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ASSEMBLEIA GERAL 
ORDINÁRIA – AGO

EDITAL DE 
CONVOCAÇÃO

        O Conselho de 
Administração da Associação 
dos Funcionários Fiscais do Es-
tado de Minas Gerais - AFFE-
MG, representado por seu 
Presidente, Francisco Mota 
Santos e a Diretoria Executi-
va da AFFEMG, representada 
por sua Diretora-Presidente, 
Maria Aparecida Neto Lacer-
da e Meloni, no uso das atri-
buições que lhes conferem os 
artigos 18, inciso I, 31, inciso 
II e 44, inciso VIl do Estatuto 
Social e, ainda, considerando 
o disposto no artigo 16, inciso 
II, também do Estatuto Social, 
convocam os senhores asso-
ciados efetivos para a Assem-
bleia Geral Ordinária (AGO), 
a ser realizada no dia 10 de 
junho de 2015, quarta-feira, 
às 14h30min, em primeira 
convocação e às 15h, em se-
gunda convocação, na sede 
da AFFEMG, na Rua Sergipe, 
nº 893, bairro Funcionários, 
Belo Horizonte/MG, no audi-
tório localizado no segundo 
andar, a fim de deliberar sobre 
o parecer do Conselho Fiscal, 
as demonstrações contábeis e 
o Relatório da Administração, 
relativos ao exercício de 2014, 
tendo em vista deliberação do 
Conselho de Administração.

Belo Horizonte, 22 de maio de 
2015.

Francisco Mota Santos
Presidente do Conselho de 

Administração

Maria Aparecida Neto Lacerda e 
Meloni

Diretora-Presidente

Equilíbrio econômico e 
crescimento permanente 

traduzem a vitalidade social 
e financeira da AFFEMG 

O Relatório de Administração e as Demonstrações Contábeis e Financeiras, 
referentes ao exercício de 2014 são apresentados nesta edição 

especial do AFFEMG Notícias. Ao tornar público esse balanço, a AFFEMG demonstra a todos 
os Associados que a gestão patrimonial e financeira e as ações sociais e classistas estão em 
plena harmonia e retratam fidelidade aos objetivos estatutários da Entidade.

Destaca-se no balanço patrimonial, a aquisição do imóvel no centro de Juiz de Fora 
para a construção da nova sede da Diretoria Regional Mata. No terreno, localizado na Oscar 
Vidal, nº 100, está sendo construído um edifício de cinco andares que irá proporcionar melhores 
condições de acesso, espaço e conforto para todas as atividades e serviços da AFFEMG e 
FUNDAFFEMG.

Ainda na questão patrimonial, foram realizados investimentos nas Diretorias Regionais 
Paranaíba, Sul, Oeste, Mucuri e Metalúrgica e também no auditório e centro de convivência 
da sede em BH.

Já no Balanço Social, é importante ressaltar a intensificação das atividades classistas com 
a realização de múltiplos encontros, reuniões da diretoria e profissionais dos serviços de assistência 
jurídica e social que aconteceram nas Diretorias Regionais da AFFEMG em todo o Estado. 

Com forte representatividade nas mobilizações políticas e sociais de defesa do direito 
dos trabalhadores, do serviço público e dos servidores, a AFFEMG participou de encontros, 
reuniões, seminários, manifestações, atos e audiências públicas, na Assembleia Legislativa e no 
Congresso Nacional em defesa de pautas específicas de interesse dos Associados. Participação 
que foi realizada individualmente e em conjunto com outras entidades de servidores públicos. 

O período eleitoral implicou em oportunidade para realização de muitas reuniões 
com candidatos ao Parlamento e ao Governo de Minas, inclusive na própria sede, em Belo 
Horizonte. O objetivo desses encontros sempre foi o de sensibilizar para as arbitrariedades, 
agressões a direitos e injustiças cometidas contra os servidores públicos e, em particular, contra 
os Auditores Fiscais da Receita Estadual, ativos, aposentados e os pensionistas, e chamar 
atenção dos candidatos para a necessidade de correção destas situações e o estabelecimento 
de canais de diálogo com o Poder Público.  

Intensa atividade classista, evolução patrimonial e um superávit total da ordem de 3,2 
milhões de reais representam a vitalidade da Entidade. O resultado desse equilíbrio econômico 
e crescimento permanente é fruto de muito trabalho, grande dedicação e do conjunto dos 
Diretores, Conselheiros, funcionários da AFFEMG e dos próprios Associados.  

Assim, ao apresentar as contas de 2014, a Diretoria agradece o trabalho e a confiança 
de todos e conclama: vamos acreditar e mãos à obra!

Conselho Fiscal Conselho administração
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Em cumprimento ao disposto no inciso VII, do artigo 44, do Estatuto Social da AFFEMG, 
a Diretoria Executiva, representada pela Diretora Presidente, Maria Aparecida Neto Lacerda e 
Meloni, submete a esse Respeitável Conselho de Administração e aos Associados o presente 
Relatório da Administração, as Contas e Demonstração de Resultados referentes ao exercício 
de 2014.

 Do balanço patrimonial da AFFEMG, que apresentamos a seguir, depreende-se que os 
fundamentos que orientam a gestão patrimonial e financeira e também as ações sociais e clas-
sistas da Entidade estão em plena harmonia e retratam um quadro de fidelidade aos objetivos 
estatutários, com equilíbrio econômico e crescimento permanente. 

Em 2014, um importante passo foi dado no sentido de capacitar a maior Diretoria Re-
gional da AFFEMG, a Mata.  Para tanto, foi adquirido um imóvel na Rua Oscar Vidal, nº 100, 
centro, na cidade de Juiz de Fora, onde está sendo construído um edifício de cinco andares 
para abrigar a nova sede da Diretoria Regional e dotá-la de melhores condições de acesso, 
espaço e conforto para todas as atividades e serviços da AFFEMG e FUNDAFFEMG.

 Outros investimentos também foram realizados nas Diretorias Regionais Paranaíba, Sul, 
Oeste, Mucuri e Metalúrgica e também no auditório e centro de convivência da sede em BH.

O Balanço social apresenta a intensificação das atividades classistas, com múltiplos 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 Legislativa 
e no Congresso Nacional em defesa de pautas específicas de interesse dos Associados, indi-
vidualmente e em conjunto com outras entidades de servidores públicos. O período eleitoral 
implicou em oportunidade para realização de muitas reuniões com candidatos ao Parlamento 
e ao Governo de Minas, inclusive na própria sede, em Belo Horizonte. O objetivo desses 
encontros sempre foi o de sensibilizar para as arbitrariedades, agressões a direitos e injustiças 
cometidas contra os servidores públicos e, em particular, contra os Auditores Fiscais da Receita 
Estadual, ativos, aposentados e os pensionistas, e chamar atenção para a necessidade de 
correção destas situações e ao estabelecimento de canais de diálogo com o Poder Público.  

A Demonstração de Resultado do Exercício e o Patrimônio Social apresentam um supe-
rávit total da ordem de 3,2 milhões de reais.

 A seguir, apresentamos as principais ações desta Administração registradas no exercício 
de 2014. 

NOSSOS DESTAQUES:

Reuniões, encontros, congraçamento e lazer 
Neste conjunto de atividades, que atendem ao inciso IV, do artigo 3º do Estatuto Social, 

a AFFEMG realiza encontros que visam promover a integração social dos seus membros e 
proporcionar lazer por meio das colônias de férias.  São duas atividades importantes no le-
que de objetivos da Associação, a primeira consiste nos eventos festivos realizados na sede e 
nas Diretorias Regionais, cuja participação de Associados vem aumentando a cada ano. Em 
2014, essas atividades corresponderam a 4,8 % da receita da AFFEMG. 

As colônias de férias que representam oferta de lazer para o Associado e sua família, 
também contribuem para a integração social dos membros da Entidade. Observa-se que a 
frequência nas colônias tem crescido a cada temporada. Assim, do ponto de vista econômico, 
verifica-se crescimento da receita decorrente de diárias e fornecimento de alimentação. Os 
recursos alocados para essa atividade estão na ordem de 6,7 % da receita de mensalidade 
da AFFEMG. 

Gastos com atividades sociais e classistas
As despesas que compõem o total desta conta constituem as mais relevantes prestações 

da AFFEMG, como o serviço social e a assistência jurídica, a realização de atividades desti-
nadas a reivindicações e defesa de direitos na esfera administrativa e política, o Encontro do 
Fisco e os Jogos AFFEMG, entre outros.  Em 2014, os gastos classistas representaram 28% da 
receita de mensalidades ante 19 % no ano anterior. Da análise, conclui-se que foram alocados 
mais recursos para atendimento das ações mais importante para a AFFEMG. 

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

fatório na medida em que o percentual de comprometimento deste item sobre a receita total 
reduziu em 5%. Os gastos com pessoal se mantiveram na mesma proporção do ano ante-
rior, não obstante o reajuste concedido aos funcionários. Já os gastos com manutenção da 
sede e das Diretorias Regionais foram reduzidos em 131 mil reais, o que foi possível graças a 

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014
renegociação de contratos, racionalização 
de custos e critérios rígidos na execução das 
despesas. 

Indicadores de balanço

1. A capacidade de pagamento de com-
promissos financeiros e de aumento do 
capital de giro está representado em 
2,04, ou seja, para cada R$ 1,00 de dí-
vida a AFFEMG dispõe de R$ 2,04 em 
caixa.

2. O índice de endividamento reduziu 
para 7%, ou seja, apenas 7% do patri-
mônio social da AFFEMG é suficiente 
para pagamento de todo o passivo da 
Entidade. Ou ainda em outras palavras, 
de todo o patrimônio social da AFFEMG, 
93% pertence inteiramente ao Associado.  

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

4. O ativo permanente da AFFEMG está 
registrado em 35,7 milhões de reais, sem 
considerar a correção monetária, vedada 
pela Receita Federal desde 1996. Essa 
avaliação corresponde à última reavalia-
ção patrimonial realizada em 2010.

ATIVIDADES SOCIAIS E CLASSISTAS:

1. A Diretoria participou de todas as reu-
niões do Conselho Deliberativo da FEBRA-
FITE, inclusive em atos de mobilização no 
Congresso Nacional em busca de apoio 
político para aprovação de projetos de in-
teresse da classe, destacando aqui a gran-
de movimentação, com apoio de outras 
entidades que compõem o Fisco Fórum e 
a “Frente Mineira de defesa dos serviços 
públicos” e dos próprios Associados que 
formaram as delegações da AFFEMG, 
pela aprovação da PEC 555, 186 e 170.
2. No campo da representação classis-
ta, a Diretoria promoveu e participou de 
muitos encontros políticos na Assembleia 
Legislativa, articulando apoio para as de-
mandas da classe fiscal, ativos, aposen-
tados e pensionistas, outras vezes para 
impedir aprovação de medidas contrárias 
aos interesses dos Auditores Fiscais.  
3. Na agenda mensal da Entidade, fo-
ram realizados os Encontros de Associa-
dos Aposentados, que acontecem toda 
2ª quarta-feira do mês e também os En-
contros de Pensionistas que, por sua vez, 
acontecem na 2ª quinta-feira do mês.
4. No mês de agosto, realizou-se a 14ª 
Edição dos Jogos AFFEMG, com partici-
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pação de 365 desportistas inscritos, entre Associados e dependentes, da sede e Diretorias 
Regionais. Foram 10 modalidades esportivas envolvendo, aproximadamente 200 partidas.

5.  Lançamento do Programa “Provedores da Arte”. Uma iniciativa que possibilita o apoio 
à cultura mineira, nos termos da Lei Rouanet, por meio da qual, parte do imposto de renda 
devido pela pessoa física é destinado ao patrocínio de projeto cultural. No caso da AFFEMG, 
o apoio é destinado à Companhia de Teatro, Grupo Galpão.

6.   Promoção de ação judicial coletiva, visando a isenção do imposto de renda sobre um 
terço constitucional de férias, aprovada em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 
19/09/2014. A ação obteve tutela antecipada a favor de todos os associados da ativa.

7.   Encontro com o então Governador Antônio Anastasia, para tratar de questões de interesse 
geral da classe fiscal, inclusive a Lei Orgânica da Administração Tributária e a PEC 40, que 
altera o artigo 34 da Constituição Estadual, autorizando a liberação de servidor ativo eleito 
para presidir Associação de classe.

 8.  Realização do evento “Um dia com a AFFEMG” em todas as Diretorias Regionais, sempre 
com a presença de membros da Diretoria Executiva e dos profissionais do serviço social e 
assessoria jurídica. Esse evento tem por objetivo aproximar a Entidade de seus Associados, 
levando informações e prestando esclarecimentos sobre direitos, serviços e andamento das 
ações judiciais. 

 9. De acordo com o calendário social da AFFEMG, foram promovidos os eventos de con-
fraternização na sede e nas Diretorias Regionais, a saber: comemoração do aniversário de 
64 anos da Entidade; festas das mães; festas juninas; comemorações do dia dos pais e as 
confraternizações natalinas. 

10. Apoio ao Prêmio Nacional da Educação Fiscal da Febrafite. 

11.   Com o apoio da COOPSEF, a AFFEMG propiciou condições para continuidade das 
atividades do “Coral Melodia”, importante iniciativa dos Associados.

12. Apoio institucional à “Receita Solidária”. Entidade de natureza filantrópica, constituída de 
servidores da Secretaria da Fazenda de Minas Gerais. 

13. Realização do VI Encontro do Fisco Estadual Mineiro, com o tema: “Agir para a Constru-
ção de um Sistema Tributário Justo e Racional – A Sociedade Exige e o Fisco Responde”, reali-
zado em 19 de setembro, no Ouro Minas Palace Hotel, em Belo Horizonte, que contou com a 
participação de aproximadamente, 200 Associados de Belo Horizonte e Diretorias Regionais.

14. Em parceria com a COOPSEF e ASSEMINAS, a AFFEMG participou do Programa de Pre-
paração para a Aposentadoria – PPA, realizado pela Superintendência de Recursos Humanos 
da Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais.

15. Passeio guiado pelo serviço social com os Associados Pensionistas para a cidade de Poços 
de Caldas. Os custos da viagem são rateados entre os Associados participantes. 

16.  A AFFEMG é membro fundador da “Frente Mineira em defesa do serviço público”, 
coletivo de entidades de servidores públicos que defendem pautas comuns de interesse da 
sociedade e dos servidores públicos. Além de inúmeras mobilizações no Congresso Nacional 
pela aprovação da PEC 555 e PEC 186, a Frente Mineira promoveu três grandes eventos ao 
longo de 2014: Seminário “Inequidades do Sistema Tributário”, realizado nos dias 21 e 22 
de agosto de 2014, em parceria com a Faculdade de Direito da UFMG, em BH; Audiência 
Pública na ALMG pela aprovação da PEC 555 e Palestra “Autoritarismo no serviço público” 
no auditório da Superintendência da Receita Federal, em Belo Horizonte. 

17. Doação à Secretaria da Fazenda/MG dos porta-documentos da carteira funcional do 
Auditor Fiscal da Receita Estadual, em parceria com o SINDIFISCO/MG. 

18. Representando a FEBRAFITE, a AFFEMG participou da Audiência Pública na Comissão 
de Administração Pública da Câmara Federal, que debateu o PLC 381 que propõe normas 
gerais para julgamento de processo administrativo e fiscal no âmbito da Administração Tribu-
tária Federal, Estadual e Municipal. 

 
 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS:

1. Realização de reforma de ampliação e melhorias nas Diretorias Regionais em Uberlân-
dia, com fechamento das laterais da área de eventos. Em Varginha, foi construída a cober-
tura e iluminação da quadra, ampla reforma da cozinha e pintura da sede. Em Divinópolis, 
realizou-se a reforma e pintura da quadra. Em Teófilo Otoni, foi realizada a troca de piso e 
pintura da sede e na Regional Metalúrgica, em Ipatinga, foi finalizada a reforma da regional.

2. Aquisição do imóvel para instalação 
da nova sede da Diretoria Regional Mata, 
em Juiz de Fora e início da elaboração do 
projeto arquitetônico, que prevê a constru-
ção de um prédio com cinco andares para 
as atividades e atendimento dos serviços 
oferecidos pela AFFEMG e FUNDAFFE-
MG. 

3. Substituição de computadores, moni-
tores e impressoras na sede e em algumas 
Diretorias Regionais.

4. Realização do encontro das funcio-
nárias atendentes das Diretorias Regionais 
para treinamento e capacitação nas ativi-
dades administrativas, financeiras e relativas 
à prestação de serviços da AFFEMG, FUN-
DAFFEMG e da FISCO Corretora.

5. Realização do encontro com as En-
carregadas das colônias de férias para trei-
namento das atividades administrativas e 
financeiras da AFFEMG.

6. Compartilhamento com a FUNDAFFE-
MG, na proporção de 50%, dos custos da 
reforma do andar térreo da sede para insta-
lação e ampliação dos consultórios. 

7. Ações de divulgação e chamamento 
de novos Associados visando a ampliação 
do quadro social.

8. Reforma do auditório e espaço de 
convivência na sede, em Belo Horizonte.

Estas são, em síntese, as principais 
atividades implementadas no exercício de 
2014. Sem prejuízo do fiel cumprimento 
dos objetivos estatutários, notadamente, 
congregar e representar os Auditores Fiscais 
de Minas, a AFFEMG tem se empenhado 
em oferecer aos Associados orientação 
personalizada na relação funcional com as 
diferentes instâncias da Administração Pú-
blica Estadual, assistência social e jurídica, 
os melhores serviços, condições, oportu-
nidades e espaços adequados para inte-
gração e congraçamento entre os próprios 
Associados e suas famílias.  Aos investimen-
tos sociais e classistas correspondem, em 
volume e grandeza, os investimentos patri-
moniais, um equilíbrio que confirma a força 
e a prosperidade da Associação e que se 
encontram retratadas 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”. 

  
Maria Aparecida Neto Lacerda e Meloni

Diretora Presidente
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ATIVO 31/12/2014 31/12/2013 PASSIVO 31/12/2014 31/12/2013
CIRCULANTE 5.305.745,13 4.306.455,98 CIRCULANTE 2.597.395,90 2.603.133,68
Disponibilidades 2.662.080,84 1.791.881,31 Fornecedores 62.133,51 155.968,52
Contraprestações a receber 2.119.491,14 2.007.943,97 Obrigações Preferenciais 256.186,79 230.559,08
Pro-labore - Seguradora 421.278,55 380.056,18 Seguros a repassar 1.755.508,34 1.760.024,48
Estoques 48.513,63 37.433,99 Provisões e Encargos Trabalhistas 387.344,73 325.744,64
Outras contas ativas 54.380,97 89.140,53 Credores diversos 136.222,53 130.836,96
NÃO CIRCULANTE 35.883.484,88 33.671.371,68 NÃO CIRCULANTE 229.002,33 395.002,47
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 164.987,75 201.195,92 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 229.002,33 395.002,47
Contraprestações a receber - Cobrança Jurídica 170.541,35 236.364,44 Créditos com empresas ligadas 0,00 40.000,00
(-) Provisão para perdas (19.614,86) (49.229,78) Receitas antecipadas 229.002,33 355.002,47
Depósitos Judicias 108,62 108,62
Devedores Diversos 13.952,64 13.952,64
INVESTIMENTOS 165.807,57 29.797,15 PATRIMÔNIO SOCIAL 38.362.831,78 34.979.691,51

Patrimônio Social 20.694.441,41 17.118.228,89
Reserva de Reavaliação 17.668.390,37 17.861.462,62

IMOBILIZADO /INTANGÍVEL 35.552.689,56 33.440.378,61
TOTAL DO ATIVO 41.189.230,01 37.977.827,66 TOTAL DO PASSIVO 41.189.230,01 37.977.827,66

 BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014- Valores em R$

Exercício de 
2014

Exercício de 
2013

RECEITAS 15.879.882,04 14.183.141,79

Contribuições de Associados 8.810.246,41 8.436.856,13

Pro-Labore - Seguros 3.408.528,25 2.669.793,51

Publicidades 20.800,00 32.648,13

Aluguéis de Imóveis 77.874,00  73.464,00

Diárias - Colônias de Férias 1.732.752,66 1.257.269,16

Revendas de Mercadorias - Colônia e 
Centro Conv.

633.288,43 520.520,65

Receitas Financeiras 147.156,30 60.911,39 

Ganho de Capital 604,00 1.309,00

Resultado de participação societária 176.010,42 0,00

Recuperação de despesas 760.791,64 843.408,09 

Outras 111.829,93 286.961,73

DESPESAS (12.658.017,27) (11.324.743,70)

Assistenciais e Atividades Classistas (2.473.717,48) (1.681.684,01)

Pessoal (5.185.469,17) (4.567.759,43)

Administrativas (Gerais e de Manutenção) (4.298.745,35) (4.429.823,78)

Financeiras (708,65) (4.314,44)

Tributárias (273.882,69) (211.178,82)

Custo das Mercadorias Revendidas (425.493,93) (408.424,61)

Outras despesas – (21.558,61)

SUPERÁVIT APURADO NO EXERCÍCIO 3.221.864,77 2.858.398,09

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT APURADO PARA O EXERCÍCIO 
DE 2014 - Comparativo com 2013 - Valores em R$

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXAS DO EXERCÍCIO DE 
2014 - Comparativo com 2013 - Valores em R$

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 - Comparativo 
com 31/12/2013 - Valores em R$       

Patrimônio Social Reserva de Reavaliação Superávits Acumulados Total
Saldo em 31.12.2012 14.254.559,46 18.054.747,38 0,00 32.309.306,84
Realização parcial da reserva de reavaliação 0,00 -193.284,76 193.284,76 0,00
Ajustes de exercícios anteriores -188.013,42 0,00 0,00 -188.013,42
Superávit do exercício 0,00 0,00 2.858.398,09 2.858.398,09
Transferência para patrimônio social 3.051.682,85 0,00 -3.051.682,85 0,00
Saldo em 31.12.2013 17.118.228,89 17.861.462,62 0,00 34.979.691,51
Realização parcial da reserva de reavaliação 0,00 -193.072,25 193.072,25 0,00
Ajustes de exercícios anteriores 161.275,50 0,00 0,00 161.275,50
Superávit do exercício 0,00 0,00 3.221.864,77 3.221.864,77

Transferência para patrimônio social 3.414.937,02 0,00 -3.414.937,02 0,00

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

Exercício de 2014 Exercício de 2013
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Superávit apurado no exercício 3.221.864,77 2.858.398,09
Contas de resultado credoras 15.879.882,04 14.183.141,79
Contas de resultado devedoras -12.658.017,27 -11.324.743,70
Ajustes ao Superávit:  (não afetaram o caixa) 454.866,60 513.989,24
Despesas de depreciação 756.877,16 683.444,05
Equivalëncia patrimonial -176.010,42 18.558,61
Apropriação de receitas antecipadas -126.000,14 -188.013,42
Variações patrimoniais:  (afetaram o resultado/receitas e despesas) -138.619,23 -248.636,18
Contas a receber -152.769,54 -262.948,72
Estoques -11.079,64 -10.437,45
Outras contas ativas 34.759,56 4.413,79
Outras contas ativas a longo prazo 36.208,17 67.413,73
Fornecedores -93.835,01 -130.770,94
Obrigações preferenciais 25.627,71 -32.098,13

Seguros a repassar -4.516,14 115.586,76
Provisões trabalhistas 61.600,09 10.061,73
Credores diversos 5.385,57 -9.856,95
Outras obrigações a longo prazo -40.000,00 0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

3.538.112,14 3.123.751,15
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Aquisição de imobilizado e intangível líquidos -2.667.912,61 -1.752.998,77
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

-2.667.912,61 -1.712.599,77
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Financiamentos bancários 0,00 -173.459,72
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

- (173.459,72)
AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 870.199,53 1.237.691,66

VARIAÇÃO LÍQUIDA DAS DISPONIBILIDADES 870.199,53 1.237.691,66
Caixa e equivalentes de caixa no início do período 1.791.881,31 554.189,65
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período 2.662.080,84 1.791.881,31
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1.  CONTEXTO OPERACIONAL
A AFFEMG – ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS FIS-

CAIS DO ESTADO DE MINAS GERAIS se caracteriza como sen-
do pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, funda-
da 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 
prazo de duração indeterminado e registrado no Cartório de 
Registro Civil das Pessoas Jurídicas de Belo Horizonte em 30 de 
outubro de 1950.

A AFFEMG tem o objetivo social de congregar e de represen-
tar, 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 legíti-
mos interesses da classe fiscal;

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

Defender os interesses dos pensionistas de servidor fiscal falecido, ad-
ministrativa e judicialmente;

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

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

Manter intercâmbio com entidades congêneres nacionais e es-
trangeiras, 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 promoção funcional da classe;

Colaborar com a administração pública, quando neces-
sário;

Protestar e agir solidariamente, por todos os meios le-
gais, 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 conformi-

dade com a legislação aplicável e estão apresentadas de forma 
comparativa com as do exercício findo em 31 de Dezembro de 
2014.

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

Demonstrações Contábeis podem ser assim resumidas:
As receitas e despesas são reconhecidas em conformidade 

com o regime contábil de competência do exercício;

Os investimentos em empresas controladas e coligadas foram 
avaliados pelo método de Equivalência Patrimonial ou custo, con-
forme aplicável.

O ativo imobilizado é demonstrado ao custo de aquisição, dedu-
zido das depreciações que são calculadas pelo método linear, a taxas 
que levam em consideração a vida útil econômica dos bens. Está re-
gistrado pelo custo corrigido monetariamente até dezembro de 1995, 
sendo que a partir de 1996, com o advento da lei 9249/95, o imobi-

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014
lizado 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 31/12/2014 no valor de R$ 2.662.080,84 está 

representado pelos movimentos financeiros da Sede, das Diretorias 
Regionais e das Colônias de Férias na data do Balanço, tendo a 
seguinte composição:

Conta 31/12/2014 31/12/2013
Caixa – fundo fixo 12.110,49 19.717,37
Bancos conta movimento – Fundo Rotativo Remunerado 56.691,14 255.503,05
Valores em trânsito (6.031,95) (5.248,28)
Aplicações Financeiras em renda fixa 2.599.311,16 1.521.909,17

Saldo das disponibilidades financeiras 2.662.080,84 1.791.881,31

5. CONTAS A RECEBER - Registra, principalmente, o saldo de con-
tas a receber junto aos associados da AFFEMG até a data base 
de 31/12/2014, incluindo as contribuições dos associados, entre 
outras.

Conta 31/12/2014 31/12/2013
Mensalidades AFFEMG, prêmios de seguros 
de vida e outras consignações 2.069.160,74 1.949.328,57

Anunciantes – Jornal AFFEMG 400,00 0
Rateio FUNDAFFEMG 0 0
Credores diversos 49.930,40 58.615,40

Saldo de contraprestações a receber 2.119.491,14 2.007.943,97

6. PRO-LABORE SEGURADORA - O saldo no valor de R$ 
421.278,55 em 2014 e de R$ 380.056,18 em 2013, refere-
-se ao pro-labore a receber da COMPANHIA VERA CRUZ 
SEGURADORA.

7. ESTOQUES - O saldo no valor de R$ 48.513,63 em 2014  e 
de R$ 37.433,99  em 2013, refere-se ao estoque inventariado 
na data de 31/12/2014, estando composto, principalmente, por 
material de escritório, limpeza, manutenção, alimentos, bebidas, 
entre outros.

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

Em 31/12/2014, o saldo em cobrança pelo setor jurídico da 
AFFEMG é de R$ 170.541,35 (R$ 236.364,44 em 2013).

9. INVESTIMENTOS 
Estão assim demonstrados:                              Valores em R$

Exercício findo em

Participações Societárias 31/12/2014 31/12/2013

•	 AFFEMG Prestadora de Serviços Ltda. 165.362,58 29.352,16

•	 COOPSEF 444,99 444,99

•	 Saldo final 165.807,57 29.797,15

A - AFFEMG PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA.
Exercício findo em

31.12.2014 31.12.2013

•	 Patrimônio Líquido da empresa AFFEMG 
Prestadora de Serviços Ltda.

165.366,22 29.352,81

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

•	 Patrimônio Líquido Ajustado 165.362,58 29.352,16

•	 Dividendos recebidos 40.000,00 0,00

•	 Resultado apurado de equivalência 
patrimonial

176.010,42 0,00
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10. IMOBILIZADO / INTANGÍVEL
Está assim constituído:                                 Valores em R$

 Taxas de 
Deprec./
Amort.

Exercício findo em

 31/12/2014 31/12/2013 

· Terrenos - 13.105.967,28 10.905.967,28

· Edificações - 23.886.131,65 23.869.019,01

· Maquinas e Equipamentos 10 904.739,05 814.239,51

· Móveis e utensílios 10 1.712.408,24 1.575.955,47

· Veículos 10 316.515,43 316.515,43

· Computadores e Periféricos 10 283.211,48 255.184,61

· Direito de uso de software 10 65.313,36 58.034,24

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

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

· Instalações 10 102.995,06 102.329,10

· Biblioteca 5 1.135,87 1.040,89
· Benfeit. em propr. 
arrendadas - 27.098,17 27.098,17

· Imobilizações em andamento - 857.474,72 536.336,18

Depreciação acumulada  (5.716.037,09) (5.027.077,62)

Total – R$  35.552.689,56 33.440.378,61

TESTE DE RECUPERABILIDADE EM 2014
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 contá-
bil 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.

Em 2010, a Administração da AFFEMG efetuou ava-
liação dos bens imóveis da Entidade nos termos do CPC 
número 27 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis e 
da respectiva interpretação técnica determinada pelo ICPC 
número 10, em seus itens 21 a 24, tendo sido apurado o 
valor de R$17.632.735,42. Neste exercício de 2010, foi 
também efetuada a análise da vida útil remanescente dos 
bens imóveis.

11. FORNECEDORES
O saldo no valor de R$ 62.133,51 em 2014 e de R$ 

155.968,52 em 2013, refere-se à movimentação em aberto com 
fornecedores diversos na data do balanço.

12. OBRIGAÇÕES PREFERENCIAIS
As obrigações preferenciais no valor de R$ 256.186,79 em 

2014 e de R$ 230.559,08 em 2013, estão representadas na data 
do balanço pelos compromissos passivos junto a empregados, au-
tônomos e tributos.

13. SEGUROS A REPASSAR
Os seguros a repassar no valor de R$ 1.755.508,34 em 

2014 e de R$ 1.760.024,48 em 2013, estão representados 
pelas consignações passivas com a COMPANHIA VERA CRUZ 
SEGURADORA.

14. PROVISÕES E ENCARGOS TRABALHISTAS

O saldo das provisões e encargos trabalhistas no valor de 
R$387.344,73 em 2014 e de R$325.744,64 em 2013, referem-
-se a férias e encargos de INSS e FGTS incidentes sobre tais verbas.

15. CREDORES DIVERSOS
O saldo junto a credores diversos no valor de R$136.222,53 

em 2014 e de R$130.836,96 em 2013, está representado princi-
palmente pelas consignações passivas para o Clube Nevada, Clu-
be Juiz de Fora, Rede Dental entre outras.

16. RECEITAS ANTECIPADAS
As receitas antecipadas no valor de R$229.002,33 em 2014, 

estão representadas pelas antecipações de recebimentos para uti-
lização das Colônias de Férias de Cabo Frio, Porto Seguro e de 
Guarujá SP nas datas dos respectivos balanços.

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

Patrimônio 
Social

Reserva de 
Reavaliação

Superávits 
Acumulados

Total

Saldo em 31.12.2012 14.254559,46 18.054.747,38 0,00 32.309.306,84 
Realização parcial da reavaliação 0,00 (193.284,76) 193.284,76 0,00 
Ajustes de exercícios anteriores (188.013,42) 0,00 0,00 (188.013,42) 
Superávit do exercício 0,00 0,00 2.858.398,09 2.858.398,09 
Transferência para patrimônio Social 3.051.682.85 0,00 (3.051.682,85) 0,00 
Saldo em 31.12.2013 17.118.228,89 17.861.462,62 0,00 34.979.691,51
Realização parcial da reavaliação 0,00 (193072,25) 193.072,25 0,00 
Ajustes de exercícios anteriores 161.275,50 0,00 0,00 (161.275,50) 
Superávit do exercício 0,00 0,00 3.221.864,77 3.221.864,77
Transferência para patrimônio Social 3.414.937,02 0,00 (3.414.937,02) 0,00 
Saldo em 31.12.2014 20.694.441,41 17.668.390,37 0,00 38.362.831,78

18. QUADRO DE PESSOAL
Na data dos Balanços Patrimoniais, a composição do Qua-

dro 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

AFFEMG ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS FISCAIS 
DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.842452/0001-50
  Maria Aparecida Neto Lacerda e Meloni

Diretora-Presidente

Nelson de Oliveira Lopes
  Diretor Financeiro

Geraldo Sozinho
Diretor Administrativo

Wander Moreira Vilela de Barros Prata
Contador – CRC – MG 048651/O-4 
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Contribuições de Associados;  
8.810.246 ; 55% 

Pro-Labore - Seguros;  3.408.528 ; 
21% 

Publicidades;  20.800 ; 0% 

Aluguéis de Imóveis;  77.874 ; 1% 

Diárias - Colônias de Férias;  
1.732.753 ; 11% 

Revendas de Mercadorias - 
Colônia e Centro Conv. 

4% 

Receitas Financeiras;  147.156 ; 
1% 

Ganho de Capital;  604 ; 0% 

Resultado de participação 
societária;  176.010 ; 1% 

Recuperação de despesas;  
760.792 ; 5% Outras;  111.830 ; 1% 

REPRESENTATIVIDADE DAS RECEITAS EM 2014 

Assistenciais e Atividades 
Classistas;  2.473.717 ; 20% 

Pessoal;  5.185.469 ; 41% 

Administrativas (Gerais e de 
Manutenção);  4.298.745 ; 34% 

Financeiras;  709 ; 0% 

Tributárias;  273.883 ; 2% 

Custo das Mercadorias 
Revendidas;  425.494 ; 3% 

REPRESENTATIVIDADE DAS DESPESAS EM 2014 

31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013

ATIVO PASSIVO 

CIRCULANTE 311.180,56 163.826,69 CIRCULANTE 144.407,53 252.280,04

Disponibilidades 622,62 622,62 Fornecedores 5.979,74 1.608,72

Bancos - conta movimento 29.406,55 44.959,32 Salários a pagar 20.176,62 22.966,22

Aplicações financeiras 157.125,82 37.916,97 Obrigações fiscais e sociais a recolher 41.265,41 18.512,70 

Clientes 47.032,64 45.100,61 Provisões trabalhistas 40.953,54 50.981,60

Estoques - Almoxarifado 912,09 1.158,09 Adiantamento de Clientes 34.722,68 156.936,86

Impostos a recuperar 29.606,64 25.867,79 Outros credores 1.309,54 1.273,94

Outras contas ativas  46.474,20 8.201,29

NÃO CIRCULANTE 41.815,73 81.395,67 NÃO CIRCULANTE 43.624,69 49.870,33 

REALIZAVÉL A LONGO PRAZO 18.394,29 58.394,29 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 43.624,69 49.870,33 

Depósitos Judiciais 11.923,25 11.923,25 Depósitos Judiciais 11.923,25 11.923,25

Créditos com pessoas ligadas 6.471,04 46.471,04 Créditos de Empresas Ligadas 8.903,20 8.903,20 

Tributos Parcelados 22.798,24 29.043,88

INVESTIMENTOS 2.114,45 2.114,45 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 164.964,07 (56.928,01)

Participações por Incentivos Fiscais 2.114,45 2.114,45 Capital social 40.000,00 40.000,00 

Reserva de Reavaliação 415,50 1.138,95

IMOBILIZAÇÕES EM USO 18.096,43 20.370,69 Lucro/Prejuízos Acumulados 124.548,57 (98.066,96)

Imobilizado 119.916,65 122.563,60

(-) Depreciações (101.820,22) (102.192,91)

INTANGÍVEL 3.210,56 516,24

Intangíveis Técnicos 27.469,94 24.281,10

(-) Amortizações (24.259,38) (23.764,86)

TOTAL DO ATIVO 352.996,29 245.222,36 TOTAL DO PASSIVO 352.996,29 245.222,36

FISCO CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 17.454.802/0001-74
BALANÇO PATRIMONIAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014(Valores em R$)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE 
DEZEMBRO DE 2014    (Valores em R$)

Capital Social Reserva de Reavaliação Reserva de Lucros Acumulados Lucros (Prejuízos) Total

Saldos em  31 de Dezembro de 2012 40.000,00 2.182,83 0,00 (36.324,65) 5.858,18

Realização da Reserva de Reavaliação 0,00 (1.043,88) 0,00 1.043,88 0,00

Lucro / (Prejuízo) Líquido do Exercício 0,00 0,00 0,00 (62.786,19) -62.786,19

Saldos em  31 de Dezembro de 2013 40.000,00 1.138,95 0,00 (98.066,96) (56.928,01)

Realização da Reserva de Reavaliação 0,00 (723,45) 0,00 723,45 0,00

Distribuição de Lucros 0,00 0,00 0,00 (40.000,00) (40.000,00)

Lucro / (Prejuízo) Líquido do Exercício 0,00 0,00 0,00 261.892,08 261.892,08

Transferência para Reservas 0,00 0,00 124.548,57  (124.548,57) 0,00

Saldos em  31 de Dezembro de 2014 40.000,00 415,50 124.548,57 0,00 164.964,07
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31/12/2014 31/12/2013

Receita Bruta de Serviços 1.312.051,87 1.130.018,67

Prestação de serviços 1.312.051,87 1.130.018,67

(-) Deduções da Receita

PIS (8.528,34) (6.706,01)

COFINS (52.482,07) (41.264,61)

ISSQN (30.879,51) (22.961,29)

(91.889,92) (70.931,91)

Receita Líquida de Serviços 1.220.161,95 1.059.086,76

Despesas com pessoal (651.700,37) (666.843,12)

Despesas Gerais e de Manutenção (225.429,71) (415.923,96

Despesas tributárias -351,31 -514,51

Perdas de Capital 0,00 0,00

Outras Despesas Operacionais 0,00 0,00

Outras Receitas Operacionais – 1,08

(877.481,39) (1.083.280,51)

Resultado financeiro líquido

Receitas financeiras 13.019,52 7.927,96

(-) Despesas financeiras (4.923,88) (5.570,97)

8.095,64 2.356,99

Resultado antes do IRPJ e CSLL 350.776,20 (21.836,76)

I.R.P.J. (59.003,03) (26.955,60)

C.S.L.L. (29.881,09) (13.993,83)

(88.884,12) (40.949,43)

RESULTADO LÍQUIDO DO
PERÍODO

261.892,08 (62.786,19)

             

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO 
EXERCÍCIO DE 2014 (Valores em R$)

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

EM 31/12/2014
(Valores em R$)

31/12/2014 31/12/2013

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do Exercício 261.892,08 (62.786,19)

Contas de resultado credoras 1.325.071,39 1.137.947,71

Contas de resultado devedoras (1.063.179,31) (1.200.733,90)

Ajustes as sobras/perdas líquidas:  (não afe-
taram o caixa)

8.321,98 7.104,32

Despesa com Depreciação/
Amortização

8.321,98 7.104,32 

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

(117.815,94) 51.610,12 

Clientes (1.932,03) (22.139,58)

Estoques 246,00 (354,08)

Outros Direitos a Curto Prazo (42.011,76) (2.537,52)

Outros Direitos a Longo Prazo 40.000,00 0,00

Fornecedores 4.371,02 105,72 

Outras Obrigações a Curto Prazo (112.243,53) 84.870,02

Outras Obrigações a Longo Prazo (6.245,64) (8.334,44)

CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE 
DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

152.398,12 (4.071,75)

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Aquisições líquidas de imobilizado e 
intangível

(8.742,04) (6.271,00)

(490,00)

CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATI-
VIDADES DE INVESTIMENTO

(8.742,04) (6.761,00)

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Lucros Distribuídos para Sócios (40.000,00) 0,00

CAIXA LÍQUIDO USADO NAS 
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

-40.000,00 0,00

Aumento líquido de caixa e de 
equivalentes de caixa

103.656,08 (10.832,75)

Variação Líquida das 
Disponibilidades

103.656,08 (10.832,75)

Caixa e equivalentes de caixa no 
início do período

83.498,91 94.331,66

Caixa e equivalentes de caixa no fim 
do período

187.154,99 83.498,91 

Caixa e equivalentes de caixa no 
início do período

83.498,91 94.331,66

Caixa e equivalentes de caixa no fim 
do período

187.154,99 83.498,91

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES 
CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 
1- Contexto operacional:  

A Fisco Corretora de Seguros Ltda. é uma sociedade Limitada com sede e domicí-
lio jurídico na cidade de Belo Horizonte-MG, sendo seu objeto social corretagem 
e administração de seguros nos ramos de vida e acidentes pessoais, elementares 
e automóveis, bem como a corretagem de plano de saúde   

2- Principais práticas contábeis: 

A) As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as prática 
contábeis adotadas no Brasil, em consonância com os dispositivos da Lei 
das Sociedades por Ações, incluindo Pronunciamentos, Orientações e Inter-
pretações 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 calculadas pelo 
método linear a taxas que levam em consideração a vida útil do bem.
 3- Capital Social:  
No exercício de 2014 o capital social é de  R$ 40.000,00, divididos em 
40.000 quotas, no valor nominal de R$ 1,00 cada uma, totalmente in-
tegralizadas pelos sócios em moeda corrente do país e distribuídas entre 
os sócios da seguinte forma e proporção:
 Qtde Quotas Valores R$
AFFEMG Prestadora de Serviços Ltda 39.999 39.999,00
Eduardo Lúcio de Menezes 1 1,00
Total 40.000 40.000,00
 AFFEMG Prestadora de Serviços Ltda.

Administradora - CNPJ: 16.875.288/0001-88
Eduardo Lúcio de Menezes

Sócio Administrador - CPF: 011.132.676-15
Wander Moreira Vilela de Barros Prata
Contador - CRC-MG 048.651/O-4

CPF: 503.214.716-87
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AFFEMG Prestadora de serviços LTDA
BALANÇO PATRIMONIAL REFERENTE AO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2014                                   (Em R$) 
        

ATIVO 31.12.2014 31.12.2013 PASSIVO 31.12.2014 31.12.2013

CIRCULANTE - - CIRCULANTE - -

NÃO CIRCULANTE 165.366,22 29.352,81 NÃO CIRCULANTE - -

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 0,00 28.950,00 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO - -

Débitos de Coligadas e Controladas - 28.950,00

PERMANENTE 165.366,22 402,81 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 165.366,22 29.352,81

Investimentos 165.366,22 402,81 Capital Social 46.460,00 46.460,00

Lucro/Prejuízos Acumulados 118.906,22 (17.107,19)

TOTAL DO ATIVO 165.366,22 29.352,81 TOTAL DO PASSIVO 165.366,22 29.352,81

         

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA O EXERCÍCIO 
FINDO EM 31/12/2014 (Em R$)    
    

Capital
Social

Reserva
de Lucros

Lucro
(Prejuízo)

Total

Saldo em 
31.12.2012

46.460,00 0,00 -11.249,03 35.210,97

Prejuízo 
líquido do 
exercício

0,00 0,00 -5.858,16 -5.858,16

Saldo em 
31.12.2013

46.460,00 0,00 -17.107,19 29.352,81

Ajustes de 
exercícios 
anteriores

0,00 0,00 -28.950,00 -28.950,00

Lucro líquido 
do exercício

0,00 0,00 204.963,41 204.963,41

Transferência 
para Reserva

0,00 118.906,22 -118.906,22 0,00

Distribuição 
de lucros

0,00 0,00 -40.000,00 -40.000,00

Saldo em 
31.12.2014

46.460,00 118.906,22 0,00 165.366,22

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO APURADO 
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2014 (Em R$) 
    

31.12.2014 31.12.2013

Resultado c/Participação Societária 204.963,41 -5.858,16

Outras receitas/despesas operacionais 0,00 0,00

RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 204.963,41 -5.858,16

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

EM 31/12/2014                                       (Em R$)  

Exercício
2014

Exercício
2013

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

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

204.963,41 (5.858,16)

Contas de resultado credoras 204.963,41 -

Contas de resultado devedoras - -

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

28.950,00

Outros ajustes - -

Direitos com pessoas ligadas 28.950,00 -

CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS 
ATIVIDADES OPERACIONAIS

233.913,41 (5.858,16)

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Aumento dos investimentos via equivalência 
patrimonial

(164.963,41) 5.858,16 

Baixa de bens do imobilizado e intangivel - -

CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

(164.963,41) 5.858,16

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Lucros distribuidos (68.950,00) -

CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE 
FINANCIAMENTO

(68.950,00) -

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 - -
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NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014  
 

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 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 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 consonância com os dispositivos da Lei 
das Sociedades por Ações, incluindo Pronunciamentos, Orientações e Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis.  
 
3- Capital Social:       
No exercício de 2014 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

AFFEMG - Associação dos Funcionários Fiscais do Estado de Minas GeraisSócia Administradora
CNPJ.: 16842452/0001-50 

ATA  DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA AFFEMG
GESTÃO: 2013/2015

Aos 14 e 15 (quatorze e quinze ) dias do mês de Abril de 2015, na sala do Conselho de Administração – Sede da AFFEMG – a Rua Sergipe. 
893 – 11º andar – Bairro Funcionários  - Belo Horizonte – Reuniram os Conselheiros: Gílson Marcos Campos – Presidente, Adalberto Eustáquio Rodrigues 
Alves- Relator e José Nicácio da Silva- Vogal. No cumprimento de suas obrigações legais e de acordo com as disposições no artigo 54 do referido Estatu-
to, procederam a análise dos Balanços do Exercício de 2014 e Balancetes, e por amostragem, o exame das contas e da documentação comprobatórias 
referente ao período de janeiro /2014 a dezembro/2014

Por unanimidade, decidiram  emitir o seguinte parecer sobre as contas.

PARECER DO CONSELHO  FISCAL
O Conselho Fiscal, após exame  e análise  dos Balanços Patrimoniais e das Demonstrações Financeiras   do Exercício de 2014 e Balancetes  da AFFEMG , bem 

como suas coligadas, atinentes ao período de janeiro de 2014 a dezembro de 2014, conclui que se encontra em conformidade com os dados e elementos escriturados 
de acordo com os princípios contábeis normalmente aceitos, opinando pela sua aprovação.
         Para constar lavrou-se a presente Ata que vai assinada pelos membros do Conselho Fiscal.
Belo Horizonte,15 de Abril de 2015

Adalberto Eustáquio Rodrigues Alves - Relator
José Nicácio da Silva - Vogal

 Gílson Marcos Campos
Presidente do Conselho Gestão 2013/2015

EXPEDIENTE/Informativo da Associação dos Funcionários Fiscais do Estado de Minas Gerais
DIrETorIA EXECUTIVA:

Maria aparecida(papá) 
DIrETorA-PrEsIDENTE

eduardo de Souza aSSiS  
DIrETor VICE-PrEsIDENTE

patrícia david SaluM
DIrETorA-sECrETárIA

leonardo BorgeS
DIrETor-sECrETárIo ADjUNTo

nelSon de oliveira lopeS 
DIrETor-FINANCEIro

JoaquiM coelho SiMõeS
DIrETor-FINANCEIro ADjUNTo

geraldo Sozinho
DIrETor-ADMINIsTrATIVo

JoSé thoMaz da Silva
DIrETor-ADMIN. ADjUNTo

lenivanda o.M.BarBoSa
DIrETorA soCIAL

gilSon MagalhãeS teixeira
DIrETor-soCIAL ADjUNTo

DIrETorIA rEGIoNAL: 
Baixo rio Grande edson Martins de oliveira Centro Norte rubens Simão da rocha 
Mata edir da Silva Martins Metalúrgica pedro paulo Maia dos Santos Mucuri 
Marilia Schaper Soriano de Souza Norte redir Mendes de Sá oeste João Márcio 
gonçalves Paranaíba david araújo rio Doce Milton  guedes Metzker são Francisco 
Maria das dores caetano oliveira alves sudoeste carlos alberto Basso sul João 
Batista tadeu Vale do sapucaí ithamar valladares Meirelles 

CoNsELho DE ADMINIsTrAção:
Efetivos Ativos lucas rodrigues espeschit, nelson gomes dos Santos, nilton 
de oliveira, paulo pedro lessa Baptista Júnior, suplentes Ativos Maria inês 
vieira da Silva, onofre antônio Silveira Efetivos Aposentados Benjamin pereira 
arantes, cleber Juarez lucas gomes, Francisco lourenço dias, Francisco Mota 
Santos suplentes Aposentados antônio de lima castro, Walter José de Moraes 

CoNsELho FIsCAL:
adalberto eustáquio rodrigues alves, José nicácio da Silva, gilson Marcos 
campos, lupércio teixeira, antônio Júlio duarte, álvaro Ferreira de paula

jornalista responsável: Marília cruz - Mg-09760Jp Proj. gráfico e diagramação: 
carlos a c domingos – MtB 6050/Mg/designer Impressão: gráfica editora cedáblio 
ltda Tiragem: 2500 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
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Objetivo: Examinar  e manifestar sobre o Relatório da Administração e sobre as contas da Diretoria Exe-
cutiva referentes ao exercício de 2014 da AFFEMG e de suas coligadas.

Relator: Nelson Gomes dos Santos.
Aos Srs. Conselheiros:
Após exames  das demonstrações financeiras (Balanço Patr., Demonstrações de Resultados do Exercício, 

de Lucros/Prejuízos/Mutações do PL), dos gráficos e da leitura das notas explicativas, que compõem o “Relatório  da 
Administração”, da AFFEMG e de suas coligadas, tenho a manifestar:

Trata-se de relatório ref.  ao exercício 2014, elaborado comparativamente a 2013,  e que inicialmente 
destaca o que se estar fazendo na maior Regional, que é a Mata(aquisição de imóvel/instalação da nova sede) e, 
também, os  investimentos em outras regionais, cita-se Paranaíba, Sul, Oeste e Mucuri. O que se fez no auditório 
e centro de convivência da sede em BH. Diz da intensificação das atividades classistas, com inúmeros encontros e 
reuniões, serviços de assistência jurídica e social, na sede e nas regionais.Também, destaca o período eleitoral que 
implicou em oportunidade para realização de reuniões com candidatos ao parlamento e ao governo, objetivando 
abrir canais de diálogo com o poder público.  Deixa claro que a Demonstração de Resultado  e o Patrimônio Social 
apresentam um superavit  total de 3,2 milhões de reais.

Apresenta as principais ações da Administração no exercício de 2014, como as reuniões, encontros, 
congraçamentos e lazer. Destaca que os eventos festivos realizados nas regionais e na sede correspondeu  a 4,8% 
da receita da AFFEMG. Considerando a receita total que é de R$15.879.882,04(contribuições de assoc., pro-
-labore, diárias das colônias de férias e outras receitas do grupo), isso significa R$762.234,00. Afirma que a fre-
qüência nas colônias  tem aumentado a cada temporada, implicando crescimento da receita decorrente das diárias 
e fornecimento de alimentação. E que os recursos alocados p/ tal ativ. é de 6,7% da receita de mensalidades da 
AFFEMG(R$8.810.246,41 de Contribuições de associados).

Nota-se que as atividades Sociais e Classistas estão detalhadas no Relatório da Administração em 18 
pontos. Dentro da conta Gastos com Atividades Sociais e classistas,  estão o Serviço Social e Assistência Jurídica, 
Atividades Reivindicatórias e de Defesa de Direitos, o Encontro do Fisco, Reuniões do Conselho Deliberativo da FE-
BRAFITE e os Jogos AFFEMG. Em 2014, os gastos classistas representaram 28% da receita de mensalidades contra 
19% em 2013. Significa alocação de mais recursos para atendimento das ações mais importantes da AFFEMG, 
conf. à Administração.

Quanto a Gestão Administrativa e Financeira,  fala-se em desempenho satisfatório, justificado na redução 
de 5% sobre a receita total. No que diz respeito aos gastos com pessoal, não houve alteração em relação a 2013, 
sendo que  os gastos com manutenção da Sede e das Regionais foram reduzidos em 131 mil reais.  Justifica que 
tal redução foi graças a renegociações de contratos, racionalização de custos e critérios rígidos na execução das 
despesas.

Quanto aos Indicadores de Balanço, tem-se que a capacidade de pagamento de compromissos finan-
ceiros está em 2,04, vale dizer que para cada real de dívida a AFFEMG dispõe de R$2,04 em caixa.  Informa que 
o índice de endividamento reduziu para 7%, implicando que, c/ apenas 7% do patrimônio Social da AFFEMG, que 
é de R$38.362.831,78, paga-se todo o seu passivo que é um pouco mais de R$2.600.000,00.  Interpretando de 
outra maneira, pode-se dizer que 93% do Patrimônio Social pertence inteiramente ao associado. Registra-se, ainda,  
que a capacidade de investimento está em 7%, implicando que a cada ano pode-se investir até 7% de todo o ativo, 
apenas com o superavit do exercício. Ressalta que o A. Permanente da AFFEMG está registrado em 35,7 milhões de 
reais, vr. correspondente a última reavaliação patrimonial realizada em 2010.

Entre as notas explicativas, quanto as Disponibilidades Fin., o saldo em 2014 foi de R$2.662.080,84, 
contra R$1.791.881,31 em 31/12/2013. Refere-se Caixa(fundo fixo), Banco c/Mov., vrs. em trânsito e aplicação 
fin. em renda fixa.  Também, registra-se um saldo em Contas a Receber de R$2.119.491,14, em 31/12/2014, 
c/ R$2.007.943,97 em 31/12/2013. O Pro-Labore-Seguradora teve um saldo de R$421.278,55 em 2014 c/ 
R$380.056,18 em 2013. Isso é vr. a receber da Cia. Vera Cruz Seguradora. 

Quanto ao Quadro de Pessoal(Sede, Regionais e Colônias), registra-se um total de 124  pessoas em 
31/12/2014, contra 121 em 2013. Praticamente não houve alteração.

É demonstrado em gráficos: Evolução da Liquidez Geral, que sai de menos de 1 em 2010 para quase 
2 em 2014. Evolução do Endividamento Geral tem um ponto alto em 2009 de mais de 35% para uma situação 
bastante tranqüila de apenas 7% em 2014. O Superavit vem num crescente: 1.789.778;  2.151646; 2.858.398 e 
3.221.865. Isso nos últimos 4 anos. Evolução da Rentabilidade sobre o Ativo Total, saiu de 4,1% em 2010, 7,5% em 
2013 para 7,8% em 2014. Evolução do Capital de Giro Circulante passou de 1.703,322 em 2013 para 2.708.349 
em 2014. Evolução do Patrimônio Social, que em 2010 era de R$28.000.00 e em 2014 de R$38.363.765. O 
mesmo ocorreu com o Ativo Imobilizado, que em 2010 era de R$33.000.000,00, em 2014  R$35.719.430,00.

Quanto as receitas de 2014, registra que as maiores fontes são: 55% tem origem nas contribuições 
de associados e por ocasião do balanço correspondeu a R$8.810.246,00; Pro-Labore R$3.408.528,00 e que 

representa 21%. A diária das Colônias de Férias que 
teve receita de R$1.712753,00, corresponde a 11% 
da receita total. 

Nas despesas, 41% é pessoal e representou 
em 2014 R$5.185469,00. Em segundo lugar vem 
as Despesas Adm(gerais e de manutenção), no vr. 
de R$4.298.745,00 representando 34%. Aqui estão 
água, luz, telefone, limpeza, segurança, depreciação 
do imobilizado, como se diz, “manutenção da máqui-
na” que é a própria organização. As assistenciais e 
atividades classistas no vr. de R$2.473.717,00, repre-
sentando 20%.

Conforme demonstração de resultado do 
exercício, a Fisco Corretora de Seguros LTDA. 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, apresentou um resultado líquido de 
R$261.892,08, após deduzido IR e CSLL contra um 
resultado negativo de (62.786,19) em 2013. Já a  
AFFEMG Prestadora de Serviços LTDA., que tem um 
capital social de R$46.460,00 o seu resultado líquido 
foi de R$204.963,41 em 2014 contra, também um 
resultado negativo de (5.858,16) em 31/12/2013. 
Seu Patrimônio Líquido, incluindo reservas de lucros, 
registra em 31/12/2014, o vr. total de R$165.366,22.

O que foi aqui exposto, é uma reprodução 
resumida do “Relatório, contas, demonstrações contá-
beis e financeiras” apresentadas pela Administração, 
acompanhadas do parecer do Conselho Fiscal, que 
aprovou as contas do exercício de 2014.

Conclusão do Relatório do Conselho 
de Administração

Assim, considerando que as notas explicati-
vas dão um perfeito entendimento sobre as demonstra-
ções contábeis e que são comparativas, abrangendo os 
dois últimos exercícios; considerando que  referidas de-
monstrações foram elaboradas de acordo com os prin-
cípios de contabilidades geralmente aceitos e aplicados 
de maneira uniforme em relação ao exercício anterior; 
considerando a transparência pela qual a AFFEMG 
está sendo administrada; considerando que se execu-
ta na AFFEMG aquilo que foi devidamente planejado, 
evitando os improvisos; considerando que os atos da 
Administração são  praticados com responsabilidade, 
competência e profissionalismo; considerando que não 
se tem notícia de nenhum comentário negativo a res-
peito dos atos das Diretorias; considerando que indi-
cadores de balanço e os gráficos revelam  uma ótima 
posição da entidade AFFEMG;   o meu parecer é pela 
aprovação do “Relatório da Administração” bem como 
de suas contas, referentes ao exercício do ano de 2014, 
AFFEMG e Coligadas, em consonância, também, com 
o parecer do Conselho Fiscal.

Montes Claros, 17 de maio de 2015.

Nelson Gomes dos Santos
Relator
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