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ORDINÁRIA

AGO EDITAL DE 

CONVOCAÇÃO

O conselho de Adminis-
tração da AFFeMg, repre-
sentado por seu presidente, 
e a diretoria executiva da 
AFFeMg, representada por 
sua diretora-presidente, no 
uso das atribuições que lhes 
conferem os artigos 18, inci-
so I, 31, inciso II  e 44, inciso 
VIl e considerando o dispos-
to no artigo 16, inciso II, do 
estatuto social, convocam 
os senhores Associados efeti-
vos para a Assembleia geral 
Ordinária- AgO, a ser reali-
zada no dia 12 de junho de 
2019, às 14:30h, em primei-
ra convocação, e às 15h, em 
segunda convocação, na sede 
da AFFeMg, na rua sergi-
pe, 893 - Funcionários, Belo 
Horizonte/Mg, no auditório 
localizado no segundo an-
dar, a fim de deliberar sobre 
o parecer do conselho Fis-
cal e as contas da diretoria 
executiva, relativas ao exer-
cício de 2018, tendo em vis-
ta deliberação do conselho 
de Administração.

Belo Horizonte, 23 de maio 
de 2019.

Francisco Mota Santos
presidente do conselho de 

Administração

Maria Aparecida Neto 
Lacerda e Meloni

diretora-presidente

EDITAL

Em 2018, a crise financeira e polí-
tica que atingiu o país se apro-

fundou. esse cenário crítico repercutiu no 
estado, com reflexos sobre  os servidores 
públicos que amargaram mais um ano de 
salários parcelados e atrasados, perma-
neceram sob ameaça constante de perda 
de direitos, corroborado por um discurso 
perverso de deslegitimacão da importân-
cia do nosso papel no funcionamento da 
máquina pública. 

A AFFeMg, como toda entidade 
de classe, também foi atingida. Não obs-
tante, a Associação atravessou 2018 com 
apurado controle financeiro, engajada em 
múltiplas iniciativas de proteção e valori-
zação da classe fiscal, a defesa da receita 
pública e do papel institucional da seF.

É com muito orgulho que apre-
sentamos este balanço onde podemos 
comprovar que o rígido controle dos gas-
tos e a otimização dos recursos nos leva-
ram a um resultado positivo expressivo. 
A entidade manteve suas atividades so-
ciais, assistenciais e classistas, preser-
vou e está incrementando o patrimônio 
dos Associados.

A demonstração de Resultados do 
exercício de 2018, que se apresenta de 
forma transparente nesta edição especial 
do “AFFeMg Notícias”, aponta um re-
sultado de R$3,9 milhões. O valor sinali-
za o aumento do capital de giro circulante 
com saldo suficiente para a programação 
de investimentos aprovada no Orçamen-
to. Já no que tange o patrimônio imobi-
liário da AFFeMg, a valor de mercado, 

levantado por corretores independentes 
devidamente habilitados com registro no 
cRecI, chega a R$ 46,4 milhões. 

Os números positivos demostram 
que a entidade é sólida e se mantem es-
tável também em momentos de crise.  

Na edição de 2017 deste Jornal, 
foi anunciado que a AFFeMg daria iní-
cio à realização de um sonho: a amplia-
ção e reforma da colônia de Férias de 
cabo Frio. uma iniciativa que vai brindar 
os Associados com instalações modernas 
e  confortáveis para receber as famílias. 
Hoje podemos noticiar que as obras estão 
evoluindo no ritmo programado.

prosperidade e qualidade de vida 
para todos. Respeito, valorização e reco-
nhecimento da classe. O que a AFFeMg 
comprova em seus quase 70 anos de his-
tória e nos cálculos apresentados nas pró-
ximas páginas é que o espírito associati-
vo é uma força, esperança e um caminho 
possível. A confiança dos Associados é a 
alma da AFFeMg.

em 2019 a AFFeMg segue na 
luta pelo reconhecimento da classe e a 
defesa dos direitos, intensificando mobi-
lizações políticas no congresso Nacional 
e na Assembleia legislativa. A defesa da 
receita pública, de um Fisco autônomo e 
forte, de uma secretaria da Fazenda valo-
rizada e eficiente no desempenho de  seu 
papel institucional no concerto da Admi-
nistração pública estadual é a defesa de 
toda a sociedade Mineira. está é a hora 
de renovar nossas intenções e nosso com-
promisso com o futuro da AFFeMg. 

Solidez, estabilidade e avanço: 
AFFEMG preserva e incrementa 

patrimônio em 2018
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A diretoria executiva da AFFeMg, gestão 
2016/2018, representada pelo diretor presidente, sinval 
pereira da silva, em cumprimento à exigência estabelecida 
no inciso VII, do artigo 44, do estatuto social da AFFeMg, 
submete a esse egrégio conselho de Administração e aos As-
sociados, o Relatório da Administração e as demonstrações 
contábeis e Financeiras, referentes ao exercício de 2018.

O resultado do último ano da administração 
2016/2018 confirmou a manutenção de dois importantes 
pilares dos objetivos estatutários da AFFeMg: o investi-
mento na representação classista caracterizada pela defesa, 
proteção de direitos e valorização de seus membros, e a pre-
servação e o  incremento do patrimônio da entidade.

em 2018, o Balanço social demonstra que a 
AFFeMg procurou manter as atividades sociais, assisten-
ciais e classistas, notadamente aquelas vinculadas à repre-
sentação e defesa dos interesses dos Auditores Fiscais do 
estado de Minas, ativos e aposentados e dos pensionistas, 
participando de várias ações em âmbito federal e estadual, in-
clusive em articulação com outras entidades de representação. 

No congresso Nacional, a Associação articulou 
ações de mobilização em defesa dos direitos constitucionais 
dos servidores públicos, notadamente contra a Reforma da 
previdência, e na Assembleia legislativa de Minas gerais, 
manteve-se presente em permanente contato com os parla-
mentares, acompanhando, propondo e defendendo medidas 
de defesa da carreira e do interesse dos Associados. É de se 
destacar a atuação ativa da AFFeMg no conselho delibe-
rativo da FeBRAFITe. 

Todas as iniciativas puderam ser acompanhadas pe-
los Associados por meio dos encontros mensais de aposen-
tados e de pensionistas, e também por meio das reuniões do 
projeto “diálogos AFFeMg”, realizadas em todas as dire-
torias Regionais e noticiadas nos canais de comunicação da 
entidade, site e o jornal “AFFeMg Notícias” e transmitidas 
via “TV web AFFeMg”. 

No que se refere ao balanço patrimonial, em 2018, foi 
iniciada a obra de ampliação da nova colônia de Férias II, em 
cabo Frio/RJ, que terá sua nova estrutura formada por um 
novo prédio com três andares e cobertura, com 33 apartamen-
tos, abrigando uma moderna área de hospedagem e lazer, além 
de 16 cabanas reformadas, remanescentes da atual estrutura.

em 2018, as demonstrações contábeis e Financeiras 
da AFFeMg registram um superávit total da ordem de 3,9 
milhões de reais. Além de comprovar os bons resultados do 
exercício em consonância com os objetivos sociais e patrimo-
niais da entidade, também demonstra o aumento do capital de 
giro circulante, com um saldo disponível suficiente para cumprir 
com suas obrigações administrativas e financeiras, bem como 
com a programação de investimento aprovada no Orçamento. 

Nesse sentido, chamamos atenção para os gráficos 
apresentados ao final do relatório. Todos retratam a solidez e 
pujança da Associação, como por exemplo, citamos a evolu-
ção da liquidez geral, do ativo patrimonial, patrimônio social 
e a evolução dos superávits anuais. 

para dar conhecimento aos Associados sobre o va-
lor atualizado do patrimônio imobiliário da AFFeMg, a di-
retoria determinou a avaliação individualizada de todos os 
imóveis, realizada por corretores independentes devidamente 
habilitados com registro no cRecI, que emitiram os respec-
tivos laudos de avaliação indicando o preço de mercado, cuja 
soma resultou no valor total de R$ 46,4 milhões de reais, 

conforme consta em nota explicativa do Balanço de 2018.
Ao término do mandato desta administração, é im-

portante registrar que procuramos cumprir com todos os 
compromissos que sempre pautaram as principais reinvindi-
cações dos Associados, buscando continuamente o fortaleci-
mento da AFFeMg como entidade de representação e defe-
sa dos interesses classistas, preservação da sua saúde econô-
mica e financeira, ampliação do rol de atividades e serviços 
colocados à disposição dos Associados e seus dependentes, 
bem como a ampliação dos canais democráticos garantindo 
a transparência e a participação dos Associados e o controle 
que estes devem exercer sobre os destinos da entidade, obje-
tivos que se materializaram e se confirmaram nos resultados 
contábeis e financeiros de 2018, como veremos abaixo.  

NOSSOS DESTAQUES:

Atividades sociais, Assistenciais e Classistas

essa conta retrata as mais relevantes atividades da 
entidade, apresentando as despesas diretamente aplicadas 
nas atividades finalísticas, ou seja, a prestação de serviços 
aos Associados, como por exemplo, o serviço social, Assis-
tência Jurídica, realização de atividades destinadas às rei-
vindicações e defesa de direitos na esfera administrativa e 
política, congresso e seminários e os Jogos AFFeMg, entre 
outros.  

Os gastos realizados nessa rubrica representaram 
63% da receita de mensalidade. portanto, da análise, con-
clui-se que a maior parcela dos recursos foi alocada para o 
atendimento das ações finalísticas da AFFeMg. 

 
Gestão Administrativa e Financeira

As receitas com mensalidades associativas da AFFeMg 
em 2018 cresceram 16,7% em comparação ao ano de 2017. 
As despesas totais aumentaram 7,6% em comparação com o 
mesmo período do exercício anterior. Isso demonstra a otimiza-
ção das receitas e a busca do seu equilíbrio com as despesas.

Indicadores de balanço
1. A capacidade de pagamento de compromissos fi-

nanceiros e de aumento do capital de giro está representada 
pelo índice de 1,935, ou seja, para cada R$ 1,00 de dívida, a 
AFFeMg dispõe de R$ 1,93 em caixa, para quitação.

2. O índice de endividamento permaneceu em 7%, ou 
seja, apenas 7% do patrimônio social da AFFeMg é sufi-
ciente para pagamento de todo o passivo da entidade. Ou 
ainda, do patrimônio social total da AFFeMg, 93% perten-
ce inteiramente aos Associados.  

3.  A rentabilidade, que é demonstrada na capaci-
dade de investimento da entidade, ficou em 6,7%. Ou seja, 
em 2018, a AFFeMg poderia investir o correspondente a 
6,7% de todo o ativo, com apenas o superávit do exercício.

4.  O ativo permanente da AFFeMg está registrado 
em 41,4 milhões de reais, o que corresponde à última rea-
valiação patrimonial realizada em 2010 e sem  considerar 
a correção monetária (vedada pela Receita Federal desde 
1996). para fins gerenciais, em 2018, foi realizada a ava-
liação dos bens imóveis da AFFeMg, resultando no total de 
R$ 46,4 milhões de reais.

As informações a seguir resumem as principais ações 
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adotadas nessa gestão e cumprem os objetivos aprovados na 
proposta orçamentária submetida e aprovada pelo conselho 
de Administração para o exercício de 2018. 

destacamos, no entanto, que tais ações só foram pos-
síveis de realização porque estiveram pautadas nos funda-
mentos de responsabilidade e rigorosa austeridade na gestão 
dos recursos financeiros da entidade. 

ATIVIDADES SOCIAIS, ASSISTENCIAIS 
E CLASSISTAS:

participação ativa nas Assembleias Ordinárias e ex-
traordinárias da FeBRAFITe, reuniões do conselho delibe-
rativo, bem como nos encontros e eventos promovidos pelas 
entidades nacionais e conferência Nacional do Fórum Na-
cional das carreiras Típicas de estado.

participação no 3º congresso luso Brasileiro de 
Auditores Fiscais e Aduaneiros, de 28 a 30 de maio, que 
debateu o tema “em busca da Justiça Fiscal”, realizado na 
cidade de porto, em portugal. 

participação em audiências públicas na Assembleia le-
gislativa de Minas gerais e encontros com parlamentares, para 
discussão e encaminhamento de medidas de interesse da classe.

Reunião do Fórum permanente em defesa do ser-
viço e do servidor público Jornalista cláudio Vilaça, para 
debate de temas de interesse comum dos servidores, como 
a questão dos precatórios, previdência, paridade na aposen-
tadoria, cargos comissionados, reajuste geral, entre outros, 
inclusive com representantes da equipe do governo de Mg.

Realização do evento “diálogos AFFeMg” em to-
das as diretorias Regionais. uma iniciativa da Associação 
que conta com o apoio da FuNdAFFeMg e tem o objeti-
vo de aproximar as entidades de seus Associados, levando 
informação, esclarecimento e prestação de serviços, nota-
damente a Assistência Jurídica e o serviço social, além da 
confraternização entre os Associados.

Realização dos encontros mensais com os Associa-
dos aposentados e os pensionistas, cujo objetivo é  informar e 
esclarecer sobre os temas em pauta seja na esfera federal ou 
estadual. essa iniciativa também conta com a participação 
das diretorias Regionais por meio de transmissão simultâ-
nea, com interatividade via internet –“TV web AFFeMg”. 

Apoio, em parceria com a cOOpseF, das atividades 
do coral Melodia, uma iniciativa cultural com participação 
exclusiva de Associados das duas entidades.

Apoio à Associação Receita solidária, cujo objetivo 
é a promoção de assistência e ajuda voluntária a entidades 
assistenciais sem fins lucrativos. 

Manutenção e celebração de novas parcerias, em for-
ma de convênios, com rede de ensino, escolas de idiomas e 
estabelecimentos comerciais.

Realização, em agosto, dos xVIII JOgOs AFFeMg, 
com a participação de mais de 900 pessoas, entre atletas, 
Associados e familiares, em 9 modalidades esportivas.

participação na “5ª conferência Nacional das carreiras 
Típicas de estado”, promovido pelo FONAcATe, em Brasília.

Realização de reuniões com o secretário de estado 
de Fazenda, sRH/seF, subsecretário da Receita estadual, 
Advogado geral do estado, todas relacionadas a demandas 
de interesse  envolvendo direitos dos Associados.

Apoio à realização da 8ª edição do prêmio Nacional 
de educação Fiscal, promovido pela FeBRAFITe, com a pre-
miação de escolas mineiras das cidades de curvelo e uberaba.

participação e apoio à sRH/seF para a realização 

do 4º encontro do programa de preparação para Aposen-
tadoria - ppA, em parceria com a FuNdAFFeMg, com o 
tema “saúde e qualidade de vida”. 

participação de audiências públicas e mobilizações 
políticas na câmara Federal e senado Federal envolvendo 
a pec 287 e pec 06, que extingue a previdência no Brasil.

de acordo com o calendário social da AFFeMg, fo-
ram realizados eventos de confraternização na sede e nas 
diretorias Regionais. em consonância com o objetivo de 
promover o congraçamento dos Associados, a Associação es-
timulou e apoiou encontros e reuniões nas superintendências 
Regionais e delegacias Fiscais em todo o estado.

 entrega da medalha de Honra ao Mérito Associati-
vo, para homenagear os Associados com mais de 50 anos de 
filiação à AFFeMg.

A Assistência Jurídica prestada pelo escritório 
“BHVA Borges, Hasenclever, Vasconcelos e Alves sociedade 
de Advogados”, contratado pela AFFeMg, continua aten-
dendo à demanda de 2.721 Associados, em ações individuais 
por grupos e também ações coletivas, que somam atualmen-
te 1.155 processos.

No âmbito do serviço social, ao longo do ano, fo-
ram prestados 1.034 atendimentos em multiplicidade de de-
mandas, como por exemplo,  acompanhamento em perícias, 
formação de processos de Isenção de Imposto de Renda, 
concessão, revisão e atualização de pensões e aposentado-
rias, visitas domiciliares, encaminhamento e recebimentos de 
pecúlios e seguros, entre outros.

ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS:

Ampliação da colônia de Férias II, em cabo Frio/RJ, 
com a construção de um prédio de 3 andares e cobertura, 
instalação de 33 apartamentos e reforma de 16 cabanas, 
remanescentes da estrutura atual. Além de maior conforto 
e melhores condições de prestação de serviço e atendimen-
to aos Associados, dependentes e convidados, a nova colônia 
contará também com ampliação da área administrativa e do 
centro de convivência. 

Reformas de melhoria nas diretorias Regionais, vi-
sando sempre a manutenção do patrimônio, dando sempre 
boas condições de atendimento ao Associado.

  Melhorias na colônia de Férias I, em porto segu-
ro/BA (compra de 90 redes, troca de armários e pisos dos 
apartamentos, troca de dois reservatórios térmicos); na co-
lônia de Férias II, em cabo Frio/RJ (compra de lavadora de 
alta pressão, de geladeira, receptores sKY) e na colônia de 
Férias III, em guarujá/sp (troca de toldos e do sistema de 
aquecedores a gás, conserto do elevador social). 

Treinamento e capacitação das colaboradoras aten-
dentes das diretorias Regionais e encarregadas das colônias 
de férias, para o desempenho das atividades administrativas 
e financeiras da AFFeMg.  

estas são, em síntese, as principais ações e os resul-
tados alcançados no exercício de 2018. A diretoria procurou 
manter-se fiel ao propósito de garantir a transparência dos 
atos de gestão e das ações políticas, classistas, sociais, admi-
nistrativas e financeiras que envolvem a vida da Associação, 
mediante a publicação periódica no Jornal “AFFeMg Notí-
cias”, no site, por e-mail e sMs, e sempre que for demanda-
da pelos Associados.  

sinval pereira da silva
diretor-presidente gestão 2016/2018
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BAlANçO
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018- Valores em R$1,00

ATIVO 31/12/2018 31/12/2017 pAssIVO 31/12/2018 31/12/2017
cIRculANTe 9.184.309,11 6.921.216,11 cIRculANTe 3.774.699,68 4.413.306,90
disponibilidades 4.267.491,19 2.332.993,17 Fornecedores 398.859,74 304.230,57
contraprestações a receber 4.121.517,21 3.741.633,18 Obrigações preferenciais 147.435,13 267.075,48
pro-labore-seguradora 640.521,42 591.230,44 Obrigações Tributárias 52.219,74 15.620,15
Adiantamentos 83.007,42 88.392,69 seguros a repassar 2.364.703,93 3.259.049,43
Almoxarifado 48.747,56 53.696,07 provisões e encargos Trabalhistas 432.886,42 418.363,91
Outras contas ativas 23.024,31 113.270,56 credores diversos 182.320,22 148.967,36

Receitas antecipadas - colon.Férias  196.274,50  -   
NãO cIRculANTe 49.285.710,78 48.474.584,29 NãO cIRculANTe 241.187,84 361.134,15
ReAlIZáVel A lONgO pRAZO 7.663.098,15 8.955.428,61 exIgÍVel A lONgO pRAZO 241.187,84 361.134,15

Fundos de reservas vinculados 7.306.000,00 8.727.000,00 Receitas antecipadas - colon. Férias 99.677,00 328.678,50
contraprestações a receber - cob. Jurídica 194.664,04 182.257,56 depósitos Judiciais 141.510,84 32.455,65
depósitos Judiciais 141.510,84 32.455,65 devedores diversos 20.923,27 13.715,40

INVesTIMeNTOs 142.185,43 80.388,46 pATRIMÔNIO sOcIAl 54.454.132,37 50.621.359,35 
patrimônio social 37.539.252,29 33.527.317,41 

IMOBIlIZAdO /INTANgÍVel 41.480.427,20 39.438.767,22 Reserva de Reavaliação  16.914.880,38 17.094.041,94

TOTAl dO ATIVO 58.470.019,89 55.395.800,40 TOTAl dO pAssIVO 58.470.019,89 55.395.800,40

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO APURADO PARA O 
EXERCÍCIO DE 2018 - Comparativo com 2017 - Valores em R$

exercício de 
2018

exercício de 
2017

ReceITAs 18.894.732,58 18.215.257,66

contribuições de Associados 10.672.410,42 9.140.715,44

pro-labore - seguros 4.740.442,55 4.924.982,69

publicidades 8.800,00 21.520,00

Aluguéis de Imóveis 107.879,00 93.586,00

diárias - colônias de Férias 1.319.331,54 1.643.057,43

Recup. de custos - colônias e centro conv. 198.204,81 181.940,39

Recuperação de despesas - Rateios 1.255.224,18 1.309.087,11

Receitas Financeiras 569.737,52 831.262,01

Resultado de participação societária 22.702,56 -

despesAs (14.986.235,50) (13.939.871,82)

Assistenciais e Atividades classistas (6.765.533,59) (6.725.113,59)

pessoal Administrativo e lazer (4.053.493,16) (3.611.594,04

Administrativas (gerais e de Manutenção) (3.793.357,75) (3.119.815,41)

Financeiras (739,36) (1.707,83)

Tributárias (373.111,64) (451.408,13)

supeRáVIT ApuRAdO NO exeRcÍcIO 3.908.497,08 4.275.385,84

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXAS DO EXERCÍ-
CIO DE 2018 - Comparativo com 2017 - Valores em R$

exercício de 
2018 

 exercício de 
2017

FluxOs de cAIxA dAs ATIVIdAdes OpeRAcIONAIs

superávit apurado no exercício 3.908.497,08 4.275.385,84

contas de resultado credoras 18.894.732,58 18.215.257,66

contas de resultado devedoras -14.986.235,50 -13.939.871,82

Ajustes ao superávit: (não afetaram o caixa) 646.320,60 795.328,94

despesas de depreciação 715.696,92 716.049,91

equivalëncia patrimonial -22.702,56 30.232,82

Apropriação de receitas antecipadas 29.050,00 30.164,50

Outros ajustes -75.723,76 18.881,71

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

176.131,65 -8.141.185,49

contas a receber -379.884,03 -1.542.411,12

pro-labore - seguradora -49.290,98 855.284,16

Almoxarifado 4.948,21 3.450,44

Outras contas ativas 95.631,52 -10.085,65

Outras contas ativas a longo prazo 1.292.330,46 -8.845.251,22

Fornecedores 94.629,17 137.678,34

Obrigações preferenciais -83.040,50 18.150,65

seguros a repassar -894.345,50 1.201.062,97

provisões trabalhistas 14.522,51 9.149,97

credores diversos 229.627,10 31.785,97

Outras obrigações a longo prazo -148.996,31 0,00

cAIxA lÍQuIdO pROVeNIeNTe dAs ATIV. OpeRAcIONAIs 4.730.949,33 -3.070.470,71

FluxOs de cAIxA dAs ATIVIdAdes de INVesTIMeNTO

Imobilizados e intangível líquidos -2.757.356,90 -640.241,70

Investimentos -39.094,41 0,00

cAIxA lÍQuIdO usAdO NAs ATIV. de INVesTIMeNTO -2.796.451,31 -640.241,70

FluxOs de cAIxA dAs ATIV. de FINANcIAMeNTO 0,00 0,00

AuMeNTO lÍQuIdO de cAIxA e eQuIVAleNTes de 
cAIxA

1.934.498,02 -3.710.712,41

VARIAçãO lÍQuIdA dAs dIspONIBIlIdAdes 1.934.498,02 -3.710.712,41

caixa e equivalentes de caixa no início do período 2.332.993,17 6.043.705,58

caixa e equivalentes de caixa no fim do período 4.267.491,19 2.332.993,17
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DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL PARA O EXERCÍCIO 

FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 - Comparativo com 31/12/2017 - Valores em R$

patrimônio social Reserva de Reavaliação superávits Acumulados Total
saldo em 31.12.2016 29.045.179,91 17.281.911,89 -  46.327.091,80 
Realização parcial da reserva de reavaliação - (187.869,95) 187.869,95 -
Ajustes de exercício anterior - - 18.881,71  18.881,71 
superávit do exercício - - 4.275.385,84  4.275.385,84
Transferência para patrimônio social 4.482.137,50 - (4.482.137,50) -
saldo em 31.12.2017 33.527.317,41 17.094.041,94 - 50.621.359,35
Realização parcial da reserva de reavaliação - (179.161,56) 179.161,56 -
Ajustes de exercício anterior - - (75.724,06) (75.724,06)
superávit do exercício - - 3.908.497,08 3.908.497,08
Transferência para patrimônio social 4.011.934,58 - (4.011.934,58) -
saldo em 31.12.2018 37.539.251,99 16.914.880,38 - 54.454.132,37 

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO POR CENTRO DE CUSTOS APURADO 
PARA O EXERCÍCIO DE 2018 APURADO PARA O EXERCÍCIO DE 2018

AdMINIsTRATIVO AssIsTeNcIAl lAZeR TOTAIs

ReceITAs 17.415.747,40 - 1.478.985,18 18.894.732,58

contribuições de Associados 10.672.410,42 - - 10.672.410,42

pro-labore - seguros 4.740.442,55 - - 4.740.442,55

publicidades 8.800,00 - - 8.800,00

Aluguéis de Imóveis 107.879,00 - - 107.879,00

diárias - colônias de Férias - - 1.321.628,56 1.321.628,56

Recuperação de custos - colônia e centro conv. 40.986,47 - 154.921,32 195.907,79

Recuperação de despesas - Rateios 1.255.224,18 - - 1.255.224,18

Receitas Financeiras 567.302,22 - 2.435,30 569.737,52

Resultado de participações societárias 22.702,56 - - 22.702,56

despesAs (3.135.798,59) (9.423.647,29) (2.426.789,62) (14.986.235,50

pessoal (1.963.262,88) (3.085.132,57) (1.543.714,04) (6.592.109,49)

serviço de Terceiros (264.349,85) (631.770,80) (97.757,53) (993.878,18

sociais, Assistenciais, Atividades classistas - (3.508.710,79) - (3.508.710,79

Administrativas (gerais e de Manutenção) (895.228,24) (2.007.875,61) (614.582,19) (3.517.686,04

Financeiras (88,02) (553,43) (97,91) (739,36)

Tributárias (12.869,60) (189.604,09) (170.637,95) (373.111,64)

supeRáVIT / (dÉFIcIT) NO exeRcÍcIO 14.279.948,81 (9.423.647,29) (947.804,44) 3.908.497,08 

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

1.  CONTEXTO OPERACIONAL
A AFFeMg – AssOcIAçãO dOs FuNcIONá-

RIOs 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 de-
creto estadual nº 11.973, de 17 de julho de 1969, com 
prazo de duração indeterminado e registrado no car-
tório 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 ge-
rais (sINdIFIscO-Mg), pelos legítimos interesses da 
classe fiscal;

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

defender os interesses dos pensionistas de servi-
dor fiscal falecido, administrativa e judicialmente;

promover o congraçamento entre os funcioná-
rios fiscais, promovendo o bem-estar, a união e a in-
tegração social, desportiva, cultural e profissional de 
seus associados;

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

Manter intercâmbio com entidades congêneres 
nacionais e estrangeiras, incrementando a troca de in-
formações técnicas e jurídicas relativas às carreiras, 
cargos, funções, assuntos econômicos e fiscais, com ob-
jetivo de promover integração, congraçamento e de ofe-
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recer 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 indiretamen-
te, 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 apresenta-
das de forma comparativa com as do exercício findo em 31 
de dezembro de 2017.

3.  PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais diretrizes contábeis adotadas na ela-
boração das demonstrações contábeis podem ser assim 
resumidas:

As receitas e despesas são reconhecidas em confor-
midade com o regime contábil de competência do exercício;

Os investimentos em empresas controladas e coliga-
das foram avaliados pelo método de equivalência patrimo-
nial ou custo, conforme aplicável.

O ativo imobilizado é demonstrado ao custo de aqui-
sição, deduzido das depreciações que são calculadas pelo mé-
todo linear, a taxas que levam em consideração a vida útil 
econômica dos bens. está registrado pelo custo corrigido mo-
netariamente 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 demonstrados por valores de realização ou de 
exigibilidade.

4. DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

O saldo em 31/12/2018 no valor de 
R$4.267.491,19 (em 2017 de R$2.332.993,17) 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 31/12/2018 31/12/2017

caixa – fundo fixo 34.080,83 21.233,16

Bancos conta movimento 
– Fundo Rotativo Remu-
nerado

56.983,60 147.826,38

Valores em trânsito (1.284,99) (569,69)

Aplicações Financeiras 
em renda fixa 4.177.711,75 2.164.503,32

Saldo das disponibilida-
des financeiras em cur-
to prazo

4.267.491,19 2.332.993,17

5. CONTAS A RECEBER - Registra, principalmente, o saldo 
de contas a receber junto aos associados da AFFeMg até 
a data base de 31/12/2018, incluindo as contribuições dos 
associados, entre outras.

 conta 31/12/2018 31/12/2017

M e n s a l i d a d e s 
AFFeMg, prêmios 
de seguros de vida e 
outras consignações

4.121.517,21 3.738.833,18

Anunciantes – Jor-
nal AFFeMg 0,00 2.800,00

saldo de contrapres-
tações a receber 4.121.517,21 3.741.633,18

6. PRO-LABORE SEGURADORA - O saldo em 2018 no 
valor de R$640.521,42 (em 2017 de R$591.230,44), 
refere-se ao pro-labore a receber da cOMpANHIA VeRA 
cRuZ seguRAdORA, IcATu HARTFORd seguROs e 
MApFRe seguRAdORA.

7. ALMOXARIFADO - O saldo em 2018 no valor de 
R$48.747,86 (em 2017 de R$53.696,07), refere-
se ao bens em almoxarifado inventariados na data de 
31/12/2018, estando composto, principalmente, por 
material de escritório, limpeza, manutenção, alimentos, 
bebidas, entre outros.

8. FUNDOS PECUNIÁRIOS VINCULADOS- O saldo 
em 2018 no valor de R$7.306.000,00 (em 2017 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 31/12/2018 31/12/2017

Fundo de Investimento 
patrimonial

5.845.000,00 6.982.000,00

Fundo pecuniário de 
Investimento social

1.461.000,00 1.745.000,00

saldo 7.306.000,00 8.727.000,00

A constituição deste recurso originou-se de 
transferência das aplicações financeiras de curto pra-
zo 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 impor-
tância e conveniência na constituição destes fundos de 
reservas, como forma de assegurar a maior transparên-
cia na utilização dos recursos destinados à realização 
destes objetivos, quais sejam, (I) Investimento patrimo-
nial que, neste momento, é a ampliação e melhoramento 
da colônia de Férias de cabo Frio, cujo valor será equi-
valente a 60% do Resultado Orçamentário previsto/re-
alizado; (II) alocação de Fundo pecuniário para Inves-
timentos sociais cujo valor será equivalente a 15% do 
Resultado Orçamentário previsto/realizado, sendo que 
estes percentuais poderão ser alterados ou remanejados 
à critério da diretoria da AFFeMg.

9. CONTRAPRESTAÇÕES A RECEBER – CO-
BRANÇA JURÍDICA – saldo refere-se a contas a receber em 
atraso de mensalidades, cuja cobrança esteja sendo efetuada di-
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retamente pela área jurídica da AFFeMg, conforme descrito:
conta 31/12/2018 31/12/2017

cobrança jurídica 228.603,12 216.196,64

(-) provisão para crédi-
tos de liquidação duvi-
dosa

(33.939,08) (33.939,08)

saldo 194.664,04 182.257,56

10. INVESTIMENTOS 
estão assim demonstrados:

Valores em R$ exercício findo em
participações societárias 31/12/2018 31/12/2017

AFFeMg prestadora de serviços 
ltda.

102.646,03 79.943,47

cOOpseF 36.195,67 444,99

direito de uso 3.343,73 0,00

saldo final 142.185,43 80.388,46

INVESTIMENTO NA AFFEMG PRESTADORA DE 
SERVIÇOS LTDA.
exercício findo em 31.12.2018 31.12.2017

patrimônio líquido da empresa 
AFFeMg prestadora de serviços 
ltda.

102.648,29 79.945,23

percentual de participação da 
AFFeMg

99,9978% 99,9978%

patrimônio líquido Ajustado 102.646,03 79.943,47

Resultado apurado de equivalência 
patrimonial

22.702,56 (30.232,82)

11. IMOBILIZADO / INTANGÍVEL
está assim constituído: Valores em R$
 Taxas de deprec./Amort.

   exercício findo em   
31/12/2018 31/12/2017

Terrenos - 13.105.967,28 13.105.967,28

edificações diversos 29.562.452,94 29.562.452,94

Maquinas e equipamen-
tos

10 1.150.487,03 1.097.717,09

Móveis e utensílios 10 2.055.776,84 2.037.201,86

Veículos 20 289.089,75 238.751,00

computadores e perifé-
ricos

20 393.280,10 373.905,51

direito de uso de sof-
tware

20 89.572,52 89.572,52

direito de uso de telefô-
nico

20 - 3.343,73

Marcas, direitos e pa-
tentes

20 2.392,61 2.392,61

Instalações 10 125.447,31 125.447,31

Biblioteca 5 1.135,87 1.135,87

Imobilizações em anda-
mento

- 3.092.359,61 472.717,24

depreciação e amort. acu-
mulada

8.387.534,66 -7.671.837,74

Total – R$ 41.480.427,20 39.438.767,22

TESTE DE RECUPERABILIDADE EM 2018
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 Imobi-
lizado, 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 imobilizado e intangível, a administração entende que 
são as mesmas que já vinham sendo praticadas pela entidade.

Quando do encerramento do balanço de 2018 foi efe-
tuada a reavaliação patrimonial dos bens imóveis de proprie-
dade 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

30/11/2018 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.

10/11/2018 5.445.973,00

uberlândia Mg

Imóvel localizado na região 
central, com terreno irregu-
lar, com edificação medin-
do 270 m2 para a sede e 
250 m2 para o galpão.

01/11/2018 1.826.000,00

Montes 
claros Mg

Imóvel localizado no Bair-
ro Melo em Montes claros, 
com terreno medindo 500 
m2, com edificação medin-
do 146 m2 para a sede e 
171,43 m2 para o galpão.

30/11/2018 850.000,00 

Teófilo 
Otoni Mg

casa antiga e reformada, 
com terrenomedindo 357,2 
m2 , com edificação medin-
do 153,06 m2.

30/11/2018 465.000,00

gov. 
Valadares Mg

casa situada no Bairro 
esplanada, com terreno 
medindo 396 m2 e edifica-
ção sem determinação da 
área construída.

30/11/2018 750.000,00

poços de 
caldas Mg

Imóvel localizado no Bair-
ro Jardim do ginásio, com 
terreno medindo 360 m2 
e área construida medindo 
206,14 m2.

30/11/2018 968.340,00

pouso 
Alegre Mg

Imóvel localizado no Bair-
ro saudade /Bom Jesus, 
com terreno medindo 414 
m2 e área  construida 
medindo 262,5 m2.

30/11/2018 1.484.451,00

sete 
lagoas Mg

Imóvel localizado no Bair-
ro santa luzia, com terre-
no medindo 397,2607 m2  
e área construida medindo 
205,16 m2.

30/11/2018 670.000,00

Ipatinga Mg

Imóvel localizado na re-
gião central, com terreno 
medindo 335,13 m2 e 
área construida medindo 
221,79 m2.

22/11/2018 550.000,00

Varginha Mg

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

30/11/2018 1.302.283,00
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divinópolis Mg

Imóvel localizado no 
Bairro Jardim capitão 
silva, com terreno medindo 
405 m2 e área construída 
medindo 133,84 m2.

30/11/2018 1.210.000,00

guarujá sp

colônia de férias em gua-
rujá, medindo 1.134 m2, 
com área construida de 
2.634 m2, possuindo 36 
apartamentos completo, 
mais lazer e restaurante.

08/11/2018 9.500.000,00

uberaba Mg

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

29/10/2018 1.750.000,00

cabo Frio Mg

colônia de férias em cabo 
Frio, medindo 5.257 m2, 
com área construida sem 
determinação da metra-
gem, possuindo 36 caba-
nas, mais prédio comercial, 
lazer e restaurante.

30/11/2018 3.992.328,00

Belo 
Horizonte Mg

edificio sede da AFFe-
Mg, compartilhado com 
FuNdAFFeMg em 50% 
para cada entidade, loca-
lizado no Bairro Funcio-
nários, com 10 pavimentos 
de andares corridos, mais 
térreo e 2 sub-solos de ga-
ragens mais casa de força. 
com terreno medindo 560 
m2 e edificação total com 
3.992 m2.

16/10/2018
 

10.044.500,00
 

TOTAl - 46.408.875,00

12. FORNECEDORES
O saldo em 2018 no valor de R$398.859,74 (em 

2017 de R$304.230,57), refere-se à movimentação em 
aberto com fornecedores diversos na data do balanço.

13. OBRIGAÇÕES PREFERENCIAIS
As obrigações preferenciais em 2018 no valor de 

R$147.435,13 (em 2017 de R$267.075,48), estão repre-
sentadas na data do balanço pelos compromissos passivos 
junto a empregados, autônomos e tributos.

14. SEGUROS A REPASSAR
Os seguros a repassar em 2018 no valor de 

R$2.364.703,93 (em 2017 de R$3.259.049,43), estão re-
presentados pelas consignações passivas principalmente com 
a cOMpANHIA VeRA cRuZ seguRAdORA.

15. PROVISÕES E ENCARGOS TRABALHISTAS
O saldo das provisões e encargos trabalhistas em 2018 

no valor de R$432.886,42 (em 2017 de R$418.363,91) 
referem-se a férias e encargos de INss, FgTs e pIs inci-
dentes sobre tais verbas.

16. CREDORES DIVERSOS
O saldo junto a credores diversos em 2018 no valor de 

R$182.320,22 (em 2017 de R$148.967,36), está representado 
principalmente por fornecedores diversos e valores a classificar.

17. RECEITAS ANTECIPADAS
As receitas antecipadas em 2018 referem-se às an-

tecipações de recebimentos para utilização das colônias de 
Férias de cabo Frio, porto seguro e de guarujá sp no va-

lor de R$196.274,50 para operações de curto prazo e de 
R$99.677,00 para operações à longo prazo.

18. PATRIMÔNIO SOCIAL

O patrimônio social apresentou os seguintes valores:

patrimônio 
social

Reserva de 
Reavaliação

superávits 
Acumulados

Total

saldo em 
31.12.2016

29.045.179,91 17.281.911,89 0,00 46.327.091,80

Realização 
parcial da reava-
liação

0,00 (187.869,95) 187.869,95 0,00

Ajustes de exercí-
cios 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 patri-
mônio 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

Realização 
parcial da reava-
liação

0,00 (179.161,56) 179.161,56 0,00

Ajustes de exercí-
cios anteriores

0,00 0,00 (75.724,06) (75.724,06

superávit do 
exercício

0,00 0,00 3.908.497,38 3.908.497,38

Transf. para patri-
mônio social

4.011.934,88 0,00  (4.011.934,88) 0,00

saldo em 
31.12.2018

37.539.252,29 16.914.880,38 0,00 54.454.132,67

19. 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

31/12/2017 40 22 58 120

31/12/2018 41 22 53 116

AFFEMG ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS FISCAIS 
DO ESTADO DE MINAS GERAIS

 sinval pereira da silva geraldo sozinho  
 diretor presidente diretor Financeiro 

Joaquim coelho simões
diretor Administrativo Adjunto

Wander Moreira Vilela de Barros prata
contador – cRc – Mg 048651/O-4
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EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL

REPRESENTATIVIDADE DAS RECEITAS EM 2018

EVOLUÇÃO DO CAPITAL DE GIRO CIRCULANTE

REPRESENTATIVIDADE DAS DESPESAS EM 2018

FISCO CORRETORA DE SEGUROS LTDA
BALANÇO PATRIMONIAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018 - Comparativo com 2017  (Valores em R$

31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017

ATIVO pAssIVO

cIRculANTe 269.821,02 229.023,95 cIRculANTe 172.310,82 160.383,36

caixa 361,82 361,82 Fornecedores 4.109,58 3.936,43

Bancos- conta movimento 10,00 10,00 salários a pagar 25.173,62 25.155,63

Aplicações financeiras 93.898,41 18.510,10 Obrigações fiscais e sociais a recolher 39.181,35 25.831,43

clientes 75.031,00 118.158,37 provisões trabalhistas  52.398,01 55.735,50

Almoxarifado 175,29 842,00 Adiantamento de clientes 51.448,26 49.724,37

Impostos a recuperar 92.408,61 85.930,82 Outros credores - -

Outras contas ativas 7.935,89 5.210,84

NãO cIRculANTe 32.772,34 31.730,27 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 109.456,09 79.544,41

participações por Incentivos Fiscais 2.114,45 2.114,45 capital social 40.000,00 40.000,00

Reserva de lucros 69.456,09 39.544,41

IMOBIlIZAçÕes eM usO 10.383,89 8.127,75

Imobilizado 125.213,57 120.723,57

(-) depreciações (114.829,68) (112.595,82)

INTANgÍVel 1.879,71 3.093,78

Intangíveis Técnicos 30.621,81 30.621,81

(-) Amortizações (28.742,10) (27.528,03)

TOTAl dO ATIVO 302.593,36 260.754,22 TOTAl dO pAssIVO 302.593,36 260.754,22
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BAlANçO
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 

DE 2018    -   Comparativo com 2017 (Valores em R$)

31/12/2018 31/12/2017

Receita Bruta de serviços 1.144.299,83 1.086.311,80

prestação de serviços 1.144.299,83 1.086.311,80

(-) deduções da Receita

pIs (20.357,84) (16.458,04)

cOFINs (93.789,05) (75.828,71)

IssQN (28.632,04) (27.133,36)

devoluções (382,04)

(143.160,97) (119.420,11)

Receita líquida de serviços 1.001.138,86 966.891,69

despesas com pessoal (869.886,81) (809.573,58)

despesas gerais e de Manutenção (96.603,26) (199.362,71)

despesas tributárias (1.320,54) (1.718,24)

Outras receitas operacionais 1.512,65 8.847,74

(966.297,96) (1.001.806,79)

Resultado financeiro líquido

Receitas financeiras 1.371,24 2.326,97

(-) despesas financeiras (260,60) (234,70)

1.110,64 2.092,27

Resultado antes do IRpJ e csll 35.951,54 (32.822,83)

I.R.p.J. (3.774,91)

c.s.l.l.  (2.264,95)

(6.039,86)

(-) participação de empregados (5.910,12)

ResulTAdO lÍQuIdO dO peRÍOdO 29.911,68 (38.732,95)

DEMONSTRAÇÃO  DO  FLUXO  DE  CAIXA  PELO  
MÉTODO  INDIRETO  PARA  O  EXERCÍCIO FINDO 
EM 31/12/2018 - Comparativo com 2017 (Valores em R$) 

31/12/2018 31/12/2017
FluxOs de cAIxA dAs ATIVIdAdes OpeRAcIONAIs
Resultado do exercício 29.911,68 (38.732,95)
contas de resultado credoras 1.004.022,75 978.066,40
contas de resultado devedoras (974.111,07) (1.016.799,35)
Ajustes as sobras/perdas líquidas: (não 
afetaram o caixa)

3.717,93 14.570,11

despesa com depreciação/Amortização 3.717,93 3.241,65
Ajuste de exercício anterior - 11.328,46
Variações patrimoniais: (afetaram o 
resultado/receitas e despesas)

46.518,70 (30.939,33)

clientes 43.127,37 (69.888,09)
Almoxarifado 666,71 (238,56)
Outros direitos a curto prazo (9.202,84) 23.700,72
Outros direitos a longo prazo 0,00 0,00
Fornecedores 173,15 (5.615,51)
Outras Obrigações a curto prazo 11.754,31 21.102,11
Outras Obrigações a longo prazo - -
cAIxA lÍQuIdO pROVeNIeNTe dAs 
ATIVIdAdes OpeRAcIONAIs

 80.148,31 (55.102,17)

FluxOs de cAIxA dAs ATIVIdAdes de INVesTIMeNTO
Aquisições líquidas de imobilizado e intangível (4.760,00) (679,00)
cAIxA lÍQuIdO usAdO NAs 
ATIVIdAdes de INVesTIMeNTO

(4.760,00) (679,00)

FluxOs de cAIxA dAs ATIVIdAdes 
de FINANcIAMeNTO

- -

Aumento líquido de caixa e de 
equivalentes de caixa

75.388,31 (55.781,17)

Variação líquida das disponibilidades 75.388,31 (55.781,17)
caixa e equivalentes de caixa no início do 
período

18.881,92 74.663,09

caixa e equivalentes de caixa no fim do 
período

94.270,23 18.881,92

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA O 
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 - Comparativo com 2017(Valores em R$)

capital social Reserva de lucros lucros(prejuízos) Acumulados Total

saldos em  31 de dezembro de 2016 40.000,00 69.778,64 - 109.778,64

lucro / (prejuízo) líquido do exercício 0,00 0,00 (38.732,95) -38.732,95

distribuição de lucros 0,00 0,00 (2.829,74) (2.829,74)

Ajuste de exercício anterior 0,00 0,00 11.328,46 11.328,46

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

saldos em  31 de dezembro de 2017 40.000,00 39.544,41 - 79.544,41

lucro líquido do exercício 0,00 0,00 29.911,68 29.911,68

Transferência para Reservas 0,00 60.145,91 (60.145,91) 0,00

saldos em  31 de dezembro de 2018 40.000,00 69.456,09 - 109.456,09 

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
1- Contexto operacional:     
A Fisco corretora de seguros ltda. é uma sociedade limitada 
com sede e domicílio 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 automó-
veis, 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 Interpretações 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 demonstrados ao custo 
de aquisição deduzido das depreciações e amortizações calcu-
ladas pelo método linear a taxas que levam em consideração a 
vida útil do bem.

3- Capital Social:      
Nos exercícios de 2018 e 2017 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. eduardo lúcio de Menezes 
 Administradora sócio Administrador 
 cNpJ: 16.875.288/0001-88 cpF: 011.132.676-15

Wander Moreira Vilela de Barros prata
contador - cRc-Mg 048.651/O-4

cpF: 503.214.716-87
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Maio 2019

2018
AFFEMG PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL REFERENTE AO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2018 (em R$)

ATIVO 31.12.2018 31.12.2017 pAssIVO 31.12.2018 31.12.2017

cIRculANTe - - cIRculANTe - -

NãO cIRculANTe 109.856,16 79.945,23 NãO cIRculANTe 7.207,87 -

ReAlIZáVel A lONgO pRAZO 0,00 0,00 exIgÍVel A lONgO pRAZO 7.207,87 -

débitos de coligadas e controladas - - créditos de coligadas e controladas 7.207,87 -

Investimentos 109.856,16 79.945,23 pATRIMÔNIO lÍQuIdO 102.648,29 79.945,23

participações em outras empresas 109.453,35 79.542,42 capital social 46.460,00 46.460,00

participações por Incentivos Fiscais 402,81 402,81 Reservas de lucros 56.188,29 33.485,23

TOTAl dO ATIVO 109.856,16 79.945,23 TOTAl dO pAssIVO 109.856,16 79.945,23

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO APURADO PARA 
O EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2018  (em R$)

31.12.2018 31.12.2017

Receitas/despesas Operacionais

despesa c/pessoal 0,00 0,00

despesas gerais e de Manutenção 0,00 0,00

despesas Financeiras 0,00 0,00

despesas tributárias -7.207,87 0,00

Resultado c/participação societária 29.910,93 -30.233,48

ResulTAdO lÍQuIdO dO exeRcÍcIO 22.703,06 -30.233,48

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

31/12/2018 (em R$)

Exercício 2018 Exercício 2017

FluxOs de cAIxA dAs ATIVIdAdes OpeRAcIONAIs

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

22.703,06 (30.233,48)

contas de resultado credoras (7.207,87) -   

contas de resultado devedoras 29.910,93 (30.233,48)

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

(22.703,06) 30.233,48

direitos com pessoas ligadas 7.207,87 -

equivalência patrimonial (29.910,93) 30.233,48

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 - -

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO 
LÍQUIDO PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2018 (em R$)

capital 
social

Reserva de 
lucros

lucro 
(prejuízo) 
Acumulado

saldo em 31.12.2015 46.460,00 7.126,41 0,00

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

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

saldo em 31.12.2016 46.460,00 63.718,71 0,00

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

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

saldo em 31.12.2017 46.460,00 33.485,23 0,00

lucro líquido do exercício 0,00 0,00 22.703,06

Transferência da Reserva de lucros 0,00 22.703,06 -22.703,06

saldo em 31.12.2018 46.460,00 56.188,29 0,00

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

1- Contexto operacional:     
 A AFFeMg prestadora de serviços  é uma sociedade 
com sede e domicílio jurídico 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 profis-
sionais de áreas correlatas. editoração de bancos de dados de 
naturezas contábil e jurídica, dirigida ao FIscO e público exter-
no. editoração de manuais de legislação federal, estadual e mu-
nicipal. Intermediação de serviços como correspondente 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 con-
sonância com os dispositivos da lei das sociedades por Ações, 
incluindo pronunciamentos, Orientações e Interpretações emi-
tidas pelo comitê de pronunciamentos contábeis.  
        
3- Capital Social:      
 No exercício de 2018 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
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em 2018, pode-se destacar diver-
sas ações da AFFeMg com intuito de man-
ter e aprimorar os objetivos da Associação:
•	 Houve manutenção de dois importan-

tes pilares estatutários da AFFeMg: 
•	 Investimento na representação 

classista caracterizada pela de-
fesa, proteção de direitos e valo-
rização de seus membros;

•	 Incremento do patrimônio da 
entidade.

•	 No congresso Nacional, foram articu-
ladas ações de mobilização em defesa 
dos direitos constitucionais dos servi-
dores públicos; 

•	 A AFFeMg manteve-se ativa no con-
selho deliberativo da FeBRAFITe;

•	 em relação ao balanço patrimonial, foi 
iniciada a obra de ampliação da nova 
colônia de Férias II, em cabo Frio/RJ;

As demonstrações contábeis e 
Financeiras da AFFeMg registraram, em 
2018, um superávit de 3,9 milhões e au-
mento no capital de giro circulante, propi-
ciando um saldo disponível para cumprir 
com suas obrigações administrativas e 
financeiras, bem como a programação de 
investimento aprovada no Orçamento.

No ano passado, foi realizada uma 
avaliação individualizada de todos os imó-
veis da associação, os quais somam o valor 
de R$ 46,4 milhões de reais.

O Relatório de Administração des-
taca dois pontos considerados primordiais 
pela AFFeMg no ano anterior:
•	 Atividades sociais, Assistenciais e 

classistas: representa as mais rele-
vantes atividades da entidade, ou seja, 
são as despesas com a prestação de 
serviços aos Associados. Os gastos 

realizados nessa rubrica representam 
63% da receita de mensalidade.

•	 gestão administrativa e financeira: em 
comparação ao ano de 2017, as re-
ceitas com mensalidades associativas 
cresceram 16,7% e as despesas totais 
aumentaram 7,6%.

No que tange aos Indicadores de 
Balanço, são dadas as seguintes informações: 
•	 A capacidade de pagamento de com-

promissos financeiros tem o índice de 
1,935, ou seja, para cada R$1,00 de 
dívida, a AFFeMg dispõe de R$ 1,93 
em caixa para quitação;

•	 O índice de endividamento permane-
ceu 7%, ou seja, 7% do patrimônio 
social da entidade é suficiente para 
pagamento de todo o passivo da en-
tidade. Ao mesmo tempo, 93% do pa-
trimônio social da AFFeMg pertence 
inteiramente aos Associados; 

•	 A rentabilidade, que representa a ca-
pacidade de investimento da Associa-
ção, ficou em 6,7%. Ou seja, em 2018 
a AFFeMg poderia investir o corres-
pondente a 6,7% de todo o ativo, com 
apenas o superávit do exercício;

•	 O ativo permanente da AFFeMg está 
registrado em 41,4 milhões de reais, 
de acordo com a reavaliação patri-
monial de 2010. Vale reforçar que em 
2018 nova avaliação dos bens imóveis 
foi realizada, indicando novo valor de 
R$46,4 milhões de reais.

•	 por fim, antes de expor as demonstra-
ções contábeis, foram elencadas, no 
Relatório de Administração, as ativi-
dades sociais, assistenciais e classistas 
bem como as atividades administrati-
vas e financeiras realizadas em 2018.

BAlANçO

RELATÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO 
EXERCÍCIO DE 2018

P A R E C E R
O conselho Fiscal, após exame e análise dos Balanços patrimoniais e das demonstra-

ções Financeiras do exercício de 2018 e Balancetes da AFFeMg, bem como de suas coliga-
das, referentes ao período de janeiro a dezembro, conclui que se encontram em consonância 
com os dados e elementos escriturados de acordo com os princípios contábeis normalmente 
aceitos, opinando pela sua aprovação.

Belo Horizonte, 20 de maio de2019. 

Francisco Mota santos 
Relator

José Thomaz da silva
Vogal

Francisco lourenço dias
presidente

Jornalistas responsáveis elisângela colodeti - Mg-11036Jp, Raquel capanema - 10302-Mg proj. 
gráfico e diagramação carlos A c domingos - MTB 6050/Mg Impressão gráfica editora cedá-
blio ltda Tiragem 2160 exemplares


