pequena redução de 0,6%. Esse resultado é explicado pela redução das receitas 
financeiras da ordem de R$ 49 mil. Pelo lado das despesas operacionais   verifica-se 
que houve um aumento das despesas em 2018. De R$ 1.674,8 em 2017 para R$ 
1.773,3, em 2018, gerando um resultado operacional negativo da ordem de R$ 80,7 mil.  



 
 
 
 
 
Em termos financeiros, que considera apenas as entradas e saídas de caixa, portanto 
não considerando itens como: depreciações, provisões, e rendimentos das aplicações 
não utilizados, obteve-se em 2018 uma arrecadação de R$ 1.468,2 mil, contra uma des-
pesa total de R$ 1.527,7 mil, gerando um déficit financeiro de R$ 59,6 mil, coberto com 
resgates das aplicações financeiras. Deve-se ressaltar que esses resultados negativos 
tiveram origem na queda de arrecadação e surgimento de despesas não previstas como 
foi o caso das despesas com a demissão de funcionário.  
 

 

Movimentação das Aplicações Financeiras em 2018 

 
As aplicações financeiras da AAPS estão concentradas em quatro grandes bancos, 
quase que exclusivamente em CDBs. Embora aplicação em conta poupança não seja 
recomendável, em face da baixa remuneração que proporciona, é mantido um pequeno 
valor nessa conta, no Banco Santander, com o objetivo de ser utilizado em momentos 
de insuficiência de caixa.  
 
As necessidades de reforço de caixa, em 2018, ocorreram em fevereiro, em que o saldo 
foi reduzido de R$ 35 mil, para R$ 5 mil. Em abril, o saldo de R$ 35 mil  cai para R$ 25 
mil, e, de R$ 35,8 mil no mês de outubro, reduziu-se para R$ 5,8 mil em novembro 
mantendo-se o valor em dezembro. Cabe ressaltar que a política da AAPS, é manter, 
sempre que possível, um saldo aproximado de R$ 35 mil em poupança.  
 
No caso das aplicações em CDBs, as movimentações mensais dos saldos ocorreram 
basicamente pelas capitalizações dos rendimentos financeiros.  
 
Dois tipos de movimentação ocorreram no Banco do Brasil, além dos rendimentos capi-
talizados: Um resgate de R$ 60 mil no mês de abril, motivado por despesas com elei-
ções na AAPS, e um resgate de R$ 100 mil no mês de dezembro, motivado por demis-
são de funcionário. Outra movimentação ocorre por conta do vencimento dessa aplica-
ção em 13/09/2018, que, no entanto, foi imediatamente reaplicado o valor de R$ 250 
mil, em 14/09/18, para vencimento em 14/09/23, com juros calculados em 85% do CDI.  
 
O resgate de R$ 55.000,00 da aplicação no Banco Santander, foi motivado por insufici-
ência de caixa para recolhimento do FGTS no valor de R$ 52.727,59, em 28/12/2018, 
devido a rescisão de contrato de trabalho. Deve-se observar, que o depósito que a Sa-
besp faz geralmente, no último dia do mês, porém, desta vez realizou o depósito no dia 
02/01/2019. Cabe uma ressalva, o último dia do mês de dezembro caiu numa segunda 
feira e os Bancos não funcionaram,    
 
Assim sendo, o total das aplicações, em CDBs, que era de R$ 1.988,2 mil, em 
31/12/2017, passa para um saldo bruto de R$ 1.876,3 mil, em 31/12/2018.  
  
 
 
 



Quadro 1 - Evolução das Aplicações Financeiras da AAPS no Ano de 2018   
 

 
 
 
 
 
 
 

Itau 87.229          74.137            80.990            41.741            84.003            67.624             80.642             68.855            85.130             84.510            79.167           63.646          25.175        
Santander 3.830             3.208              10.418            121                 1.186               1.253               693                   3.207               22.558             2.019               3.760             1.062            2.838           
Banco do Brasil 914                914                  914                  464                 8.900               8.900               6.772               6.556               7.357               8.991               155                439                704              
Contas Agendadas -4.029 -7.202 -23.317 0 -28.876 -16.502 -24.399 -44.001 -42.808 -23.972 0 0 0

Saldo em Conta Corrente 87.943         71.057           69.005           42.326           65.213           61.275            63.708            34.618           72.237            71.549           83.083          65.147         28.717       

Aplicação 
Poupança

30/09/2018 31/12/2017 31/01/2018 28/02/2018 31/03/2018 30/04/2018 31/05/2018 29/06/2018 31/07/2018 31/08/2018 30/09/2018 31/10/2018 31/11/2018 31/12/2018

Santander 35.584        35.064          35.173            5.173               35.189            25.204            35.177             35.379             35.481            35.584             35.686            35.686           5.789            5.805           

Aplicações 
em CDB Aplicação Vencimento

taxas 
do CDI 

%
valor inical 31/12/2017 31/01/2018 28/02/2018 31/03/2018 30/04/2018 31/05/2018 29/06/2018 31/07/2018 31/08/2018 30/09/2018 31/10/2018 31/11/2018 31/12/2018

Itau 22/05/2017 26/04/2022 100% 500.003      715.982        719.615          722.531          725.877         729.144          732.426           735.722           739.192          742.837          745.861          749.383        752.600        755.831      
Santander 08/04/2016 20/03/2020 100% 300.000      358.239        360.182          361.742          363.534         366.833          368.636           370.448           372.356          374.361          376.026          377.965        379.737        324.685      
Banco do Brasil 09/10/2013 13/09/2018 88% 340.000      310.903        312.498          313.781          315.249         254.892          256.054           257.219           258.383          259.736          
Banco do Brasil 14/09/2018 18/08/2023 85% 250.000      250.520          251.675        252.730        152.782      
Caixa E Federal     12/04/2016 17/03/2021 100% 500.000      603.081        606.557          609.349          612.555         616.985          620.171           623.374           626.747          630.294          633.238          636.670        639.806        642.957      

Saldo 1.988.205   1.998.852     2.007.403     2.017.214     1.967.853     1.977.286      1.986.763      1.996.679     2.007.228      2.005.645     2.015.693    2.024.873   1.876.254 

TOTAL GERAL (CONTA CORRENTE + APLICAÇÕES) 2.111.212   2.105.081     2.081.580     2.094.729     2.058.270     2.073.738      2.085.850      2.066.778     2.115.048      2.112.879     2.134.462    2.095.809   1.910.777 

 POSIÇÃO  - Saldos (Em Reais)



 
 
Rendimento Bruto das Aplicações Financeiras em 2018 
 
Com base nos saldos médios mensais e nos rendimentos totalizados em 2018, foram calculadas as taxas de rentabilidade obtidas em cada um 
dos Bancos. Com a taxa de 6,65% a.a., o Banco Santander foi quem deu a maior rentabilidade, seguido pela Caixa Econômica Federal, com a 
taxa de 6,39%. O Banco do Brasil, vem em terceiro lugar, proporcionando uma taxa de 5,58%. Por último, temos o Banco Itaú, foi quem deu a 
menor rentabilidade com a taxa de 5,41%. 
 
 
Quadro 2 – Rendimentos Brutos das Aplicações em 2018 
 

 
 
 
 
 
 
 

Aplicações 
em CDB Aplicação Vencimento

taxas 
do CDI 

%
valor inical 31/12/2017 31/12/2018

RENDIMENTO 
2018

Saldo Médio 
Aplicado 2018

Taxa de 
Rentabilidade 

%
Itau 22/05/2017 26/04/2022 100% 500.003      715.982        755.831      39.938                 737.585              5,41%
Santander 08/04/2016 20/03/2020 100% 300.000      358.239        324.685      24.371                 366.375              6,65%
Banco do Brasil 09/10/2013 13/09/2018 88% 340.000      310.903        
Banco do Brasil 14/09/2018 18/08/2023 85% 250.000      152.782      
Caixa E Federal     12/04/2016 17/03/2021 100% 500.000      603.081        642.957      39.926                 624.892              6,39%
Saldo 1.988.205   1.876.254 118.818              1.990.145          5,97%

RENDIMENTO BRUTO DAS APLICAÇÕES EM 2018 POSIÇÃO  - Saldos (Em Reais)

                  14.583                261.293 5,58%



Contas a Receber 
 
Em 31/12/2018 foi contabilizado o valor de R$ 83.021,31 que corresponde ao valor de 
R$ 82.024,66, referente às mensalidades do mês de dezembro/18 dos associados apo-
sentados que recebem complementação e associados em atividade na empresa, repas-
sado pela Sabesp em 02/01/2019, acrescido do valor de R$ 996,65, referente ao saldo 
devido pelo associado Valdemar Venâncio, referente ao Contrato de Confissão e de 
Parcelamento de Dívida, no valor de R$ 2.000,00, de 29/05/2018, para pagamento em 
12 parcelas mensais e iguais de R$ 166,67, por meio de depósito em conta corrente, no 
Banco Itaú, agência 2948, conta nº 02688-1. 

Outros Direitos  
 
Foram contabilizados como Outros Direitos da AAPS, o valor de R$ 7.200,00 referente 
ao adiantamento do pagamento do aluguel do sítio em Barueri, para realização do chur-
rasco, em fevereiro de 2019, referente ao “Dia Nacional do Aposentado”, o valor de R$ 
150,00, referente ao Evento Canta Brasil, e o valor a receber do Correio de R$ 14,85, 
totalizando R$ 7.364,85 de adiantamentos. O valor de R$ 8.849,74, refere-se ao reco-
lhimento em duplicidade do INSS, no mês de dezembro, cujo valor deverá ser compen-
sado nos futuros recolhimentos à Previdência. Cabe observar que este valor constitui 
um credito junto ao INSS, que será remunerado a taxa de 1%a.m. No que tange ao valor 
de 410,00, correspondente ao ISS devido por um prestador de serviço, que teve seu 
recolhimento realizado indevidamente pela AAPS, cujo reembolso pela prefeitura, ou 
ressarcimento do valor, está sendo providenciado pelo responsável da contabilidade da 
AAPS. 
  
Inadimplência 
 
Pelo levantamento dos sócios em débito com a AAPS realizado em dezembro de 2018, 
constatou-se que praticamente inexistia inadimplência nesse mês, uma vez que dos 34 
sócios encontrados em situação de mensalidades vencidas, cerca de 1% apenas estava 
nessas condições em dezembro/2018. Do total de 34 sócios com mensalidades venci-
das, 28 deles já estavam renegociando seus débitos, e portanto saindo da situação de 
inadimplente. Apenas 6 aposentados  pode-se considerar que se tenham desligado. 
Cabe ressaltar que, de acordo com procedimentos estabelecidos, a AAPS está sempre 
aberta para renegociar e regularizar o retorno de qualquer ex-sócio ao seu quadro de 
associados. 
  
Número de Sócios Pagantes e Arrecadação Mensal em 2018 

O quadro 3 apresentado a seguir, mostra a evolução mensal do número de sócios pa-
gantes e a arrecadação correspondente de cada categoria de associado. Vale observar 
que a variação mensal do número de sócios, aumentando ou reduzindo, é explicado 
pelo fato de se considerar apenas os sócios que efetuaram pagamentos dentro do mês. 
Do quadro, destacam-se os valores médios das mensalidades do ano de 2018. Compu-
tando todos os associados o valor médio das mensalidades ficou em R$ 44,00. Os apo-
sentados com complementação, média das mensalidades foi de R$ 45,96. Os sócios 
ainda em atividade na Sabesp, contribuíram com a mensalidade média de R$ 24,37. 
Aposentados com suplementação, contribuíram com o valor médio de R$ 37,41. Cabe 
ressaltar que o maior valor médio das mensalidades, de R$ 87,47, refere-se a recebi-
mentos por boleto bancário ou débito em conta corrente, principalmente de sócios que 
pagam suas mensalidades trimestralmente.  



 
Quadro 3 – Evolução Mensal do Número de Sócios Pagantes e Arrecada-
ção no ano de 2018 
 

 
A seguir são apresentados os demonstrativos financeiros do balanço de 2018, 
inclusive as notas explicativas. 

 sócios pagamentes 2.646 1.642 193 770 41
 Valor Arrecadado R$ 109.089 74.394 4.543 28.030 2.123
 Mensalidades Médias 

(R$/Sócio) 
41,23 45,31 23,54 36,40 51,78

 sócios pagamentes 2.664 1.638 190 770 66
 Valor Arrecadado R$ 111.573 74.327 4.477 28.049 4.720
 Mensalidades Médias 

(R$/Sócio) 
41,88 45,38 23,56 36,43 71,52

 sócios pagamentes 2.946 1.631 188 767 360
 Valor Arrecadado R$ 138.431 74.067 4.425 28.321 31.618
 Mensalidades Médias 

(R$/Sócio) 
46,99 45,41 23,54 36,92 87,83

 sócios pagamentes 2.630 1.628 183 768 51
 Valor Arrecadado R$ 109.182 73.937 4.304 28.224 2.717
 Mensalidades Médias 

(R$/Sócio) 
109.182 45,42 23,52 36,75 53,27

 sócios pagamentes 2.614 1.624 193 758 39
 Valor Arrecadado R$ 111.414 73.818 4.531 28.286 4.780
 Mensalidades Médias 

(R$/Sócio) 
42,62 45,45 23,48 37,32 122,56

 sócios pagamentes 2.828 1.620 196 761 263
 Valor Arrecadado R$ 143.634 77.311 4.827 28.074 33.421
 Mensalidades Médias 50,79 47,72 24,63 36,89 127,08

 sócios pagamentes 2.631 1.628 194 752 57
 Valor Arrecadado R$ 111.380 74.865 4.674 28.362 3.479
 Mensalidades Médias 

(R$/Sócio) 
42,33 45,99 24,09 37,72 61,04

 sócios pagamentes 2.703 1.653 193 754 103
 Valor Arrecadado R$ 117.274 77.744 4.716 28.269 6.546
 Mensalidades Médias 

(R$/Sócio) 
43,39 47,03 24,43 37,49 63,55

 sócios pagamentes 2.945 1.646 199 754 346
 Valor Arrecadado R$ 141.307 76.002 4.755 29.624 30.926
 Mensalidades Médias 

(R$/Sócio) 
47,98 46,17 23,89 39,29 89,38

 sócios pagamentes 2.691 1.639 229 767 56
 Valor Arrecadado R$ 113.416 75.323 5.446 29.116 3.530
 Mensalidades Médias 

(R$/Sócio) 
42,15 45,96 23,78 37,96 63,04

 sócios pagamentes 2.897 1.632 287 921 57
 Valor Arrecadado R$ 118.790 74.729 7.481 33.003 3.577
 Mensalidades Médias 

(R$/Sócio) 
41,00 45,79 26,07 35,83 62,75

 sócios pagamentes 3.174 1.624 286 1.009 255
 Valor Arrecadado R$ 142.671 74.524 7.500 39.911 20.736
 Mensalidades Médias 

(R$/Sócio) 
44,95 45,89 26,22 39,55 81,32

 média de sócios 
pagamentes 

2.781 1.634 211 796 141

 Valor Arrecadado R$ 1.468.162 901.041 61.679 357.269 148.173
 Mensalidades Médias 

(R$/Sócio) 
44,00 45,96 24,37 37,41 87,47

 média de sócios 
pagamentes (Em %) 

100 58,75 7,58 28,62 5,08

 Valor Arrecadado (Em %) 100 61,37 4,20 24,33 10,09

         2.018 

         2.018 

DISCRIMINAÇÃO (SÓCIOS E ARRECADAÇÃO) COMPLEMENTADOS ATIVOS

 Novembro 

SUPLEMENTADO EM BANCOSMÊS/ANO

 Outubro 

 Abril 

 Maio 

 Junho 

 Janeiro 

 Fevereiro 

 Março 

 Dezembro 

 Julho 

 Agosto 

 Setembro 



DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS DO EXERCÍCO DE 2018                 

(Valores em Reais) 

 

Quadro 4 – BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCO DE 2018 

(Valores em Reais) 

 

BALANÇO PATRIMONIAL Exercício 
Atual

Exercício 
Anterior

Discriminação 2.018 2.017 

ATIVO 2.500.940,11 2.652.574,83 
ATIVO CIRCULANTE 1.967.336,31 2.074.645,12 
CAIXA E CONTA CORRENTE 1.404,71 -2.728,86
C/C E APLICAÇÕES FINANCEIRAS  LIQUIDEZ IMEDIATA 28.663,57 91.960,90 
BANCO SANTANDER 2.794,69 3.829,54 
BANCO ITAÚ 25.165,14 87.218,68 
BANCO DO BRASIL 704,43 913,56 
IRRF A TRANSCORRER -0,69 -0,88
APLICAÇÕES FINANCEIRAS  A PRAZO FIXO 1.831.497,55 1.937.894,42 
BANCO SANTANDER - CDB 324.684,74 358.238,94 
BANCO ITAÚ - CDB 755.830,73 715.982,18 
BANCO DO BRASIL - CDB 152.781,58 310.903,00 
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CDB 642.957,29 603.081,13 
IRRF A TRANSCORRER -44.756,79 -50.310,83
APLICAÇÕES EM CARDENETAS  DE POUPANÇA 5.805,40 35.063,77 
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO 99.645,90 12.121,46 
EMPRÉSTIMOS  A ASSOCIADOS 996,65 -

OUTRAS CONTAS A RECEBER 82.024,66 -

OUTROS DIREITOS 16.624,59 12.121,46 
DESPESAS ANTECIPADAS 319,18 333,43 
ATIVO NÃO CIRCULANTE 533.603,80 577.929,71 
CONTAS A RECEBER - -
IMOBILIZADO  DE OPERAÇÃO 533.603,80 577.929,71 

PASSIVO 2.500.940,11 2.652.574,83 
PASSIVO CIRCULANTE 85.804,34 115.440,47 
FORNECEDORES 19.058,04 23.813,82 
SALÁRIOS E ENCARGOS - -

TRIBUTÁRIAS E OUTRAS 66.746,30 91.626,65 
PASSIVO NÃO CIRCULANTE 0,00 4.543,24 
OBRIGAÇOES FISCAIS 0,00 4.543,24 
PATRIMÔNIO  LÍQUIDO 2.415.135,77 2.532.591,12 
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO 1.948.015,85 1.999.008,55 
SUPERAVIT OU DEFICIT CORRENTE 0,00 29.694,61 
FUNDO DE RESERVA 467.119,92 503.887,96 



 

 

 

 

Quadro 5 – DEMONSTRATIVO DE RESULTADO  

(Valores em Reais) 

 



Quadro 6 – FLUXO DE CAIXA (Valores em Reais) 

 

FLUXO DE CAIXA Exercício 
Atual

Exercício 
Anterior

Discriminação 2.018 2.017 

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais -80.687,31 29.694,61 

 Superavit (Déficiet) do Período -80.687,31 29.694,61 

Ajustor por : 11.066,97 7.725,46 

  (+) Depreciação 47.835,01 47.124,04 
  (+) Amortização 0,00 0,00 
  (+) Perdas  de Variação Cambia l 0,00 0,00 
  (-) Ganhos  da  Venda de Bens  do Imobi l i zado 0,00 0,00 
  (-) Uti l i zação de Reservas -36.768,04 -41.607,85 
  (+) Ajustes  de Exercícios  Anteriores 0,00 2.209,27 

Superávit/Déficit Ajustado -69.620,34 37.420,07 

Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes -87.510,19 -2.177,14

  Mensalidades de Terceiros 0,00 0,00 
  Atendimentos Realizados 0,00 0,00 
  Adiantamentos Empregados 8.461,46 -617,80 
  Adiantamentos a Fornecedores -4.114,85 -3.250,00 
  Recursos de Parceiras  em Projetos 0,00 0,00 
  Tributos a Recuperar -8.849,74 0,00 
  Despesas Antecipadas 14,25 100,66 
  Outros Valores a Receber -83.021,31 1.590,00 

 Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes -34.179,37 699,20 

  Fornecedores  de Bens  e Serviços -4.755,78 -2.876,79 
  Obrigações  com Empregados 66,24 0,00 
  Obrigações  Tributárias -14.240,20 -2.335,15 
  Empréstimos  e Financiamentos 0,00 0,00 
  Provisões -15.249,63 5.911,14 
  Outras  Obrigações  a  Pagar 0,00 0,00 

(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais -191.309,90 35.942,13 

 Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos -3.509,10 -10.639,97
  Recursos  Recebidos  pela  Venda de Bens 0,00 0,00 
  Outros  Recebimentos  por Investimentos  Real i zados 0,00 0,00 
  Aquis ições  de Bens  e Direi tos  para  o Ativo -3.509,10 -10.639,97 

(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de 
Investimento

-194.819,00 25.302,16 

 Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento 0,00 0,00 

  Recebimento de Empréstimos 0,00 0,00 

  Outros  Recebimentos  de Financiamentos 0,00 0,00 

  Pagamentos  de Empréstimos 0,00 0,00 

  Pagamentos  de Arrendamento Mercanti l 0,00 0,00 

(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de 
Financiamento

0,00 0,00 

(=) Aumento Líquido de Caixa ou Equivalente de Caixa -194.819,00 25.302,16 

Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período 2.062.190,23 2.036.888,07 

Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período 1.867.371,23 2.062.190,23 



Quadro 7 – DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCO (Valores em Reais) 

 

  

PATRIMÔNIO 
SOCIAL

OUTRAS 
RESERVAS

AJUSTES DE 
AVALIAÇÃO 

PATRIMONIAL

SUPERÁVIT / 
DÉFICIT

TOTAL DO 
PATRIMONIO 

LÍQUIDO

Saldos Iniciais           1.999.008,55           503.887,96        2.532.591,12 

Movimentação do Período

Superávit / Déficit do Período 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ajustes de Avaliação Patrimonial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Reservas de Superávit com Restrição 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Transferência do Superávit dos Recursos sem -50.992,70 -36.768,04 0,00 0,00 -117.455,35 

Saldos Finais 1.948.015,85 467.119,92 0,00 0,00 2.415.135,77 

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO



NOTAS EXPLICATIVAS DE BALANÇO 

 
 



 
 
 

  



 

 
 



 

 

 
 
 

 



 

 



 

 

 

 



 
 
 
 



 

 
 
 
 
MEMBROS DO GRUPO FINANCEIRO:  
 

• AFFONSO CELSO NOGUEIRA DE ANDRADE 
• GERSON DE OLIVEIRA 
• JOSÉ CARLOS MACHADO SCHEFFAUER 
• MAXIMIANO BIZATTO 

 
  



 
CONSELHO DELIBERATIVO 

(Membros efetivos em 31/12/2018) 
 

PRESIDENTE 
PÉRSIO FAULIM DE MENEZES 

 
VICE-PRESIDENTE 

PAULO ROBERTO MENEZES 
 
 

MEMBROS 
 

ALCEU SAMPAIO DE ARAÚJO 
 

ANTONIO CARLOS JULIÃO 
 

CELSO VALIO MACHIAVERNI 
 

CID BARBOSA LIMA JR. 
. 

GERSON DE OLIVEIRA 
 

GILBERTO MARGARIDO BONIFÁCIO 
 

ILKA MARIA MACHADO 
 

IVAN NORBERTO BORGHI 
 

JAIRO BONIFÁCIO 
 

JOÃO MITSUNORI TUBONI 
 

JOSÉ ANTONIO OLIVA 
 

JOSÉ FRANCISCO FURQUIM DE CAMPOS JR. 
 

LAZARO MIGUEL RODRIGUES 
 

MARIA APARECIDA GONÇALVES 
 

MARILZA SOARES 
 

MARIO RUBENS ALMEIDA DE MELLO 
 

MAXIMIANO BIZATTO 
 

NELSON LUIZ STÁBILE 
 

WAGNER DE JESUS BAPTISTA 



 
 
 

CONSELHO FISCAL 
 

PRESIDENTE: 
JOSÉ LUIZ TRINCA 

 
MEMBROS: 

FLÁVIO TSUTOMU HIROTA 
NIVACIL DA SILVA  

 
 
 

DIRETORIA EXECUTIVA 
 

PRESIDENTE 
JOSÉ LUIZ DE MELO PEREIRA 

 
DIRETORA ADMINISTRATIVA 

EDNA FERREIRA DE LYRA SANTOS  
 

DIRETOR FINANCEIRO 
CLAUDIO GABARRONE 

 
DIRETORA SOCIOCULTURAL E ESPORTIVA 

CÉLIA REGINA GERVÁSIO DA SILVA BOTELHO 
 

DIRETOR DE ASSUNTOS JURÍDICOS 
JOSÉ LUIZ DE MELO PEREIRA (ACUMULANDO) 

 
DIRETOR DE ASSUNTOS PREVIDENCIÁRIOS 

JOÃO FRANCISCO ARCOVERDE LOPEZ 
 

DIRETOR DE SAÚDE E SERVIÇO SOCIAL 
JOSÉ LUIZ DE MELO PEREIRA (ACUMULANDO) 

 
DIRETOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 

VALDEMAR VENÂNCIO 
 

DIRETOR DE COMUNICAÇÃO E MARKETING 
JOSÉ LUIZ DE MELO PEREIRA (ACUMULANDO) 

 
DIRETORA REGIONAL DA BAIXADA SANTISTA 

ESTELA DOS SANTOS RODRIGUES PERES 
 
 
 
 

 


