PLANO DE ATIVIDADES PARA 2022
Introdução:
Em cumprimento ao que determina o Estatuto da AMBEP inciso II do
Art.27,submetemos a este ilustrissimo Conselho Deliberativo,para apreciação
e respectivo parecer, o Plano de Atividades e o Programa Orçamento da
AMBEP para 2022 que, posteriormente, deverão ser encaminhados à
deliberação da Assembléia Geral.
Considerações Iniciais:
Os resultados promissores,atualmente registrados no combate à pandemia
“covid 19”,
permitem estimar para o próximo ano uma recuperação
geral,embora lenta, de todas as atividades praticadas no país.
Assim, contando com essa premissa, a AMBEP elaborou o presente Plano de
Atividades para 2022 a seguir apresentado.
Fato Relevante:
O fato relevante de grande destaque para 2022 prende-se ao ‘Processo
Eleitoral” que terá início no mês de abril com a publicação do Edital de
Convocação das Eleições, Designação da Comissão Eleitoral, Cargos a
Preencher e respectivo Calendário Eleitoral.
ATIVIDADES OPERACIONAIS
Com exceção do Encontro de Representantes todos os demais programas
praticados pela AMBEP estão previstos para execução no decorrer de 2022.
Atividade Social e Benefício:
Dentre os objetivos primordiais da AMBEP destaca-se o de promover a
convivência entre seus associados, objetivo sobremaneira prejudicado desde
2020 pela “pandemia”. Tal objetivo, voltará, guardadas as circunstâncias, em
plena pratica a partir do início de 2022.
Alguns eventos, praticados tradicionalmente, poderão sofrer modificações no
decorrer do exercício em atendimento a decretos municípais de proteção à
população e eventualmente, por decisão da Diretoria da AMBEP, visando
resguardar o quadro social e funcional da Associação.
Da relação de programas assistenciais da AMBEP são destaques importantes:
o IPAM e o POS-VIDA.
Particularmente ao IPAM,o mesmo tem sido anualmente ampliado com a
entrada de novos profissionais de diversas especialidades e crescente
atendimento à beneficiários.
Ainda com relação ao IPAM, no ano de 2022 se completará a distribuição
completa da “carterinha digital”iniciada em 2021 que estará a disposição dos
titulares e beneficiários no respectivo telefone celular.

Com respeito à Central 24 horas, 0800, o atendimento continuará em perfeito
funcionamento, apesar da retirada de um ponto, auxiliando o associado nas
mais diversas áreas.
Quanto ao POS-VIDA,administrado pela AMBEP TurSeguros, seu
funcionamento tem sido eficaz, tanto no atendimento direto do quadro social,
cuja apólice é paga pela AMBEP,como na atenção dispensada ao beneficiário,
cuja despesa é assumida pelo associado.
Estão previstos para 2022 os eventos a seguir
Confraternização de Final de Ano,Festas Juninas,Encontro de Aposentados,
Aniversariantes do Trimestre,Dia dos Pais e Dia das Mães, Domingueiras
(curtos passeios), Excursões,Aulas de Dança, Yoga e Informática.
Quanto ao PROJUR o programa vem sendo acrescido, anualmente, de novos
profissionais nas diversas áreas do direito, atendendo com presteza as
solicitações dos associados.

Atividade Patrimonial e Financeira:
Receitas:
No que respeita a previsão da receita de contribuição, o fato de maior
importância está relacionado com a margem consignável de muitos
associados, insuficiente para o desconto AMBEP.
Este fato, ocorrido em 2021 em razão de acertos de contas com o Sistema
AMS, provavelmente estará resolvido, em sua maior parte, até ao término de
2021, restando ainda pequenos reflexos para o próximo exercício.
Sem nova grande incidência negativa para 2022, espera-se a paulatina
recuperação das contribuições.
Finalizando este capítulo informamos que a receita de contribuição prevista
para 2022 teve por base julho de 2021, com 31.878 associados
registrados,m~s somente 27.684 contribuintes.
O fato acima explicitado, mais a demora nos procedimentos da ação pública
patrocinada pela AMBEP, respondem pela previsão de queda de receita para
2022.
Considerando todas as receitas da Associação,o total da previsão para 2022
assim se apresenta:
Receitas
Contribuição de associados
Aplicações
Vendas/Cantina
Curso Informática Aracaju

2021
R$ 25.540.891,87
R$
700.000,00
R$
20.000,00
R$
10.000,00

2022
R$ 22.704.050,67
R$ 1 .000.000,oo
-o14.916,00

TOTAL

R$ 26.270.891,87

R$ 23.718.966,67

Despesa:
Sem despesas extras previstas para 2022 a variação, em relação a 2021 ficou
praticamente nula.
Assim,para 2022 está se prevendo uma despesa total de R$22.352.582,02
enquanto a despesa efetiva de 2021 ficou em R$ 22.233.181,62 apontando
uma variação inferior a 1%.
Investimento:
Para 2022 espera-se investir em equipamento R$107.703,85, conforme
planilha (pág.10) do Programa Orçamento.
Superávit:
Admitindo-se para 2022 as previsões a seguir chega-se ao superávit de
R$1 .258.680,80
Receita
R$ 23.718.966,67
Despesa
R$ 22.352.582,02
Investimento R$
107.703,85
Patrimônio:
No que respeita ao patrimônio imobiliário, o mesmo deverá continuar sem
alteração, permanecendo a autorização concedida à Diretoria para
providenciar,quando oportuno, a venda do CEDIS, conforme Ata da AGE de 27
de outubro de 2017.
Atividade Administrativa:
Como já mencionado no início deste documento, o ano de 2022 é de eleição o
que exigirá atenção especial da Atividade Administrativa, particularmente do
Setor Secretaria, responsável pelo apoio ao evento.
Passada a fase de implantação do Programa de Governança em
Privacidade (Lei Geral de Proteção de Dados(LGPD) a Diretoria exercerá
vigilância constante para a sua execução com o objetivo de manter o processo
atualizado,alterando os procedimentos necessários.
Em 2022 se dará início ao Programa de Atualização de Supervisores e
Assistentes das Unidades Regionais em substituição ao Encontro de
Representantes, cuja última apresentação se deu em 2019.
Este Programa acontecerá anualmente com a visita de Supervisores e
Assistentes à Sede da AMBEP para atualização de procedimentos.
No que concerne à força de trabalho para 2022 a AMBEP permanecerá com
103 empregados em atividade e mais dois licenciados pelo INSS, lembrando
ainda que mantém em diversas Unidades Regionais o total de 52
Colaboradores não pertencentes ao quadro de empregados.

Vale acrescentar que em 2021 face lei de Proteção de dados, a AMBEP
contratou 7 empregados.
Finalizando o capítulo da área Administrativa, registramos a instalação do
gabinete do Diretor Jurídico que será ocupado em 2022
Área da Presidência:
Pelo atual organograma da AMBEP estão diretamente ligadas à Presidência as
áreas:
lnformática,Comunicação AMBEP Tur Seguros, CEDIS e todas Unidades
Regionais.
Comunicação e Informática:
A proposta da AMBEP é cada vez mais desenvolver sistemas digitais, com
vistas a rapidez da informação, redução de custos e facilitar armazenamento
de documentos.
Particularmente, no que respeita a Revista, desde 2020 a mesma passou a ser
veiculada em versão digital.
Para 2022 a edição da mesma será substituida por informes rápidos e
sintéticos, relacionados diretamente com interesses específicos e imediatos
dos associados.
Assim, será suspenso o Contrato da Diagramação e Edição da Revista,
proporcionando uma economia anual, incluindo o serviço postal da ordem de
R$ 550 mil.
Em 2022 será intensificada a comunicação instantânea com associados
através de aplicativos, modalidade que vem ocorrendo, ainda modestamente.
-

AMBEP TUR Seguros
Subsidiária integral da AMSEP, a empresa vem administrando com eficiência
o programa Pós Vida, tanto o pago pela AMBEP, oferecido aos associados,
como o de responsabilidade do associado na inscrição do assistido.
-

CEDIS:
A “pandemia’ paralisou as atividades do CEDIS em 2021. Para o ano de 2022
não se espera movimento significativo.

-

Finalizando:
Elaborado ainda sobre o impacto da pandemia este Plano de Atividades
poderá sofrer alterações significativas, que serão corrigidas quando do
“realinhamento” no início do ~ Ad. 5° do estatuto.
-

dente~da AMBEP

