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 O Conselho de Admi-

nistração da AFFEMg, repre-
sentado por seu presidente, e a 
Diretoria Executiva da AFFEMg, 
representada por seu Diretor 
presidente, no uso das atribui-
ções que lhes conferem os arti-
gos 18, inciso I, 31, inciso II  e 
44, inciso VIl e considerando o 
disposto no artigo 16, inciso II, 
do Estatuto Social, convocam 
os senhores associados efetivos 
para a Assembleia geral Ordiná-
ria- AgO, a ser realizada no dia 
07 de junho de 2017, às 14:30h, 
em primeira convocação e às 
15h, em segunda convocação, 
na sede da AFFEMg, na rua Ser-
gipe, 893 - Funcionários, Belo 
Horizonte/Mg, no auditório 
localizado no segundo andar, a 
fim de deliberar sobre o parecer 
do Conselho Fiscal e as contas 
da Diretoria Executiva, relativas 
ao exercício de 2016, tendo em 
vista deliberação do Conselho 
de Administração.

Belo Horizonte, 19 de maio de 2017.

Paulo Pedro Lessa Baptista 
Júnior

presidente do Conselho de 
Administração

Sinval Pereira da Silva
Diretor presidente

EDITAL

A crise econômica e fiscal que assola o país e 
em particular, o nosso Estado, refletida no 
congelamento dos salários e na perda do po-
der aquisitivo, afeta não apenas o orçamento 

familiar, mas também as instituições. A AFFEMg, Entidade 
que representa servidores diretamente atingidos por essa 
grave realidade, enfrenta esse período de recessão com ra-
cionalidade e um rigoroso controle das contas, sem prejuízo 
dos serviços colocados à disposição dos Associados. 

Em 2016, a Diretoria, manteve a política de 
severa contenção de gastos, buscando o equilíbrio das 
contas de forma que todas as atividades associativas, 
aquisição de bens e serviços prestados continuassem 
com a mesma qualidade de sempre, visando o bem–
estar e o conforto dos Associados e seus dependentes 
e, consequentemente, o fortalecimento da Associação, 

conforme os ditames constitutivos previstos no artigo 
3º do seu Estatuto Social.   

O resultado positivo desse trabalho da Direto-
ria se constata no superávit de 3,6 milhões, conforme 
apontado na Demonstração de Resultados do exercício 
de 2016 e que se apresenta de forma transparente nessa 
edição especial do AFFEMg Notícias. 

Superávit para quê? A postura consciente em re-
lação ao trato dos recursos financeiros da Entidade per-
mitiu que a Associação constituísse poupança indispen-
sável à realização de um sonho acalentado por muitos 
Associados durante muitos anos, a ampliação e moder-
nização da Colônia de Férias de Cabo Frio, objetivo maior 
dessa Administração para os próximos anos, porque olhar 
o futuro e planejar realizações só é viável a partir de ações 
tomadas no presente.

Ações do presente garantem 
realizações no futuro 

Mesmo em tempos difíceis, a AFFEMG enfrenta de 
forma austera a crise e mantém superávit 

projeto de ampliação da Colônia Cabo, proposta vista área do novo espaço  
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Em cumprimento do disposto no artigo 44, inciso VII, do Esta-
tuto Social da AFFEMg, a Diretoria Executiva, representada 
pelo Diretor presidente, Sinval pereira da Silva, submete ao 
respeitável Conselho de Administração e aos Associados o 

presente Relatório de Administração referente ao exercício de 2016.
Além das atividades pertinentes à representação classista e à pres-

tação dos serviços próprios da AFFEMg conforme disposto nos seus estatu-
tos, o trabalho da Diretoria esteve orientado para a finalização das instala-
ções das sedes das Diretorias Regionais Mata, em Juiz de Fora/Mg e Baixo 
Rio grande, em uberaba/Mg, inclusive a aquisição dos móveis, utensílios, 
máquinas e equipamentos, necessários ao pleno funcionamento das uni-
dades, lembrando que as obras foram iniciadas em 2015 e que ambos os 
investimentos cumprem o compromisso de prover as sedes regionais das 
melhores condições para o atendimento dos Associados, inclusive, no caso 
específico destas duas sedes, com os consultórios médicos para prestação 
dos serviços da FuNDAFFEMg. 

O contínuo equilíbrio das contas da AFFEMg se constata pelos 
indicadores da análise de balanço demonstrados nos relatórios comple-
mentares e pelo superávit alcançado no período, que atingiu o valor de R$ 
3.686.049,68 (três milhões, seiscentos e oitenta e seis mil e quarenta e nove 
reais e sessenta e oito centavos), registrado na Demonstração de Resultados 
e no patrimônio Social. 

Este desempenho é resultado da permanente observação aos prin-
cípios que orientam essa Administração, caracterizados pela austeridade e 
racionalização dos gastos. 

A seguir, apresentamos as principais ações dessa Administração, im-
plementadas no exercício de 2016:

  
ATIVIDADES SOCIAIS E CLASSISTAS 

 
1. A AFFEMg manteve a participação ativa nos eventos realizados pela 

FEBRAFITE e, em defesa dos interesses de seus Associados, participou 
de todas as reuniões do Conselho Deliberativo da Federação, assem-
bleias e eventos de mobilização classista, realizados em Brasília e em 
outros Estados. No ano de 2016, a AFFEMg participou do primeiro Con-
gresso luso-Brasileiro, realizado em portugal, na cidade do porto.

2.  No Estado, a AFFEMg foi ativa no cumprimento de seu objetivo estatu-
tário de representar e defender os interesses da classe fiscal. Realizou 
reuniões com a Administração da Secretaria de Estado de Fazenda, a 
direção do IpSEMg, com os parlamentares estaduais e federais e arti-
culou, com outras entidades de classe de servidores públicos iniciativas 
de interesse comum dos Associados, notadamente em defesa dos di-
reitos previdenciários, em face da Reforma da previdência.

3.  Ao longo do ano, a Entidade realizou o Encontro mensal de Associados 
Aposentados e o Encontro de Associados pensionistas da região metro-
politana, com a participação ampliada dos Associados nas Diretorias 
Regionais, através da “TV web AFFEMg”, cujo objetivo é informar sobre 
direitos, processos administrativos, assistência jurídica, esclarecer e 
debater os temas de interesse dos Associados e atividades de mobi-
lização política. 

4. A assistência jurídica prestada pelo Escritório “Borges e Hasenclever 
Sociedades de Advogados” contratado pela AFFEMg, vem atendendo 

a demanda de  2.563 Associados, em ações coletivas e individuais por 
grupos. 

5. Contratação das Doutoras Cristiana Fortini, Juliana picinin e Maria 
Fernanda de Carvalho para emissão de parecer Jurídico que aponte a  
viabilidade de alteração a regra estabelecida no Decreto nº 46.283/13 
para excluir o Índice de preços ao Consumidor Ampliado – IpCA, do 
cálculo de apuração do valor do ponto/gepi, face às restrições da lei de 
Responsabilidade Fiscal. 

6. Reivindicação no campo administrativo e mobilização na esfera  políti-
ca para resgatar o direito ao pagamento do abono de permanência nos 
termos do ofício conjunto datado de 19 de agosto de 2015, objetivo 
que foi enfim alcançado mediante o parecer 468/2016 CJ/AgE, de 1º 
de novembro de 2016.   

7. No período entre agosto e setembro foi realizada a 16ª edição dos Jo-
gos AFFEMg. Esse é mais um dos eventos tradicionais da agenda social 
da AFFEMg, uma atividade especial de integração e congraçamento 
entre os Associados, com significativa e crescente participação dos As-
sociados de Belo Horizonte e das Diretorias Regionais.  

8.   No âmbito do Serviço Social, ao longo do ano, foram prestados 988 
atendimentos aos Associados dentro de um extenso leque de ações, 
como por exemplo, acompanhamento em perícias médicas, orientação 
e formação de processos de isenção do imposto de renda, acompanha-
mento e orientação em processos de concessão, atualização de pen-
sões e aposentadorias, visitas domiciliares, recebimentos de pecúlios 
e seguros, entre outros.

9.  A Diretoria procurou ampliar a carteira de convênios nas diversas áreas 
de interesse, como por exemplo, odontologia, educação e lazer, com 
destaque para o convênio com a Caixa Econômica Federal, cujo obje-
tivo é facilitar processos de Associados relacionados com as opções de 
crédito disponibilizadas pela Caixa. O convênio do plano corporativo de 
telefonia móvel ultrapassou a marca de 700 adesões no ano.

10. Eventos da agenda social foram realizados na sede, em Belo Horizon-
te e nas Diretorias Regionais, sempre conforme o calendário de datas 
comemorativas, que cumprem a finalidade de promover a integração e 
confraternização dos Associados e seus dependentes. 

11. Como parte da comemoração do aniversário de 66 anos da AFFEMg, foi 
realizada a Semana Cultural, com exposição de artes e fotografias de au-
toria dos Associados artistas e a distribuição de ingressos para teatro.

12. Apoio ao prêmio Nacional da Educação Fiscal, promovido pela FEBRA-
FITE, com a entrega do prêmio no valor de R$ 5.000,00 à “Escola Mu-
nicipal Rosália Andrade da glória”, de Congonhas/Mg, vencedora no 
concurso nacional, na categoria Escolas, com o projeto   “gentileza gera 
gentileza e Cidadania”. 

13. Dentre as reivindicações classistas, destacamos a permanente mobili-
zação contra a aprovação do plp 257/2016 que tratou da renegociação 
dos contratos das dívidas dos Estados com a união. O projeto previa a 
imposição de duríssimas medidas que afetavam diretamente o serviço 
e os servidores públicos. A AFFEMg participou das iniciativas de resis-
tência ao pl, tanto em ações conjuntas com a FEBRAFITE, em Brasília, 
como também com as entidades integrantes da “Frente Mineira” e do 
“Fórum permanente”, coletivos de Entidades de servidores estaduais. 

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO – EXERCÍCIO DE 2016
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14. Organização de Audiência pública, em 20 de junho, juntamente com 
a Comissão de Trabalho, previdência e Ação Social da AlMg, presidida 
pelo Dep. Celinho do Sinttrocel, quando foi criada a Frente parlamentar 
e popular em Defesa da previdência Social. 

15. A AFFEMg vem apoiando as iniciativas implementadas pela Associação “Re-
ceita Solidária”, entidade criada como Associação Civil dos Servidores da Se-
cretaria de Estado da Fazenda de Minas gerais, com objetivos filantrópicos.

16. Apoio, em parceria com a COOpSEF, das atividades do Coral    Melodia, uma ini-
ciativa cultural com participação exclusiva de Associados das duas Entidades.

ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS
  
1. Conclusão da instalação da sede da Diretoria Regional Mata, em 

Juiz de Fora/Mg.
2.   Investimentos de manutenções necessárias das instalações em 

nove diretorias regionais. 
3. Manutenção das instalações nas Colônias de Férias.
4. Implantação do contrato de convênio de patrocínio da Instituidora 

ao plano de Saúde FuNDAFFEMg. 
5. Aquisição de um novo servidor para a rede de informática da AFFE-

Mg e novos equipamentos de informática para a sede e Diretorias Regionais.
6. Realização de treinamento das atendentes das Diretorias Re-

gionais e encarregados das Colônias de Férias, com objetivo de capacitar 
e aprimorar as rotinas e procedimentos de atendimento, relativamente às 
atividades administrativas, financeiras e à prestação de serviços da AFFE-
Mg, FuNDAFFEMg e FISCO Corretora.

7. Implementação do “bônus seguro de vida”, com o objetivo de in-
centivar e premiar a fidelização dos Associados, na apólice coletiva de segu-
ro, administrada pela AFFEMg e Fisco Corretora.

Estas são, em síntese, as principais atividades implementadas no 

exercício de 2016. 
O resultado positivo registrado nesse ano, que se constata pelo su-

perávit de 3,6 milhões de reais apontado no Balanço e o expressivo aumento 
das disponibilidades financeiras são resposta aos compromissos da Diretoria 
de procurar orientar suas ações pela austeridade, racionalidade dos gastos 
e responsabilidade no trato dos recursos financeiros da Entidade, princípios 
que devem ser destacados especialmente nas circunstâncias atuais de con-
gelamento das receitas da AFFEMg. Em outras palavras, o congelamento 
das receitas de mensalidades não afetou a qualidade e quantidade dos ser-
viços prestados, nem as atividades sociais e classistas da AFFEMg. 

Chamamos atenção para os indicadores de análise de balanço que  
acentuam características de gestão adotada pela atual Administração da 
AFFEMg, com destaque para os indicadores que tratam da capacidade fi-
nanceira para pagamento dos compromissos e, consequentemente, o au-
mento do capital de giro: o índice mostra  que a AFFEMg dispõe de R$ 3,3 
reais para cada R$ 1,00 de contas a pagar e o capital circulante total de R$ 
6,9 milhões de reais.

Os investimentos em atividades associativas e patrimoniais, sejam 
eles com os eventos de comemorações e confraternizações, a prestação de 
serviços sociais ou aquisição de bens que resultam em mais conforto para 
os Associados estão voltados para o objetivo de fortalecer e valorizar a As-
sociação e obedecem aos ditames constitutivos da Entidade, notadamente 
o artigo 3º do seu Estatuto Social.

para assegurar a transparência de seus atos, propiciar a participação 
democrática e o controle efetivo do Associado, o que só é possível mediante 
a transparência e garantia do direito à informação, todas as medidas imple-
mentadas pela Diretoria, e aqui sintetizadas, foram amplamente divulga-
das no Jornal mensal “AFFEMg Notícias” e pelo site “www.affemg.com.br”. 

 
   Sinval pereira da Silva

Diretor presidente

 BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016  Valores em R$

ATIVO 31/12/2016 31/12/2015 pASSIVO 31/12/2016 31/12/2015

CIRCulANTE 9.938.166,35 6.712.306,09 CIRCulANTE 3.015.479,00 2.994.404,76

Disponibilidades 6.043.705,58 3.969.821,23 Fornecedores 166.552,23 67.005,67

Contraprestações a receber 2.199.222,06 2.032.284,09 Obrigações preferenciais 264.544,98 257.735,37 

pro-labore - Seguradora 1.446.514,60 556.780,49 Seguros a repassar  2.057.986,46  2.113.609,56 

Almoxarifado 57.146,51  57.653,36 provisões e Encargos Trabalhistas  409.213,94  380.895,92 

Outras contas ativas 191.577,60  95.766,92 Credores diversos 117.181,39 175.158,24 

NÃO CIRCulANTE 39.735.374,10 39.320.240,23 NÃO CIRCulANTE 330.969,65 381.348,77

REAlIZáVEl A lONgO pRAZO 110.177,39 157.826,39 ExIgÍVEl A lONgO pRAZO 330.969,65 381.348,77

Contraprestações a receber - Cob. Jurídica 117.653,80 124.241,25 Receitas antecipadas 298.514,00 342.468,50

(-) provisão para perdas (53.647,46) (19.356,39) Depósitos Judiciais 32.455,65 38.880,27

Depósitos Judiciais 32.455,65 38.880,27

Devedores Diversos 13.715,40 14.061,26

INVESTIMENTOS 110.621,28 54.030,25 pATRIMÔNIO SOCIAl 46.327.091,80 42.656.792,79

patrimônio Social 29.045.179,91 25.181.641,66

IMOBIlIZADO /INTANgÍVEl 39.514.575,43 39.108.383,59 Reserva de Reavaliação 17.281.911,89 17.475.151,13

TOTAl DO ATIVO 49.673.540,45 46.032.546,32 TOTAl DO pASSIVO 49.673.540,45 46.032.546,32
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DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO APURADO PARA O 
EXERCÍCIO DE 2016  Comparativo com 2015 (Valores em R$)

Exercício de 2016 Exercício de 2015

RECEITAS 17.559.294,58 17.039.448,14

Contribuições de Associados 9.070.741,99 9.130.672,27

pro-labore - Seguros 4.090.674,58 4.652.761,86

publicidades 7.223,11 25.188,00

Aluguéis de Imóveis 118.048,00 84.016,00

Diárias - Colônias de Férias 2.005.055,96 1.320.942,42

Recuperação de custos - Colônias e Centro 
Conv.

153.258,20 191.741,61

Recuperação de despesas - Rateios 1.390.538,84 958.615,95

Receitas Financeiras 625.603,87 370.226,53

Resultado de participação societária 56.591,03 198.560,33

Outras 41.559,00 106.723,17

DESpESAS (13.873.244,90) (12.745.487,13)

Assistenciais e Atividades Classistas (7.141.468,17) (6.250.426,75)

pessoal Administrativo e lazer (3.277.072,24) (3.262.774,24)

Administrativas (gerais e de Manutenção) (3.094.081,50) (2.926.955,65)

Financeiras (2.259,15) (10,55)

Tributárias (358.363,84) (305.319,94)

SupERáVIT ApuRADO NO ExERCÍCIO 3.686.049,68 4.293.961,01

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXAS DO 
EXERCÍCIO DE 2016 Comparativo com 2015 (Valores em R$)

Exercício de 2016 Exercício de 2015
FluxOS DE CAIxA DAS ATIVIDADES OpERACIONAIS
Superávit apurado no exercício 3.686.049,68 4.293.961,01
Contas de resultado credoras 18.063.028,50 17.560.399,94
Contas de resultado devedoras -14.376.978,82 -13.266.438,93
Ajustes ao Superávit:  (não afetaram o caixa) 522.557,95 697.068,37
Despesas de depreciação 638.854,15 782.162,53
Equivalëncia patrimonial -56.591,03 -198.560,33
Apropriação de receitas antecipadas -43.954,50 113.466,17
Outros ajustes -15.750,67
Variações patrimoniais:  (afetaram o resultado/receitas e despesas) -1.089.677,29 344.229,92
Contas a receber -166.937,97 -93.843,98
pro-labore - Seguradora -889.734,11 0,00
Estoques 506,85 -9.139,73
Outras contas ativas -95.810,68 4.163,14
Outras contas ativas a longo prazo 47.649,00 7.161,36
Fornecedores 99.546,56 4.872,16
Obrigações preferenciais 6.809,61 1.548,58
Seguros a repassar -55.623,10 358.101,22
provisões trabalhistas 28.318,02 -6.448,81
Credores diversos -57.976,85 38.935,71
Outras obrigações a longo prazo -6.424,62 38.880,27
CAIxA lÍQuIDO pROVENIENTE DAS ATIVIDADES OpERACIONAIS 3.118.930,34 5.335.259,30
FluxOS DE CAIxA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Imobilizados e intangível líquidos -1.045.045,99 -4.337.856,56
Investimentos 0,00 310.337,65
CAIxA lÍQuIDO uSADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO -1.045.045,99 -4.027.518,91
FluxOS DE CAIxA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00 0,00
AuMENTO lÍQuIDO DE CAIxA E EQuIVAlENTES DE CAIxA 2.073.884,35 1.307.740,39
VARIAÇÃO lÍQuIDA DAS DISpONIBIlIDADES 2.073.884,35 1.307.740,39
Caixa e equivalentes de caixa no início do período 3.969.821,23 2.662.080,84
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período 6.043.705,58 3.969.821,23

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO 
DE 2016 - Comparativo com 31/12/2015 (Valores em R$)

patrimônio Social Reserva de Reavaliação Superávits Acumulados Total
Saldo em 31.12.2014 20.694.441,41 17.668.390,37 0,00 38.362.831,78
Realização parcial da reserva de reavaliação 0,00 -193.239,24 193.239,24 0,00
Superávit do exercício 0,00 0,00 4.293.961,01 4.293.961,01
Transferência para patrimônio social 4.487.200,25 0,00 -4.487.200,25 0,00
Saldo em 31.12.2015 25.181.641,66 17.475.151,13 0,00 42.656.792,79
Realização parcial da reserva de reavaliação0,00 -193.239,24 193.239,24 0,00
Ajustes de exercício anterior 0,00 0,00 -15.750,67 -15.750,67
Superávit do exercício 0,00 0,00 3.686.049,68 3.686.049,68
Transferência para patrimônio social 3.863.538,25 0,00 -3.863.538,25 0,00
Saldo em 31.12.2016 9.045.179,91 17.281.911,89 0,00 46.327.091,80

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO POR CENTRO DE CUSTOS APURADO PARA O EXERCÍCIO DE 2016 
Administrativo Assistencial lazer Totais

RECEITAS 15.209.493,55 192.442,05 2.157.358,98 17.559.294,58
Contribuições de Associados 9.070.741,99 9.070.741,99
pro-labore - Seguros 4.090.674,58 4.090.674,58
publicidades 7.223,11 7.223,11
Aluguéis de Imóveis 118.048,00 118.048,00
Diárias - Colônias de Férias 2.005.055,96 2.005.055,96
Recuperação de Custos - Colônia e Centro Conv. 263,85 5.422,87 147.571,48 153.258,20
Recuperação de Despesas - Rateios 1.297.625,32 92.913,52 1.390.538,84 
Receitas Financeiras 568.325,67 55.546,66 1.731,54 625.603,87
Resultado de participações Societárias 56.591,03 56.591,03
Outras 38.559,00 3.000,00 41.559,00
DESpESAS (3.983.207,10) (7.141.468,17) (2.748.569,63) (13.873.244,90)
Sociais, Assistenciais, Atividades Classistas (146.007,66) (3.423.340,66) 0,00 (3.569.348,32)
pessoal (1.772.407,28) (2.568.905,85) (1.504.664,96) (5.845.978,09)
Serviço de Terceiros (547.987,23) (437.516,60) (11.472,33) (996.976,16)
Ocupação 0,00 (37.265,84) (3.966,24) (41.232,08)
Administrativas (gerais e de Manutenção) (1.416.056,13) (528.431,56) (1.081.233,01) (3.025.720,70)
Financeiras (612,08) (1.567,00) (80,07) (2.259,15)
Tributárias (66.770,16) (144.440,66) (147.153,02) (358.363,84)
Outras despesas (33.366,56) (33.366,56)
SupERáVIT / (DÉFICIT) ApuRADO NO ExERCÍCIO 11.226.286,45 (6.949.026,12) (591.210,65) 3.686.049,68
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

1.  CONTEXTO OPERACIONAL
A AFFEMg – ASSOCIAÇÃO DOS FuNCIONáRIOS FISCAIS DO ESTADO DE 

MINAS gERAIS se caracteriza como sendo pessoa jurídica de direito privado, sem 
fins lucrativos, fundada em 15 de fevereiro de 1950, com sede e foro na cidade 
de Belo Horizonte, Minas gerais, declarada de utilidade pública pelo Decreto Es-
tadual nº 11.973, de 17 de julho de 1969, com prazo de duração indeterminado 
e registrado no Cartório de Registro Civil das pessoas Jurídicas de Belo Horizonte 
em 30 de outubro de 1950.

A AFFEMg tem o objetivo social de congregar e de representar, em juízo 
ou fora dele, os Auditores Fiscais da Receita Estadual de Minas gerais, ativos e 
aposentados e ainda:

Zelar, em harmonia com o Sindicato dos Fiscais e Agentes Fiscais de Tri-
butos do Estado de Minas gerais (SINDIFISCO-Mg), pelos legítimos interesses da 
classe fiscal;

Representar os servidores fiscais perante o poder Judiciário e fora dele, 
individual ou coletivamente, em suas reivindicações funcionais, e em seus inte-
resses coletivos como consumidores;

Defender os interesses dos pensionistas de servidor fiscal falecido, admi-
nistrativa e judicialmente;

promover o congraçamento entre os funcionários fiscais, promovendo 
o bem-estar, a união e a integração social, desportiva, cultural e profissional de 
seus associados;

proporcionar aos associados serviços e produtos de seu interesse, direta-
mente ou por meio de empresa própria, de convênios ou instrumentos similares, 
em condições que beneficiem os associados.

Manter intercâmbio com entidades congêneres nacionais e estrangeiras, 
incrementando a troca de informações técnicas e jurídicas relativas às carreiras, car-
gos, funções, assuntos econômicos e fiscais, com objetivo de promover integração, 
congraçamento e de oferecer subsídios para a promoção funcional da classe;

Colaborar com a administração pública, quando necessário;
protestar e agir solidariamente, por todos os meios legais, contra fatos 

ou atos que firam, direta ou indiretamente, interesses dos associados, indepen-
dentemente de pedido ou reclamação.

2.  APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As Demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com a 

legislação aplicável e estão apresentadas de forma comparativa com as do exer-
cício findo em 31 de Dezembro de 2015.

3.  PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
As principais diretrizes contábeis adotadas na elaboração das Demons-

trações Contábeis podem ser assim resumidas:
As receitas e despesas são reconhecidas em conformidade com o regime 

contábil de competência do exercício;
Os investimentos em empresas controladas e coligadas foram avaliados 

pelo método de Equivalência patrimonial ou custo, conforme aplicável.
O ativo imobilizado é demonstrado ao custo de aquisição, deduzido das 

depreciações que são calculadas pelo método linear, a taxas que levam em con-
sideração a vida útil econômica dos bens. Está registrado pelo custo corrigido 
monetariamente até dezembro de 1995, sendo que a partir de 1996, com o ad-
vento da lei 9249/95, o imobilizado deixou de ser corrigido.

Os demais ativos e passivos circulantes e de longo prazo são demonstra-
dos por valores de realização ou de exigibilidade.

4. DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS
O saldo em 31/12/2016 no valor de R$6.043.705,58 (em 2015 de 

R$3.969.821,23) está representado pelos movimentos financeiros  de caixa, 
bancos e aplicações financeiras da Sede, das Diretorias Regionais e das Colônias 
de Férias na data do Balanço, tendo a seguinte composição:

Conta 31/12/2016 31/12/2015

Caixa – fundo fixo 26.506,48 23.445,18

Bancos conta movimento – Fundo Rotativo Remunerado 7.910,15 164.072,57

Valores em trânsito (7.095,43) (500,00)

Aplicações Financeiras em renda fixa 6.016.384,38 3.782.803,48

Saldo das disponibilidades financeiras 6.043.705,58 3.969.821,23

5. CONTAS A RECEBER - Registra, principalmente, o saldo de contas a receber 
junto aos associados da AFFEMg até a data base de 31/12/2016, incluindo as 
contribuições dos associados, entre outras.

Conta 31/12/2016 31/12/2015

Mensalidades AFFEMg, prêmios de seguros de vida e 
outras consignações

2.197.422,06 2.018.725,89

Anunciantes – Jornal AFFEMg 1.800,00 9.176,89
Credores diversos 0,00 4.381,31

Saldo de contraprestações a receber 2.199.222,06 2.032.284,09

6. PRO-LABORE SEGURADORA - O saldo em 2016 no valor de R$1.446.514,60 
(Em 2015 de R$556.780,49), refere-se principalmente ao pro-labore a receber 
da COMpANHIA VERA CRuZ SEguRADORA e da MApFRE SEguRADORA.

7. ALMOXARIFADO - O saldo em 2016 no valor de R$57.146,51 (Em 2015 de 
R$57.653,36), refere-se ao bens em almoxarifado inventariados na data de 
31/12/2016, estando composto, principalmente, por material de escritório, lim-
peza, manutenção, alimentos, bebidas, entre outros.

8. CONTRAPRESTAÇÕES A RECEBER – COBRANÇA JuRÍDICA – Saldo refere-
-se a contas a receber em atraso de mensalidades, cuja cobrança esteja sendo 
efetuada diretamente pela área jurídica da AFFEMg.

Em 31/12/2016 o saldo em cobrança pelo setor jurídico da AFFEMg é de 
R$117.653,80 (Em 2015 de R$124.241,25).

9. INVESTIMENTOS 
Estão assim demonstrados:
Valores em R$

Exercício findo em

Participações Societárias 31/12/2016 31/12/2015

AFFEMg prestadora de Serviços ltda. 110.176,29 53.585,26

COOpSEF 444,99 444,99

Saldo final 110.621,28 54.030,25

INVESTIMENTO NA AFFEMG PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA.

Exercício findo em

31.12.2016 31.12.2015

patrimônio líquido da emp. AFFEMg prestadora 
de Serviços ltda.

110.178,71 53.586,41

percentual de participação da AFFEMg 99,9978% 99,9978%

patrimônio líquido Ajustado 110.176,29 53.585,26
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Dividendos recebidos 0,00 310.337,65

Resultado apurado de equivalência patrimonial 56.591,03 198.560,33

10. IMOBILIZADO / INTANGÍVEL
Está assim constituído: Valores em R$

Taxas de 
Deprec./
Amort.

Exercício findo em

31/12/2016  31/12/2015 

·Terrenos - 13.105.967,28 13.105.967,28

·Edificações Diversos 29.544.611,48 24.718.571,10

·Maquinas e Equipamentos 10 1.065.515,39 979.104,80

·Móveis e utensílios 10 1.976.601,83 1.851.062,56

·Veículos 20 238.751,00 368.279,23

·Computadores e periféricos 20 344.390,24 310.775,55

·Direito de uso de software 20 89.572,52 67.652,08

·Direito de uso de telefônico 20 3.343,73 3.343,73

·Marcas, direitos e patentes 20 2.392,61 2.392,61

·Instalações 10 99.481,31 99.481,31

·Biblioteca 5 1.135,87 1.135,87

·Imobilizações em 
andamento - 0,00 4.015.112,82

Depreciação acumulada   -6.957.187,83 -6.414.495,35

Total – R$   39.514.575,43 39.108.383,59

TESTE DE RECUPERABILIDADE EM 2016
A Diretoria da AFFEMg, em atendimento ao previsto na lei 11.638/07, 

CpC 01 – Redução ao Valor Recuperável de Ativos, Deliberação CVM 527, NBC T 
19.10, aprovada pela Resolução 1.110/07, Resolução CFC nº. 1.055/05 e altera-
ções posteriores do pronunciamento técnico CpC 27 – Ativo Imobilizado, revisou 
o valor contábil líquido dos ativos em relação ao seu valor justo, sendo que o 
seu valor líquido está menor que o valor justo estimado, não sendo necessário 
qualquer lançamento contábil para redução dos valores contabilizados.

Quanto às taxas de depreciação/amortização aplicadas ao ativo imo-
bilizado e intangível, a administração entende que são as mesmas que já vi-
nham sendo praticadas pela Entidade.

Quando do encerramento do balanço de 2015 foi efetuada a reava-
liação patrimonial dos bens imóveis de propriedade da AFFEMg, tendo sido 
apurado os seguintes valores:

Cidade Estado Descrição do Imóvel
 Data da 

avaliação 
 Valor reavaliado 

Juiz de Fora Mg
lote de 328 m2 com edificação em 
alvenaria contendo área total de 750 m2, 
localizado no região central

27/01/2016  5.600.000,00

porto 
Seguro 

BA

Terreno em Santa Cruz de Cabrália, 
medindo 5.000 m2, com área construida 
de 3.140 m2, possuindo 62 apartamentos 
completo , mais lazer e restaurante.

15/10/2015 11.000.000,00

uberlândia Mg

Imóvel localizado na região central, com 
terreno irregular, com edificação medindo 
270 m2 para a sede e 250 m2 para o 
galpão.

30/09/2015  1.727.000,00

Montes 
Claros

Mg

Imóvel localizado no Bairro Melo em 
Montes Claros, com terreno medindo 500 
m2 , com edificação medindo 146 m2 para 
a sede e 171,43 m2 para o galpão.

30/09/2015  700.000,00

Teófilo 
Otoni

Mg
Casa antiga e reformada, com terreno 
medindo 357,2 m2 , com edificação 
medindo 153,06 m2.

17/09/2015  415.000,00

governador 
Valadares

Mg
Casa situada no Bairro Esplanada, com 
terreno medindo 396 m2 e edificação sem 
determinação da área construida.

30/09/2015  750.000,00

poços de 
Caldas

Mg
Imóvel localizado no Bairro Jardim do 
ginásio, com terreno medindo 360 m2 e 
área construida medindo 206,14 m2.

22/09/2015  1.124.560,00

pouso 
Alegre

Mg
Imóvel localizado no Bairro Saudade/Bom 
Jesus, com terreno medindo 414 m2 e área 
construida medindo 262,5 m2.

30/09/2015  976.534,12

Sete lagoas Mg
Imóvel localizado no Bairro Santa luzia, 
com terreno medindo 397,2607 m2 e área 
construida medindo 205,16 m2.

30/09/2015  750.000,00

Ipatinga Mg
Imóvel localizado na região Central, 
com terreno medindo 335,13 m2 e área 
construida medindo 221,79 m2.

30/09/2015  550.000,00

Varginha Mg
Imóvel localizado na região Vale dos Ipês, 
com terreno medindo 980 m2 e área 
construida medindo 404,32 m2.

30/09/2015  1.217.411,70

Divinópolis Mg
Imóvel localizado no Bairro Jardim Capitão 
Silva, com terreno medindo 405 m2 e área 
construída medindo 133,84 m2.

30/09/2015  750.000,00

guarujá Sp

Colônia de férias em guarujá, medindo 
1.134 m2, com área construida de 
2.634 m2, possuindo 36 apartamentos 
completo, mais lazer e restaurante.

29/09/2015 8.500.000,00

uberaba Mg
Imóvel localizado no Bairro Vila Olímpica, 
com terreno medindo 699,58 m2 e área 
construída medindo 605 m2.

10/12/2015 1.932.448,00

Cabo Frio Mg

Colônia de férias em Cabo Frio, medindo 
5.257 m2, com área construida sem 
determinação da metragem, possuindo 
36 cabanas, mais prédio comercial, lazer 
e restaurante.

30/09/2015  2.781.900,00

Belo 
Horizonte

Mg

Edificio Sede da AFFEMg, compartilhado 
com FuNDAFFEMg em 50% para 
cada Entidade, localizado no Bairro 
Funcionários, com 10 pavimentos de 
andares corridos, mais térreo e 2 sub-solos 
de garagens mais casa de força. Com 
terreno medindo 560 m2 e edificação total 
com 3.992 m2.

07/01/2016 9.101.000,00

    TOTAl - 47.875.853,82

11. FORNECEDORES
O saldo em 2016 no valor de R$166.552,23 (em 2015 de R$67.005,67), re-

fere-se à movimentação em aberto com fornecedores diversos na data do balanço.

12. OBRIGAÇÕES PREFERENCIAIS
As obrigações preferenciais em 2016 no valor de R$264.544,98 (em 

2015 de R$257.735,37), estão representadas na data do balanço pelos compro-
missos passivos junto a empregados, autônomos e tributos.

13. SEGUROS A REPASSAR
Os seguros a repassar em 2016 no valor de R$2.057.986,46 (em 2015 

de R$2.113.609,56), estão representados pelas consignações passivas principal-
mente com a COMpANHIA VERA CRuZ SEguRADORA.

14. PROVISÕES E ENCARGOS TRABALHISTAS
O saldo das provisões e encargos trabalhistas em 2016 no valor de 

R$409.213,94 (em 2015 de R$380.895,92), referem-se a férias e encargos de 
INSS e FgTS incidentes sobre tais verbas.
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15. CREDORES DIVERSOS

O saldo junto a credores diversos em 2016 no valor de R$117.181,39 (em 
2015 de R$175.158,24), está representado principalmente por fornecedores di-
versos e valores a classificar.

16. RECEITAS ANTECIPADAS
As receitas antecipadas em 2016 no valor de R$298.514 (em 2015 de 

R$342.468,50), estão representadas pelas antecipações de recebimentos para 
utilização das Colônias de Férias de Cabo Frio, porto Seguro e de guarujá Sp nas 
datas dos respectivos balanços.

17. PATRIMÔNIO SOCIAL
O patrimônio Social apresentou os seguintes valores:

patrimônio 
Social

Reserva de 
Reavaliação

Superávits 
Acumulados

Total

Saldo em 31.12.2014 20.694.441,41 17.668.390,37 0,00 38.362.831,78

Realização parcial da reavaliação 0,00 (193.239,24) 193.239,24 0,00 

Superávit do exercício 0,00 0,00 4.293.961,01 4.293.961,01

Transferência para patrimônio Social 4.487.200,25 0,00 (4.487.200,25) 0,00 

Saldo em 31.12.2015 25.181.641,66 17.475.51,13 0,00 42.656.792,79

Realização parcial da reavaliação 0,00 (193.229,24) 193.229,24 0,00 

Ajustes de exercícios anteriores 0,00 0,00 (15.750,67) (15.750,67) 

Superávit do exercício 0,00 0,00 3.686.049,68 3.686.049,68

Transferência para patrimônio Social 3.863.538,25 0,00 (3.863.538,25) 0,00 

Saldo em 31.12.2016 29.045.179,91 17.281.911,89 0,00 46.327.091,80

18. QUADRO DE PESSOAL
Na data dos Balanços patrimoniais, a composição do Quadro de pessoal 

da AFFEMg estava assim constituída:
QuADRO DE pESSOAl

ExERCÍCIO BASE SEDE REgIONAIS COlÔNIAS TOTAl

31/12/2004 38 16 57 111
31/12/2005 38 24 45 107
31/12/2006 42 20 43 105
31/12/2007 36 17 42 95
31/12/2008 39 17 43 99
31/12/2009 38 19 42 99
31/12/2010 37 20 60 117
31/12/2011 39 22 62 123
31/12/2012 39 22 55 116
31/12/2013 42 20 59 121
31/12/2014 41 22 61 124
31/12/2015 42 23 55 120
31/12/2016 41 23 56 120

AFFEMg ASSOCIAÇÃO DOS FuNCIONáRIOS FISCAIS DO ESTADO DE MINAS gERAIS

 Sinval Pereira da Silva Geraldo Sozinho 
 Diretor presidente  Diretor Financeiro

 Maria Aparecida Neto Lacerda e Meloni Nelson de Oliveira Lopes
 Diretora Financeira Adjunta Diretor Administrativo

Wander Moreira Vilela de Barros prata
Contador – CRC – Mg 048651/O-4
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FISCO CORRETORA DE SEGUROS LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 - Comparativo com 2015 (Valores em R$)

31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015
ATIVO pASSIVO

CIRCulANTE 238.379,19 178.518,64 CIRCulANTE 142.067,02 128.311,45
Disponibilidades 622,62 622,62 Fornecedores 6.722,20 2.889,74
Bancos - conta movimento 10,00 17.522,05 Salários a pagar 23.744,21 21.154,49
Aplicações financeiras 74.030,47 24.336,73 Obrigações fiscais e sociais a recolher 37.481,59 28.877,92
Clientes 48.270,28 69.568,78 provisões trabalhistas 34.041,58 38.428,26
Almoxarifado 603,44 551,29 Adiantamento de Clientes 40.041,84 35.651,50
Impostos a recuperar 69.364,69 19.223,94 Outros credores 35,60 1.309,54
Outras contas ativas 45.477,69 46.693,23
NÃO CIRCulANTE 34.292,92 34.110,03 NÃO CIRCulANTE 20.826,45 31.133,41
REAlIZAVÉl A lONgO pRAZO 18.394,29 18.394,29 ExIgÍVEl A lONgO pRAZO 20.826,45 31.133,41
Depósitos Judiciais 11.923,25 11.923,25 Depósitos Judiciais 11.923,25 11.923,25
Créditos com pessoas ligadas 6.471,04 6.471,04 Créditos de Empresas ligadas 8.903,20 8.903,20

Tributos parcelados0.306,96 
INVESTIMENTOS 2.114,45 2.114,45 pATRIMÔNIO lÍQuIDO 109.778,64 53.183,81
participações por Incentivos Fiscais 2.114,45 2.114,45 Capital social 40.000,00 40.000,00

Reserva de Reavaliação 201,58
IMOBIlIZAÇÕES EM uSO 9.663,11 10.919,18 Reserva de lucros 69.778,64 12.982,23
Imobilizado 120.044,57 119.990,65
(-) Depreciações (110.381,46) (109.071,47)
INTANgÍVEl 4.121,07 2.682,11
Intangíveis Técnicos 30.621,81 28.062,17
(-) Amortizações (26.500,74) (25.380,06)
TOTAl DO ATIVO 272.672,11 212.628,67 TOTAl DO pASSIVO 272.672,11 212.628,67

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 
2016    -   Comparativo com 2015 (Valores em R$) 

31/12/2016 31/12/2015
Receita Bruta de Serviços 1.132.711,03 1.223.560,33
prestação de serviços 1.132.711,03 1.223.560,33
(-) Deduções da Receita
pIS (16.763,20) (7.953,17)
COFINS (79.193,28) (48.942,43)
ISSQN (28.327,85) (30.598,13)

(124.284,33) (87.493,73)
Receita líquida de Serviços 1.008.426,70 1.136.066,60
Despesas com pessoal (781.856,90) (570.325,53)
Despesas gerais e de Manutenção (139.213,49) (282.036,85)
Despesas tributárias (14.723,55) (729,36)

(935.793,94) (853.091,74)
Resultado financeiro líquido
Receitas financeiras 5.903,72 32.690,84
(-) Despesas financeiras (4.039,72) (6.361,09)

1.864,00 26.329,75
Resultado antes do IRpJ e CSll 74.496,76 309.304,61
I.R.p.J. (11.188,71) (53.406,37)
C.S.l.l. (6.713,22) (27.866,29)

(17.901,93) (81.272,66)
RESulTADO lÍQuIDO DO pERÍODO 56.594,83 228.031,95

DEMONSTRAÇÃO  DO  FLUXO  DE  CAIXA  PELO  
MÉTODO  INDIRETO  PARA  O  EXERCÍCIO FINDO EM 
31/12/2016 - Comparativo com 2015 (Valores em R$) 

31/12/2016 31/12/2015

FluxOS DE CAIxA DAS ATIVIDADES OpERACIONAIS

Resultado do Exercício 56.594,83 228.031,95

Contas de resultado credoras 1.014.330,42 1.168.757,44

Contas de resultado devedoras (957.735,59) (940.725,49)

Ajustes as sobras/perdas líquidas: (não afetaram o caixa) 3.789,75 8.051,05

Despesa com Depreciação/Amortização 3.789,75 8.051,05 

Variações patrimoniais:(afetaram o resultado/receitas e despesas) (24.230,25) (40.599,03)

Clientes 21.298,50 (22.536,14)

Almoxarifado (52,15) 360,80

Outros Direitos a Curto prazo (48.925,21) 10.163,67

Outros Direitos a longo prazo 0,00 0,00

Fornecedores 3.832,46 (3.090,00)

Outras Obrigações a Curto prazo 9.923,11 (13.006,08)

Outras Obrigações a longo prazo (10.306,96) (12.491,28)

CAIxA lÍQuIDO pROVENIENTE DAS ATIVIDADES OpERACIONAIS 36.154,33 195.483,97

FluxOS DE CAIxA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Aquisições líquidas de imobilizado e intangível (3.972,64) (345,35)

CAIxA lÍQuIDO uSADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (3.972,64) (345,35)

FluxOS DE CAIxA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

lucros Distribuídos para Sócios  - (339.812,21)

CAIxA lÍQuIDO uSADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO - (339.812,21)

Aumento líquido de caixa e de equivalentes de caixa 32.181,69 (144.673,59)

Variação líquida das Disponibilidades 32.181,69 (144.673,59)

Caixa e equivalentes de caixa no início do período 42.481,40 187.154,99

Caixa e equivalentes de caixa no fim do período 74.663,09 42.481,40
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DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA O EXERCÍCIO 

FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 - Comparativo com 2015(Valores em R$)
Capital Social Reserva de 

Reavaliação
Reserva de lucros lucros (prejuízos) 

Acumulados
Total

Saldos em  31 de Dezembro de 2014 40.000,00 415,50 124.548,57 0,00 164.964,07

Realização da Reserva de Reavaliação 0,00 (213,92) 0,00 213,92 0,00

Distribuição de lucros 0,00 0,00 0,00 (339.812,21) (339.812,21)

lucro / (prejuízo) líquido do Exercício 0,00 0,00 0,00 228.031,95 228.031,95

Transferência para Reservas 0,00 0,00 (111.566,34) 111.566,34 0,00

Saldos em  31 de Dezembro de 2015 40.000,00 201,58 12.982,23 – 53.183,81 

Realização da Reserva de Reavaliação 0,00 (201,58) 0,00 201,58 0,00

lucro / (prejuízo) líquido do Exercício 0,00 0,00 0,00 56.594,83 56.594,83

Transferência para Reservas 0,00 – 74.955,92 (74.955,92) 0,00

Saldos em  31 de Dezembro de 2016 40.000,00 (0,00) 87.938,15 (18.159,51) 109.778,64

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016
1- CONTEXTO OPERACIONAL:     
A Fisco Corretora de Seguros ltda. é uma sociedade limitada com sede e domicí-
lio jurídico na cidade de Belo Horizonte-Mg, sendo seu objeto social corretagem 
e administração de seguros nos ramos de vida e acidentes pessoais, elementares 
e automóveis, bem como a corretagem de plano de saúde .   
   
2- PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:
 A) As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as 
prática contábeis adotadas no Brasil, em consonância com os dispositivos da lei 
das Sociedades por Ações, incluindo pronunciamentos, Orientações e Interpreta-
ções emitidas pelo Comitê de pronunciamentos Contábeis. 
 B) Disponibilidades - As aplicações financeiras são declaradas pelo 
valor de custo e acrescidas dos rendimentos até a data do Balanço. 
 C) O ativo imobilizado e intangível estão demonstados ao custo de 
aquisição deduzido das depreciações e amortizações calculadas pelo método 
linear a taxas que levam em consideração a vida útil do bem. 

3- CAPITAL SOCIAL:      
  No exercício de 2016 o capital social é de  R$ 40.000,00, di-
vididos em 40.000 quotas, no valor nominal de R$1,00 cada uma, totalmente 
integralizadas pelos sócios em moeda corrente do país e distribuídas entre os 
sócios da seguinte forma e proporção:     

Qtde Quotas Valores R$
AFFEMg prestadora de Serviços ltda 39.999 39.999,00
Eduardo lúcio de Menezes 1 1,00
Total 40.000 40.000,00

AFFEMG Prestadora de Serviços Ltda.
Administradora - CNpJ: 16.875.288/0001-88

Eduardo Lúcio de Menezes
Sócio Administrador- CpF: 011.132.676-15
Wander Moreira Vilela de Barros Prata

Contador - CRC-Mg 048.651/O-4

AFFEMG PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
BALANÇO PATRIMONIAL REFERENTE AO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2016 (Em R$)  

ATIVO 31.12.2016 31.12.2015 pASSIVO 31.12.2016 31.12.2015

CIRCulANTE - - CIRCulANTE - -

NÃO CIRCulANTE 110.178,71 53.586,41 NÃO CIRCulANTE - -

REAlIZáVEl A lONgO pRAZO 0,00 0,00 ExIgÍVEl A lONgO pRAZO - -

Débitos de Coligadas e Controladas  -    -

Investimentos 110.178,71 53.586,41 pATRIMÔNIO lÍQuIDO 110.178,71 53.586,41

participações em outras empresas 109.775,90 53.183,60 Capital Social 46.460,00 46.460,00

participações por Incentivos Fiscais 402,81 402,81 Reservas de lucros 63.718,71 7.126,41

TOTAl DO ATIVO 110.178,71 53.586,41 TOTAl DO pASSIVO 110.178,71 53.586,41
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DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO APURADO PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2016 (Em R$) 

31.12.2016 31.12.2015

Resultado c/participação Societária 56.592,30 198.557,84

Outras receitas/despesas operacionais 0,00 0,00

RESulTADO lÍQuIDO DO ExERCÍCIO 56.592,30 198.557,84

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA O EXERCÍCIO 
FINDO EM 31/12/2016  (Em R$)

Capital Social Reserva de lucros lucro (prejuízo) Acumulado Total

Saldo em 31.12.2014 46.460,00 118.906,22 0,00 165.366,22

lucro líquido do exercício 0,00 0,00 198.557,84 198.557,84

Distribuição de lucros 0,00 0,00 -310.337,65 -310.337,65

Transferência da Reserva de lucros 0,00 -111.779,81 111.779,81 0,00

Saldo em 31.12.2015 46.460,00 7.126,41 0,00 53.586,41

lucro líquido do exercício 0,00 0,00 56.592,30 56.592,30

Transferência da Reserva de lucros 0,00 56.592,30 -56.592,30 0,00

Saldo em 31.12.2016 46.460,00 63.718,71 0,00 110.178,71

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PELO 
MÉTODO INDIRETO PARA O EXERCÍCIO FINDO 

EM 31/12/2016 (Em R$)

Exercício Exercício

2016 2015

FluxOS DE CAIxA DAS ATIVIDADES OpERACIONAIS

Sobras/(perdas) líquidas antes do imposto 
de renda e da contribuição social

 56.592,30 198.557,84

Contas de resultado credoras 56.592,30 198.557,84

Contas de resultado devedoras - - 

Variações patrimoniais:  (afetaram o 
resultado/receitas e despesas)

(56.592,30) (198.557,84)

Direitos com pessoas ligadas - - 

Equivalência patrimonial (56.592,30) (198.557,84)

CAIxA lÍQuIDO pROVENIENTE DAS 
ATIVIDADES OpERACIONAIS

- -

FluxOS DE CAIxA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

CAIxA lÍQuIDO uSADO NAS ATIVIDADES DE 
INVESTIMENTO

- -

FluxOS DE CAIxA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

CAIxA lÍQuIDO uSADO NAS ATIVIDADES DE 
FINANCIAMENTO

- -

Aumento líquido de caixa e de equivalentes de 
caixa

- -

VARIAÇÃO lÍQuIDA DAS DISpONIBIlIDADES - -

Caixa e equivalentes de caixa no início do 
período

- -

Caixa e equivalentes de caixa no fim do período - -

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES 
CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 
        
1- CONTEXTO OPERACIONAL:

A AFFEMg prestadora de Serviços  é uma sociedade com sede e domicílio jurídi-
co na cidade de Belo Horizonte/Mg, com objeto social de promoção de cursos, 
seminários e eventos de capacitação técnica co corpo fiscal-fazendário e dos 
profissionais de áreas correlatas. Editoração de bancos de dados de naturezas 
contábil e jurídica, dirigida ao FISCO e público externo. Editoração de manuais 
de legislação federal, estadual e municipal. Intermediação de serviços como cor-
respondente junto a Bancos e outras instituições financeiras. Captação de cotas 
de consórcios de veículos e imóveis. Captação de usuários para operadores de 
telefonia celular. Intermediação de atividades de turismo e hotelaria.  
   
2- PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:    
 A) As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as 
prática contábeis adotadas no Brasil, em consonância com os dispositivos da lei 
das Sociedades por Ações, incluindo pronunciamentos, Orientações e Interpre-
tações emitidas pelo Comitê de pronunciamentos Contábeis.   
      

3- CAPITAL SOCIAL:      
      
 No exercício de 2016 o capital social da Empresa foi R$ 46.460,00. 
      

AFFEMg pRESTADORA DE SERVIÇOS lTDA

Joaquim Coelho Simões
Sócio Administrador
CpF: 081.606.436-91

Wander Moreira Vilela de Barros prata
Contador - CRC-Mg 048.651/O-4

CpF: 503.214.716-87



Página 11

Maio 2017

BaLaNÇO
ATA DA REUNIÃO DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS FISCAIS DO ESTADO DE MINAS 

GERAIS - AFFEMG   GESTÃO 2016/2018         

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AFFEMG REUNIÃO ORDINÁRIA A REALIZAR-SE EM 17/05/2017

 Aos 5 (cinco) dias do mês de abril de 2017, na sede social da AFFEMg, à Rua Sergipe, 
893 - 11º andar, Sala Conselheiro Wilson Soares Martins, reuniram-se os conselheiros 
Francisco lourenço Dias - presidente, Francisco Mota Santos - relator, Jose Thomaz da 
Silva - vogal e Nilson de Oliveira - conselheiro suplente. Em cumprimento das disposi-
ções do artigo 54 do Estatuto da Entidade analisaram, inicialmente, as informações e os 
esclarecimentos prestados, bem como os documentos apresentados pela Contabilidade, 
em razão dos questionamentos formulados por este Conselho, conforme explicitado na 
Ata da Reunião anterior, realizada nos dias 15 e 16 de dezembro de 2016, entendendo, 
com relação a cada um dos 5 (cinco) itens alvo dos questionamentos, o seguinte:

1. “Imobilizado” - conta veículos - código 18216 e depreciações acumuladas - 
custo normal - conta veículos - código 18256.  
As divergências apontadas pelo Conselho foram devidamente regularizadas 
pela Contabilidade;

2.  “Adiantamento a Fornecedores” - conta código 11486 - Rocha Borges e Re-
sende Advogados Associados.
A impropriedade apontada pelo Conselho foi sanada mediante lançamentos 
na conta devida (custas e despesas processuais);

3. “Bancos - conta de movimento” - código71004 - descrição “transitória”.
Os registros com descrição transitória foram regularizados;

4. “Estoques das Colônias” - conta código 11620 - descrição “Colônia de Férias 
II - Cabo Frio”.
Conferidas as quantidades registradas ao final do exercício e efetuado o con-
fronto do relatório gerencial com o contábil, não foram constatadas divergên-
cias. (Obs. não foi feita verificação física);

5. “Empréstimos a Associados” - contas códigos 68101, 68102 e 68104. Em face 
das informações solicitadas por este Conselho, a Assessoria Jurídica pronun-
ciou-se e a Diretoria da AFFEMg, acolhendo o parecer, decidiu pela baixa con-
tábil dos empréstimos. 

   Continuando, os conselheiros procederam à análise dos Balanços do exercício de 2016, 

Balancetes e, por amostragem, o exame das contas e da documentação comprobatória, 
referente ao período de janeiro a dezembro de 2016, trabalho que foi retomado e con-
cluído no dia 10 (dez) de abril de 2017.
           por unanimidade, decidiram emitir o seguinte parecer sobre as Contas:
                                   

PARECER DO CONSELHO FISCAL 
                     O Conselho Fiscal, após exame e análise dos Balanços patrimoniais e das De-
monstrações Financeiras do Exercício de 2016 e Balancetes da AFFEMg, bem como suas 
coligadas, atinentes ao período de janeiro de 2016 a dezembro de 2016, conclui que se 
encontram em conformidade com os dados e elementos escriturados de acordo com os 
princípios contábeis normalmente aceitos, opinando pela sua aprovação. 
                     para os devidos fins lavrou-se a presente Ata que vai assinada pelos membros 
do Conselho Fiscal.
                     Belo Horizonte, 10 de abril de 2017.

 Francisco Mota Santos José Thomaz da Silva Nilton de Oliveira
  relator vogal conselheiro suplente

Francisco lourenço Dias
presidente

Objetivo: Examinar e manifestar sobre o Relatório da Administração e sobre as contas 
da Diretoria Executiva referentes ao exercício de 2016 da AFFEMg e de suas coligadas.
Relator: Nelson gomes dos Santos.
Aos Srs. Conselheiros:
Após exame das demonstrações financeiras (Balanço patr., notas explicativas, Demons-
trações de Resultados do Exercício, de lucros/prejuízos/Mutações do pl), dos gráficos, 
dos indicadores de balanço  e da leitura do  “Relatório  da Administração”, da AFFEMg 
e de suas coligadas,referentes a 2016, elaborados comparativamente a 2015, e que se 
encontra acompanhado de parecer fiscal, tenho a manifestar:
01 - A Diretoria executiva informa detalhadamente, em 16(dezesseis) pontos,as Ativi-
dades Sociais e Classistas executadas no ano em referência,destacando o superávit de 
R$3,686 milhões de reais.Afirma, ainda, que o trabalho da Diretoria esteve orientado 
para a finalização das instalações das sedes das Diretorias Regionais, Mata e Baixo Rio 
grande, localizadas, respectivamente, em Juiz de Fora e uberaba.
02 - Também, em 7(sete) pontos, detalha as Atividades Adm. e Financeiras, enfoca que 
o superávit e o expressivo aumento das disponibilidades financeiras responde aos com-
promissos da Diretoria, no que diz respeito as ações de austeridade, racionalidade dos 
gastos e responsabilidade no trato dos recursos financeiros da Entidade. Nota-se que o 
superávit de R$3,686 milhões está inferior em R$500.000,00(quinhentos mil) reais em 
relação ao superávit de 2015, que foi de R$4,2 milhões de reais.O relatório também dei-
xa claro que apesar do congelamento das receitas de mensalidades não houve afetação 
da qualidade e da quantidade dos serviços prestados. 
03 - No Demonstrativo de Resultado da AFFEMg, verifica-se uma receita total de 
R$17,559 milhões de reais em 2016. São R$500.000,00(quinhentos mil) reais a mais 
em relação a de 2015. Isso representa um crescimento em torno de 3%. Conforme dito 
anteriormente, as receitas de mensalidades ficaram congeladas em 2016.O crescimento 
no total da receita pode ser atribuído aos itens: Diárias das Colônias de Férias, que cres-
ceu mais de 50%, saindo de R$1,3 milhões de reais em 2015 para R$2,00 milhões de 

reais em 2016. Mas não significa que as colônias estão superavitárias. Muito pelo con-
trário, continuam todas deficitárias. O vr. registrado em 2016 representa 11% da receita 
total.O outro item que refletiu positivamente na receita total foi a conta Recuperação de 
Despesas - Rateios, que saiu de R$958.000,00 em 2015 para R$1.390.000,00 em 2016. 
Implica um crescimento em mais de R$400.000,00 e representa 8% da receita total. As 
duas receitas principais são as de Mensalidades e de pro-labore- Seguros. A de mensa-
lidade decresceu R$60.000,00. Isso não chega a 1% em rel. a 2015. Obtivemos R$9,130 
milhões em 2015 e R$9,070 milhões em 2016. A receita de mensalidades representa 
52% da receita total. A outra,a de pró-labore - Seguros, apresentou uma queda de mais 
de 10%. passou de R$4,652 milhões de reais em 2015 para R$4,090 milhões em 2016. 
São R$600.000,00 (seiscentos mil) reais a menos. A Receita Financeira, que em 2015 foi 
de R$370.226,00, evoluiu para R$625.600,00 em 2016, resultando um crescimento de 
R$255.000,00,equivalente a 70%.
Do lado das Despesas, que totalizam R$12,745 milhões de reais em 2015, houve um 
crescimento em torno R$1,10 milhão de reais. Fechou2016 com R$13,873 milhões de 
reais. São 10% de crescimento no total das despesas. A mais representativa é a Assis-
tenciais e Classistas, que retrata as mais relevantes atividades da entidade. Em 2015, ela 
foi de R$6,250 milhões de reais e em 2016, R$7,141 milhões. São 15% a mais em rel. a 
2015, e responde por 51% da despesa total.Outras duas importantes contas de despe-
sa, a de pessoal Adm. e lazer e Administrativa (gerais e de Manut.), não evoluíram: A 
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ExpEDIENTE/ Informativo da Associação dos Funcionários Fiscais do Estado de Minas gerais - Rua Sergipe, 893, Funcionários, CEp: 30.130-171 -  Telefone: (31) 3289-5600
DiretOria eXeCUtiVa:

SiNVaL Pereira Da SiLVa 
DiretOr-PreSiDeNte

eDUarDO De SOUza aSSiS  
DiretOr ViCe-PreSiDeNte

Sara COSta féLiX teiXeira
DiretOra-SeCretária

LeNiVaNDa O. m. BarBOSa 
DiretOra-SeCretária aDjUNtO

geraLDO SOziNhO 
DiretOr fiNaNCeirO

maria aPareCiDa “PaPá”
DiretOra fiNaNCeira aDjUNtO

NeLSON De OLiVeira LOPeS
DiretOr aDmiNiStratiVO

jOaqUim COeLhO SimõeS
DiretOr aDmiNiStratiVO aDjUNtO

PatríCia DaViD SaLUm
DiretOra SOCiaL

ferNaNDa PaiXãO
DiretOra SOCiaL aDjUNtO

DIRETORIA REGIONAL: 
Baixo rio grande rodrigo da Cruz Lemos Centro-Norte rubens Simão da rocha mata edir da Silva martins 
metalúrgica Neuza gomes de Oliveira mucuri Sirne alcides Costa Salim Norte redir mendes de Sá Oeste Lucy maria 
torres Soares Paranaíba francisco flávio Silva Nascimento rio Doce milton guedes metzker São francisco maria das 
Dores Caetano Oliveira alves Sudoeste arnaldo Sato Sul Paulo Cesar Pinto Vale do Sapucaí gilson marcos Campos

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - Membros efetivos ativos antônio gonçalves de Carvalho, gilson 
magalhães teixeira, joão márcio gonçalves, Lucas rodrigues espeschit Membros suplentes ativos Carlos 
alberto Basso, edson martins de Oliveira Membros efetivos aposentados ernani raimundo horta Duarte, 
Lupércio teixeira, Nelson gomes dos Santos, Paulo Pedro Lessa Baptista júnior Membros suplentes 
aposentados marcos Lúcio Valente

CONSELHO FISCAL - Membros efetivos francisco mota Santos, francisco Lourenço Dias, josé thomaz da Silva 
Membros suplentes antônio teixeira da Silva, Nilton de Oliveira, Octávio Strini

Jornalista responsável: marília Cruz - mg-09760jP Proj. gráfico e diagramação: Carlos a C Domingos – mtB 
6050/mg Impressão: gráfica editora Cedáblio Ltda Tiragem: 2400 exemplares

envie sua correspondência para o affemg Notícias: comunicacao@affemg.com.br; assessoria 
de Comunicação, rua Sergipe, 893, funcionários, CeP: 30.130.171. telefone: (31)3289 5613. O conteúdo 
dos textos assinados e dos anúncios publicados nesta edição não refletem, necessariamente, a opinião 
da affemg.

TELEFONES/E-MAIL ÚTEIS
geral: tel: 3289-5600/0800-283 2023 affemg@affemg.com.br assessoria de 
Comunicação: tel: 3289-5613/comunicacao@affemg.com.br Serviço Social: 
(convênios affemg, orientações Previdenciárias): tel: 3289-5626/social@affemg.
com.br Cadastro: (alterações cadastrais e informações sobre como se associar): 
tel: 3289-5637/cadastro@affemg.com.br Departamento jurídico: tel: 3289-5611, 
3289-5610, 3289-5609 juridico@affemg.com.br fisco Corretora: tel: 0800 031 5689, 
3289-5686, 3289-5684, 3289-5640 - fisco@affemg.com.br financeiro: tel: 3289-5604, 
3289-5603, 3289-5602 - financeiro@affemg.com.br reserva para Colônias de férias: 
tel: 3289-5636/5635, colonia@affemg.com.br

primeira, em 2015 foi de R$3,262 milhões de reais e em 2016 R$3,277 milhões de reais. 
Representa 24% da despesa total). AADM(gerais e de Manutenção), saiu de R$2,926 
milhões de reais em 2015 para R$3,094 milhões de reais em 2016. Cresceu 5%em rela-
ção a 2015. Ela representa 22% da despesa total. 
O Relatório pede atenção para os indicadores de análise de balanço que tratam da capa-
cidade financeira para pagamento dos compromissos e, conseqüentemente, o aumento 
do capital de giro. O índice mostra que a AFFEMg dispõe de R$3,3para cada R$1,00 de 
contas a pagar e que o capital circulante total é de R$6,9 milhões de reais.
Nas Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis encontram-se destacadas as se-
guintes contas:
01 -Disponibilidades Financeiras: Com um saldo de R$3.969.821,00, em 2015, e de 
R$6.043.705,00, em 31/12/2016, registrando aumento de R$2 milhões  em rel. a 2015. 
Referido saldo é representado pelas Contas: Caixa, Bancos e Aplicações Financeiras, da 
Sede, das Regionais e das Colônias de Férias.
02 - Contas a Receber:Com saldo de R$2.032.284,00 em 2015, e de R$2.199.222,00, em 
31/12/2016.Isso é mensalidades dos associados, prêmios de seguros de vida e outras 
consignações.São quase R$200.000,00 a mais a receber nesta conta.
03 - pró-labore Seguradora:Com saldo de R$556.780,00, em 2015, para R$1.446.514,00, 
em 31/12/2016. um acréscimo considerável de quase R$900.000,00 em relação a 2015. 
É pró-labore a receber da Cia Vera Cruz Seguradora e da Mafre.
04- Cobrança Jurídica:Com saldo de R$124.241,00 em 2015, e de R$117.653,00 em 
31/12/2016. pouquíssima variação. Aqui estão valores a receber de mensalidades em atraso.
05 - No grupo Investimentos, encontram-se as participações Societárias. Aqui, a AFFE-
Mg prestadora de Serviços ltda. apresenta um saldo de R$53.585,00 em2015, e de 
R$110.178,00 em 31/12/2016, lembrando que a participação da AFFEMg na AFFEMg 
prestadora de Serviço, é de 99,9978%.
06 -Imobilizado/Intangível (terrenos, edificações e demais bens e direitos): em 2015, o 
grupo figura com um vr. total de R$39.108.383,00, e, em 31/12/2016, R$39.514.575,00. 
A diferença entre os dois valores é de(R$406.192,00)para mais em 2016. Olhando só o 
item edificações, nota-se que em 2015 havia imobilizações em andamento de quase 
R$5,00 milhões. Tal item não figura em 2016. A depreciação acumulada também influi 
no grupo do Ativo Imobilizado. Em 2016foi maior em mais de R$500.000,00.por ocasião 
do balanço de 2015 foi efetuada a reavaliação patrimonial dos bens imóveis de proprie-
dade da AFFEMg e o vr. apurado foi de R$47.875.853,00.
07 - Fornecedores - C/ saldo de R$67.005,00 em 31/12/2015 e de R$166.552,00 em 
31/12/2016. Nesta conta está a movimentação em aberto com fornecedores diversos 
na data do balanço. As Obrigações preferenciais, que são compromissos passivos junto 
a empregados, autônomos e tributos,figura em 31/12/2016 com um saldo no vr. de 
R$264.544,00. Em 2015 era de R$257.735,00. praticamente não houve variação. Os 
Seguros a Repassar, representados principalmente pelas consignações passivas  com a 
Cia Vera Cruz Seguradora, em 31/12/2016,está registrado c/ vr. de R$2.057.986,00. Em 
2015, o saldo era de R$2.113.609,00. Nota-se uma variação para menor de R$55.000,00.
As provisões e Encargos Trabalhistas(férias/INSS/FgTS),em 31/12/2016 apresenta saldo 
provisionado de R$409.213,94. Em 2015 era de R$380.895,00.Credores Diversos, con-
ta representada por fornecedores diversos a classificar, c/ saldo de R$117.181,39, em 
31/12/2016, em 2015 foi de R$175.158,00.Nota-se que as obrigações com credores 
diversos ficou menor R$57.000,00 em 2016.

08 -patrimônio Social:Este apresenta em 31/12/2016 com um saldo de R$46.327.091,00, 
já incorporado o superávit.
No que diz respeito ao número de empregados, não houve variação. São 120 emprega-
dos (sede, regionais e colônias). 
Quanto aos indicadores de balanço:
A - AFFEMg:Já foi informado anteriormente que a AFFEMg dispõe de R$3,3 reais para 
cada R$1,00 de contas a pagar. Isso é liquidez Corrente(AC/pC). É o melhor índice dos 
últimos 12 anos. O de 2015 foi de 2,2. Também, o índice de liquidez geral (AC + ARlp/ 
pC + pElp) é o melhor dos últimos 12 anos. Foi 2,00 em 2015 e 3,00 em 2016.  O Ín-
dice de Endividamento (pC + pElp)/ pT, quanto menor,melhor. Saímos de 33,4% em 
2004, passamos por 7,3% em 2015, chegando a 6,7% em 2016.  Ele indica que per-
centual do patrimônio Social é necessário para pagar todo o passivo existente. O índice 
de 6,7%(2016) corresponde a algo em torno de R$3,00 milhões. É o que pagaria todo 
o passivo existente. O superávit foi R$3,686 milhões.O patrimônio Social registrado em 
2016 é de R$46 milhões de reais.  93% de todo o patrimônio Social continua perten-
cendo inteiramente aos associados.O índice de Rentabilidade reflete a capacidade de in-
vestimento. Quanto maior melhor. Em 2004, o índice era de (- 11,8%), em 2015 9,3%, 
registrando em 2016, 7,4%.Significa que a AFFEMg pode investir até 7,4% de todo o seu 
ativo. Está consignado acima que só com os bens imóveis, com a reavaliação patrimonial,o 
vr.apurado foi de quase R$48 milhões de reais.7,4% corresponde a um pouco mais de três 
milhões. Vale repetir que o superávit foi de quase R$4,00 milhões de reais.
 B -Fisco Corretora de Seguros: conforme demonstração de resultado do exercício, tal 
empresa, com um capital social de R$40.000,00, tem seu objeto social na corretagem 
e administração de seguros de vida e acidentes pessoais, de automóveis e corretagem 
de plano de saúde. Esta apresentou um resultado líquido em 2016de R$56.594,83, após 
deduções do IR e CSll. Em 2015, o resultado líquido foi de R$228.031,95,00.
C -AFFEMg prestadora de Serviços lTDA.:  referida empresa tem um Capital Social de 
R$46.460,00 e apresenta um resultado líquido do exercício 2016, no vr. de R$56.592,30. 
Em 2015 o resultado líquido foi de R$198.557,84. Seu patrimônio líquido, incluindo 
reservas de lucros, registra em 31/12/2016, o vr. de R$110.178,71. Em 31/12/2015, foi 
de R$53.586,41.
Face ao exposto, e, tendo em vista as notas explicativas das demonstrações 
contábeis,os índices indicadores de balanço e os gráficos, que dão um perfeito enten-
dimento sobre as contas, bem como  sobre a gestão dos recursos, tanto da AFFEMg 
como de suas coligadas, retratando solidez e uma confortável posição; consideran-
do que referidas demonstrações  foram elaboradas de acordo com os princípios de 
contabilidade geralmente aceitos e aplicados de maneira uniforme em relação ao 
exercício anterior (2015); considerando, ainda, que os atos da Administração foram 
praticados com transparência, responsabilidade, competência e profissionalismo, o 
meu parecer é pela ApROVAÇÃO do Relatório da Administração, bem como de suas 
contas, referentes ao exercício de 2016, AFFEMg e Coligadas, em consonância, tam-
bém, com o parecer do Conselho Fiscal. 

 Montes Claros, 15 de maio de 2017.

Nelson gomes dos Santos
Relator


