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O Carnaval Parceria 2011, promovido 
pela Afrafep e Sindifisco, agradou a 
todos que participaram dos festejos 
carnavalescos no Balneário da Penha

Carnaval parceria é  
sucesso absoluto

Editorial

Avanços 
e parcerias

Com a proposta de resgatar os grandes e saudosos carnavais de clube, 

os três dias de festejos provocaram uma atmosfera de encantamento entre os 

presentes, que afirmavam a todo instante que jamais tinha visto um evento 

como aquele promovido pelas duas entidades.

Tudo foi preparado com muito cuidado aos detalhes para que os sócios 

e dependentes pudessem desfrutar de um carnaval inesquecível. Para garantir 

a beleza e requinte da festa, a decoração do Balneário ficou por conta do 

cenógrafo e figurinista Nelson Alexandre, um dos profissionais da área mais 

requisitados na Paraíba, onde atua há mais de vinte anos. A festa foi animada 

pela orquestra Sanhauá de Frevo e o grupo de samba Nossa Raiz, que não 

deixaram nenhum folião parado.

A estrutura montada garantiu segurança e atendimento impecável à 

diversão dos presentes. Uma eficiente equipe de atendimento foi montada 

na portaria. Além de receber os convidados, manobristas se encarregavam de 

estacionar os carros, dando comodidade e tranquilidade aos foliões. Enquanto 

isso, outra equipe garantia a segurança e harmonia da festa.

Outros ingredientes contribuíram para a segurança e tranquilidade 

do evento, como posto médico de primeiros socorros; o gerador instalado 

para atender a uma eventual falta de energia; banheiros químicos; além da 

inauguração do Espaço Gourmet, com a instalação da nova churrasqueira 

para o Clube do Churrasco.

Na terça-feira de Carnaval, dia 08 de março, foi o Dia Internacional 

da Mulher. As sócias e dependentes foram surpreendidas, na chegada ao 

Balneário da Penha, com uma homenagem prestada pela diretoria da Afrafep. 

Todas receberam uma rosa e uma mensagem alusiva à data.

O empenho da diretoria recepcionando os foliões, juntamente com os 

funcionários, mereceu o reconhecimento dos presentes. Como ressaltou o 

presidente Alexandre Sousa, “tudo foi preparado com muito cuidado para 

que os sócios e dependentes tivessem um excelente carnaval, de forma 

que nos sentimos lisonjeados com o sucesso e a boa repercussão do nosso 

primeiro grande evento”.

Há quase seis meses à frente da Afrafep, chega o momento da nova 

diretoria prestar contas aos sócios da situação em que foi encontrada a 

entidade e, em contrapartida, apresentar a nova proposta administrativa 

que vem sendo implantada desde o início da nova gestão. 

Preparado com esmero e pacientemente, o novo Informativo 

Afrafep abordará minuciosamente problemas administrativos que só agora 

receberam um olhar criterioso de uma equipe diretiva empenhada em 

resgatar a entidade. 

Partilharemos juntos os avanços e conquistas em favor da categoria 

fiscal associada e de seus dependentes, prestando conta das ações que a 

nova diretoria tem recuperado e realizado. 

 Entendemos que a comunicação é um passo importante para 

consolidar objetivos coletivos. É através da transparência, meta de nossa 

administração, que poderemos firmar uma aliança de compromissos, 

tendo como base propostas alvissareiras para a Afrafep.

 Neste primeiro número, o novo Informativo Afrafep mostrará 

o que foi realizado pela nova diretoria no decorrer dos primeiros meses 

de nossa administração.  Dentre estes avanços, temos como destacar o 

diagnóstico de todas as pendências devidamente constatadas através de 

auditoria externa, visão que vem possibilitando planejar o futuro da Afrafep 

com segurança.

 Aos pioneiros, que fincaram o marco inicial nesta instituição, 

devemos os méritos, buscando, através do nosso trabalho, fazer jus não 

apenas a estes, como a toda a categoria fiscal.
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Novos Serviços no 
Balneário 
da Penha

Mais comodidade, segurança e opções de lazer para os sócios 

frequentadores do Balneário da Penha. Estas são algumas das ações que a 

nova diretoria da Afrafep tem conseguido realizar no clube nos últimos 

meses. Apesar dos compromissos assumidos e deixados por gestões 

passadas, aos poucos a nova equipe tem conseguido executar benfeitorias 

necessárias ao clube.

Quando assumiu, a nova diretoria encontrou uma dívida com 

fornecedores e impostos vencidos que somavam um montante de 

R$119.303,97. Com esforço, os débitos com os credores foram 

renegociados e estão sendo quitados, permitindo que a diretoria possa 

programar um melhor gerenciamento dos recursos. 

A meta é transformar as instalações num espaço agradável não 

apenas para o descanso dos sócios e seus dependentes, como também em 

um local ideal para comemoração de datas especiais, como o Carnaval. 

“Nossa prioridade no momento é com a segurança e com o bem-

estar dos nossos sócios frequentadores e para isso estamos trabalhando 

arduamente para transformar o Balneário da Penha em um espaço cada 

vez mais agradável e gostoso de ser frequentado”, afirmou Domingos 

Sávio, Diretor de Patrimônio.

As obras no Balneário tiveram início com melhoramentos na 

estrutura física de alguns blocos. O bloco C recebeu revestimento em 

cerâmica, nos apartamentos foram instalados ar-condicionado do tipo 

splits e adquiridos novos colchões: 50 de solteiro e 17 de casal. O bloco 

A foi todo retelhado, evitando assim os antigos vazamentos. Além dessas 

melhorias na estrutura física, algumas novidades foram implementadas 

nos últimos meses:

VIGILÂNCIA 
Um sistema composto de 16 câmeras começou a 

ser instalado no Balneário da Penha. O equipamento vai 

garantir maior segurança aos frequentadores. Três câmeras 

já foram instaladas na guarita de entrada do clube. Com 

esta providência, toda a movimentação de quem entra 

e sai será registrada digitalmente, o que proporcionará 

maior segurança nas áreas dos apartamentos, campo de 

futebol, bar, espaço gourmet e piscinas. A gravação será 

feita remotamente, o que garante a proteção dos dados, 

caso seja necessária a sua utilização para esclarecimento 

de ocorrências.

DOMINGOS MUSICAIS
Desde o final de dezembro de 2010, uma 

programação musical diversificada embala as manhãs de 

domingo no Balneário da Penha. O Projeto Domingos 

Musicais acabou se tornando num ponto de encontro da 

família fiscal. Diversos artistas já animaram a programação, 

como os músicos Escurinho, Tony Leon, Cristiano Black, 

Flamarion e Banda, dentre outros grandes nomes da 

música paraibana. 

Com a chegada do outono, o Projeto Domingos 

Musicais deu início a uma nova fase. Em sua versão 

inverno, a proposta é combinar o charme do período 

chuvoso com apresentações mais intimistas, trazendo 

artistas acompanhados apenas de voz e algum instrumento 

musical, como violão ou teclado. Momento imperdível 

para reencontrar os colegas fiscais e desfrutar de bons 

momentos em família. 

SEGURANÇA
Como forma de garantir a segurança dos sócios e 

dependentes, a Afrafep contratou os serviços da empresa 

Fator. No período da noite, a empresa fará a segurança na 

entrada, identificando quem entra e sai do Balneário. Para 

um maior controle acerca dos frequentadores, relatórios 

diários serão produzidos pela equipe. O objetivo é atestar 

a normalidade ou a ocorrência de quaisquer alterações na 

rotina do clube.

SINUCA
As crianças, filhos de sócios ou dependentes, que frequentam 

o Balneário da Penha, dispõem agora de mais um espaço exclusivo 

para diversão e lazer. A diretoria adquiriu uma sinuca infantil, que 

foi colocada no salão de jogos para os menores. 

CAPACITAÇÃO DE PRESTADORES
Os empregados do Balneário da Penha estão passando por 

curso de capacitação para melhoria da qualidade no atendimento 

em meios de hospedagem. Com carga horária de 30h, o curso 

está sendo realizado pelo Senac, entre os dias 2 a 16 de maio, 

e tem como objetivo oferecer atendimento especializado aos 

associados e frequentadores do clube.

ATENDIMENTO MÉDICO
Por meio de um convênio com a Faculdade de Medicina 

Nova Esperança (Famene), dois estagiários de Medicina passaram 

a prestar assistência aos sócios e dependentes frequentadores do 

clube.

ESPAÇO GOURMET
Durante as festividades do Carnaval, a diretoria da Afrafep 

entregou aos seus associados um elegante Espaço Gourmet, 

voltado para os amantes da boa cozinha. O espaço comporta o 

Clube do Churrasco, que funciona aos domingos. Os sócios 

podem levar a carne de sua preferência e os churrasqueiros 

profissionais se encarregam de deixá-la ao gosto do freguês. O 

Espaço Gourmet já se tornou um ambiente agradável, apreciado 

pelos frequentadores do Balneário. 

ECONOMIA
Não haverá mais falta de água nos apartamentos e 

demais dependências do Balneário da Penha. Com a instalação 

do sistema de bóia eletrônica, em substituição ao sistema 

manual, que vinha sendo usado a mais de vinte anos, nenhum 

usuário passará pelo transtorno de ficar sem água. Além do 

bem-estar dos frequentadores, o novo equipamento reduziu 

os gastos da Afrafep com energia. O sistema abastecerá as 

caixas de água de forma automática, permitindo que estejam 

sempre reabastecidas.
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Afrafep 
promove 
importante 
evento Representantes de associações fiscais de todo 

o Brasil estiveram reunidos em João Pessoa para a 

Assembleia Geral Ordinária do Conselho Deliberativo 

da Federação Brasileira de Associações de Fiscais de 

Tributos Estaduais (Febrafite) e para o Seminário 

dos Planos de Saúde do Fisco Estadual Brasileiro. Os 

eventos ocorreram em paralelo no Hardman Hotel, 

nos dias 16, 17 e 18 de março.

Temas de interesse das entidades representativas 

dos fiscos estaduais foram objetos de debates entre os 

participantes, como o endividamento dos Estados, a 

reforma tributária proposta pelo Governo Federal, a 

PEC 089/2007 que pretende instituir o teto salarial 

único para a categoria, dentre outras questões de 

interesse da classe, pendentes no Congresso Nacional. 

Durante a Assembleia foram apresentados ainda 

os relatórios de atividades e a prestação de contas 

referentes ao exercício 2010.

O evento foi aberto pelo presidente da Afrafep, 

Alexandre Sousa, seguido do presidente do Sindifisco/

PB, Victor Hugo, que destacou a nova fase em que se 

encontram as entidades, atuando em parceria em prol 

do fortalecimento da categoria fiscal. 

O presidente da Febrafite, Roberto Kupski, 

parabenizou a diretoria da Afrafep pelo empenho na 

coordenação do encontro e enfatizou a importância 

do evento para o grupo de servidores fiscais. Quem 

também teceu elogios à organização foi o ex-senador 

Roberto Cavalcanti, convidado por Kupski por seu 

trabalho em prol da classe fiscal em sua breve passagem 

no Senado Federal. 

No âmbito da saúde, além de temas referentes 

e de interesses dos planos de autogestão, foi assinado 

um aditivo ao convênio de reciprocidade entre todas 

as entidades, a fim de que, os usuários que aderiram 

ao convênio, possam receber atendimento médico-

hospitalar em qualquer um dos estados participantes.

Visando a otimização da gestão, a sustentabilidade 

financeira e a profissionalização dos serviços, tanto no 

âmbito social, quanto na assistência médico-hospitalar, 

a nova diretoria da Afrafep elaborou, conjuntamente 

com seus colaboradores, o Planejamento Estratégico 

para o biênio 2010-2012. Diversas diretrizes foram 

traçadas em prol da Afrafep sem nenhuma remuneração. 

A prática do voluntariado marca de forma socialmente 

responsável a gestão da nova diretoria.

Assim que assumiu, a nova diretoria enviou 

ofício ao Conselho Deliberativo e Fiscal solicitando a 

regulamentação da atuação voluntariada na associação, 

de acordo com a Lei Federal n° 9.608, de 18 de fevereiro 

de 1998, a qual foi imediatamente aprovada.

O trabalho voluntário tem se tornado um 

importante fator de crescimento das organizações 

não-governamentais, componentes do Terceiro Setor. 

É graças a esse tipo de trabalho que muitas ações da 

sociedade organizada têm suprido a carência de recursos 

e proporcionando economia, que  é investida em outras 

áreas da Afrafep.

A adoção do trabalho voluntário vai gerar 

uma economia de pelo menos R$ 230 mil reais por 

ano (montante que foi pago à diretoria da gestão 

anterior no período de janeiro a outubro de 2010), 

o que possibilitará novos investimentos em benefício 

da categoria fiscal. A medida tem repercutido 

positivamente entre os associados, já que se trata de uma 

iniciativa ÉTICA, TRANSPARENTE e SOCIALMENTE 

RESPONSÁVEL.

Nova diretoria 
da Afrafep adota 
voluntariado

Projeto 
resgata a 
história 
do Fisco 
paraibano

A diretoria da AFRAFEP, ciente da necessidade 

de modernizar a gestão, objetivando a excelência dos 

serviços prestados aos seus associados e a eficiência 

administrativa, firmou contrato com a Empresa 

Aptools Assessoria e Sistema LTDA, especialista em 

Sistemas de informação para Planos de Saúde, para 

implantação do Sistema Health Tools.

O software integrará todas as áreas da 

instituição, proporcionando benefícios para a área 

social e usuários do plano de sáude, sendo possível 

o gerenciamento dos serviços e procedimentos 

relativos à assistência social e médico-hospitalar, 

bem como o controle patrimonial, financeiro e 

contábil, além de dar suporte ao controle de acesso 

aos balneários. 

O aplicativo permitirá, ainda, a implementação 

de programas de promoção à saúde e atenção ao 

idoso, a integração com a ANS, autorização de 

procedimentos médicos por biometria, a auditoria 

eficaz de contas médicas e a disponibilização de 

funcionalidades em portal do usuário tais como: guia 

médico, emissão de 2ª via de boleto, demonstrativos 

de utilização, declaração de imposto de renda, 

acompanhamento de reembolso, atualização 

cadastral e reserva de apartamentos.

A previsão é que o sistema entre em operação 

no mês junho de 2011.

Aptools 
sistema de 
informática 
trará 
benefícios 
para sócios

A Afrafep e o Sindifisco resolveram unir forças 

para resgatar a história da atividade fiscal na Paraíba. A 

proposta das entidades é criar um centro cultural e um 

museu com fotos, guias de pagamento, livros fiscais e 

quais outros documentos históricos relativos à história da 

atividade fiscal no Estado. Para realizar esse antigo sonho 

da categoria, uma comissão composta por integrantes das 

duas entidades foi formada. São eles: Romualdo Mayer 

(Presidente), Sílvio da Silva Thó (vice-presidente), Graça 

Uchoa (Secretária), além de Elaine (Afrafep), Victor 

Hugo (Sindifisco) e Eduardo Cavalcanti. 

Qualquer pessoa que tenha em seu acervo 

pessoal documentos que contribuam para o resgate da 

memória fiscal da Paraíba pode contribuir com Museu 

do Fisco deixando o material na sede social da Afrafep, 

aos cuidados de Herbert. Mais informações: Eduardo 

Cavalcanti – (83) 9982-9219.
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A diretoria da Afrafep regularizou a situação 

trabalhista de nove empregados que prestavam serviço 

de forma ilegal à entidade, ou seja, sem carteira assinada 

e tendo seus serviços prestados pagos por meio de 

recibo. Alguns estavam trabalhando irregularmente 

desde 2006, sem direitos básicos como INSS, FGTS etc.

Também foram constatados casos de ex-

empregados que, apesar de não fazerem mais parte do 

quadro funcional da Afrafep, continuavam pagando o 

plano de saúde com valores diferenciados e usufruindo 

dos benefícios exclusivos para os que estão na ativa.

Regularização 
trabalhista de empregados

Atendendo solicitação da nova diretora administrativa 

do Afrafep Saúde, o Conselho Deliberativo e Fiscal da Afrafep 

aprovou por unanimidade a criação do Departamento de 

Assistência aos Aposentados e a Ouvidoria. O auditor fiscal 

aposentado Romualdo Mayer foi nomeado para coordenar 

o novo departamento que deve dar suporte às necessidades 

desse grupo de usuários que requerem atenção especial.

Departamento de 
assistência aos aposentados, 
pensionistas e ouvidoria

Em Campina Grande, um momento especial foi 

promovido pela diretoria da Afrafep para os aposentados 

residentes na cidade. A confraternização no Restaurante Casa 

Bella, com Buffet La Costa do Catolé e animação do músico 

Ogírio Cavalcante, reuniu mais de 80 colegas aposentados. 

A auditora aposentada Maria Regina de Sousa Coelho 

aproveitou a ocasião para elogiar o ineditismo do evento e 

declarar a satisfação em reencontrar colegas que há muito 

tempo não via, o que emocionou a todos. O momento de 

grande descontração irá fazer parte do calendário do projeto 

de interiorização das ações da Afrafep, com apoio integral do 

Sindifisco-PB, que deverão realizar novos encontros em breve.

Confraternização 
dos fiscais 
aposentados
de CG

A diretoria da Afrafep deu início ao processo de 

interiorização das ações para os usuários da entidade. 

Contando com um forte aliado, que é o Sindifisco, o passo 

inicial foi dado entre os dias 7 a 9 de fevereiro deste ano, nas 

cidades de Patos, Sousa e Cajazeiras. Os encontros realizados 

no Sertão serviram para que a Afrafep apresentasse aos sócio-

residentes o plano de atividades da nova gestão. As mudanças 

implantadas e a parceria entre os dois órgãos mereceram 

destaque por parte de sócios.

 O auditor José Diniz da Silva se surpreendeu com 

a presença e o empenho da nova diretoria da Afrafep e do 

Sindifisco em prestigiar os colegas fiscais do Sertão. “Em 35 

anos de atividades como auditor fiscal nunca vi um encontro 

dessa natureza para tratar de assuntos de nosso interesse”, 

afirmou “É uma coisa salutar os dois órgãos cuidando dos 

anseios dos associados e dependentes”, afirmou o auditor 

Arnon Medeiros Santos. Pensamento idêntico compartilha 

Salatiel de Melo Fontes. 

O auditor João Gouveia disse que a iniciativa mostra 

os caminhos que serão traçados pela nova direção, visando o 

fortalecimento da categoria.

Interiorização das 
ações no Sertão

O presidente da Afrafep, Alexandre Sousa, foi eleito 

Conselheiro Fiscal da União Nacional das Instituições de 

Autogestão em Saúde (Unidas). A eleição para a nova diretoria 

nacional e conselhos deliberativo e fiscal para o biênio 

2011/2013 ocorreu no dia 10 de abril, em Brasília-DF, 

concomitante a Assembleia Geral Ordinária (AGO) da entidade. 

A cerimônia de posse da nova diretoria e dos conselheiros 

da Unidas Nacional ocorreu no dia seguinte, 11 de abril, 

logo após o primeiro dia do 2º Seminário dos dirigentes 

e gestores das instituições de autogestão em Saúde. Para 

Alexandre Sousa, foi uma grande honra a escolha do seu nome 

para a vaga de Conselheiro Fiscal da Unidas Nacional, dentre 

tantos representantes de planos de autogestão de grande 

representatividade no país.

A nova diretoria será presidida por Denise Rodrigues 

Eloi de Brito, gerente-executiva de Negociação da Cassi, sendo 

Maria Beatriz Coacci Silva (Serpro) a vice-presidente. Para o 

conselho fiscal, além do representante paraibano, foram eleitos 

Hugo A. dos Anjos Lima (AMMP) e Luiz Carlos Toloi Junior 

(Afresp), tendo como suplentes, respectivamente, Bernadina J. 

da Rocha (Affemat), Eduardo Santos Xavier (Cemig) e Octacílio 

Albuquerque (Afrerj).

Presidente da 
Afrafep é eleito 
Conselheiro Fiscal da 
Unidas Nacional

Um dos objetivos da nova diretoria da Afrafep 

é a definição de critérios transparentes de seleção 

para preenchimento de vagas abertas em seu quadro 

de pessoal. Visando a objetividade de suas ações e o 

profissionalismo com que pretende tratar no que se 

refere à gestão de pessoas, a diretoria teve a iniciativa 

pioneira de contratar novos empregados por meio de 

análise curricular e entrevista técnica. 

Para dar ciência da disponibilidade das vagas, em 

ambos os casos, os editais foram publicado em jornais 

de grande circulação. Duas prestadoras - uma enfermeira 

e uma assistente financeiro – já foram contratadas desde 

então. 

A enfermeira Rogéria Chelly Diniz assumiu o 

cargo logo após ter sido selecionada entre mais de 50 

currículos. Desde o dia 14 de março, Rogéria cumpre 

expediente na Policlínica da Afrafep e nas quintas 

e sextas-feiras acompanha a equipe do Serviço de 

Atendimento Médico Domiciliar (SAMD).

Apesar do pouco tempo, ela diz que está realizada 

na entidade. “Vim do Juazeiro da Bahia com meu esposo 

e não esperava encontrar um lugar tão bom para trabalhar 

e com uma equipe tão entrosada e comprometida em 

promover o bem estar dos pacientes”, disse. 

No caso da vaga de assistente financeiro, que 

está auxiliando o gerente financeiro do Afrafep Saúde, 

a administradora Maria de Lourdes Lima de Sousa foi 

selecionada, após uma criteriosa análise curricular e 

entrevista focada nas atividades a serem desempenhadas 

para este cargo.

Transparência 
nas novas contratações
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Sistema de cálculo 
das cotas do Afrafep Saúde 

Por ser um plano de saúde de autogestão não patrocinado, sem 

fins lucrativos, o Afrafep Saúde faz o cálculo do valor das mensalidades 

através do rateio das despesas, levando em consideração as quotas de cada 

participante. As cotas são calculadas a partir da faixa etária de cada usuário, 

que são classificados como titulares, dependentes (cônjuge e filhos, os 

enteados e adotados, se menores de 24 anos) ou beneficiários (filhos 

maiores de 24 anos, parentes consaguíneos e afins até 3º grau). Como 

os valores são variáveis e dependem do montante das despesas médicas 

requisitadas pelos co-participantes, os valores cobrados podem oscilar para 

mais ou para menos, mês a mês. 

Em janeiro o valor da cota foi de R$ 163,75, incluindo todas as 

despesas. No mês de fevereiro o valor a ser pago subiu para R$ 164,56, 

devido a um aumento nas consultas médicas de 8,44% para 11,27%, 

dentre outros fatores que motivaram a alteração. Já em março, o valor da 

cota foi de R$ 164,77, em decorrência das variáveis acima referidas. 

Veja abaixo a planilha detalhada dos primeiros meses de 2011:

Auditoria aponta: Afrafep 
tinha déficit de quase 1 milhão

Até o mês de setembro de 2010, o Afrafep Saúde apresentou um déficit 

da ordem de R$ 980.516,29. Foi o que apontou o relatório final da auditoria 

realizada pelo Centro de Assessoria Empresarial S/S LTDA (CENASE) referente 

ao ano de 2010 do Afrafep Saúde. O relatório concluído foi enviado para 

apreciação do Conselho Deliberativo e Fiscal. 

A análise das contas do Afrafep Saúde teve início no dia 22 de 

novembro de 2010 e foi apresentado parcialmente durante a Assembleia Geral 

Extraordinária realizada em dezembro do mesmo ano. Um levantamento 

resumido pode ser conferido abaixo:

RESULTADO ACUMULADO ATÉ 30/09/2010
Receita com assistência médica

Despesa com assistência médica
Outras receitas operacionais

Outras despesas operacionais
Receitas financeiras

Despesas financeiras
Despesas administrativas

Despesas não operacionais
Déficit

12.139.247,11
(10.732.290,18)
526.336,77
(329.415,75)
146.158,52
(14.098,25)
(2.089.982,49)
(626.472,02)
(980.516,29)

( * ) Saldo em conta corrente transferido para o Fundo de Reserva.

FUNDO DE
SOLIDARIEDADE

MÊS MR. DA COTA
FUNDO DE
RESERVA

18.302.43JANEIRO 163,75

FEVEREIRO 164,56

MARÇO 164,77

MARÇO ( * )

TOTAL

6.802,00

13.525,50

38.629,93

105.434,74

81.623,95

81.153,01

355.211,70

87.000,00

Os recursos referentes aos Fundos de Reserva e de 
Solidariedade começaram a ser reordenados, graças a um 
esforço concentrado da diretoria da Afrafep. Em apenas três 
meses da nova administração do Afrafep Saúde, o fundo de 
reserva recebeu um aporte de R$ 268.211,70, acrescidos de 
um montante de R$87.000,00, referente ao saldo em conta 
corrente transferido para o fundo de reserva, totalizando 
R$355.211,70. Em relação ao fundo de solidariedade, o 
aporte entre os meses de janeiro a março foi de R$ 38.629,93. 

Além disso, estão sendo constituídas, mensalmente, 
provisões do 13º salário dos empregados, a fim de que seja 
reduzido o impacto dessa despesa na cota no mês de dezembro 
de 2011. 

Veja abaixo o demonstrativo com os valores resgatados 
mês a mês:

Contas sem comprovação analítica
O CENASE constatou também que o “contas a receber” possuía 

um controle interno inadequado, sem conciliação entre o financeiro e 

a contabilidade, gerando um saldo contábil de R$ 1.163.107,87, em 

30/09/2010, sem comprovação analítica.

Dentre outras irregularidades, o CENASE constatou que os tributos 

(IRRP/CSLL/CONFINS/INSS/ISS) não estavam sendo recolhidos 

corretamente. Além disso, verificaram-se inconformidades como a ausências 

de sistemas não adequados às transações; ausência de rotinas adequadas de 

controles internos; possibilidade do não recebimento de créditos; possibilidade 

do uso indevido do Plano; atividades da Farmácia tratadas de forma irregular 

e estrutura “jurídico-associativa” não adequada às orientações da ANS, além 

da guarda de documentos por tempo inferior ao previsto na legislação. 

De acordo com a auditoria, caso as irregularidades apontadas 

persistissem, poderiam resultar em sanções da ANS e comprometer a 

sustentabilidade da entidade, entre as quais, a perda da isenção do Imposto de 

Renda de Pessoa Jurídica e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, com 

possíveis débitos perante a Fazenda Pública – Federal (IRPJ/CSLL/COFINS/

INSS); Estadual (ICMS); Municipal (ISS) e multas da ANS. 

Diante do que foi observado, todas as medidas necessárias foram 

adotadas para sanar os problemas, permitindo que os riscos a que estava 

exposta a AFRAFEP fossem eliminados. 

Irregularidade no recolhimento 
de tributos

C/C bancárias

Fundo de Reservas

1 - Total das disponibilidades

Dívida com conveniados 

Tributos a recolher 

Débitos diversos 

2- Total das obrigações

(1 - 2) Liquidez

425.742,16

1.604.054,21

2.029.796,37

56.363,66

107.753,76

175.678,14

339.795,56

1.690.000,81

R$

31/12/2009
Descrição

30/09/2010

R$% %

20,97%

79,03%

100,00%

2,78%

5,31%

8,65%

16,74%

83,26%

802.574,44

1.916.972,82

2.719.547,26

933.770,44

115.302,13

312.741,61

1.361.814,18

1.357.733,08

29,51%

70,49%

100,00%

34,34%

4,24%

11,50%

50,08%

49,92%

Disponibilidades x obrigações
No que diz respeito às disponibilidades existentes em setembro de 

2010, num total de R$ 2.719.547,26, o que se percebe é que a variação 

positiva, em relação ao ano anterior, foi simplesmente nominal, quando se 

considera o nível de comprometimento das obrigações. 

Observa-se que, em 2009, em relação às disponibilidades, as 

exigibilidades totalizavam o percentual da ordem de 16,74%. Já em 2010 o 

comprometimento passou a ser de 50,08%.

O que agrava a situação é que o valor apresentado como fundo de 

reserva em 30 de setembro de 2010 num total de R$ 1.916.972,82, deve-

se às dívidas postergadas. Somente para citar um exemplo, a dívida com os 

prestadores de serviço de assistência médica aumentou, no mesmo período, 

em R$ 877.406,78 (R$ 933.770,44 – R$ 56.363,66).

( * ) Percentual em relação ao total das disponibilidades.

Capitalização dos 
fundos de reserva 
e de solidariedade
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Após cinco anos de inadimplência, a diretoria da Afrafep colocou 

em dia o pagamento de tributos e taxas fiscais junto à Prefeitura Municipal 

de João Pessoa (PMJP). As dívidas, referentes ao IPTU e a taxa de coleta de 

resíduos (TCR), chegavam a um montante de R$23.960,23.

As renegociações incluíram, inclusive, uma dívida no valor de R$ 

3.510,11, correspondente ao pagamento do IPTU do exercício fiscal de 

2006, que já estava em fase de execução. O débito foi pago no dia 22 de 

março, logo após a negociação com a PMJP.

As dívidas referentes aos exercícios de 2007 e 2008 foram renegociadas 

e estão sendo pagos em duas parcelas de R$ 5.957,79.  Além desses débitos, a 

Afrafep pagou dentro do prazo o IPTU (R$4.055,73) e o TCR (R$2.505,88) 

do Balneário da Penha; e o IPTU (R$457,54) e o TCR (R$831,58) da Sede 

Social.

A inexistência de políticas de gestão de pessoas e o uso de práticas 

poucos convencionais no contexto da administração de empresas fez com 

que a Diretoria Administrativa da AFRAFEP incluísse no Planejamento 

Estratégico, para o biênio 2010-2012, ações que propiciem a sustentabilidade 

organizacional de políticas de gestão de pessoas. 

A EJA consultoria - Empresa Junior, vinculada ao Curso de Administração, 

da UFPB, foi contratada, para, a partir de maio, desenvolver um trabalho 

cujo objetivo é segmentar as atividades dos colaboradores da organização, 

hierarquizar e nomear os cargos existentes, culminando com a elaboração do 

Plano de Cargos e Salários.

Para a Gerente Administrativa do AFRAFEP Saúde, Elaine Carvalho, o 

resultado desta Consultoria marcará a vida funcional dos colaboradores da 

AFRAFEP que terão perspectivas de desenvolvimento funcional e melhores 

condições de remuneração, tendo como parâmetros a equidade de 

oportunidades, a transparência e o cumprimento das normas trabalhistas.

IPTU inadimplente há 
anos é renegociado

Plano de cargos e salários para 
colaboradores do Afrafep Saúde 

Um levantamento realizado pela diretoria do Afrafep Saúde 

constatou que desde dezembro de 2009 os usuários que utilizavam 

os serviços médico-hospitalares em outras unidades da Federação não 

tinham os seus procedimentos registrados nos extratos individuais.   

Após um ano e quatro meses sem digitar os procedimentos 

realizados pelos pacientes do Afrafep Saúde em outros Estados, as 

informações voltaram a ser incluídas no sistema desde o começo do mês 

de maio.

A falta de digitação interfere no fator moderador, que é o valor que 

o usuário arca com parte do custo do procedimento, ou seja, quando 

ele ultrapassa a quantidade determinada em regulamento, como, por 

exemplo, o máximo de quatro consultas clínicas por mês, paga parte do 

valor equivalente ao que for gasto. 

O fator moderador é cobrado sempre junto às cotas do 2º mês 

posterior à sua realização. Além do pagamento dos custos sobressalentes, 

o usuário paga também uma taxa administrativa de 10% sobre as 

despesas administrativas decorrentes dos atendimentos realizados em 

outros estados.

Sem controle dos procedimentos realizados pelos usuários, o 

Afrafep deixou de receber um valor considerável, que ainda não pode 

ser calculado, devido ao volume de guias de procedimentos que foram 

realizados desde o final de 2009. 

O Convênio de Reciprocidade do Fisco Nacional tem como 

objetivo prestar atendimento de urgência e/ou emergência quando o 

usuário se encontrar fora do seu Estado. Para atendimento de urgência/

emergência em clínicas e hospitais credenciados em um dos 14 Estados 

onde exista entidade participante, o usuário deverá apresentar a carteira 

de identificação, que está impressa no verso da carteira do plano de saúde.

Vale lembrar que nos casos de tratamento eletivo, consultas, 

exames e cirurgias, o usuário deve solicitar previamente a autorização do 

Afrafep Saúde para realização do procedimento.

Afrafep 
recupera 
gastos com 
reciprocidade

A fim de por em prática as propostas defendidas na atual gestão de atingir 

o desafio de tornar a AFRAFEP uma empresa empreendedora, transparente, 

sustentável e socialmente responsável, a nova diretoria da Afrafep elaborou o 

Planejamento Estratégico para o biênio 2010/2012.

O processo de construção foi alicerçado numa metodologia participativa, 

na qual colaboraram ativamente os membros da diretoria administrativa, 

integrantes convidados do Conselho Deliberativo e Fiscal e, empregados que 

além de desempenharem atividades chaves na AFRAFEP,  coordenam equipes.

O acompanhamento e monitoramento de cada objetivo estratégico será 

feito através do Sistema Scopi do Planejamento, foi nomeado um gerente de 

projeto, o qual passou a ser controlado pelo Sistema Scopi. 

A apresentação final do Planejamento Estratégico da Gestão 2010/2012 

foi realizada durante a assembleia geral, que ocorreu no dia 20 de dezembro 

do ano passado, contando com a participação de mais de 80 associados.

De forma clara, objetiva e transparente, o presidente da Afrafep, 

Alexandre Sousa apresentou o planejamento que irá pautar sua gestão. Dentre 

os objetivos estratégicos estão o fortalecimento da imagem institucional 

da Afrafep; garantia da sustentabilidade financeira da Afrafep; elevação do 

desempenho dos recursos de suporte operacional; aperfeiçoamento dos 

serviços prestados aos Associados; promoção do desenvolvimento dos 

colaboradores da Afrafep; e fortalecimento do Plano de Saúde.

Planejamento 
Estratégico 

Um levantamento feito recentemente pela tesouraria 

da Afrafep identificou que um total de 97 sócios da entidade 

não vinha pagando o valor correto da mensalidade. Apenas 

entre as taxas irregulares se via uma variação de 100%, tendo 

dez sócios sem pagamento de qualquer valor, trinta e oito 

pagando apenas R$10,50 e quarenta e nove com pagamentos 

que variavam de R$ 40,00 a R$ 95,00.

 As providências para sanar o problema, que acabava 

onerando mais um sócio do que a outro, foram tomadas de 

imediato. Todos os sócios listados pela tesouraria receberam 

uma notificação para regularizar a situação junto à Afrafep, 

evitando assim aborrecimentos posteriores. 

Após terem sido emitidas duas correspondências aos 

interessados, até o dia 10 de maio, 23 sócios compareceram 

para fazer as correções nos valores e negociar o pagamento da 

diferença dos meses anteriores.

Assim, a diretoria está notificando, pela última vez, os 

sócios que estão fazendo pagamento a menor no sentido de 

regularizarem a sua situação através do parcelamento dos seus 

débitos a fim de evitar a exclusão dos quadros de associados 

da Afrafep.

Reestruturação da 
tesouraria da AFRAFEP

O fornecimento dos dados em decorrência de 

pagamento pela prestação de serviços médicos e de saúde do 

ano-calendário de 2011, contendo informações referentes 

ao ano-calendário de 2010, passou a ser uma exigência da 

Receita Federal desde 2009, tendo em vista a necessidade de 

preenchimento da base cadastral de informação da Declaração 

de Serviços Médicos (DMED) para efeitos de restituição do 

Imposto de Renda.

 Ocorre que, apesar da obrigatoriedade legal, a antiga 

diretoria do Afrafep Saúde não se preocupou em atualizar o 

cadastro dos usuários. Somente a partir de novembro de 2010 

é que toda a base de dados foi reavaliada, sendo constatados 

inúmeros casos de duplicidade de informações e ausência de 

dados essenciais. 

De acordo com a Instrução Normativa RFB nº 985, de 

22 de dezembro de 2009, cabia ao Afrafep Saúde declarar 

o nome completo e número de inscrição no Cadastro de 

Pessoas Físicas (CPF) do responsável pelo pagamento; o nome 

completo e o número de inscrição no CPF do beneficiário do 

serviço. Quando este for menor de 18 anos e não possuir CPF, 

informar nome completo e data de nascimento;

Por esse motivo, em março de 2011, o Afrafep Saúde 

solicitou aos seus usuários que, dentro do prazo legal, 

entregassem essas informações solicitadas pela DMED.

Declaração de CPF é 
exigência da DMED
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A festa em homenagem ao Dia das Mães, promovida pela Afrafep com o 

Sindifisco no Balneário da Penha, na noite do dia 06 de maio, se constituiu de 

momentos inesquecíveis de reencontro das famílias dos associados e pensionistas. 

Animada pela renomada orquestra Mistura Fina, o evento ficará na memória de 

todos como um presente oferecido pelos que integram a diretoria da entidade.

        O sucesso da Festa do Dia das Mães – a primeira organizada pela atual 

diretoria – deveu-se a ingredientes que chamou a atenção dos participantes, como 

a bela decoração que iluminou todo o passeio até a área do dance, que lembrava o 

ambiente das boates dos anos setenta.

        Outro item que indicava com antecedência esse sucesso foi a procura 

antecipada pelas mesas, que estavam esgotadas logo no início da semana. O auditor 

fiscal Valter Rômulo foi um dos que resolveu comparecer pela primeira vez a uma 

festa promovida pela Afrafep. “Antes eu frequentava o balneário aos domingos, 

mas como só encontrava pessoas que não eram sócios deixei de vir. Agora que 

estou percebendo o nível de organização da nova diretoria, me animei para a festa”, 

afirmou.

 A organização na recepção aos participantes, com um esquema de 

segurança evitando que não entrasse quem não fosse convidado também foi 

ressaltado pelo auditor. “Me surpreendi com o nível de exigência e organização da 

festa. Isso demonstra atenção e respeito por nós sócios. A noite está muito bonita”, 

comentou.

A noite foi coroada com a realização de um criativo sorteio para as mães 

presentes, que ganharam kits de perfumes das mãos dos diretores da Afrafep 

e Sindifisco. A orquestra Mistura Fina, capítulo à parte com um repertório que 

não deixou a pista vazia, emocionou a todos com uma singela homenagem aos 

presentes. Acompanhados de voz e instrumentos acústicos, os músicos da banda 

percorreram as mesas homenageando as mães.  

Dia das Mães 
é comemorado 
com festa 
inesquecível

Em Campina Grande, o Balneário de Bodocongó foi o 

cenário das homenagens da diretoria da Afrafep pelo Dia das 

Mães. A festa aconteceu na noite do dia 13 de maio, animada 

pela Banda Vocal e com um bufet de frios, especialmente 

montado, para agradar aos presentes.

 A organização do encontro ficou a cargo do diretor 

adjunto social, Paulo Coqueiro, com auxílio do vice-presidente 

da Afrafep, Antônio Pereira, além dos diretores adjuntos 

Patrimonial, Sandro Rogério, e de Esportes, Luiz Gonzaga. A 

noite foi selada com uma homenagem da sub-gerência da 

Afrafep, que também sorteou brindes às mães.

Festa em CG também 
surpreende
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A sub–gerência de Campina Grande 

reduziu em mais de R$ 3.000,00 por mês as 

despesas administrativas. A economia se deve, 

principalmente ao fato do vice-presidente, Antônio 

Pereira acumular o cargo com a sub-gerência da 

Afrafep na cidade. “Como todo o trabalho está se 

dando de forma voluntária, temos uma economia 

substancial que ajuda a manter as nossas cotas em 

patamares razoáveis,bem como capitalizar o fundo 

de reserva e novos investimentos”, afirmou o vice-

presidente.

Sub-gerência de Campina 
Grande reduz despesas

Com a proximidade dos festejos juninos, a 

sub-gerência da Afrafep, em Campina Grande, 

está organizando uma animada programação para 

comemorar a data. “Como nossa cidade promove 

o maior São João do Mundo, não poderíamos 

deixar de realizar uma festa exclusiva para nossos 

associados”, afirmou o vice-presidente Antônio 

Pereira.

A festa de São João da Afrafep em Campina 

Grande vai ocorrer no próximo dia 10 de junho, 

no Clube Campestre da cidade, a partir das 22h. O 

grande arrasta-pé faz parte de mais uma parceria 

construtiva entre a Afrafep e o Sindifisco, e tem 

tudo para proporcionar aos associados fiscais uma 

noite tipicamente junina com muita alegria e 

descontração.

A diretoria da Afrafep estuda a possibilidade 

de construção de um moderno parque aquático 

no balneário de Campina Grande. O projeto para 

o novo investimento foi solicitado à empresa 

Multiplay, que possui grande experiência no setor, 

sendo a responsável pela construção do parque 

aquático infantil de João Pessoa, bem como também 

é fornecedora do Beach Park, em Fortaleza-CE. 

Para a concretização do investimento, será 

feita uma reunião com os colegas de Campina 

Grande para avaliar o interesse no investimento a 

ser realizado no clube. 

Em João Pessoa, a Afrafep adquiriu um novo 

veículo automotivo para atender as demandas da 

Afrafep e do Afrafep Saúde. O investimento se 

tornou necessário, tendo em vista os altos custos 

com manutenção dos carros existentes, a maioria 

com mais de cinco anos de uso, apresentando 

constantes problemas mecânicos.

São João dos fiscais

Novos investimentos 

Os sócios frequentadores do 

tradicional futebol de campo no Balneário 

da Penha participaram de um torneio entre 

equipes, que ocorre todas as quartas-feiras 

e aos sábados. O Torneio de Futebol marcou 

o encerramento das atividades da diretoria 

de esportes da Afrafep para 2010. 

As partidas foram acompanhadas por 

vários sócios, que foram ao clube prestigiar 

o evento e torcer pelos colegas. Quatro 

times participaram do campeonato, que 

também premiou os atletas que mais se 

destacaram durante o ano.

A equipe campeã foi a formada por 

Marconi (capitão), Carlos Erisson, Paulo 

Chaves, Ramiro, Luciano, Marcelo, Vinícius, 

Paulo Tadeu, Andrade, Waldson e Leonilson.

O auditor fiscal Valdir ganhou a 

medalha de artilheiro do futebol, com 

55 gols, e Nemésio foi o vice-artilheiro, 

com 54 gols. Marconi foi eleito zagueiro 

artilheiro com 13 gols, mas o destaque 

mesmo foi o auditor aposentado José Diniz, 

que recebeu o título de atleta mais assíduo. 

Torneio de Futebol da 

Afrafep


