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AFFEMG NOTÍCIAS

Belo Horizonte

ASSEMBLEIA GERAL 
ORDINÁRIA  AGO

EDITAL DE 
CONVOCAÇÃO

O Conselho de Administração da 
AFFEMG, representado por seu Pre-
sidente, e a Diretoria Executiva da 
AFFEMG, representada por sua Di-
retora Presidente, no uso das atribui-
ções que lhes conferem os artigos 18, 
inciso I, 30, inciso II e 43, inciso VII 
e considerando o disposto no artigo 
16, inciso II, do Estatuto Social, con-
voca os senhores associados efetivos 
para a Assembleia Geral Ordinária 
– AGO, a ser realizada no dia 14 de 
junho de 2010, às 14h, em primeira 
convocação e às 14:30h, em segunda 
convocação, na sede da AFFEMG, na 
rua Sergipe, 893 – Funcionários, Belo 
Horizonte/MG, no auditório localiza-
do no segundo andar, a fim de deli-
berarem sobre o parecer do Conselho 
Fiscal e as contas da Diretoria Execu-
tiva, relativas ao exercício de 2009, 
conforme relatório do Conselho de 
Administração.

Belo Horizonte, 28 de maio de 2010.

Francisco Mota Santos
Presidente do Conselho 

de Administração

Maria Aparecida Neto Lacerda 
e Meloni

Diretora Presidente

O último ano da gestão 
2007/2009 foi marcado, 
sobretudo, pela contínua 
evolução da valorização do 

Gestão 2007/2009 deixa AFFEMG ainda mais forte

 Valorização patrimonial foi de 157% e os investimentos na área social foram intensificados

patrimônio da AFFEMG. De 2004 para 
2009, ele saltou de R$ 4,714 milhões 
para R$ 12,114 milhões, isto consi-
derando o custo efetivo de aquisição 
e não o valor de mercado. A valori-
zação do patrimônio, no período, foi 
de 157%. Não se trata da valoriza-
ção patrimonial que busca apenas o 
enriquecimento da Entidade, mas a 
construção de um patrimônio a ser-
viço dos interesses dos associados, 
ou seja, voltado para melhores con-
dições de atendimento às demandas 
e com mais conforto.

A valorização, no ano de 2009, 
decorre principalmente da construção 
da colônia de férias III, em Guarujá/SP, 
que será mais uma opção de lazer para 
os associados e seus dependentes; da 

construção da sede própria da Direto-
ria Regional Paranaíba, em Uberlândia, 
e das reformas das sedes das Regionais 
Oeste, em Divinópolis, e Norte, em 
Montes Claros. 

Na área social, foi importante 
para toda a classe a contratação do 
Escritório Sérgio Bermudes Advogados 
Associados, em Brasília, para acompa-
nhamento de ações jurídicas estratégi-
cas que tramitam nos tribunais supe-
riores; o apoio dado à realização da IV 
PLENAFISCO, Plenária Nacional do Fis-
co Estadual e Distrital e a participação 
nas campanhas salariais 2008 e 2009 
do Fisco. Foram promovidos ainda os 
IX Jogos AFFEMG e eventos comemo-
rativos do calendário da Entidade, na 
sede e em todas as unidades regionais. 
O que se verifica é a crescente partici-
pação dos associados nos eventos co-
memorativos da AFFEMG.

Outros setores de grande impor-
tância para os associados são o Serviço 
Social e o Jurídico da entidade. Além da 
continuidade das ações em andamento, 
surgiram também outras iniciativas e no-
vas demandas, fatos que decorrem do 
aprimoramento contínuo desses setores.JOGOS AFFEMG em setembro de 2009

NOVA SEDE regional de Uberlândia, novembro de 2009
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A Diretoria Executiva da AFFEMG, 
gestão 2007/2009, repre-
sentada pelo seu Diretor 
Presidente, Sinval Pereira da 

Silva, e gestão 2010/2012, represen-
tada pela Diretora Presidente, Maria 
Aparecida Neto Lacerda e Meloni, em 
cumprimento à exigência determinada 
pelo inciso VII, do artigo 43, do Esta-
tuto Social da AFFEMG, submete a 
esse Egrégio Conselho de Administra-
ção e aos seus associados, o presente 
Relatório da Administração referente 
ao exercício de 2009.

  O principal fato administrativo 
e financeiro ocorrido no exercício de 
2009 foi a aprovação do projeto e iní-
cio das obras de construção da colônia 
de férias III, em Guarujá/SP, na praia 
da Enseada, em terreno de 1.134 me-
tros quadrados adquirido em junho de 
2008, que propiciará mais uma alter-
nativa de lazer e turismo aos associa-
dos e seus dependentes. 

  Atendendo a uma antiga reivin-
dicação dos associados da Regional 
Paranaíba, foi construída e inaugurada 
a sede própria da Diretoria em Uber-
lândia/MG, em um  terreno com 580 
metros quadrados, adquirido em agos-
to de 2008, localizado na rua Tenente 
Virmondes, 790, no centro daquela ci-
dade. Outras realizações voltadas para 
a ampliação e melhorias patrimoniais, 
igualmente significativas, serão confir-
madas a seguir, no presente relatório. 

  Na busca da contínua valoriza-
ção do Fisco, o fortalecimento e a valo-
rização da carreira, a AFFEMG apoiou, 
inclusive financeiramente, a realiza-
ção da IV Plenária Nacional do Fisco 
Estadual e Distrital, uma iniciativa da 
Fenafisco e Sindifisco/MG; participou 
das reuniões do Conselho Deliberativo 
Ampliado do Sindicato, das Assem-
bleias Gerais Extraordinárias e foi ativa 
em todos os movimentos e ações da 
campanha salarial 2009/2010. 

Também promoveu  a realização da 

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

EXERCÍCIO DE 2009
IX edição dos Jogos AFFEMG; deu con-
tinuidade à agenda de  reuniões do Ser-
viço Social em todas as Diretorias Regio-
nais; manteve os serviços de assistência 
jurídica acompanhando, promovendo e 
fortalecendo a abertura de novas frentes 
de defesa de direitos da classe e ainda, 
manteve os tradicionais eventos come-
morativos do calendário da Entidade. 
Destaca-se também a participação da 
AFFEMG em todas as reuniões do Con-
selho Deliberativo da FEBRAFITE e no 
seu Congresso Nacional e Internacional 
realizado em Natal/RN. 

 A Demonstração de Resultado 
do Exercício apresenta um superávit 
total da ordem de R$ 933 mil reais.

Apresentamos, a seguir, as princi-
pais ações dessa Administração regis-
tradas no exercício de 2009:

   
ATIVIDADES SOCIAIS E CLASSISTAS 

 
1.  A AFFEMG participou de to-

das as reuniões e Assembleias reali-
zadas pelo Conselho Deliberativo da 
FEBRAFITE, inclusive do VII Congres-
so Nacional e II Internacional da Fe-
brafite, realizado em julho, em Natal/
RN, cujo tema foi  “Fisco e Sociedade: 
quando todos reúnem forças, o resul-
tado fica melhor”. Desde 1993, esse 
evento anual é tido como um dos mais 
importantes do Fisco no País, sempre 
tratando de temas técnicos e sobre a 
importância do papel do Fisco como 
atividade essencial para Sociedade. 

 
Participação em várias ações de  2. 

interesse  da  classe fiscal em parceria 
com o Sindifisco/MG, como reuniões 
com o Secretário de Estado da Fazenda e 
com o Subsecretário da Receita Estadual 
voltadas para as reivindicações da cam-
panha salarial 2009/2010.  

3.  A AFFEMG, em conjunto com 
o Sindifisco/MG, participou de  duas 
audiências públicas na Assembleia Le-

gislativa de Minas Gerais. A primeira 
para debater os efeitos dos Decretos 
que reestruturam a SEF, determinando 
a extinção de Postos de Fiscalização. A 
a segunda tratou da transferência de 
atribuições da carreira Fiscal para ou-
tra carreira fazendária

 
4.  Em agosto de 2009, em parceria 

com o Sindifisco/MG, a Associação pro-
moveu o II  Encontro de Aposentados, 
Aposentandos e Pensionistas, realizado 
na sede, em Belo Horizonte. O evento 
contou com o apoio da Febrafite e Fena-
fisco e discutiu o retorno da paridade e 
fim da taxação do inativo.

 
5. A AFFEMG contribuiu para a 

realização da IV PLENAFISCO pro-
movida pelo Sindifisco/MG em ju-
lho/2009, da qual participaram mais 
de 800 Auditores Fiscais de todo o 
Brasil, cujo tema foi “Autonomia da 
Administração Tributária: uma nova 
concepção de Estado”.

 6. Nos meses de agosto e se-
tembro de 2009, foi realizada a nona 
edição dos Jogos AFFEMG, com a par-
ticipação de associados esportistas da 
capital e de todo o Estado.

7. Em parceria com a FUNDAFFEMG, 
a Associação participou da realização 
de encontros e palestras nas superin-
tendências regionais da Fazenda em 
Belo Horizonte, Contagem e nas Dire-
torias Regionais da AFFEMG.  

8. O Serviço Social manteve a 
agenda de reuniões com os associa-
dos aposentados e pensionistas em 
todas as cidades sede das Diretorias 
Regionais, cujo objetivo foi informar, 
esclarecer as dúvidas mais frequentes 
e repassar orientações sobre a fruição 
dos benefícios assegurados aos servi-
dores. Também foi promovida a excur-
são para Araxá/MG.
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  9. A AFFEMG fortaleceu a pres-
tação de serviços de assistência jurídi-
ca direcionada à proteção dos direi-
tos funcionais dos associados. Além 
dos serviços prestados pelo Escritório 
contratado “Borges e Hasenclever 
Advogados Associados”, também foi 
contratado Escritório especializado 
em Brasília para acompanhamento de 
processos que já se encontram nos tri-
bunais superiores.

 
10. Na sede, em Belo Horizonte, 

foi realizada a V Feira de Artesanato 
da AFFEMG, com amostra de produtos 
artesanais produzidos por  associados e 
seus dependentes.

 
11.Manutenção e ampliação de 

convênios na área de odontologia, edu-
cação e lazer para os associados em todo 
o Estado.

 
12.Promoção de eventos de con-

fraternização na sede e nas Diretorias 
Regionais conforme o calendário da 
Entidade: festa de comemoração de 
59 anos da AFFEMG, do qual partici-
param mais de 400 associados; festas 
das mães; festas juninas; comemora-
ções do dia dos pais e confraterniza-
ções natalinas. 

 
13.Manutenção da programação 

mensal do Encontro de Pensionistas da 
região metropolitana, cuja programação 
inclui palestras educativas e culturais e 
informações sobre direitos, processos 
administrativos e ações jurídicas.

14. Em 2009, foi iniciada a reno-
vação do contrato da apólice de segu-
ro de vida coletivo, mediante a criação 
de uma nova apólice com caracterís-
ticas específicas para o grupo segura-
do objetivando a  sustentabilidade e 
manutenção da referida apólice. Esse 
trabalho da Fisco Corretora está sen-
do realizado em parceria com o Grupo 
Siena, empresa especializada no agen-
ciamento de seguro de vida.

15. Realização das Eleições 2009 
para a gestão trienal 2010/2012, com 
a participação democrática de mais de 
1.400 associados.  

ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 
E FINANCEIRAS 

 
Em fevereiro de 2009 teve iní-1. 

cio as obras de construção da Colônia 
de Férias III, em Guarujá/SP, em um 

terreno de 1.134 metros quadrados, 
na praia da Enseada, adquirido em ju-
nho de 2008. A nova colônia de férias 
terá área total construída de 2.200 
metros quadrados comportando 36 
apartamentos em sistema de flat, com 
piscina, sauna, área de churrasqueira 
e serviço de lanchonete. A aquisição 
da Colônia de Férias III foi decisão de 
AGE realizada em maio de 2007. 

Melhorias implementadas na 2. 
Colônia de Férias II, em Cabo Frio/RJ,                      
com a construção de sala de jogos e 
aquisição e substituição de mobiliário. 

Reforma na Colônia de Férias I, 3. 
em Porto Seguro/BA, como a troca de 
pisos internos e construção da calçada 
externa. Também foram adotadas medi-
das para a melhoria do conforto interno 
da colônia, como a troca de cortinas, 
instalação de aparelhos de ar-condicio-
nado no restaurante e substituição em 
alguns apartamentos, aquisição de ven-
tiladores, duas televisões, purificador de 
água e substituição da rouparia.

Início de ampla reforma da 4. 
sede da Diretoria Regional Norte, em 
Montes Claros/MG, comportando a 
demolição e construção do salão mul-
tiuso, com telhado termo acústico e 
novo piso, ampliação da área de aten-
dimento e substituição do telhado, 
pintura e troca de piso interno. 

 
5. Construção da sede própria da 

Diretoria Regional Paranaíba, em Uber-
lândia/MG, em terreno medindo 580 
metros quadrados, adquirido em agos-
to/2008. A obra foi iniciada no mês de 
julho e finalizada em novembro/2009. 
A construção seguiu os padrões de fun-
cionalidade da AFFEMG, visando pro-
piciar melhores condições de conforto 
e bem-estar no atendimento dos servi-
ços e também ser uma opção de lazer 
e prática de atividades físicas e de con-
fraternização para os associados.

6. Reforma e melhorias na sede da 
Diretoria Regional Oeste, em Divinópo-
lis/MG, com a reforma da fachada, do 
muro e rampa de acesso, novas instala-
ções nos dois banheiros sociais, constru-
ção de telhado sobre a laje e substitui-
ção do mobiliário.

 
7.  Pagamento de 12 das 15 par-

celas finais, referentes à compra do 
imóvel da Colônia de Férias II, em 
Cabo Frio/RJ, restando apenas 03 par-

celas para o ano de 2010.
 
8. Substituição de computadores, 

monitores e impressoras nas Diretorias 
Regionais e em alguns setores da sede 
em Belo Horizonte/MG.

 
9. Realização de encontro das 

funcionárias atendentes das Diretorias 
Regionais e encarregados das colônias 
de férias para treinamento e capaci-
tação nas atividades administrativas, 
financeiras e relativas à prestação de 
serviços da AFFEMG, FUNDAFFEMG 
e da FISCO Corretora.

Estas são, em síntese, as principais 
atividades implementadas no exercício de 
2009. Todas essas iniciativas foram possí-
veis de serem realizadas devido à continui-
dade de uma gestão responsável e austera 
com os recursos financeiros da Entidade.

Destaca-se, nesse exercício, a evo-
lução do patrimônio ativo da Entidade, 
que saltou, em valores contábeis, de R$ 
4,714 milhões de reais em 2004, para R$ 
12,114 milhões de reais em 2009, um 
aumento expressivo da ordem de 157% 
(cento e cinquenta e sete por cento). Isso 
sem considerar a valorização dos imóveis 
da AFFEMG a preço de mercado. 

Além disso, podemos citar a manu-
tenção da rentabilidade do superávit, o 
que demonstra o acerto da gestão finan-
ceira. Em 2004 esse índice apresentava-
se negativo em 12% (doze por cento), 
já em 2009 o mesmo alcançou patamar 
positivo de 6% (seis por cento).

Os investimentos em atividades as-
sociativas e patrimoniais, sejam eles os 
eventos de comemorações e confraterni-
zações, prestação de serviços sociais ou a 
aquisição de bens e direitos que resultarão 
em mais lazer e conforto para os associa-
dos, estão voltados para o fortalecimento 
do caráter associativo obedecendo os ob-
jetivos estatutários da Entidade.  

Para assegurar a transparência de 
seus atos, propiciar a participação de-
mocrática e o controle do associado, o 
que só é possível mediante a garantia do 
direito à informação, todas as medidas 
implementadas pela Diretoria, e aqui sin-
tetizadas, foram amplamente divulgadas 
no Jornal mensal “AFFEMG NOTÍCIAS” 
e  pelo site “www.affemg.com.br”. 

 
Sinval Pereira da Silva

Diretor Presidente da AFFEMG – Gestão 
2007/2009

Maria Aparecida Neto Lacerda e Meloni
Diretora Presidente da AFFEMG – Gestão 

2010/2012
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ATIVO Balanço 2009 Balanço 2008 PASSIVO Balanço 2009 Balanço 2008

CIRCULANTE 3.111.017,03 3.809.788,49 CIRCULANTE 3.374.766,28 2.812.401,81

Disponibilidades 1.441.924,94 2.109.436,58 Fornecedores 284.799,20  81.621,88 

Contraprestações a receber 1.159.909,55 1.151.849,69 Financiamentos 1.018.649,55  -   

Pro-labore - Seguradora 432.694,64 486.510,38 Obrigações Preferenciais 150.463,79  122.568,89 

Estoques 19.585,20 15.664,83 Seguros a repassar 1.433.124,60  1.989.235,21 

Outras Contas Ativas 46.437,32 40.535,68 Provisões e Encargos Trabalhistas 125.733,60  118.383,17 

Despesas Antecipadas 10.465,38 5.791,33 Créditos - Ogiva Empreendimentos 117.038,89  262.323,36 

Credores diversos 244.956,65  238.269,30 

NÃO CIRCULANTE 12.498.611,92 8.558.554,05 NÃO CIRCULANTE 2.403.958,49 665.633,68 

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 384.412,67 350.945,49 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 2.403.958,49 665.633,68 

Contraprestações a receber - 
Cobrança Jurídica 346.455,46  319.717,42 Financiamentos 2.037.299,10 0,00 

Depósitos Judicias 8.600,00 8.600,00 Depósitos Judicias 8.600,00 8.600,00 

Devedores Diversos 29.357,21 22.628,07 Créditos - Ogiva Empreendimentos 0,00  163.880,44 

Receitas antecipadas 358.059,39 493.153,24 

INVESTIMENTOS 77.123,52 290.680,86 PATRIMÔNIO SOCIAL 9.830.904,18 8.890.307,05 

Patrimônio Social 5.267.869,40 5.267.869,40 

IMOBILIZADO /INTANGÍVEL 12.037.075,73 7.916.927,70 Reserva de Reavaliação 834.651,56 860.631,79 

Superávit acumulado 2.795.160,58 1.740.483,31 

Superávit do Exercício 933.222,64 1.021.322,55 

TOTAL DO ATIVO 15.609.628,95 12.368.342,54 TOTAL DO PASSIVO 15.609.628,95 12.368.342,54 

Exercício de 2009 Exercício de 2008
RECEITAS  7.706.571,25 7.460.646,54

Contribuições de Associados  4.262.738,54 4.280.050,67
Pro-Labore - Seguros  1.658.102,67 1.454.273,32
Publicidades  17.300,00 22.250,00
Aluguéis de Imóveis  113.801,35 143.684,23
Diárias - Colônias de Férias  743.027,26 432.955,45
Rev. de Mercadorias - Colônia e Centro Conv.  328.611,90 238.123,67
Receitas Financeiras  108.225,42 93.571,33
Ganho de Capital  84.262,00 349.713,98
Resultado de participação societária  131.280,55 106.744,64
Recuperação de despesas  223.966,56 339.279,25
Outras  35.255,00 0,00

DESPESAS (6.773.348,61) (6.439.323,99)
Assistenciais e Atividades Classistas  (1.275.152,37) (1.074.663,19)
Pessoal  (2.527.386,12) (2.307.555,71)
Administrativas (Gerais e de Manutenção)  (2.117.504,50) (2.545.705,16)
Financeiras  (207.040,23) (74.928,81)
Tributárias  (248.585,70) (168.779,59)
Custo das Mercadorias Revendidas  (314.007,85) (267.691,53)
Outras despesas  (83.671,84) 0,00 

SUPERÁVIT APURADO NO EXERCÍCIO  933.222,64 1.021.322,55

Demonstrativo do superavit apurado para o exercício findo em 31/12/2009 (em R$)

Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2009 - Valores em R$

AFFEMG - Associação dos Funcionários Fiscais 
do Estado de Minas Gerais
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Patrimônio Social Reserva de Reavaliação Superávits Acumulados Total

Saldo em 31.12.2007 5.267.869,40 1.992.335,42 596.690,29 7.856.895,11 

Realização parcial da reserva de reavaliação (1.131.703,63) 1.131.703,63 0,00 

Ajustes de exercícios anteriores 12.089,39 12.089,39 

Superávit do exercício 1.021.322,55 1.021.322,55 

Saldo em 31.12.2008 5.267.869,40 860.631,79 2.761.805,86 8.890.307,05 

Realização parcial da reserva de reavaliação (25.980,23) 25.980,23 0,00 

Ajustes de exercícios anteriores 7.374,49 7.374,49 

Superávit do exercício 933.222,64 933.222,64 

Saldo em 31.12.2009 5.267.869,40 834.651,56 3.728.383,22 9.830.904,18

 DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 ( Em R$)

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO (em R$)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS Exercício de 2009 Exercício de 2008

Superávit apurado no exercício 933.222,64 1.021.322,55

Contas de resultado credoras 7.706.571,25  8.728.432,56 

Contas de resultado devedoras (6.773.348,61)  (7.707.110,01)

Ajustes ao Superávit:  (não afetaram o caixa)  170.273,95  972,30 

(Despesas de depreciação) 371.810,46  387.325,00 

Equivalëncia patrimonial (131.280,55) (106.744,64)

Provisão para perdas de capital 64.837,89 -   

Apropriação de receitas antecipadas (135.093,85) (279.608,06)

Outros ajustes 7.374,49  12.089,39 

Variações patrimoniais:  (afetaram o resultado/receitas e despesas) (458.492,44) 396.249,64 

Contas a receber 19.017,84  (38.942,56)

Estoques (3.920,37)  21.587,30 

Despesas antecipadas (4.674,05)  1.343,91 

Outras contas ativas (12.630,78) (11.083,60)

Fornecedores 203.177,32  (41.305,69)

Obrigações preferenciais 27.894,90  17.593,62 

Seguros a repassar (556.110,61)  237.615,70 

Provisões trabalhistas 7.350,43  12.425,67 

Credores diversos (138.597,12)  197.015,29 

CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS AT. OPERACIONAIS  652.378,64 1.430.633,88 

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Dividendos recebido da AFFEMG Prestadora de Serviços 280.000,00

Alienação de imobilizado de uso 15.446,15 1.267.786,02 

Aquisição de imobilizado e intangível líquidos (4.507.404,64) (1.515.111,24)

CAIXA LÍQUIDO USADO NAS AT. DE INVESTIMENTO (4.211.958,49) (247.325,22)

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIV.  DE FINANCIAMENTO

Variações patrimoniais: 2.892.068,21

Financiamentos bancários 3.055.948,65  -   

Ogiva Empreendimentos - transferência para curto prazo (163.880,44)  -   

CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIV. DE FINANCIAMENTO  2.892.068,21 -   

AUMENTO LÍQ. DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA  (667.511,64)  1.183.308,66

VARIAÇÃO LÍQUIDA DAS DISPONIBILIDADES (667.511,64) 1.183.308,66

Caixa e equivalentes de caixa no início do período 2.109.436,58 926.127,92

Caixa e equivalentes de caixa no fim do período 1.441.924,94 2.109.436,58
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1.  CONTEXTO OPERACIONAL

A AFFEMG – ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS FISCAIS DO ESTADO DE 
MINAS GERAIS se caracteriza como sendo pessoa jurídica de direito privado, sem 
fins lucrativos, fundada em 15 de fevereiro de 1950, com sede e foro na cidade de 
Belo Horizonte, Minas Gerais, declarada de utilidade pública pelo Decreto Estadual 
nº 11.973, de 17 de julho de 1969, com prazo de duração indeterminado e regis-
trado no Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas de Belo Horizonte em 30 
de outubro de 1950.

A AFFEMG tem o objetivo social de congregar e de representar, em juízo ou 
fora dele, os Fiscais e os Agentes Fiscais de Tributos do Estado de Minas Gerais, 
ativos e aposentados e ainda:

1. zelar, em harmonia com o Sindicato dos Fiscais e Agentes Fiscais de Tributos 
do Estado de Minas Gerais (SINDIFISCO-MG), pelos legítimos interesses da classe 
fiscal;

2. representar os servidores fiscais perante o Poder Judiciário e fora dele, indi-
vidual ou coletivamente, em suas reivindicações funcionais, e em seus interesses 
coletivos como consumidores;

3.defender os interesses dos pensionistas de servidor fiscal falecido, adminis-
trativa e judicialmente;

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

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

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

7. colaborar com a administração pública, quando necessário;

8. protestar e agir solidariamente, por todos os meios legais, contra fatos ou 
atos que firam, direta ou indiretamente, interesses dos associados, independente-
mente de pedido ou reclamação.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com a le-
gislação aplicável e estão apresentadas de forma comparativa com as do exercício 
findo em 31 de Dezembro de 2008.

3.  PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais diretrizes contábeis adotadas na elaboração das Demonstrações 
Contábeis podem ser assim resumidas:

a)As receitas e despesas são reconhecidas em conformidade com o regime 
contábil de competência do exercício.

b) Os investimentos em empresas controladas e coligadas foram avaliados pelo 
método de Equivalência Patrimonial ou custo, conforme aplicável. Ver descrição na 
nota 8.

 c) O ativo imobilizado é demonstrado ao custo de aquisição, deduzido das 
depreciações que são calculadas pelo método linear, a taxas que levam em consi-
deração a vida útil econômica dos bens. Está registrado pelo custo corrigido mone-
tariamente até dezembro de 1995, sendo que a partir de 1996, com o advento da 
lei 9249/95, o imobilizado deixou de ser corrigido. Ver descrição na nota 9.

d) 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 31/12/2009 no valor de R$1.441.924,94 tem a seguinte com-
posição:
Conta 31/12/2009 31/12/2008
Caixa – fundo fixo 15.917,13 10.697,78
Bancos conta movimento 1.460.134,49 562.220,36
Valores em trânsito - 34.126,68 - 11.598,31
Aplicações Finan. em renda fixa 0,00 1.548.116,75
Saldo das disp. financeiras 1.441.924,94 2.109.436,58

As aplicações financeiras apresentaram a seguinte evolução durante o exercício base de 
2009:
Conta 31/12/2009
Saldo em 31/12/2008 1.548.116,75
 + Valores aplicados em 2009 0,00
 + Rendimentos auferidos em 2009 99.987,02
(-) Valores resgatados em 2009 - 1.611.034,64
(-) IRRF - IOF - 37.069,13
Saldo das aplicações financeiras em 31/12/2009  0,00

5. CONTRAPRESTAÇÕES A RECEBER - Registra, principalmente, o saldo de 
contas a receber junto aos associados da AFFEMG até a data base de 31/12/2009, 
incluindo as contribuições dos associados, entre outras, sendo que a partir do exercício 
de 2008, os créditos em cobrança judicial foram reclassificados para o ativo realizável 
a longo prazo.

Conta 31/12/2009 31/12/2008
Mensalidades AFFEMG, 
prêmios de seguros 
de vida e outras consig. 1.080.908,62 1.075.767,66
Anunciantes – Jornal AFFEMG 4.100,00 3.200,00
Rateio FUNDAFFEMG 38.328,25 25.061,96
Credores diversos 36.572,68 47.820,07
Saldo de contraprest. a receber 1.159.909,55 1.151.849,69

6. PRÓ-LABORE SEGURADORA - O saldo no valor de R$432.694,64 em 
2009 (R$486.510,38 em 2008), refere-se ao pró-labore a receber da COMPA-
NHIA VERA CRUZ SEGURADORA.

7. ESTOQUES - O saldo no valor de R$19.585,20 em 2009 (R$15.664,83 em 
2008), refere-se ao estoque inventariado na data de 31/12/2009, estando composto, 
principalmente, por material de escritório, limpeza, manutenção, alimentos, bebidas, 
entre outros.

8. CONTRAPRESTAÇÕES A RECEBER – COBRANÇA JURÍDICA – A partir 
do exercício de 2008, a AFFEMG passou a demonstrar em conta de longo prazo, 
os saldos em atraso de mensalidades a receber, cuja cobrança está sendo efetuada 
diretamente pela área jurídica da AFFEMG.

Em 31/12/2009, o saldo em cobrança pelo setor jurídico da AFFEMG é de 
R$346.455,46, não tendo sido efetuado reconhecimento contábil de perdas devi-
do ao entendimento da ADMINISTRAÇÃO quanto à capacidade plena para rece-
bimentos destes créditos em atrasos.

9. DEPÓSITOS JUDICIAIS - Registra as ações judiciais mantidas pela AFFE-
MG no valor original de R$8.600,00, estando consignados no ativo e passivo do 
balanço.

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

em
Participações Societárias 31/12/2009 31/12/2008
·AFFEMG Prest. de Serviços Ltda. 76.678,53 225.397,98
·Hotel Palmeiras da Liberdade 64.837,89 64.837,89
·COOPSEF 444,49 444,99
·( - ) Provisão p/ perdas em invest. (64.837,89) 0,00
·Saldo final 77.123,52 290.680,86

A- AFFEMG PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA.
Exercício findo em  31.12.2009 31.12.2008
·Patrimônio Líquido da empresa AFFEMG 
Prestadora de Serviços Ltda. 76.680,22 118.655,95
·Percentual de participação da AFFEMG 99,9978% 99,9978 %
·Patrimônio Líquido Ajustado 76.678,53 118.653,34
·Investimento da AFFEMG antes dos 
dividendos recebidos em 2009 225.397,98 225.397,98
·( - ) Dividendos recebidos em 2009 (280.000,00) 0,00
·Investimento ajustado após o 
recebimento dos dividendos  (54.602,02)       225.397,98
·Resultado apurado de
equivalência patrimonial 131.280,55 106.744,64

B- HOTEL PALMEIRAS DA LIBERDADE LTDA.
No dia 31/12/2009 a contabilidade reconheceu a provisão para perda integral 

no investimento efetuado no Hotel Palmeiras da Liberdade, mediante registro con-
tábil no valor de R$64.837,89.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009
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11. IMOBILIZADO / INTANGÍVEL
Está assim constituído:  Valores em R$
  Taxas  Exercício findo em  anuais de
 Deprec./   31.12.2009  31/12/2008
 amortiz. % Custo Custo Total Total 
  normal reavaliado
· Terrenos - 1.769.105,50 324.075,12 2.093.180,62 2.095.500,27 
· Edificações - 6.329.211,76 522.891,45 6.852.103,21 6.236.138,20 
· Máquinas e Equipamentos 10 350.387,00 9.322,60 359.709,60     331.269,62 
· Móveis e utensílios 10 1.056.108,15 4.547,95 1.060.656,10  1.027.497,95 
· Veículos 10 189.936,90 26.231,39 216.168,29 270.967,71 
· Computadores e Periféricos 10 144.790,60 4.431,31 149.221,91 142.926,77 
· Direito de uso de software 10 27.254,50 - 27.254,50 19.380,00 
· Direito de uso de telefônico 20 3.343,72 - 3.343,72 3.343,73 
· Marcas, direitos e patentes 20 2.392,60 - 2.392,60 2.392,61 
· Instalações 10 19.071,00 - 19.071,00 19.071,00 
· Benfeit. em propr. arrendadas - - - -  23.098,17 
· Imobilizações em Andamento - 3.994.552,65 - 3.994.552,65 154.811,90 
Depreciação acumulada  (2.683.730,21) (56.848,26) (2.740.578,47) (2.409.470,23)
Total – R$  11.202.424,17 834.651,56 12.037.075,73 7.916.927,70 

12. FORNECEDORES
O saldo no valor de R$284.799,20 em 2009 (R$81.621,88 em 2008), refere-

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

13. FINANCIAMENTOS – CURTO E LONGO PRAZO
Representa financiamentos obtidos pela AFFEMG junto a Instituições bancárias 

objetivando complementação de recursos financeiros necessários para aplicação na 
obra da Colônia de Férias em Guarujá – São Paulo, conforme demonstrado a seguir:

a-Banco do Brasil S.A.: Financiamento no valor de R$1.000.000,00, efetuado 
no dia 01/10/2009, a ser pago em 36 parcelas mensais, com vencimento final 
para 10/06/2013 e com encargos financeiros correspondentes à taxa media dos 
Certificados de depósitos Interbancários ( CDI ) acrescidos de taxa efetiva de 
5,69 % a/a. 

Em 31/12/2009, a contabilidade efetuou a segregação do saldo em curto pra-
zo no valor de R$337.377,24 e a longo prazo no valor  de R$674.754,48.

b-Banco Mercantil do Brasil S/A: Financiamento no valor de R$2.034.955,03, 
efetuado no dia 22/12/2009, a ser pago em 36 parcelas mensais, com vencimento 
final para 22/12/2012 e com encargos financeiros correspondentes a 1,5% a/m.

Em 31/12/2009, a contabilidade efetuou a segregação do saldo em curto pra-
zo no valor de R$681.272,31 e a longo prazo no valor  de R$1.362.544,62.

14. OBRIGAÇÕES PREFERENCIAIS
As obrigações preferenciais no valor de R$150.463,79 em 2009 (R$122.568,89 

em 2008), estão representadas na data do balanço pelos compromissos passivos 
junto a empregados, autônomos e tributos.

15. SEGUROS A REPASSAR
Os seguros a repassar no valor de R$1.433.124,60 (R$1.989.235,21 em 2008), 

estão representados pelas consignações passivas com a COMPANHIA VERA CRUZ 
SEGURADORA.

16. PROVISÕES E ENCARGOS TRABALHISTAS
O saldo das provisões e encargos trabalhistas  no valor de R$125.733,60 em 

2009 (R$118.383,17 em 2008), referem-se a férias, 13º salário e encargos de INSS 
e FGTS incidentes sobre tais verbas.

17. CRÉDITOS OGIVA EMPREENDIMENTOS
O crédito da empresa Ogiva Empreendimentos no valor de R$117.038,89 

em 2009 (R$262.323,36 em 2008), refere-se a 3 parcelas em aberto no valor de 
R$39.012,95 cada com vencimento final previsto para março de 2010.

18. CREDORES DIVERSOS
O saldo junto a credores diversos no valor de R$244.956,65 em 2009 

(R$238.269,30 em 2008), está representado principalmente pelas consignações 
passivas para o plano corporativo da Telemig Celular, Rede Dental e Mitsui Segu-
radora, entre  outras.

19. RECEITAS ANTECIPADAS
As receitas antecipadas no valor de R$358.059,39 em 2009 (R$493.153,24 em 

2008), estão representadas pelas antecipações de recebimentos para utilização das 
Colônias de Férias de Cabo Frio e de Porto Seguro nas datas dos respectivos balanços.

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

 Patrimônio Reserva de Superávits Total 
 Social Reavaliação Acumulados
Saldo em 31.12.2007 5.267.869,40  1.992.335,42  596.690,29 7.856.895,11
Realização parcial da reavaliação  (1.131.703,63) 1.131.703,63 0,00
Ajustes de exercícios anteriores   12.089,39 12.089,39
Superávit do exercício   1.021.322,55 1.021.322,55
Saldo em 31.12.2008 5.267.869,40 860.631,79 2.761.805,86 8.890.307,05
Realização parcial da reavaliação  (25.980,23 ) 25.980,23 0,00
Ajustes de exercícios anteriores   7.374,49 7.374,49
Superávit do exercício   933.222,64 933.222,64
Saldo em 31.12.2009 5.267.869,40 834.651,56 3.728.383,22 9.830.904,18

21. DETALHAMENTO DAS DESPESAS OPERACIONAIS
 Colônia de Férias Colônia de Férias Sede, Regionais Saldos
 de Porto Seguro de Cabo Frio e centro de consolidados
   convivência
Administrativas - Pessoal 241.267,62 308.734,97 1.977.383,53 2.527.386,12
Mercadorias Revendidas 88.611,42 147.363,48 78.032,95 314.007,85
Sociais, assist. e ativ. classistas 2.211,77 357,40 1.272.583,20 1.275.152,37
Alugueis e condominios - - 73.898,22 73.898,22
Gerais e de Manutenção 149.970,81 166.804,96 1.726.830,51 2.043.606,28
Financeiras - - 207.040,23 207.040,23
Tributárias 1.930,00 17.360,31 229.295,39 248.585,70
Perda em Investimento - - 64.837,89 64.837,89
Alienação de Bens do Ativo Permanente - - 18.833,95 18.833,95
TOTAIS 483.991,62 640.621,12 5.648.735,87 6.773.348,61

22. 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 35 16 44 95

23. PROMULGAÇÃO DA LEI 11.638, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2007
Em 28 de dezembro de 2007 foi promulgada a lei nº. 11.638, com vigência a 

partir de 1º de janeiro de 2008.
Essa Lei alterou e provocou mudanças nas práticas contábeis adotadas no Bra-

sil, tais como a instituição dos ativos e passivos não circulantes, eliminação do ativo 
diferido, eliminação do grupo de Resultado de Exercícios Futuros e transferência do 
saldo para o grupo do Passivo Exigível a Longo Prazo, entre outras medidas.

Dessa forma, o Sumário do Pronunciamento Técnico CPC 13 na forma da Lei 
11.638/07 e da Medida Provisória 449/08, menciona que as entidades devem 
elaborar balanço patrimonial inicial na data de transição para as novas práticas con-
tábeis adotadas no Brasil. Portanto as Demonstrações Contábeis foram elaboradas 
e apresentadas conforme normas e instruções da Lei nº11.638/07 e MP 449/08.

AFFEMG - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS FISCAIS DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
 Sinval Pereira da Silva Geraldo Sozinho Maria Aparecida Neto Lacerda e Meloni
 Diretor Presidente Diretor Financeiro Diretora Administrativa

 
DHISA Contabilidade Ltda.

Wander Moreira V. de B. Prata
Contador – CRC/MG 48651/0-4
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 Saldo anterior  Vr das Aplicações  Vr dos Resgastes  IRRF s/ aplicação  Rendimento  Saldo Final 

jan/09 1.548.116,75 0,00 0,00 0,00 16.141,13 1.564.257,88 

fev/09 1.564.257,88 0,00 0,00 0,00 13.291,62 1.577.549,50 

mar/09 1.577.549,50 0,00 0,00 0,00 15.278,84 1.592.828,34 

abr/09 1.592.828,34 0,00 0,00 0,00 13.317,51 1.606.145,85 

mai/09 1.606.145,85 0,00 0,00 0,00 12.273,48 1.618.419,33 

jun/09 1.618.419,33 0,00 155.011,61 3.435,30 11.294,89 1.471.267,31 

jul/09 1.471.267,31 0,00 436.045,49 9.781,11 9.307,75 1.034.748,46 

ago/09 1.034.748,46 0,00 484.037,34 12.207,21 6.234,88 544.738,79 

set/09 544.738,79 0,00 327.305,51 7.664,34 2.777,62 212.546,56 

out/09 212.546,56 0,00 208.634,69 3.981,17 69,30 (0,00)

nov/09 (0,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 (0,00)

dez/09 (0,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 (0,00)

0,00 1.611.034,64 37.069,13 99.987,02 0,00 

EVOLUÇÃO DOS SALDOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM 2009
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ATIVO 31.12.2009 31.12.2008 PASSIVO 31.12.2009 31.12.2008

CIRCULANTE 152.319,91 307.311,48 CIRCULANTE 80.740,11 81.358,24 

Disponibilidades 38.649,81 82.390,13 Fornecedores  1.958,61  6.299,01 

Contas a Receber 99.164,61 197.003,47 Obrigações Trabalhistas  28.415,45  26.434,13 

Impostos e Contribuições a Recuperar 4.447,30 21.035,62 Obrigações Tributárias  9.986,48  12.204,62 

Estoques 938,75 1.167,33 Credores Diversos  18.614,09  11.346,23 

Outras Contas Ativas 9.119,44 5.714,93 Provisões e Encargos Trabalhistas  21.765,48  25.074,25 

NÃO CIRCULANTE 42.815,04 44.935,03 NÃO CIRCULANTE 76.079,55 83.730,36 

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 11.923,25 11.923,25 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 76.079,55 83.730,36 

Depósitos Judiciais 11.923,25 11.923,25 Créditos de Coligadas e Controladas  9.082,14  8.980,46 

Depósitos Judiciais  11.923,25  11.923,25 

Tributos parcelados  55.074,16  62.826,65 

PERMANENTE 30.891,79 33.011,78 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 38.315,29 187.157,91 

Investimentos 3.140,61 3.140,61 Patrimônio Social 340.000,00 340.000,00 

Imobilizado / Intangível 27.751,18 29.871,17 Reserva de Reavaliação 5.934,74 7.165,23

Prejuízos Acumulados (437.040,28) (270.207,86)

Lucro Líquido do Exercício 129.420,83 110.200,54 

TOTAL DO ATIVO 195.134,95 352.246,51 TOTAL DO PASSIVO 195.134,95 352.246,51 

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 - VALORES EM R$

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO APURADO PARA O PERÍODO DE 2009 - Valores em R$
Exercício de 2009 Exercício de 2008

RECEITA OPERACIONAL BRUTA 807.512,02 991.317,64 

Impostos Incidentes s/Serviços (52.373,11) (64.817,42)

Devolução, Cancelamento e Desconto s/Serviços

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 755.138,91 926.500,22 

Custo dos Serviços Prestados (418.665,56) (630.200,27)

LUCRO BRUTO 336.473,35 296.299,95 

Despesas Gerais e de Manutenção (170.943,57) (147.953,56)

Despesas Tributárias (2.556,11) (1.317,43)

Despesas Financeiras (3.742,62) (6.497,62)

Receitas Financeiras 10.214,62 2.093,15 

Outras Receitas  Operacionais 0,00 4.635,09 

Perdas de capital (3.630,94)

Outros Resultados 1.258,06 0,00 

LUCRO LÍQUIDO ANTES DO IR E CSLL 170.703,73 143.628,64 

Provisão p/Imposto de Renda (25.801,82) (20.892,56)

Provisão p/Contribuição Social (15.481,08) (12.535,54)

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 129.420,83 110.200,54 

Fisco Corretora de Seguros Ltda
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Patrimônio           
Líquido

Reserva de Rea-
valiação

Lucro (Prejuízo) 
Acumulado

Total

Saldo em 31.12.2007 340.000,00 24.707,72 (284.657,23) 80.050,49 

Realização da Reserva de Reavaliação (17.542,49) 17.542,49 0,00 

Lucro Líquido do exercício 110.200,54 110.200,54 

Distribuição de Lucros (3.093,12) (3.093,12)

Saldo em 31.12.2008 340.000,00 7.165,23 (160.007,32) 187.157,91 

Realização da Reserva de Reavaliação (1.230,49) 1.230,49 0,00 

Ajuste de exercícios anteriores 1.736,55 1.736,55 

Distribuição de Lucros (280.000,00) (280.000,00)

Lucro Líquido do exercício 129.420,83 129.420,83 

Saldo em 31.12.2009 340.000,00 5.934,74 (307.619,45) 38.315,29 

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA O 
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009  -  Valores em R$

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO  -  Valores em R$

 Exercício de 2009  Exercício de 2008 

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Lucro líquido do exercício  129.420,83  110.200,54 

Contas de resultado credoras  766.611,59  945.728,46 

Contas de resultado devedoras  (637.190,76)  (835.527,92)

Ajustes as sobras/perdas líquidas:  (não afetaram o caixa)  9.745,30  19.796,29 

Despesas de depreciação e amortização  8.008,75  19.796,29 

Ajustes de exercícios anteriores  1.736,55  -   

Variações patrimoniais:  (afetaram o resultado/receitas e despesas)  102.982,31  (80.081,62)

Contas a receber  97.838,86  (48.730,50)

Impostos e contribuições a recuperar  16.588,32  38.633,67 

Estoques  228,58  724,91 

Outras contas ativas  (3.404,51)  (3.205,87)

Fornecedores  (4.340,40)  (4.522,39)

Obrigações trabalhistas  1.981,32  (8.982,27)

Obrigações tributárias  (2.218,14)  (16.423,38)

Credores diversos  7.267,86  (26.818,34)

Provisões trabalhistas  (3.308,77)  (10.834,71)

Outras obrigações  (7.650,81)  77,26 

CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS  242.148,44  49.915,21 

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Aquisições líquidas de imobilizado/intangível  (5.888,76)  5.725,94 

CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO  (5.888,76)  5.725,94 

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Variações patrimoniais:  (280.000,00)  (3.093,12)

Distribuição de lucros  (280.000,00)   (3.093,12)

CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO  (280.000,00)  (3.093,12)

Aumento líquido de caixa e de equivalentes de caixa  (43.740,32)  52.548,03 

VARIAÇÃO LÍQUIDA DAS DISPONIBILIDADES  (43.740,32)  52.548,03 

Caixa e equivalentes de caixa no início do período  82.390,13  29.842,10 

Caixa e equivalentes de caixa no fim do período  38.649,81  82.390,13 
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1. CONTEXTO OPERACIONAL

A FISCO CORRETORA DE SEGUROS 
LTDA. se caracteriza como sendo pessoa 
jurídica de direito privado, com sede e 
domicílio na cidade de Belo Horizonte – 
Minas Gerais e tendo como objeto social 
a prestação de serviços de corretagem e 
administração de seguros nos ramos de 
vida e acidentes pessoais, elementares e 
automóveis, bem como a corretagem de 
plano de saúde.

2.APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRA-
ÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações contábeis foram elabo-
radas em conformidade com a legislação 
aplicável e estão apresentadas de forma 
comparativa com as do exercício findo em 
31 de dezembro de 2008.

3.PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais diretrizes contábeis adotadas 
na elaboração das Demonstrações Contá-
beis podem ser assim resumidas:

a) As receitas e despesas são reconhecidas 
em conformidade com o regime contábil 
de competência do exercício;

b) Os investimentos em empresas con-
troladas e coligadas foram avaliados pelo 
método de Equivalência Patrimonial.

c) O ativo imobilizado é demonstrado ao 
custo de aquisição, deduzido das depre-
ciações que são calculadas pelo método 
linear, a taxas que levam em consideração 
a vida útil econômica dos bens. 
 

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009

d) Os demais ativos e passivos circulantes 
e de longo prazo são demonstrados por 
valores de realização ou de exigibilidade.

4. CONTAS A RECEBER

Registra o saldo de notas fiscais a serem 
faturadas até a data base de 31/12/2009 
junto a diversas companhias seguradoras.

5. INVESTIMENTOS

Estão assim demonstrados – Valores em 
R$:
 31/12/2009 31/12/2008
·Incentivos Fiscais 2.114,45 2.114,45
·Partic. Societária 1.026,16 1.026,16
·Saldo final 3.140,61 3.140,61

6. IMOBILIZADO/INTANGÍVEL

Está assim constituído – Valores em R$:
 Taxas anuais de Exercício findo   
 Depreciação % 31.12.2009 31.12.2008
·Móveis, máquinas e utensílios. 10 41.747,93 41.808,21
·Equipamentos de informática 20 65.484,07 61.806,32
·Veículos 20 0,00 0,00
·Software 20 23.461,40 22.310,47
Depreciação acumulada  (102.942,22) (96.053,83)
Total – R$  27.751,18 29.871.17

7. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio líquido foi ajustado pelos se-
guintes valores:
 Capital Reserva de Lucro Total
 Social Reavaliação (Prejuízo)
   Acumulado
Saldo em 31.12.2007 340.000,00 24.707,72 ( 284.657,23) 80.050,49
Realiz. da res. de reavaliação  (17.542,49) 17.542,49 
Lucro líquido do exercício   110.200,54 110.200,54
Distribuição de Lucro   (3.093,12)  (3.093,12)

Saldo em 31.12.2008  340.000,00 7.165,23 (160.007,32) 187.157,91
Realiz. da res. de reavaliação  (1.230,49) 1.230,49 0,00
Ajuste de exercícios anteriores   1.736,55 1.736,55
Distribuição de Lucros   (280.000,00) (280.000,00)
Lucro líquido do exercício   129.420,83 129.420,83
Saldo em 31.12.2009 340.000,00 5.934,74 (307.619,45) (38.315,29)
 
 
8. PROMULGAÇÃO DA LEI 11.638, DE 
28 DE DEZEMBRO DE 2007

Em 28 de dezembro de 2007 foi pro-
mulgada a lei nº. 11.638, com vigência a 
partir de 1º de janeiro de 2008.

Essa Lei alterou e provocou mudanças 
nas práticas contábeis adotadas no Brasil, 
tais como a instituição dos ativos e pas-
sivos não circulantes, eliminação do ativo 
diferido, eliminação do grupo de Resulta-
do de Exercícios Futuros e transferência do 
saldo para o grupo do Passivo Exigível a 
Longo Prazo, entre outras medidas.

Dessa forma, o Sumário do Pronuncia-
mento Técnico CPC 13 na forma da Lei 
11.638/07 e da Medida Provisória 449/08 
menciona que as entidades devem elabo-
rar balanço patrimonial inicial na data de 
transição para as novas práticas contábeis 
adotadas no Brasil. Portanto as Demonstra-
ções Contábeis foram elaboradas e apre-
sentadas conforme normas e instruções da 
Lei nº11.638/07 e MP 449/08.

FISCO CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Eduardo Lúcio de Menezes  - Administrador
AFFEMG Prestadora de Serviços - Sócia

DHISA – Contabilidade Ltda.
Wander Moreira Vilela de Barros Prata

Contador – CRC – MG 48651/0-4

CIRCULANTE  9.632,27 9.632,27 CIRCULANTE  13,99 13,99 

Caixa  16,27 16,27 Fornecedores  -   0,00 

Bancos conta movimento  -   0,00 Obrigações tributárias  13,99 13,99 

Aplicações de liquidez imediata  -   0,00 

Contas a Receber  935,60 935,60 

Tributos a recuperar  8.680,40 8.680,40 

NÃO CIRCULANTE  69.928,05 218.650,77 NÃO CIRCULANTE  2.866,11 2.866,11 

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 28.950,00 28.950,00 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO  2.866,11 2.866,11 

Débitos de Coligadas e Controladas  28.950,00 28.950,00 Créditos de Coligadas e Contro-
ladas

 2.866,11 2.866,11 

PERMANENTE 40.978,05 189.700,77 PATRIMÔNIO LÍQUIDO  76.680,22 225.402,94 

Investimentos (nota 4)  38.717,95 187.440,67 Capital Social  46.460,00 46.460,00 

Imobilizado / Intangível (nota 5)  2.260,10 2.260,10 Reservas de Capital  0,21 0,21 

Lucro/Prejuízos Acumulados  30.220,01 178.942,73 

TOTAL DO ATIVO 79.560,32 228.283,04 TOTAL DO PASSIVO  79.560,32 228.283,04 

BALANÇO PATRIMONIAL PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009. (Em R$)

AFFEMG Pretadora de Serviços Ltda
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31.12.2009 31.12.2008

RECEITA OPERACIONAL BRUTA 0,00 0,00 

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 0,00 0,00 

LUCRO BRUTO 0,00 0,00 

Resultado c/Participação Societária 131.277,28 106.746,99 

Outras receitas operacionais 0,00 0,00 

RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO IR E CS 131.277,28 106.746,99 

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO APURADO PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2009 (Em R$)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2009 (Em R$)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM 31/12/2009 (Em R$)

 Exercício 2009 Exercício 2008

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Sobras/(perdas) líquidas antes do imposto de renda e da contribuição social 131.277,28 106.746,99 

Contas de resultado credoras 131277,28 106.746,99 

Contas de resultado devedoras 0,00 0,00 

Variações patrimoniais:  (afetaram o resultado/receitas e despesas) 0,00 0,00 

Outros ajustes

CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 131.277,28 106.746,99 

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Aumento dos investimentos via equivalência patrimonial (131277,28) (106.746,99)

CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (131277,28) (106.746,99)

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Outros ajustes

Financeiras 0,00 0,00 

Tributárias 0,00 0,00 

Custo das Mercadorias Revendidas 0,00 0,00 

Outras despesas 0,00 0,00 

VARIAÇÃO LÍQUIDA DAS DISPONIBILIDADES 0,00 0,00 

Caixa e equivalentes de caixa no início do período 16,27 16,27 

Caixa e equivalentes de caixa no fim do período 16,27 16,27 

1. CONTEXTO OPERACIONAL
A AFFEMG PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. é uma sociedade limi-
tada com sede e domicílio jurídico na cidade de Belo Horizonte – Minas 
Gerais, sendo seu objeto social direcionado para a prestação de serviços 
diversos.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As Demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com 
a legislação aplicável e estão apresentadas de forma comparativa com 
as do exercício findo em 31 de Dezembro de 2008.
3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
As principais diretrizes contábeis adotadas na elaboração das Demons-
trações Contábeis podem ser assim resumidas:

a) As receitas e despesas são reconhecidas em conformidade com o 
regime contábil de competência do exercício;
b) Os investimentos em empresas controladas e coligadas foram avaliados 
pelo método de Equivalência Patrimonial. Ver descrição na nota 4.1.
c) Os demais ativos e passivos circulantes e de longo prazo são de-
monstrados por valores de realização ou de exigibilidade.

4. INVESTIMENTOS
Estão assim demonstrados:
Valores em R$  Exercício findo em
 31.12.2009 31.12.2008
·Incentivos Fiscais 402,81 402,81
·Participações Societárias 38.315,14 187.037,86
·Saldo final 38.717,95 187.440,67

Capital Social Reservas de Capital Lucro  Acumulado Total

Saldo em 31.12.2007 46.460,00 0,21 72.195,74 118.655,95 

Lucro líquido do exercício - - 106.746,99 106.746,99 

Saldo em 31.12.2008 46.460,00 0,21 178.942,73 225.402,94 

( - ) Distribuição de lucros - - (280.000,00) (280.000,00)

Lucro líquido do exercício - - 131.277,28 131.277,28 

Saldo em 31.12.2009 46.460,00 0,21 30.220,01 76.680,22 

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009
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4.1- PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS:
Referem-se aos investimentos que a PRESTADORA DE SERVIÇOS 
possuía na empresa FISCO CORRETORA DE SEGUROS LTDA. em 
31/12/2008, conforme demonstrado (Valores em R$):
A-Equivalência patrimonial junto à FISCO CORRETORA DE SEGU-
ROS LTDA.
 Exercício findo em
 31.12.2009 31.12.2008
·Patrimônio Líquido da empresa Fisco 
Corretora de Seguros Ltda. 38.315,29 186.797,91
·Percentual de participação da
 AFFEMG Prestadora 99,9996 % 99,9996 %
·Patrimônio Líquido ajustado 38.315,14 186.797,16
·Investimento da AFFEMG Prestadora 
antes dos dividendos recebidos em 2009 186.797,16 80.050,17
·( - ) Dividendos recebidos em 2009 280.000,00                0,00
· Investimento ajustado após o recebimento
 dos dividendos (93.202,84) 80.050,17
·Resultado apurado de equivalência patrimonial 131.517,98 106.746,99

5. IMOBILIZADO / INTANGÍVEL
Está assim constituído: Valores em R$
 Taxas anuais de  Exercício findo em
 Depreciação % 31.12.2009 31.12.2007
·Móveis e utensílios 10 2.460,04 2.460,04
·Máquinas e equipamentos 20 3.080,39 3.080,39
·Computadores e Periféricos 20 1.960,10 1.960,10
·Marcas e patentes - 300,00 300,00
Depreciação acumulada  ( 5.540,43) ( 5.540,43)
Total – R$  2.260,10 2.260,10

6. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
O Patrimônio Líquido foi ajustado pelos seguintes valores:

7. PROMULGAÇÃO DA LEI 11.638, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2007
Em 28 de dezembro de 2007 foi promulgada a lei nº. 11.638, com 

vigência a partir de 1º de janeiro de 2008.
Essa Lei alterou e provocou mudanças nas práticas contábeis ado-

tadas no Brasil, tais como a instituição dos ativos e passivos não cir-
culantes, eliminação do ativo diferido, eliminação do grupo de Resul-
tado de Exercícios Futuros e transferência do saldo para o grupo do 
Passivo Exigível a Longo Prazo, entre outras medidas.

Dessa forma, o Sumário do Pronunciamento Técnico CPC 13 na 
forma da Lei 11.638/07 e da Medida Provisória 449/08 menciona 
que as entidades devem elaborar balanço patrimonial inicial na data 
de transição para as novas práticas contábeis adotadas no Brasil. Por-
tanto, as Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas 
conforme normas e instruções da Lei nº11.638/07 e MP 449/08.

AFFEMG PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA

José dos Santos Pires Filho – Administrador

AFFEMG ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS FISCAIS 
DO ESTADO DE MINAS GERAIS - Sócia

Sinval Pereira da Silva – Diretor Presidente
Geraldo Sozinho – Diretor Financeiro      

Maria Aparecida Neto Lacerda e Meloni – Diretora Administrativa

DHISA – CONTABILIDADE LTDA.
Wander Moreira Vilela de Barros Prata

Contador – CRC – MG 48651/0-4

RELATÓRIO PRELIMINAR DA COMISSÃO DE OBRA REFERENTE A PRESTAÇÃO 
DE CONTAS DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA COLÔNIA DE FÉRIAS III DA 

AFFEMG, NA PRAIA DA ENSEADA, NO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ/SP:
I-PRELIMINARES:

Em 15 de maio de 2007, por deliberação da Assembleia Geral Extraordinária, foi 
autorizada a instalação da colônia de férias IIII da AFFEMG, no litoral paulista. Naquele 
mesmo ano, foi constituída uma comissão de associados para avaliar as propostas e 
subsidiar a decisão da Diretoria.

Em 30 de abril de 2008, a Diretoria Executiva da AFFEMG aprovou a sugestão da 
Comissão de associados, para aquisição de um terreno no município de Guarujá/SP e cons-
trução da colônia de férias III, seguindo as necessidades sociais e econômicas da Entidade. 

Em 05 de novembro de 2008, em reunião da Diretoria da AFFEMG, foram aprova-
dos os seguintes pontos: 1) a modalidade de gestão da obra, sendo feita pelo sistema 
misto, ou seja: “ contrato global de obra certa com fornecimento de materiais”. A AFFE-
MG realiza todas as compras dos materiais e a mão-de-obra é contratada e administrada 
por uma Construtora. 2) contratação de um engenheiro, em regime de dedicação exclu-
siva, para acompanhar a obra, em termos de especificação dos serviços, a qualidade e a 
quantidade dos materiais empregados. 3) a nomeação da COMISSÃO DE OBRA, forma-
da pelos associados: Joaquim Coelho Simões, Vanderlei Gomes, Gilson Marcos Campos, 
Edson Martins de Oliveira, Eduardo de Souza Assis e Nelson de Oliveira Lopes.  

Em 08 de janeiro de 2009, reuniram-se os membros da comissão de obra e a 
Diretoria Executiva da AFFEMG, deliberaram sobre o projeto arquitetônico definitivo e 
o orçamento da obra, escolhendo a empresa VPD Engenharia Ltda. para a construção 
da colônia de férias III. 

O “Contrato de Prestação de Serviços por Empreitada Total de Obra Certa” foi 
celebrado em 30 de janeiro de 2009, com a construtora VPD, dando-se, então, início 
à execução da obra. 

Em 09 de fevereiro de 2009, foi celebrada a primeira ata de reunião da obra de 
Guarujá/SP, com a participação de Diretores da AFFEMG, funcionários gerentes, conta-
dor, membros da comissão de obra e engenheiros da Construtora VPD, para deliberar 
sobre os fluxos, procedimentos administrativos e financeiros e definir os instrumentos 
de controle contábil relacionados à execução da obra. Foi criado um canal exclusivo de 
comunicação, através da página de internet da AFFEMG, na forma de “intranet”, com 
senha de acesso para cada usuário, facilitando e agilizando a pesquisa de documentos, 
contratos, projetos, aprovação das propostas e coletas de preços pela comissão de obra e 
disponibilização de fotos durante a execução da obra. Além disso, foi aberto o diário de 
obra, onde constam os registros de ocorrências diárias da obra.

A comissão de obra, por delegação, designou os membros Joaquim Coelho Simões 
e Nelson de Oliveira Lopes para acompanhamento da prestação de contas financeira e 
contábil da Obra.
II-RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

A execução da obra de construção da Colônia de Férias III em Guarujá/SP, teve 
início em fevereiro de 2009. Sendo assim, esse relatório compreende o período relativo 
aos gastos iniciais da obra no ano de 2008, como os desembolsos com projetos, até o 
mês de dezembro do ano de 2009.

Os procedimentos para aquisição de materiais e serviços, obedeceram à seguinte 
regra: a) aprovação prévia da comissão de obra para compra de valores acima de 20 
mil reais realizada através do canal de comunicação via internet; b) aprovação prévia 
ou posterior da comissão de obra para compras acima de 2 mil reais e inferior a 20 mil 
reais; c) compras inferiores a 2 mil reais aprovadas nas prestações de contas mensais. 
As notas fiscais de compras de materiais e serviços foram agrupadas e separadas para 
compor a prestação de contas e foram devidamente carimbadas com a expressão: “ 
obra AFFEMG – colônia de férias III – Guarujá/SP.

Mensalmente, a Construtora VPD, disponibilizou a prestação de contas do mês ante-
rior e a previsão de custos dos meses seguintes, no canal de comunicação via internet. 

Foi criado um caixa de pronto pagamento, sistema fundo fixo, com valor máximo de 
R$ 4.000,00 para movimentação a cargo do encarregado da AFFEMG, em Guarujá/SP.

Em nossa análise, identificamos a contabilização indevida em 10/10/2008, na con-
ta obras em andamento – Guarujá/SP, no valor de R$ 30.681,49, referentes a gastos 
com a obra de reforma da Sede da Diretoria Regional Rio Doce, em Governador Vala-
dares/MG. Após a confirmação, a contabilidade procedeu o estorno em  31/08/2009.

Observamos que as despesas com mão-de-obra fornecida pela Construtora VPD e pelas 
empresas terceirizadas sofreram significativa evolução entre os meses de agosto a novembro. 
Esse fato justificou-se em virtude da correção do atraso do cronograma da obra, com a reali-
zação de horas extras, as quais foram devidamente autorizadas pela Diretoria da AFFEMG.

Após análise dos documentos integrantes da conta: obras em andamento, colônia de fé-
rias III, Guarujá-SP, concluímos que os fatos registrados estão corretos, atenderam as normas 
estabelecidas em reuniões da Diretoria e da Comissão de Obra, foram devidamente visados 
pelos responsáveis e apresentam-se conforme os projetos e orçamentos aprovados.

Sendo assim, cumprindo a delegação da Comissão de Obra, somos pela aprovação da 
prestação de contas da obra de construção da colônia de férias III, em Guarujá/SP, preliminar-
mente, relativa ao período compreendido entre os gastos iniciais realizados no ano de 2008 
até o mês de dezembro do exercício de 2009.

Joaquim Coelho Simões                  Nelson de Oliveira Lopes
MEMBROS DA COMISSÃO DE OBRA DE GUARUJÁ/SP

 

Capital           
Social

Reservas de 
Capital

Lucro  
Acumulado Total

Saldo em 31.12.2007 46.460,00 0,21 72.195,74 118.655,95

Lucro líquido do exercício - - 106.746,99 106.746,99

Saldo em 31.12.2008 46.460,00 0,21 178.942,73 225.402,94

( - ) Distribuição de lucros - - (280.000,00) (280.000,00)

Lucro líquido do exercício - - 131.277,28 131.277,28

Saldo em 31.12.2009 46.460,00 0,21 30.220,01 76.680,22
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Relatório do Conselho de Administração 
Belo Horizonte, 27 de maio de 2010.

Senhor Presidente,
Senhores membros do Conselho de Administração da AFFEMG

Em atendimento à designação contida no ofício n.º OF.C.A. 004/2010 da presidência 
do Conselho de Administração da AFFEMG, submetemos nossa análise para subsidiar a 
discussão e votação sobre o Relatório de Administração e Prestação de Contas do exercício 
de 2010, encaminhados pela Diretoria.

O Conselho Fiscal da AFFEMG, conforme Ata de Reunião lavrada em 12 de maio de 
2010, cópia em anexo, opinou pela aprovação das contas, concluindo que os atos prati-
cados pela Diretoria executiva foram realizados no estrito cumprimento das normas legais 
aplicáveis e dos dispositivos do seu Estatuto social e estão refletidos adequadamente em 
todos seus aspectos relevantes nas demonstrações contábeis.

Da análise do relatório e prestação de Contas, depreendem-se algumas considerações:
1- O resultado do exercício foi superavitário em 933 mil de reais no exercício de 
2009, contra 1,021 milhões de Reais em 2008;
2 - Houve um aumento nas receitas da ordem de 246 mil Reais;
3 - Em 2009, a contribuição dos associados representou 55% da receita total, con-
tra  53% em 2008;
4 - Em 2009, a receita com pró-labore – seguros representou 22% da receita total, 
contra  24% em 2008.
5 - As despesas financeiras foram aumentadas em cerca de 132 mil Reais
6 - As despesas com pessoal cresceram 9,5 % (dissídio colet. 6% + plano Saúde + reaj. 
Ticket alim. + demissões); Houve red.do número de funcionários: de 99 para 95.
7 - As despesas Administrativas (gerais e de manutenção) foram reduzidas em 17%;
8 - O valor do patrimônio social evoluiu de 8,9 milhões para 9,8 milhões entre 2008 
e 2009.
9 - No tocante às atividades sociais e classistas, houve em 2009 a manutenção da 
linha já adotada, com destaque para realização dos Jogos AFFEMG e na participa-
ção em esforço conjunto com o SINDIFISCO na Campanha Salarial e na realização 
da PLENAFISCO.
10 -Entre as realizações administrativas e Financeiras, destacam-se:

1 - a reformas e melhorias nas duas Colônias e sedes Regionais Oeste e Norte 
e no pagamento das parcelas referentes à compra da Colônia de Cabo Frio, 
restando 3 parcelas para o exercício de 2010
2 - Início, em fevereiro/2009, da construção da Colônia de Férias III, em Gua-
rujá-SP, com área construída de 2.200 metros Quadrados. No exercício, foi 
executado em torno de 60% da obra total
3 - Início e conclusão no exercício da construção da nova Sede da Diretoria 
Regional Paranaíba, em Uberlândia.

11 - Houve em 2008 um significativo aumento do Ativo Imobilizado, que evoluiu 
de 7,9 para 12 milhões no exercício, não incluindo nenhuma reavaliação;
12 - Para viabilizar as realizações acima foram contraídos empréstimos bancários da 
ordem de 3 milhões no exercício, a serem liquidados em 36 parcelas.

Conclui-se que, em 2009, o esforço financeiro foi direcionado não só para a ma-
nutenção das atividades sociais e classistas, como também pela aquisição/construção de 
ativos, notadamente a Colônia de Férias III, em benefício dos associados.

Após esta análise e, considerando que: 
1 - os documentos e as contas que compõem o Balanço da AFFEMG e de suas coligadas 
já foram objetos de análise do Conselho Fiscal que opinou pela sua aprovação;
2 - que os demonstrativos e indicadores deste balanço encaminham pela sua aprovação; 
3 - que o Relatório apresentado pela Administração  demonstra a realização dos investimen-
tos e despesas estritamente necessárias a consecução dos objetivos da AFFEMG,

Somos pela aprovação das contas da Diretoria.

À consideração.
Osvaldo Rodrigues Flores
Relator
Conselheiro do Conselho de Administração da AFFEMG

Aprovado em reunião do dia 27 de maio de 2010

Francisco Mota Santos (Presidente)
Carolina Amália Cançado Monteiro André, Osvaldo Rodrigues Flores, Max Antônio Ama-

ral Pereira, José Nicácio da Silva, Sinval Pereira da Silva e Hugo Biondini

ATA DE REUNIÃO DO 
CONSELHO FISCAL DA AFFEMG

GESTÃO: 2007/2009
 Aos 12 (doze) dias do mês de maio de 2010, 
na sala do Conselho de Administração - sede  da 
AFFEMG - a rua Sergipe, 893 - 11º andar -  bairro 
Funcionários – Belo Horizonte – em consonância  
com o artigo 59 do Estatuto  reuniram os con-
selheiros: Francisco Lourenço Dias – presidente, 
Maria Inês Vieira da Silva – relatora e Gilmar 
Camelo Sebe - vogal, no cumprimento de suas 
obrigações legais e de acordo com as disposições 
do artigo 57 do referido estatuto, procederam a 
análise dos balanços e, por amostragem, o exa-
me das contas e da documentação comprobató-
ria, referente ao exercício de 2009.

Por unanimidade , decidiram emitir o se-
guinte parecer sobre as contas:

Parecer do Conselho Fiscal

O Conselho Fiscal, após exame e análise 
dos balanços patrimoniais e das demonstrações 
financeiras da associação dos Funcionários Fis-
cais do Estado de Minas Gerais – AFFEMG, bem 
como de suas coligadas, atinentes ao exercício 
de 2009, conclui que se encontra em conformi-
dade com os dados e elementos escriturados de 
acordo com os princípios contábeis normalmen-
te aceitos, opinando pela sua aprovação.

Faz parte do presente parecer, o relatório 
preliminar da comissão de obra de construção 
da colônia de férias III da AFFEMG, na praia da 
Enseada, no município de Guarujá – SP.

 Para constar lavrou-se a presente ata que vai  
assinada  pelos membros do conselho fiscal.

Francisco Lourenço Dias    Maria Inês Vieira da Silva
Presidente                      Relatora

Gilmar Camelo Sebe
Vogal

ATA DE REUNIÃO DO 
CONSELHO FISCAL DA AFFEMG

GESTÃO: 2007/2009
Aos 12(doze) dias do mês de maio de 2010, 

na sala do Conselho de Administração - sede 
da AFFEMG - a rua Sergipe, 893 - 11º andar - 
bairro Funcionários – Belo Horizonte - reuniram 
os conselheiros: Francisco Lourenço Dias – Pre-
sidente, Maria Inês Vieira da Silva – relatora e 
Gilmar Camelo Sebe-vogal . 

O conselho fiscal, após análise de toda 
documentação contábil do exercício de 2009, 
aprova as contas, levando-se em consideração 
o equilíbrio financeiro e administrativo.

Conclui que os atos praticados da diretoria 
executiva foram realizados no estrito cumpri-
mento das normas legais aplicáveis e dos dis-
positivos do seu estatuto social e estão refleti-
dos adequadamente em todos os seus aspectos 
relevantes nas demonstrações contábeis, opi-
nando pela sua aprovação.

Acompanharam os trabalhos os conselheiros 
da gestão 2010/2012, os senhores: Adalberto 
Eustáquio Rodrigues Alves e José Carlos Picácio.

Para constar lavrou-se a presente ata que vai  
assinada  pelos membros do conselho fiscal.

Belo Horizonte, 12 de maio de 2010.


