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DO ESTADO DE SANTA CATARINA

AFFESC

SOS UNIMED

A Unimed disponibiliza aos conveniados o 

serviço SOS Unimed, onde um médico está a 

disposição 24 horas para atendimento e 

orientações por telefone. O médico ao 

conversar com o paciente ou pessoas 

próximas, avalia cada caso e define a solução 

mais adequada, que pode ser orientação 

médica, envio de uma equipe com UTI móvel 

para atendimento ou encaminhamento para 

tratamento especializado na rede credenciada. 

Podem utilizar este serviço os beneficiários 

titulares e dependentes vinculados ao Plano da 

Unimed com a AFFESC. 

O serviço é prestado dentro do perímetro 

urbano dos municípios de Florianópolis, 

São José, Palhoça e Biguaçu.

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Em atenção ao disposto no artigo 20 do Estatuto 

Social da AFFESC, a Diretoria Executiva 

encaminhou e o Conselho Deliberativo aprovou a 

Proposta Orçamentária para o exercício 

financeiro e contábil de 1º/06/2019 à 

31/05/2020.

Projetamos R$ 3,3 milhões de receita total e R$ 

2,75 milhões de despesa, resultando num 

superávit de R$ 550 mil, que serão investidos em 

melhorias da entidade.

Os gastos com administração, representação e 

pessoal somam R$ 1,651 milhão, cujo valor se 

enquadra dentro do limite legal estabelecido no 

Estatuto Social.

HOME CARE UNIMED

Receitas Totais

Receitas Próprias

Receitas Ordinárias

Receitas Extraordinárias

Custos e Despesas Totais

Despesas com pessoal 

Despesas Administrativas e Manutenção

Despesas Gerais

Outras Despesas 

Sobras do Exercício 

R$ 3.300.000,00

R$ 3.114.000,00

R$ 165.000,00

R$ 21.000,00

R$ 2.750.000,00

R$ 1.262.000,00

R$ 932.000,00

R$ 227.000,00

R$ 329.000,00

R$ 550.000,00

ORÇAMENTO ANO FISCAL 
01/06/2019 À 31/05/2020

O serviço de Home Care da Unimed é a internação 

de um paciente em sua residência, com 

atendimento e acompanhamento médico. 

Terão direito a esta modalidade os pacientes com 

indicação do seu médico assistente para 

internação domiciliar, que deve ser enviada para a 

Unimed avaliar e autorizar.
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4º CONGRESSO LUSO-BRASILEIRO 
DE AUDITORES FISCAIS

ALMOÇO DIA DAS MÃES

No próximo mês acontecerá o IV Congresso Luso-

Brasileiro de Auditores Fiscais em São Paulo. O evento, 

que é uma parceria entre Febrafite, APIT, Unafisco 

Nacional e Sindifisco, será o maior da classe fiscal já 

realizado no Brasil. Participe! 

Inácio Erdtmann 
Diretor Presidente - AFFESC

Com o objetivo de estreitar os vínculos de amizade, desenvolver 

atividades esportivas, culturais e recreativas, incluindo palestras 

sobre assuntos de interesse dos associados, o evento acontecerá 

mensalmente durante o ano, sempre na última terça-feira do 

mês. 

O próximo será no dia 28 de maio, a partir das 14 horas. Será 

servido um café gratuitamente para o associado e um 

acompanhante.

Para facilitar o transporte uma van contratada pela AFFESC estará 

à disposição dos associados para o deslocamento até a nossa 

sede. Os horários e roteiros serão divulgados nas próximas 

semanas.

DIA DA CONVIVÊNCIA

PLANO DIRETOR

A Diretoria da AFFESC está analisando a Proposta Técnica e 

Comercial para o PROJETO AFFESC que trata da elaboração de 

um plano de longo prazo, com levantamento de todas as 

potencialidades da atual estrutura e proposição de projetos 

urbanístico e arquitetônico para novas estruturas e integração 

das atuais.

O escopo é a definição dos conceitos da ocupação do solo que 

permita explorar de forma inteligente e sustentável o complexo 

existente, para uso dos associados e para geração de receitas. O 

primeiro e importante passo é definir a ocupação das áreas, com 

delimitação de espaços para uso exclusivo de associados, para 

uso misto e para uso comercial. Outra questão que precisa ser 

equacionada diz respeito à adequação de todas as construções 

atuais aos requisitos legais, para regularização junto aos órgãos 

competentes.

CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

A AFFESC vem realizando compostagem de resíduos orgânicos 

gerados na sede a mais de 6 anos. Durante este tempo 

observamos que o modelo empregado até então estava além das 

necessidades da empresa, uma vez que a quantidade dos resíduos 

a serem compostados diminuiu consideravelmente, não atendia 

as perspectivas estéticas que se espera deste tipo de associação 

recreacional e de lazer, além de exigir muita mão-de-obra. 

Pensando nisto, junto com a diretoria, gerência e centro 

ambiental, desenvolvemos um novo modelo, menor, em outro 

local, e aproveitando os materiais disponíveis na entidade para 

tornar a manutenção mais prática e reduzir os custos.

O Horto Medicinal também está sendo revitalizado, e em breve 

uma nova central de reciclagem será implantada próxima ao setor 

de hospedagem, para facilitar a colaboração dos associados na 

triagem de materiais recicláveis como latas, vidros, rejeitos, e 

demais resíduos durante sua hospedagem.


