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O ano de 2017 foi marcado pela insegurança. Incer-
teza em relação à manutenção de direitos arduamente con-
quistados; retração, diante de uma economia estagnada; a 
ameaça de um país mais desigual, com aumento da pobreza 
e do número de desempregados. Entre os Servidores, pairou 
o sentimento de injustiça, frente 
a uma verdadeira campanha de 
deslegitimação da importância 
do serviço público, além do con-
gelamento e parcelamento dos 
salários e da consequente perda 
de poder aquisitivo. 

Todo esse cenário impac-
ta não apenas as famílias, mas, 
também, as Entidades classistas. 
A AFFEMG, diretamente atingida 
por essa grave realidade vivida 
pelos trabalhadores, confronta 
esse período com muita cautela, 
um rigoroso controle de contas, 
muito trabalho e a dedicação 
incondicional dos membros da 
Diretoria e Conselhos.  Resistimos 
bravamente com a união de todos 
e a atuação equilibrada e firme 
das lideranças, o que possibilitou 
o passo certo nessa caminhada. 

Sem prejuízo das atividades classistas, da atenção às 
demandas coletivas e individuais, da prestação dos serviços de 
qualidade, a Diretoria conduziu um rígido controle de gastos, a oti-
mização dos recursos, e procurou manter o equilíbrio de suas con-
tas, atenta ao disposto no artigo 3º do Estatuto Social. O resultado 
positivo deste esforço da Diretoria se expressa no balanço divulgado 
nas próximas páginas. A Demonstração de Resultados do exercício 
de 2017, que se apresenta de forma transparente nesta edição es-
pecial do “AFFEMG Notícias”, aponta um superávit de R$4,2 milhões. 

Essa condução consciente e responsável permitiu 
que a AFFEMG poupasse recursos e vamos dar início à realiza-
ção de um antigo sonho: é com muito orgulho que a Diretoria 

anuncia o início das obras de cosntrução da Colônia de Férias 
de Cabo Frio que, em aproximadamente 18 meses, estarão 
completas e brindarão os Associados com instalações mais 
modernas e confortáveis. 

A Entidade e seus Associados não se entregam à 

desesperança ou desânimo, mas permanecem na luta, pro-
vando que o espírito cooperativo e solidário de Classe pode 
sim contribuir para a prosperidade e a qualidade de vida de 
todos. É por essa razão, pela lealdade a esses valores, que 
continuaremos nosso trabalho, intensificando nossas ativi-
dades em todo o Estado, na sede e nas Diretorias Regionais, 
bem como nas mobilizações políticas no Congresso Nacional 
e na Assembleia Legislativa. 

Seguiremos adiante, na batalha pelo reconhecimen-
to digno da nossa Classe. Um empenho que se reflete, para 
além de nós, na melhoria da prestação de serviços aos cida-
dãos de todo o País. 

ASSEMBLEIA 
GERAL 

ORDINÁRIA - AGO

EDITAL DE 
CONVOCAÇÃO

 
O Conselho de Adminis-

tração da AFFEMG, representado 
por seu Presidente, e a Diretoria 
Executiva da AFFEMG, represen-
tada por seu Diretor Presidente, 
no uso das atribuições que lhes 
conferem os artigos 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 As-
sembleia Geral Ordinária- AGO, 
a ser realizada no dia 13 de ju-
nho de 2018, às 14:30h, em pri-
meira convocação e às 15h, em 
segunda convocação, na sede 
da AFFEMG, na rua Sergipe, 893 
- Funcionários, Belo Horizonte/
MG, no auditório localizado no 
segundo andar, a fim de delibe-
rar sobre o parecer do Conselho 
Fiscal e as contas da Diretoria 
Executiva, relativas ao exercício 
de 2017, tendo em vista delibera-
ção do Conselho de Administração 
que aprovou por unanimidade o 
relatório do Conselheiro relator, 
em reunião realizada no dia 24 de 
maio do corrente.

Belo Horizonte, 24 de maio de 2018.

Paulo Pedro Lessa Baptista 
Júnior

Presidente do Conselho de 
Administração

Sinval Pereira da Silva
Diretor Presidente

EDITALUnião, muita dedicação 
e trabalho garantem 

equilíbrio e prosperidade 
Apesar da  crise, AFFEMG se mantem sólida e continua a crescer 

Colônia de Férias Cabo Frio - canteiro de obras  
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Em cumprimento ao disposto no inciso VII, do artigo 44, do Estatuto 
Social da AFFEMG, a Diretoria Executiva, representada pelo Diretor Pre-
sidente, Sinval Pereira da Silva, submete a esse Respeitável Conselho de 
Administração e aos Associados o presente Relatório da Administração 

e as Demonstrações Contábeis e Financeiras referentes ao exercício de 2017.
Conforme pode-se constatar no balanço patrimonial da AFFEMG e relatórios 

complementares que apresentamos a seguir, os fundamentos que orientam a gestão 
patrimonial e financeira, bem como as ações sociais e classistas da Entidade estão equi-
libradas e retratam um quadro de fidelidade aos objetivos estatutários, com equilíbrio 
econômico, crescimento financeiro e social permanente. 

Em 2017, foram iniciados os trabalhos de início da obra de ampliação da Co-
lônia de Férias da AFFEMG II, em Cabo Frio/RJ, com a contração dos projetos arquitetô-
nicos, estrutural e complementares, que foram apresentados à Prefeitura Municipal de 
Cabo Frio/RJ, para análise e liberação do alvará de construção.  

Outros investimentos de manutenção foram realizados nas Colônias de Férias 
e Diretorias Regionais: Paranaíba, Oeste, Mucuri, Norte, Baixo Rio Grande e Rio Doce.

O Balanço social apresenta a intensificação das atividades classistas, com  en-
contros e reuniões da diretoria e profissionais dos serviços de assistência jurídica e social 
na sede e Diretorias Regionais; participação de mobilizações políticas na Assembleia Le-
gislativa e no Congresso Nacional em defesa de pautas específicas de interesse dos As-
sociados, individualmente e em conjunto com outras entidades de servidores públicos.  

A Demonstração de Resultado do Exercício e o Patrimônio Social apresentam 
um superávit total da ordem de 4,2 milhões de reais.

A seguir, apresentamos as principais ações desta Administração registradas no 
exercício de 2017. 

NOSSOS DESTAQUES:
Reuniões, encontros de integração e congraçamento 

Atendendo ao inciso IV, do artigo 3º do Estatuto Social, que engloba essas 
atividades sociais, AFFEMG realizou reuniões e encontros que, além de informações e 
esclarecimentos sobre questões de direito e serviços colocados à disposição dos  Associa-
dos, resultaram em oportunidades de maior integração de seus membros.  Os  eventos 
festivos realizados na sede e nas Diretorias Regionais, assim como os  Jogos AFFEMG, 
cumprem um importante objetivo da Entidade e a participação dos Associados vem 
crescendo a cada ano. 

Atividades de bem estar, saúde e laser
As colônias de férias, os Jogos AFFEMG e o Patrocínio ao plano de saúde FUN-

DAFFEMG, na condição estatutária de instituidora e patrocinadora, constitui um impor-
tante investimento da Associação no bem estar e saúde dos seus Associados. 

Atividades sociais, assistenciais e classistas
As despesas que compõem o total desta conta constituem relevantes presta-

ções da AFFEMG, como o Serviço Social e a Assistência Jurídica, atividades destinadas a 
reivindicações e defesa de direitos na esfera administrativa, política e jurídica dos Asso-
ciados, ativos, aposentados e dos pensionistas, em cumprimento aos incisos II e III, do 
artigo 3º, do Estatuto Social. 

Gestão Administrativa e Financeira:
As despesas administrativas e financeiras da AFFEMG apresentam desempe-

nho satisfatório na medida em que o percentual de comprometimento deste item sobre 
a receita total se manteve na média de 37% de comprometimento; desempenho este 

que vem mantendo esta média nos três últimos exercícios.

Indicadores de balanço
1. A capacidade de pagamento de compromissos financeiros e de aumento do capi-

tal de giro está representado pelo indicador de 3.30, ou seja, para cada R$ 1,00 de 
dívida a AFFEMG dispõe de R$ 3,30 em caixa.

2. O índice de endividamento está em 8,6%, ou seja, apenas 8,6% do patrimônio 
social da AFFEMG é suficiente para o pagamento de todo o passivo da Entidade. 
Ou ainda, de todo o patrimônio social da AFFEMG, 91,4% é patrimônio próprio 
da Entidade.  

3. A rentabilidade, que é demonstrada na capacidade de investimento da Entidade, 
está em 7,7%, ou seja a cada ano, podemos investir até 7,7% de todo o ativo, ape-
nas com o superávit do exercício.

4. O ativo permanente da AFFEMG está registrado em R$39,5 milhões de reais, sem 
considerar a correção monetária, vedada pela Receita Federal desde 1996. Tal ava-
liação corresponde ao valor total da última reavaliação patrimonial realizada em 
2010.

ATIVIDADES SOCIAIS E CLASSISTAS:
1. A Diretoria participou de todas as reuniões do Conselho Deliberativo da FEBRAFI-

TE, em atos de mobilização no Congresso Nacional, com a Federação e em con-
junto com demais Entidades classistas de servidores públicos, sempre em busca 
de apoio político na defesa de projetos de interesse da classe. Devemos destacar 
a grande mobilização, com apoio as entidades que compõem o Fisco Fórum e a 
“Frente Mineira Popular em defesa da Previdência Social”, e que se estendeu por 
todo o ano de 2017, contra PEC 287/2016, que trata da Reforma da Previdência. A 
Diretoria e Associados formaram delegações da AFFEMG e participaram de Atos e 
Audiências Públicas no Congresso Nacional, em Brasília.   

2. No campo da representação classista, a Diretoria promoveu e participou de reu-
niões, Audiências Públicas e encontros políticos na Assembleia Legislativa, articu-
lando apoio para as demandas da classe fiscal, ativos, aposentados e pensionistas. 
E ainda, em outros momentos, para se contrapor a propostas  contrárias aos inte-
resses dos Auditores Fiscais.  

3. Na agenda mensal da AFFEMG, foram realizados os Encontros de Associados Apo-
sentados, e também os de Pensionistas.

4. No período de 19 de agosto e 02 de setembro, a Associação realizou-se a 17ª 
Edição dos Jogos AFFEMG, com participação de 347 desportistas inscritos, entre 
Associados e dependentes, da sede e Diretorias Regionais. 

5. Manutenção do Programa “Provedores da Arte”. Uma iniciativa que possibilita o 
apoio à cultura mineira, conforme a Lei Rouanet de Incentivo à Cultura, por meio 
da qual, 6% do Imposto de Renda devido pela pessoa física pode ser  destinado ao 
patrocínio de projeto cultural. Na AFFEMG, o apoio dos Associados foi destinado à 
Companhia de Teatro, Grupo Galpão e ao Grupo Musical, Canção das Iluminuras.

6. Encontros com o Secretário da Fazenda de MG, para tratar de questões de interesse 
geral da classe fiscal, como o congelamento e parcelamento do salário, cumpri-
mento do decreto de incorporação da conta reserva/Gepi, exclusão do IPCA do 
cálculo de ponto/Gepi, abertura de concurso, pagamento de férias prêmio em 
espécie, e outros assuntos. 

7. Realização do evento “Encontro com a AFFEMG e FUNDAFFEMG” nas Diretorias Re-
gionais, sempre com a presença de membros da Diretoria Executiva, profissionais 
do Serviço Social e Assessoria Jurídica e Assessoria da FUNDAFFEMG. Esse evento 
tem por objetivo aproximar a Entidade de seus Associados, levando informações 

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO – EXERCÍCIO DE 2017
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e prestando esclarecimentos sobre direitos, serviços, andamento das ações judi-
ciais e, no caso do Plano de Saúde, esclarecimentos sobre o novo Regulamento 
do Plano.  

8. De acordo com o calendário social da AFFEMG, foram promovidos os eventos de 
confraternização na sede e nas Diretorias Regionais, a saber: comemoração do ani-
versário de 67 anos da Entidade; Homenagem pelo Dia das Mães; festas juninas; 
Comemorações pelo Dias dos Pais, e as confraternizações natalinas. 

9. Apoio ao Prêmio Nacional da Educação Fiscal da Febrafite. 
10. A AFFEMG continuou apoiando as atividades do “Coral Melodia”, importante ini-

ciativa dos Associados e que conta também com o patrocínio da COOPSEF. 
11. Apoio institucional à “Receita Solidária”. Entidade de natureza filantrópica, consti-

tuída de servidores da Secretaria da Fazenda de Minas Gerais. 
12. Instalação do Centro de Promoção da Saúde na Diretoria Regional Mata, em Juiz 

de Fora/MG, pela FUNDAFFEMG, com a participação e apoio da AFFEMG.
13. A AFFEMG participou do Programa de Preparação para a Aposentadoria – PPA, 

realizado pela Superintendência de Recursos Humanos da Secretaria de Estado da 
Fazenda de Minas Gerais, em parceria com a COOPSEF e ASSEMINAS.

14. A AFFEMG organizou e acompanhou, por meio do Serviço Social, passeio com As-
sociadas Pensionistas para a cidade de Porto Seguro/BA e também para a serra da 
Moeda/MG. Os custos da viagem são rateados entre os Associados participantes. 

15. Ainda no âmbito do Serviço Social, ao longo do ano, foram prestados 1.073 atendi-
mentos aos Associados, dentro de várias ações, como exemplo, acompanhamento 
em perícias médicas, orientação e formação de processos de isenção de imposto 
de renda, acompanhamento e orientação em processos de concessão, atualização 
de pensões e aposentadorias, visitas domiciliares, recebimento de pecúlios e se-
guros, entre outros.

16. A assistência jurídica prestada pelo Escritório “Borges e Hasenclever sociedade de 
Advogados” contratado pela AFFEMG, vem atendendo a demanda de 2.721 Asso-
ciados, em ações coletivas e individuais por grupos.

17. A AFFEMG é membro fundador da “Frente Mineira Popular em Defesa da Previ-
dência Social”, coletivo de entidades de servidores públicos que defende os direitos 

previdenciários do Regime Próprio. 
18. Em março de 2017, a AFFEMG promoveu a 1ª Assembleia do Conselho Deliberati-

vo da FEBRAFITE, em Belo Horizonte, com a participação de 19 entidades do Fisco 
Estadual brasileiro.

   
ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS:

 
1. Realização de reforma de manutenção e melhorias nas Diretorias Regionais e nas 

Colônias de Férias.
2. Contratação dos projetos arquitetônico, estrutural e complementares, para a obra 

de ampliação da Colônia de Férias II, em Cabo Frio/RJ. 
3. Substituição dos equipamentos de informática na sede e nas Diretorias Regionais.
4. Realização do encontro das funcionárias atendentes das Diretorias Regionais para 

treinamento e capacitação nas atividades administrativas, financeiras e relativas à 
prestação de serviços da AFFEMG, FUNDAFFEMG e da FISCO Corretora.

5. Realização do encontro com as Encarregadas das colônias de férias para treina-
mento das atividades administrativas e financeiras da AFFEMG.

Estas são, em síntese, as principais atividades realizadas no exercício de 2017. 
Sem prejuízo do fiel cumprimento dos objetivos estatutários, notadamente congregar 
e representar os Auditores Fiscais de Minas, os investimentos sociais e classistas corres-
pondem, em volume e grandeza, juntamente com os investimentos patrimoniais, um 
equilíbrio que confirma a força e a prosperidade da Associação, que se encontram retra-
tadas nos indicadores de balanço.    

Para assegurar a transparência dos atos de administração, a participação e o 
controle dos Associados, o que só é possível mediante a garantia do direito à informa-
ção, todas as medidas implementadas pela Diretoria foram amplamente divulgadas no 
Jornal “AFFEMG NOTÍCIAS” e pelo site “www.affemg.com.br”. 

 
Sinval Pereira da Silva 

Diretor Presidente

ATIVO 31/12/2017 31/12/2016 PASSIVO 31/12/2017 31/12/2016

CIRCULANTE 6.921.216,11 9.938.166,35 CIRCULANTE 4.413.306,90 3.015.479,00

Disponibilidades 2.332.993,17 6.043.705,58 Fornecedores 304.230,57 166.552,23 

Contraprestações a receber 3.741.633,18 2.199.222,06 Obrigações Preferenciais 282.695,63 264.544,98 

Pro-labore - Seguradora 591.230,44 1.446.514,60 Seguros a repassar 3.259.049,43 2.057.986,46 

Almoxarifado 53.696,07 57.146,51 Provisões e Encargos Trabalhistas 418.363,91 409.213,94 

Outras contas ativas 201.663,25 191.577,60 Credores diversos 148.967,36 117.181,39 

NÃO CIRCULANTE 48.474.584,29 39.735.374,10 NÃO CIRCULANTE 361.134,15 330.969,65 

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 8.955.428,61 110.177,39 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 361.134,15 330.969,65

Fundos de reservas vinculados 8.727.000,00 -   Receitas antecipadas - Colon. Férias 328.678,50 298.514,00

Contraprestações a receber - Cob. Jurídica 182.257,56 64.006,34 Depósitos Judiciais 32.455,65 32.455,65

Depósitos Judiciais 32.455,65 32.455,65 

Devedores Diversos 13.715,40 13.715,40 

INVESTIMENTOS 80.388,46 110.621,28 PATRIMÔNIO SOCIAL 50.621.359,35 46.327.091,80

Patrimônio Social 33.527.317,41 29.045.179,91

IMOBILIZADO /INTANGÍVEL 39.438.767,22 39.514.575,43 Reserva de Reavaliação 17.094.041,94 17.281.911,89

TOTAL DO ATIVO 55.395.800,40 49.673.540,45 TOTAL DO PASSIVO 55.395.800,40 49.673.540,45

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017  Valores em R$
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DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO APURADO PARA O 
EXERCÍCIO DE 2017  Comparativo com 2016 (Valores em R$)

Exercício de 2017 Exercício de 2016

RECEITAS 18.215.257,66 17.559.294,58 

Contribuições de Associados 9.140.715,44 9.070.741,99

Pro-Labore - Seguros 4.924.982,69 4.090.674,58 

Publicidades 21.520,00 7.223,11 

Aluguéis de Imóveis 93.586,00 118.048,00 

Diárias - Colônias de Férias 1.643.057,43 2.005.055,96 

Recuperação de custos - Colônias e Centro 
Conv.

181.940,39 153.258,20 

Recuperação de despesas - Rateios 1.309.087,11 1.390.538,84 

Receitas Financeiras 831.262,01 625.603,87 

Resultado de participação societária 0,00 56.591,03

Outras 69.106,59 41.559,00

DESPESAS (13.939.871,82) (13.873.244,90)

Assistenciais e Atividades Classistas (6.725.113,59) (7.141.468,17)

Pessoal Administrativo e Lazer (3.611.594,04) (3.277.072,24)

Administrativas (Gerais e de Manutenção) (3.119.815,41) (3.094.081,50

Financeiras (1.707,83) (2.259,15)

Tributárias  (451.408,13)  (358.363,84)

Resultado de participação societária -30.232,82 0,00

SUPERAVIT APURADO NO EXERCÍCIO 4.275.385,84 3.686.049,68

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXAS DO 
EXERCÍCIO DE 2017 Comparativo com 2016 (Valores em R$)

Exercício de 2017 Exercício de 2016
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Superávit apurado no exercício 4.275.385,84 3.686.049,68
Contas de resultado credoras 18.215.257,66 18.063.028,50
Contas de resultado devedoras -13.939.871,82 -14.376.978,82
Ajustes ao Superávit:(não afetaram o caixa) 795.328,94 522.557,95
Despesas de depreciação 716.049,91 638.854,15
Equivalëncia patrimonial 30.232,82 -56.591,03
Apropriação de receitas antecipadas 30.164,50 -43.954,50
Outros ajustes 18.881,71 -15.750,67
Variações patrimoniais:(afetaram o resultado/receitas e despesas) -8.141.185,49 -1.089.677,29
Contas a receber -1.542.411,12 -166.937,97
Pro-labore - Seguradora 855.284,16 -889.734,11
Almoxarifado 3.450,44 506,85
Outras contas ativas -10.085,65 -95.810,68
Outras contas ativas a longo prazo -8.845.251,22 47.649,00
Fornecedores 137.678,34 99.546,56
Obrigações preferenciais 18.150,65 6.809,6
Seguros a repassar 1.201.062,97 -55.623,10
Provisões trabalhistas 9.149,97 28.318,02
Credores diversos 31.785,97 -57.976,85
Outras obrigações a longo prazo 0,00 -6.424,62
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (3.070.470,71) 3.118.930,34
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Imobilizados e intangível líquidos -640.241,70 -1.045.045,99
Investimentos 0,00 0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO -640.241,70 -1.045.045,99
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00 0,00
AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (3.710.712,41) 2.073.884,35
VARIAÇÃO LÍQUIDA DAS DISPONIBILIDADES (3.710.712,41) 2.073.884,35 
Caixa e equivalentes de caixa no início do período 6.043.705,58 3.969.821,23
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período 2.332.993,17 6.043.705,58

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO 
DE 2017 - Comparativo com 31/12/2016 (Valores em R$)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO POR CENTRO DE CUSTOS APURADO PARA O EXERCÍCIO DE 2017
Administrativo Assistencial Lazer Totais 

RECEITAS 15.195.541,10 1.416.902,47 1.602.814,09 18.215.257,66
Contribuições de Associados 9.140.715,44 - - 9.140.715,44
Pro-Labore - Seguros 4.924.982,69 - - 4.924.982,69
Publicidades 21.520,00 - - 21.520,00
Aluguéis de Imóveis 93.586,00 - - 93.586,00
Diárias - Colônias de Férias - - 1.643.057,43 1.643.057,43
Recup. de Custos - Colônia e Centro Conv. 58.029,90 168.842,16 -44.931,67 181.940,39
Recuperação de Despesas - Rateios 591.219,41 717.867,70 - 1.309.087,11
Receitas Financeiras 311.536,07 515.037,61 4.688,33 831.262,01
Resultado de Participações Societárias - - - 0,00
Outras 53.951,59 15.155,00 - 69.106,59
DESPESAS -3.808.977,31 -7.506.973,82 -2.623.920,69 -13.939.871,82
Pessoal -1.813.732,96 -2.773.973,42 -1.537.648,36 -6.125.354,74
Serviço de Terceiros -342.521,30 -562.155,02 -59.881,11 -964.557,43
Sociais, Assist., Ativ. Classistas -215.323,53 -2.996.065,38 -91.238,07 -3.302.626,98
Ocupação - -34.711,32 - -34.711,32
Admin. (Gerais e de Manutenção) -1.344.181,95 -878.908,08 -806.182,54 -3.029.272,57
Financeiras -625,86 -1.066,82 -15,15 -1.707,83
Tributárias -92.591,71 -229.860,96 -128.955,46 -451.408,13
Resultado de participação societária - -30.232,82 - -30.232,82
SUPERÁVIT / (DÉFICIT) APURADO NO EXERCÍCIO 11.386.563,79 -6.090.071,35 -1.021.106,60 4.275.385,84

Patrimônio Social Reserva de Reavaliação Superávits Acumulados Total
Saldo em 31.12.2015 25.181.641,66 17.475.151,13 0,00 42.656.792,79
Realização parcial da reserva de reavaliação 0,00 -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 29.045.179,91 17.281.911,89 0,00 46.327.091,80
Realização parcial da reserva de reavaliação 0,00 -187.869,95 187.869,95 0,00
Ajustes de exercício anterior 0,00 0,00 18.881,71 18.881,71
Superávit do exercício 0,00 0,00 4.275.385,84 4.275.385,84
Transferência para patrimônio social 4.482.137,50 0,00 -4.482.137,50 0,00
Saldo em 31.12.2017 33.527.317,41 17.094.041,94 0,00 50.621.359,35
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

1.  CONTEXTO OPERACIONAL
A AFFEMG – ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS FISCAIS DO ESTADO 

DE MINAS GERAIS se caracteriza como sendo pessoa jurídica de direito pri-
vado, 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 Estadual nº 11.973, de 17 de julho de 1969, com pra-
zo 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 
Tributos do Estado de Minas Gerais (SINDIFISCO-MG), pelos legítimos inte-
resses da classe fiscal;

Representar os servidores fiscais perante o Poder Judiciário e fora 
dele, individual ou coletivamente, em suas reivindicações funcionais, e em 
seus interesses coletivos como consumidores;

Defender os interesses dos pensionistas de servidor fiscal falecido, 
administrativa e judicialmente;

Promover o congraçamento entre os funcionários fiscais, promoven-
do o bem-estar, a união e a integração social, desportiva, cultural e profis-
sional de seus associados;

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

Manter intercâmbio com entidades congêneres nacionais e estran-
geiras, incrementando a troca de informações técnicas e jurídicas relativas 
às carreiras, cargos, funções, assuntos econômicos e fiscais, com objetivo de 
promover integração, congraçamento e de oferecer subsídios para a promo-
ção 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, 
independentemente 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 exercício findo em 31 de dezembro de 2016.

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

monstrações 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 avalia-

dos 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 consideração a vida útil econômica dos bens. Está registrado pelo custo 
corrigido monetariamente até dezembro de 1995, sendo que a partir de 
1996, com o advento da lei 9249/95, o imobilizado deixou de ser corrigido.

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

4. DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS
O saldo em 31/12/2017 no valor de R$2.332.993,17 (em 2016 de 

R$6.043.705,58) está representado pelos movimentos financeiros de caixa, 

bancos e aplicações financeiras da Sede, das Diretorias Regionais e das Co-
lônias de Férias na data do Balanço, tendo a seguinte composição:

Conta 31/12/2017 31/12/2016

Caixa – fundo fixo 21.233,16 26.506,48

Bancos conta movimento – Fundo Rotativo Re-
munerado

147.826,38 7.910,15

Valores em trânsito (569,69) (7.095,43)

Aplicações Financeiras em renda fixa  (i) 2.164.503,32 6.016.384,38

Saldo das disponibilidades financeiras em curto 
prazo

2.332.993,17 6.043.705,58

Em 31/12/2017 ocorreu a redução do saldo das aplicações financei-
ras de curto prazo e a respectiva transferência para operação de longo prazo 
no valor de R$8.727.000,00 tendo em vista a instituição de dois fundos pe-
cuniários cujos recursos estão vinculados para investimentos patrimoniais e 
investimentos sociais. Ver nota explicativa número 8.

5. CONTAS A RECEBER - Registra, principalmente, o saldo de contas a 
receber junto aos associados da AFFEMG até a data base de 31/12/2017, 
incluindo as contribuições dos associados, entre outras.

Conta 31/12/2017 31/12/2016

Mensalidades AFFEMG, prêmios de seguros de vida 
e outras consignações

3.738.833,18 2.197.422,06

Anunciantes – Jornal AFFEMG 2.800,00 1.800,00

Credores diversos 0,00 0,00

Saldo de contraprestações a receber 3.741.633,18 2.199.222,06

6. PRO-LABORE SEGURADORA - O saldo em 2017 no valor de R$591.230,44 
(Em 2016 de R$1.446.514,60), refere-se ao pro-labore a receber da COMPANHIA 
VERA CRUZ SEGURADORA, ICATU HARTFORD SEGUROS e MAPFRE SEGURADORA.

7. ALMOXARIFADO - O saldo em 2017 no valor de R$53.696,07 (Em 2016 
de R$57.146,51), refere-se ao bens em almoxarifado inventariados na data 
de 31/12/2017, estando composto, principalmente, por material de escritó-
rio, limpeza, manutenção, alimentos, bebidas, entre outros.

8. FUNDOS PECUNIÁRIOS VINCULADOS - O saldo em 2017 no valor de 
R$8.727.000,00, refere-se ao fundo pecuniário vinculado constituido pela 
AFFEMG a partir de 31/12/2017, que objetiva reservar recursos financeiros 
para a realização de investimentos patrimoniais e investimentos sociais de 
conformidade com os interesses dos associados, conforme descrito:

Conta 31/12/2017 31/12/2016

Fundo de Investimento Patrimonial 6.982.000,00 0,00

Fundo Pecuniário de Investimento Social 1.745.000,00 0,00

Saldo 8.727.000,00 0,00

A constituição deste recurso originou-se de transferência das apli-
cações financeiras de curto prazo da AFFEMG, sendo que a contabilidade 
efetuou a reclassificação para operação de longo prazo tendo em vista a 
caracteristica vinculada para os respectivos fundos.

A Diretoria da AFFEMG destacou pela importância e conveniência na 
constituição destes fundos de reservas, como forma de assegurar a maior trans-
parência na utilização dos recursos destinados à realização destes objetivos, 
quais sejam, (I) Investimento Patrimonial que, neste momento, é a ampliação 
e melhoramento da Colônia de Férias de Cabo Frio, cujo valor será equivalente a 
60% do Resultado Orçamentário previsto/realizado; (II) alocação de Fundo Pecu-
niário para Investimentos Sociais cujo valor será equivalente a 15% do Resultado 
Orçamentário previsto/realizado, sendo que estes percentuais poderão ser alte-
rados ou remanejados à critério da Diretoria da AFFEMG.
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9. 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, conforme descrito:

Conta 31/12/2017 31/12/2016

Cobrança jurídica 216.196,64 117.653,80

(-) Provisão para créditos de liquidação 
duvidosa

(33.939,08) (53.647,46)

Saldo 182.257,76 64.006,34

10. INVESTIMENTOS   
Estão assim demonstrados: Valores em R$ Exercício findo em 

Participações Societárias 31/12/2017 31/12/2016

AFFEMG Prestadora de Serviços Ltda. 79.943,47 110.176,29

COOPSEF 444,99 444,99

Saldo final 80.388,46 110.621,28

INVESTIMENTO NA AFFEMG PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. 
 Exercício findo em  

31.12.2017 31.12.2016

Patrimônio Líquido da empresa AFFEMG Prestadora de 
Serviços Ltda.

79.945,23 110.178,71

Percentual de participação da AFFEMG 99,9978% 99,9978%

Patrimônio Líquido Ajustado 79.943,47 110.176,29

Resultado apurado de equivalência patrimonial (30.232,82) 56.591,03

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

Taxas de 
Deprec./
Amort.

Exercício findo em

31/12/2017 31/12/2016 

Terrenos -13.105.967,28 13.105.967,28

Edificações Diversos 29.562.452,94 29.544.611,48

Maquinas e Equipamentos 10 1.097.717,09 1.065.515,39

Móveis e utensílios 10 2.037.201,86 1.976.601,83

Veículos 20 238.751,00 238.751,00

Computadores e Periféricos 20 373.905,51 344.390,24

Direito de uso de software 20 89.572,52 89.572,52

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

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

Instalações 10 125.447,31 99.481,31

Biblioteca 5 1.135,87 1.135,87

Imobilizações em andamento - 472.717,24 0

Depreciação e amort. acumulada -7.671.837,74 -6.957.187,83

Total – R$ 39.438.767,22 39.514.575,43
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 alterações 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 redu-
ção dos valores contabilizados.

Quanto às taxas de depreciação/amortização aplicadas ao ativo 
imobilizado e intangível, a administração entende que são as mesmas que 
já vinham 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 conten-
do 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 construída 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 me-
dindo 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

Gov. 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 me-
dindo 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 medin-
do 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 terre-
no 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 metra-
gem, 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 FUN-
DAFFEMG em 50% para cada Entidade, localizado 
no Bairro Funcionários, com 10 pavimentos de an-
dares 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

12.FORNECEDORES
O saldo em 2017 no valor de R$304.230,57 (em 2016 de 

R$166.552,23), refere-se à movimentação em aberto com fornecedores 
diversos na data do balanço.

13. OBRIGAÇÕES PREFERENCIAIS
As obrigações preferenciais em 2017 no valor de R$282.695,63 (em 

2016 de R$264.544,98), estão representadas na data do balanço pelos com-
promissos passivos junto a empregados, autônomos e tributos.

14. SEGUROS A REPASSAR
Os seguros a repassar em 2017 no valor de R$3.259.049,43 (em 

2016 de R$2.057.986,46), estão representados pelas consignações passivas 
principalmente com a COMPANHIA VERA CRUZ SEGURADORA.

15. PROVISÕES E ENCARGOS TRABALHISTAS
O saldo das provisões e encargos trabalhistas em 2017 no valor de 

R$418.363,91 (em 2016 de R$409.213,94), referem-se a férias e encargos 
de INSS e FGTS incidentes sobre tais verbas.
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16. CREDORES DIVERSOS

O saldo junto a credores diversos em 2017 no valor de R$148.967,36 
(em 2016 de R$117.181,39), está representado principalmente por forne-
cedores diversos e valores a classificar.

17. RECEITAS ANTECIPADAS
As receitas antecipadas em 2017 no valor de R$328.678,50 (em 

2016 de R$298.514,00), estão representadas pelas antecipações de recebi-
mentos para utilização das Colônias de Férias de Cabo Frio, Porto Seguro e 
de Guarujá SP nas datas dos respectivos balanços.

18. PATRIMÔNIO SOCIAL
O Patrimônio Social apresentou os seguintes valores:

Patrimônio Social
Reserva de
Reavaliação

Superávits
Acumulados

Total

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

Transf. 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

Realização parcial da reavaliação 0,00 (187.869,95) 187.869,95 0,00 

Ajustes de exercícios anteriores 0,00 0,00 (18.881,71) (18.881,71

Superávit do exercício 0,00 0,00 4.275.385,84 4.275.385,84

Transf. para patrimônio Social 4.482.137,50 0,00 (4.482.137,50) 0,00 

Saldo em 31.12.2017 33.527.317,41 17.094.041,94 0,00 50.621.359,35

19. QUADRO DE PESSOAL 
Na data dos Balanços Patrimoniais, a composição do Quadro de Pes-

soal 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
31/12/2017 40 22 58 120

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 2017 - Comparativo com 2016 (Valores em R$)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 
2017    -   Comparativo com 2016 (Valores em R$)

DEMONSTRAÇÃO  DO  FLUXO  DE  CAIXA  PELO  
MÉTODO  INDIRETO  PARA  O  EXERCÍCIO FINDO EM 
31/12/2017 - Comparativo com 2016 (Valores em R$)

31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016
ATIVO PASSIVO

CIRCULANTE 229.023,95 238.379,19 CIRCULANTE 160.383,36 142.067,02
Disponibilidades 361,82 622,62 Fornecedores 3.936,43 6.722,20
Bancos - conta movimento 10,00 10,00 Salários a pagar 25.155,63 23.744,21
Aplicações financeiras 18.510,10 74.030,47 Obrigações fiscais e sociais a recolher 25.831,43 37.481,59
Clientes 118.158,37 48.270,28 Provisões trabalhistas 55.735,50 34.041,58
Almoxarifado 842,00 603,44 Adiantamento de Clientes 49.724,37 40.041,84
Impostos a recuperar 85.930,82 69.364,69 Outros credores - 35,60
Outras contas ativas 5.210,84 45.477,69
NÃO CIRCULANTE 31.730,27 34.292,92 NÃO CIRCULANTE 20.826,45 20.826,45
REALIZAVÉL A LONGO PRAZO 18.394,29 18.394,29 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 20.826,45 20.826,45
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 Parcelados
INVESTIMENTOS 2.114,45 2.114,45 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 79.544,41 109.778,64
Participações por Incentivos Fiscais 2.114,45 2.114,45 Capital social 40.000,00 40.000,00

Reserva de Reavaliação - -
IMOBILIZAÇÕES EM USO 8.127,75 9.663,11 Reserva de Lucros 39.544,41 69.778,64
Imobilizado 120.723,57 120.044,57 -
(-) Depreciações (112.595,82) (110.381,46)
INTANGÍVEL 3.093,78 4.121,07 
Intangíveis Técnicos 30.621,81 30.621,81
(-) Amortizações (27.528,03) (26.500,74)
TOTAL DO ATIVO 260.754,22 272.672,11 TOTAL DO PASSIVO 260.754,22 272.672,11

31/12/2017 31/12/2016
Receita Bruta de Serviços 1.086.311,80 1.132.711,03
Prestação de serviços 1.086.311,80 1.132.711,03
(-) Deduções da Receita
PIS (16.458,04) (16.763,20)
COFINS (75.828,71) (79.193,28)
ISSQN (27.133,36) (28.327,85)

(119.420,11) (124.284,33)
Receita Líquida de Serviços 966.891,69 1.008.426,70
Despesas com pessoal (809.573,58) (781.856,90)
Despesas Gerais e de Manutenção (199.362,71) (139.213,49)
Despesas tributárias (1.718,24) (14.723,55)
Outras receitas operacionais 8.847,74 -

(1.001.806,79) (935.793,94)
Resultado financeiro líquido
Receitas financeiras 2.326,97 5.903,72
(-) Despesas financeiras (234,70) (4.039,72)

2.092,27 1.864,00
Resultado antes do IRPJ e CSLL (32.822,83) 74.496,76
I.R.P.J. (11.188,71)
C.S.L.L. (6.713,22)

- (17.901,93)
(-) Participação de empregados (5.910,12)
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO (38.732,95) 56.594,83

31/12/2017 31/12/2016

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do Exercício (38.732,95)  56.594,83

Contas de resultado credoras 978.066,40 1.014.330,42

Contas de resultado devedoras (1.016.799,35) (957.735,59)

Ajustes as sobras/perdas líquidas: (não afetaram o caixa) 14.570,11 3.789,75

Despesa com Depreciação/Amortização 3.241,65 3.789,75

Ajuste de exercício anterior 11.328,46 -

Variações patrimoniais:(afetaram o resultado/receitas e despesas) (28.109,59) (24.230,25)

Clientes (69.888,09) 21.298,50

Almoxarifado (238,56) (52,15)

Outros Direitos a Curto Prazo 23.700,72 (48.925,21)

Outros Direitos a Longo Prazo 0,00 0,00

Fornecedores (2.785,77) 3.832,46

Outras Obrigações a Curto Prazo 21.102,11 9.923,11

Outras Obrigações a Longo Prazo - (10.306,96)

CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (52.272,43) 36.154,33

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Aquisições líquidas de imobilizado e intangível (679,00) (3.972,64)

CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 679,00) (3.972,64)

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Lucros Distribuídos para Sócios (2.829,74) -

CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (2.829,74) -

Aumento líquido de caixa e de equivalentes de caixa (55.781,17) 32.181,69

Variação Líquida das Disponibilidades (55.781,17) 32.181,69

Caixa e equivalentes de caixa no início do período 74.663,09 42.481,40

Caixa e equivalentes de caixa no fim do período 18.881,92 74.663,09
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BALANÇO
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA O EXERCÍCIO 

FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 - Comparativo com 2016(Valores em R$)

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 con-
tábeis adotadas no Brasil, em consonância com os dispositivos da Lei das Socie-
dades por Ações, incluindo Pronunciamentos, Orientações e Interpretações emi-
tidas 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 demonstrados 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:      
Nos exercícios de 2017 e 2016 o capital social era de  R$ 40.000,00, divididos 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 seguin-
te 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 31/12/2017 (Em R$)

 Capital Social  Reserva de 
Reavaliação 

 Reserva de 
Lucros 

 Lucros (Prejuízos) 
Acumulados 

 Total 

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 0,00 56.796,41 (56.796,41) 0,00

Saldos em  31 de Dezembro de 2016  40.000,00  (0,00)  69.778,64  -    109.778,64 

Lucro / (Prejuízo) Líquido do Exercício 0,00 0,00 0,00 (38.732,95) -38.732,95

Distribuição de Lucros 0,00 0,00 0,00  (2.829,74)  (2.829,74)

Ajuste de exercício anterior  -    -    -    11.328,46 11.328,46

Transferência para Reservas 0,00 0,00 -30.234,23  30.234,23 0,00

Saldos em  31 de Dezembro de 2017  40.000,00  (0,00)  39.544,41  -    79.544,41 

ATIVO  31.12.2017  1.12.2016 PASSIVO  1.12.2017  31.12.2016 

CIRCULANTE  -    -   CIRCULANTE  -    -   

NÃO CIRCULANTE  79.945,23  110.178,71 NÃO CIRCULANTE  -    -   

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 0,00 0,00 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO  -    -   

Débitos de Coligadas e Controladas  -    -   

Investimentos 79.945,23 110.178,71 PATRIMÔNIO LÍQUIDO  79.945,23  110.178,71 

   Participações em outras empresas  79.542,42  109.775,90 Capital Social  46.460,00  46.460,00 

   Participações por Incentivos Fiscais  402,81  402,81 Reservas de Lucros  33.485,23  63.718,71 

TOTAL DO ATIVO 79.945,23 110.178,71 TOTAL DO PASSIVO  79.945,23  110.178,71
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BALANÇO
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO APURADO PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2017 (Em R$)

31.12.2017 31.12.2016
Resultado c/Participação Societária -30.233,48 56.592,30
Outras receitas/despesas operacionais 0,00 0,00
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO -30.233,48 56.592,30

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2017  (Em R$)

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PELOMÉTODO 
INDIRETO PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2017 (Em R$)

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 con-
tábeis adotadas no Brasil, em consonância com os dispositivos da Lei das So-
ciedades por Ações, incluindo Pronunciamentos, Orientações e Interpretações 
emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis.

3- CAPITAL SOCIAL:      
No exercício de 2017 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

Capital Social Reserva de Lucros Lucro (Prejuízo) Acumulado Total

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

Lucro líquido do exercício 0,00 0,00 -30.233,48 -30.233,48

Transferência da Reserva de Lucros 0,00 -30.233,48 30.233,48 0,00

Saldo em 31.12.2016 46.460,00 33.485,23 0,00 79.945,23

Exercício Exercício
2017 2016

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Sobras/(perdas) líquidas antes do imposto de 
renda e da contribuição social

 (30.233,48)  56.592,30 

Contas de resultado credoras  -    56.592,30 
Contas de resultado devedoras  (30.233,48)  -   
Variações patrimoniais:  (afetaram o 
resultado/receitas e despesas)

 30.233,48  (56.592,30)

Direitos com pessoas ligadas  -    -   
Equivalência Patrimonial  30.233,48  (56.592,30)
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  -    -   

PARECER DO CONSELHO FISCAL 
O Conselho Fiscal, após exame e análise dos Balanços Patrimoniais e das Demonstrações Financeiras do Exercício de 2017 e Balancetes da AFFEMG, bem como suas 
coligadas, atinentes ao período de janeiro de 2017 a dezembro de 2017, 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, 25 de abril de 2018.

 Francisco Mota Santos José Thomaz da Silva Francisco Lourenço Dias
 relator vogal presidente



Página 11

Maio 2018

Objetivo: Examinar  e manifestar sobre 
o Relatório da Administração e sobre as 
contas da Diretoria Executiva referentes 
ao exercício de 2017 da AFFEMG e de 
suas coligadas.
Relator: Nelson Gomes dos Santos.
Aos Srs. Conselheiros:
Após exame  das demonstrações finan-
ceiras (Balanço Patr., notas explicativas, 
Demonstrações de Resultados do Exer-
cício, 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 2017, elabora-
dos comparativamente a 2016, e que 
se encontra acompanhado de parecer 
do Conselho Fiscal, tenho a manifestar:
01 - A Diretoria executiva informa 
detalhadamente, em 18(dezoito) pon-
tos, as Atividades Sociais e Classistas 
executadas no ano em referência, bem 
como, em cinco, as Atividades Admi-
nistrativas e Financeiras, enfocando, 
ainda, que as despesas administrativas 
e financeiras da AFFEMG, apresentam 
desempenho satisfatório quanto ao 
comprometimento  deste item sobre a 
receita total(37%). 
02 - Destaca indicadores de balan-
ço para  dizer que:
Para cada R$1,00 de dívida, a AFFEMG 
dispõe de R$3,30 em caixa, tendo apu-
rado um Índice de Endividamento de 
8,6%, o que implica que de todo patri-
mônio social da AFFEMG, 91,4% é  pa-
trimônio próprio da entidade. E que se 
pode investir até 7,7%(Índice de Renta-
bilidade)de todo o ativo, apenas com o 
superávit do exercício (R$4,2 milhões). 
Tal  índice de rentabilidade permane-
ceu praticamente inalterado, já que o 
de 2016 foi de 7,4% . Por fim,  que o 
Ativo Permanente da AFFEMG está re-
gistrado em R$39,5 milhões de reais, 
conforme reavaliação patrimonial reali-
zada em 2010 e, que os indicadores de 
balanço retratam  equilíbrio e confirma 
a força e a prosperidade da AFFEMG.
O Índice de Endividamento saiu de 
6,7% em 2016, para (8,6% em 2017), 
tendo um superávit de R$3,686 mi-
lhões em 2016, para R$4,2 milhões de 
reais em 2017. 
No Demonstrativo de Resultado da 
AFFEMG, verifica-se uma receita total 
de R$18,215 milhões em 2017, sendo 

que a de 2016 foi de R$17,559 milhões 
de reais, resultando em um aumento 
de R$656 mil reais, que corresponde 
a um pouco mais de 3,5%.  A de Con-
tribuições de Associados (mensalida-
des), que responde praticamente por 
50% da receita total, saiu de R$9,070 
milhões em 2016 para R$9,140 em 
2017, implicando um crescimento 
de R$70 mil reais, que equivale a um 
pouco mais de 0,5%.  O crescimento 
no Total Geral da receita é atribuído a 
receita de Pro-Labore- Seguros, que de 
R$4,090 milhões em 2016, passou  para 
R$4,924 milhões em 2017,  tendo neste 
caso, um acréscimo de R$834 mil, que 
corresponde a 20,5% de crescimento.  
No que diz respeito as  Diárias das Co-
lônias de Férias, houve um decréscimo 
na receita de R$362 mil reais, ou seja,  
passou de R$2,005 milhões em 2016 
para R$1,643 milhões em 2017. Isso 
representa 18% de decréscimo. A con-
ta Recuperação de Despesas - Rateios, 
que é também uma conta significativa, 
saiu de R$1,390 milhão em 2016 para 
R$1,309, em 2017, resultando em um 
decréscimo de R$81 mil reais. Por fim, 
a conta Receitas Financeiras, que foi de 
R$625.603,00 em 2016, passou para 
R$831.262,00 em 2017, resultando 
em um crescimento de R$205.659,00, 
que equivale a 33% de acréscimo. No 
que diz respeito as receitas, são estas as 
contas mais significativas.
Do lado das Despesas, saímos de um 
total de R$13,873 milhões de reais em 
2016, para um  de R$13,939 milhões 
em  2017, resultando em um cresci-
mento de R$65.634,00, que equivale 
a menos de 0,5% de acréscimo no Total 
Geral das despesas. A mais representa-
tiva das contas de despesas, conta que 
retrata as mais relevantes atividades 
da AFFEMG, e responde, praticamen-
te por 50% do total das despesas, é a 

Assistenciais e Classistas. Ela passou 
de R$7,141  milhões em 2016, para 
R$6,725, em 2017, dando um decrés-
cimo no vr. de R$416.355,00, que equi-
vale a  mais ou menos 6% de queda da 
referida despesa. Em segundo lugar, 
tem-se a de Pessoal Administrativo e 
Lazer representando 26% do total das 
despesas. Era de R$3,277 milhões em 
2016 e registrou-se R$3, 611 milhões 
em 2017, resultando em um acrésci-
mo de R$334 mil,  vale dizer, 10% de 
acréscimo. A Administrativas (Gerais e 
de Manutenção),que é a terceira mais 
importante conta de despesas, saiu de 
R$3,094 milhões em 2016 para R$3,119 
milhões em 2017, resultando em um 
acréscimo de R$25 mil, o que equivale 
a menos de 1%. As despesas tributá-
ria cresceram R$93.045,00, saindo de 
R$358.363, em 2016 para R$451.408, 
em 2017, ou seja, 26% de aumento das 
despesas tributárias. São as principais 
contas  que resultaram em um superávit 
já anunciado de R$4,275 milhões em 
2017 contra R$3,686 milhões em 2016. 
Nas Demonstrações das Mutações do 
Patrimônio Social para o Exercício Findo 
(2017),  tem-se um Patrimônio Social no 
vr. de 29.045.179,00 em 31/12/2016, 
uma Reserva de Reavaliação de 
17.281.911,00, que somados resulta 
em 46.327.091,00, em 31/12/2016. 
Em 31/12/2017, tem-se um Patrimônio 
Social de 33.527.317,00 e uma Reserva 
de Reavaliação de 17.094.041,00, que 
somados resulta em 50.621.359,00. 
No que diz respeito às Colônias de Férias, 
nenhuma tem receita que supere as 
despesas. Continuam todas deficitárias.
Nas Notas Explicativas às Demons-
tr. Contábeis encontram-se desta-
cadas as contas:
01 -Disponibilidades Financeiras 
de curto prazo - Aqui está englo-
bado Caixa-Fundo Fixo, Bancos Conta 

Movimento, Valores em Trânsito e 
Aplicações Financeiras em renda fixa.  
Com saldo de  R$6.043.705,00, em 
31/12/2016  e de R$2.332.993,00  em 
31/12/2017, registrando, assim, uma 
diferença a menor em relação a 2016 
de R$3.710.712,00  nas Disponibili-
dades Financeiras de Curto Prazo. As 
disponibilidades financeiras em renda 
fixa foram, também, bem menor: de 
R$6 milhões em 31/12/2016 para R$2 
milhões em 2017. Daí o reflexo na dife-
rença anterior. Mas, está explicado que 
tal redução está acompanhada da res-
pectiva transferência para operações de 
longo prazo no vr. de R$8.727.000,00, 
tendo em vista a instituição de dois 
fundos pecuniários cujos recursos estão 
vinculados para investimentos patri-
moniais e investimentos sociais.
02 - Contas a Receber: Apresenta sal-
do de R$2.199.222,00, em 31/12/2016, 
e de R$3.741.633,00, em 31/12/2017.  
Trata-se de mensalidades dos associa-
dos, prêmios de seguros de vida e outras 
consignações. São R$1,5 milhão a mais 
a receber nesta conta em relação a 2016.
03 -  Pro-Labore Seguradora: Com 
saldo de R$591.230,00, em 2017, 
sendo que em 31/12/2016 era de 
R$1.446.514,00. Nota-se um decrés-
cimo considerável de R$855.284,00. 
O decréscimo chegou próximo ao que 
havia de acréscimo em 2016 em rela-
ção a 2015, que foi de R$900.000,00. 
É pro-labore a receber da Cia Vera Cruz 
Seguradora e da Mafre.
04 - A Conta Almoxarifado prati-
camente não alterou ( 57.146,00 em 
2016 e 53.699,00 em 2017: materiais 
de escritório, limpeza, alimentos e ou-
tros inventariados em 31/12.
05 - Fundos Pecuniários Vincu-
lados, que compõe-se de Fundo 
de Investimento Patrimonial, com 
R$6.982.000,00, e, do Fundo Pecu-
niário de Investimento Social, com 
R$1.745.000,00, totalizando, assim, 
R$8.727.000,00. Refere-se a um Fun-
do Pecuniário Vinculado, constituído 
pela AFFEMG a partir de 31/12/20117 
e objetiva reservar recursos para a rea-
lização de investimentos patrimoniais e 
investimentos sociais de conformidade 
com os interesses dos associados. Isso 
vem de transferência das aplicações 
financeiras de curto prazo para opera-

BALANÇO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AFFEMG - REUNIÃO ORDINÁRIA A REALIZAR-SE EM 24/05/2018
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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: 2250 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

ções de longo prazo, conf. informado. 
06- Cobrança Jurídica:  Apresentou 
um saldo de R$64.006,00 em 2016, e 
de R$182.257,00 em 31/12/2017.  O 
que chama a atenção pg 18,  é a pro-
visão para créditos de liquidação duvi-
dosa. Como explicar? Porque é tão alta?
07 - No grupo Investimentos, 
encontram-se as participações So-
cietárias, com AFFEMG Prestadora 
de Serviços, apresentando um sal-
do de R$110.176,00 em 2016, e de 
R$79.943,00,em 2017. COOPSEF 
com 444,99(mesmo vr. para 2016 e 
2017),lembrando que a participação 
da AFFEMG na AFFEMG Prestadora de 
Serviço, é de 99,9978%.
08 -  Imobilizado/Intangível (ter-
renos, edificações e demais bens e 
direitos): em 2016, o grupo figura 
com um vr. total de R$39.514.575,00, 
e, em 31/12/2017, R$39.438.767,00. 
A diferença entre os dois valores  é de 
(R$75.808,00) para menos em 2017. 
Certamente a diferença tem a ver com 
depreciações e amortizações que influi 
no grupo do Ativo Imobilizado. Está in-
formado na pg 19 do Relatório que por 
ocasião do balanço de 2015 foi efetua-
da a reavaliação patrimonial dos bens 
imóveis de propriedade da AFFEMG e 
o vr. apurado foi de R$47.875.853,00.
09 - Fornecedores - C/ saldo de 
R$166.552,00 em 31/12/2016 e de  
R$304.230,00 em 31/12/2017. 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 31/12/2017 com um sal-
do no vr. de R$282.695,00. Em 2016 
era de R$264.544,00. Uma pequena 

variação de R$18.151,00 para mais 
em 2017. Os  Seguros a Repassar, re-
presentados principalmente pelas 
consignações passivas  com a Cia Vera 
Cruz Seguradora, em 31/12/2017, está 
registrado c/ vr. de R$3.259.049,00. Em 
2016, o saldo era de R$2.057.986,00. 
Nota-se uma variação para mais de 
R$1.201.063,00. As Provisões e Encar-
gos Trabalhistas (férias/INSS/FGTS), em 
31/12/2017 apresenta saldo provisio-
nado de R$418.363,00. Em 2016 era de 
R$409.213,00. Credores Diversos, conta 
representada por fornecedores diversos 
a classificar, c/ saldo de R$148.967,00, 
em 31/12/2017, em 2016 foi de 
R$117.181,00. Nota-se que as obrigações 
com credores diversos ficou maior em  
R$31.786,00 em relação a 2016;
10 - Receitas Antecipadas - Em 2017 
o vr.foi de R$328.678,00, e, em 2016, 
de R$298.514,00. São antecipações 
recebidas recebimentos para utiliza-
ção das Colônias.
11 - Patrimônio Social: Este apre-
senta em 31/12/2017 com um saldo de 
R$50.621.359,00,  e em 31/12/2016 era 
de R$46.327.091,00, já incorporado o su-
perávit do exercício de R$4,275 milhões.
No que diz respeito ao número de em-
pregados, não houve variação. São 120 
empregados (sede, regionais e colônias). 
Nas págs. 23 e 24 estão demonstradas a evo-
lução das aplicações financeiras em 2017.
Nas páginas de nºs 25 a 33, encontram-
-se os indicadores de balanço e cor-
respondentes gráficos, sobre os quais 
pode-se reproduzir:
A - AFFEMG: Já foi informado anterior-
mente que a AFFEMG dispõe de R$3,3 
reais para cada R$1,00 de contas a pa-
gar. o índice de Liquidez Geral de 2017 é 
melhor do que o de 2016. Aliás, é o me-

lhor dos últimos 13 ano  (AC + ARLP/ PC 
+ PELP) : o de 2016  foi de 3,0, enquanto 
o de 2017 é 3,3.   O Índice de Endivida-
mento (PC + PELP)/ PT, quanto menor, 
melhor. Saímos de 33,4% em 2004, 
passamos por 7,3% em 2015, 6,7% em 
2016, chegando a 8,6% em 2017.  Ele 
indica que percentual do Patrimônio So-
cial é necessário para pagar todo o pas-
sivo existente. O índice de 8,6%(2017) 
corresponde a algo em torno de R$4,3 
milhões. É o que pagaria todo o pas-
sivo existente. O superávit foi R$4,275 
milhões. O Patrimônio Social registrado 
em 2017 é de R$50,621 milhões de re-
ais.  Como o Índice de Endividamento é 
de 8,6%, então, 91,4% de todo o Patri-
mônio Social pertence inteiramente aos 
associados. O índice de Rentabilidade 
reflete a capacidade de investimento. 
Quanto maior melhor. Em 2004, o ín-
dice era de (- 11,8%), em 2015 ( 9,3%), 
em 2016 ( 7,4%), registrando em 2017 
( 7,7%).  Com este índice, significa que 
a AFFEMG pode investir até 7,7% de 
todo o seu ativo. Está consignado acima, 
que só com os bens imóveis, com a re-
avaliação patrimonial, o vr. apurado foi 
de quase R$48 milhões de reais. 8,6% 
corresponde a um pouco mais de quatro 
milhões. Vale repetir que o superávit foi 
de quase R$4,275 milhões de reais. 
B -  Fisco Corretora de Seguros: con-
forme 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 resul-
tado líquido em 2017  de (38.732,95),  
sendo que 2016 foi de 56.594,83, 
positivo, após deduções do IR e CSLL.  

Importante dizer que a AFFEMG Pres-
tadora de Serviços Ltda., tem 39.999 
quotas  e Eduardo Lúcio de Menezes 
tem, simbolicamente 1, perfazendo as 
40.000 quotas da Fisco Corretora.   
C -  AFFEMG Prestadora de Serviços 
LTDA.:  referida empresa tem um Capi-
tal Social de R$46.460,00 e apresenta 
um resultado líquido do exercício 2017, 
no vr. de (30.233,48), negativo. Em 2016 
o resultado líquido foi de R$56.592,30, 
positivo. Seu Patrimônio Líquido(Cap. 
Social mais reservas de lucros),  registra 
em 31/12/2017, o vr. de R$79.945,23. 
Em 31/12/2016, foi de R$110.178,71. 
A respeito do que foi verificado, não 
só nas notas explicativas das demons-
trações contábeis, mas,  também, nos 
índices indicadores de balanço e nos 
gráficos, que dão um perfeito enten-
dimento sobre as contas, bem como 
sobre a gestão dos recursos, tanto da 
AFFEMG como de suas coligadas, re-
tratando solidez e uma confortável 
posição e, considerando, ainda,  que 
referidas demonstrações  foram ela-
boradas de acordo com os princípios 
de contabilidade geralmente aceitos 
e aplicados de maneira uniforme em 
relação ao exercício anterior (2016); e 
tendo em vista que os atos da Adminis-
tração foram praticados com transpa-
rência, responsabilidade, competência 
e profissionalismo, o meu parecer é 
pela APROVAÇÃO do Relatório da Ad-
ministração, bem como de suas contas, 
referentes ao exercício de 2017, AFFE-
MG e Coligadas, em consonância, tam-
bém, com o parecer do Conselho Fiscal. 
   

Montes Claros, 24 de maio de 2018.
Nelson Gomes dos Santos

Relator


