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EDITORIAL

Ao abrir a edição nº 01/2020 do AFFeMg Notícias, 
a primeira palavra é para manifestar  votos  de paz, união, 
saúde e boas realizações neste ano em que celebraremos o 
aniversário de 70 anos da AFFeMg. um registro marcante 
na rica história da entidade que pretendemos estender em 
várias atividades ao longo deste ano, em Belo Horizonte 
e nas diretorias Regionais, para que todos os Associados 
tenham a oportunidade de confraternizar e homenagear 

essa pujante Associação. 
No ano do aniversário da AFFeMg importantes realizações também estão 

sendo programadas para presentear os Associados e seus dependentes, dentre as 
quais, a de maior relevo será a inauguração da reforma e ampliação da colônia de 
Cabo Frio, afinal, numa Associação classista, criada e mantida voluntariamente com os 
recursos de seus próprios filiados, sem nunca ter contado com um centavo de dinheiro 
público, o grande protagonista é mesmo o Associado. 

Nas páginas seguintes dessa edição, que trazem a proposta orçamentária para 
2020 e o relatório de análise da execução orçamentária de 2019, é possível confirmar o 
crescimento e as realizações dessa entidade. 

contudo, maior que a grandeza material - traduzida na evolução de seu 
patrimônio - é a força e o reconhecimento da sociedade, que advém de sua história e 
da conduta de seriedade e profundo conhecimento técnico sobre temas pertinentes 
à tributação, às finanças públicas e à economia de Minas; advém do respeito e 
plena disposição para o trabalho cooperativo com demais entidades de servidores 
em defesa dos direitos e garantias devidas aos mesmos; que advém também 
do diálogo permanente com o Legislativo por meio de articulação construtiva 
com os parlamentares mineiros, em nível estadual e federal, inclusive com os 
três senadores, subsidiando tecnicamente em assuntos de interesse do Estado; 
que advém ainda do apoio à Administração da seF colaborando em iniciativas 
voltadas para o fortalecimento institucional da secretaria, a valorização da Receita 
e o aprimoramento profissional da classe fiscal. E, por fim, o maior de todos os 
fundamentos dessa força e respeito que a AFFeMg conquistou ao longo dos anos 
advém, sobretudo, da confiança de seus Associados. 

É esse somatório de bons fundamentos que asseguram as melhores 
condições para as lutas, e podem determinar o sucesso da AFFeMg em defesa da 
classe, da carreira e dos direitos dos Auditores Fiscais. No campo da luta classista, 
2020 sinaliza para a necessidade de trabalho intenso e diuturno da entidade. A 
começar pela pretensão do governo majorar a contribuição previdenciária para 14%, 
o que poderia representar redução salarial, caso não haja correção salarial. e, ainda, 
a possibilidade do governo tentar aprovar propostas que atendam às condições 
impostas pela união, para adesão do estado ao Regime de Recuperação Fiscal e 
cujos efeitos recaem severamente sobre direitos e garantias dos servidores. 

Isso, num cenário em que já estamos reivindicando a justa e necessária 
igualdade de tratamento que o governo apresentou às forças de segurança, ou seja, 
recomposição salarial de 13% em julho de 2020; 12% em setembro de 2021 e  12% 
em setembro de 2022. 

Por fim, a mais urgente e essencial, condição indispensável para a recuperação 
da Receita e solução da crise, a recomposição da força de trabalho, que vai se 
concretizar na abertura do concurso público para Auditor Fiscal da Receita estadual. 

Nesse espectro de atividades inerentes aos objetivos da AFFeMg, as palavras 
que irão orientar as ações da entidade são otimismo e determinação. Mãos à obra.  

Otimismo e 
determinação: estamos 
prontos, 2020!
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As Comemorações
As atividades se estenderão, ao longo do ano, 

não somente na sede em Belo Horizonte, mas em todas 
as diretorias Regionais.

A Riqueza Cultural
A exposição de arte, com abertura no dia 18 

de fevereiro, celebrará a riqueza cultural de 13 cidades 
mineiras e seguirá em exposições itinerantes pelas 
Regionais ao longo deste ano, para que todos apreciem a 
tradução das belezas de nossa terra.

A Animação
em junho, teremos momentos de muita 

descontração em nosso tradicional ARRAFFeMg, em 
Belo Horizonte, e comemorações juninas pelas Regionais.

A União
em agosto, a 20ª edição dos jogos AFFeMg 

promoverá saúde e integração. Vamos reservar muita 
energia para os tradicionais jogos e uma novidade que 
encantará a todos, uma homenagem esportiva especial 
em comemoração aos 70 anos.

O Fisco Mineiro
setembro é o mês do encontro do Fisco. 

Vamos discutir questões que ampliam os horizontes da 
função do Auditor Fiscal, que levam ao aprimoramento 
profissional, que tratam do papel do Fisco, da Justiça 
Fiscal, do equilíbrio fiscal do Estado e, claro, vamos 
estreitar nossos laços associativos.  

A Educação Fiscal
em novembro, a entrega do prêmio Nacional de 

educação Fiscal, acontecerá em Minas gerais e teremos 
a honra de premiar, escolas, instituições, jornalistas e 
ferramentas de tecnologia que mais se destacaram na 
promoção da educação Fiscal no Brasil.

O Melhor Está Por Vir
Vem muito mais por aí! Todas as novidades 

não cabem aqui. O que podemos adiantar é que 

AFFEMG celebra 70 anos: 
O protagonista é você!

Quem poderia dizer, nos idos de 1950, que a Associação que nascia como  reflexo da consciência classista de 
servidores, conquistaria tanto em sete décadas?

Fomos revolucionários e visionários desde o primeiro instante. despontamos no momento em que a 
formação de sindicatos de servidores públicos não era permitida e, ao longo dessa estrada, unidos, superamos muitas 
dificuldades, criamos uma família consciente de seu valor e importância para o desenvolvimento do Estado.

Hoje, com a autoridade de quem completa 70 anos, independente, forte e pujante, temos muito para celebrar!
As comemorações permeiam todas as ações da AFFeMg. A primeira está em suas mãos! O nosso informativo 

está com design novo ressaltando as cores da nossa Associação.

tudo foi pensado especialmente para você, Associado, 
protagonista e motivo desta história, onde o melhor ainda 
está por vir!

Feliz 70 anos para todos!
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No dia 8, primeiro encontro do ano, 
a Diretora-Presidente da AFFEMG, Maria 
Aparecida Meloni, Papá, deu as boas-vindas 
aos presentes e desejou aos Associados um 
2020 de saúde, paz e muita união para que 
possamos aproveitar cada momento das 
comemorações dos 70 anos da Entidade. 
E lembrou que, apesar da alegria que a 
celebração dessas sete décadas traz, o 
ano que começa também será de alguns 
desafios.

 
Recomposição

Papá informou que a Associação 
sempre esteve e continuará ativa na 
cobrança dos direitos da Classe. Em 2019, 
a AFFEMG acompanhou atentamente o 
movimento do governo que prometeu 
aos Servidores da segurança pública 
recomposição, em três parcelas, 13% em 
2020, 12% em 2021 e 2022.

A Associação se movimenta, 
desde o ano passado, na articulação junto 
aos parlamentares, secretários e demais 
esferas de governo para mostrar que, se há 
prioridade para a segurança, antes mesmo 
há de haver para os Servidores da Fazenda, 
já que são eles que viabilizam os recursos 
para tanto. 

“Queremos igualdade de 
tratamento” afirmou Papá.

RRF
A Diretora ainda discorreu sobre as 

preocupações que a possibilidade de adesão 
ao Regime de Recuperação Fiscal  traz à 
Associação.

A primeira diz respeito ao Servidor, 
já que o RRF será um instrumento de corte 
de direitos da classe - já tão prejudicada com 
parcelamentos de salários e ausência de 
reajustes.

Papá citou o caso do Estado do 
Rio de Janeiro que aderiu ao plano e agora 
constatam que o RRF não resolveu a crise 
fiscal, apenas adiou o problema. 

Outra questão é o efeito perverso 

Espírito 
associativo 

renovado 
para o ano 

que se inicia

das privatizações: num momento em que o resto do mundo (a exemplo de Paris, 
Berlim e outras 265 cidades) reestatiza empresas - devido ao fracasso do modelo com 
serviços inflacionados, ineficientes e investimentos insuficientes, o Brasil e o governo 
de Minas insistem na privatização como chave para o desenvolvimento.

A Diretora-Presidente acredita que os debates sobre o Regime devem ocorrer 
após o retorno das atividades parlamentares - marcado para fevereiro - e afirmou que a 
AFFEMG se manterá vigilante e ativa em defesa dos direitos e garantias da classe.

Previdência
Após a aprovação da Reforma - e até o momento - Minas ainda não 

apresentou uma proposta.
Papá explicou que o Estado deverá atualizar o percentual de contribuição.

70 anos
Antes de encerrar a conversa, Papá fez questão de apresentar o intenso 

calendário de atividades, entre comemorações e homenagens, que serão prestadas à 
AFFEMG e desejou saúde e energia para que possamos viver estes momentos em sua 
plenitude, ainda mais unidos.

Em seguida convidou a todos para um delicioso café que foi servido 
extraordinariamente na galeria de retratos dos presidentes da Associação.
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 Associados e familiares se reuniram no Le castelly prime para dar as boas-vindas ao ano 
de 2020. Mais de 200 pessoas brindaram e compartilharam momentos de alegria e descontração. 
O diretor Regional, edson Martins de Oliveira, saudou a todos e desejou aos Associados e seus 
familiares um ano de muitas realizações, saúde e união! 

Família AFFEMG dá 
boas-vindas a 2020, em Uberaba 

Regional Baixo Rio Grande
Uberaba
Diretor Edson Martins de Oliveira

PENSIONISTAS
Ação de Associadas é marcada pela Solidariedade 

O AFFeMg Notícias acompanhou a 
entrega de um freezer novinho para a dona 
Rosa, fundadora do projeto canguru, que assiste 
e oferece alimentação a 25 crianças em situação 
de vulnerabilidade social na cidade de Itabirito, na 
região metropolitana da capital. 

A ideia da compra do freezer para 
conservar os alimentos recebidos em doação, 
surgiu no fim do ano passado, quando as 
Associadas pensionistas conheceram a dura 
realidade da dona Rosa e dos pequenos que são 
atendidos na casa canguru. 

No mês de férias, o encontro de 
pensionistas não aconteceu, mas a generosidade 
das Associadas marcou um começo de ano 
repleto de esperança. um 2020 mais solidário, 
com mais carinho e amor ao próximo!
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APRESENTAÇÃO
A diretoria executiva da AFFeMg, no 

exercício da competência prevista nos artigos 
38 e 44, inciso IV, do Estatuto Social, apresenta 
aos Associados, ao conselho de Administração 
e ao conselho Fiscal a presente proposta Orça-
mentária que contempla o planejamento das 
Ações da entidade para o exercício de 2020.

O princípio norteador desta previsão 
orçamentária decorre do objetivo constitutivo 
da AFFeMg disposto no artigo 2º do seu estatu-
to Social: exercer a representação classista; a de-
fesa dos interesses dos Associados; a prestação 
de bons serviços; propiciar a integração, lazer, 
cultura e oportunidades de convivência entre os 
membros da entidade, sob o primado da trans-
parência e da responsabilidade associativa.

No ano em que a AFFeMg celebra 
sete décadas de sua criação, para além das vá-
rias iniciativas que buscam valorizar e fortalecer 
a classe fiscal no contexto da Administração pú-
blica estadual e ativar, sempre e cada vez mais, 
o espírito associativo, mola propulsora do êxito 
nas lutas coletivas, destacamos, no campo dos 
investimentos, a conclusão das obras de mo-
dernização e ampliação da colônia de Férias 
de Cabo Frio/RJ, que passará a contar com 49 
unidades à disposição dos Associados e suas fa-
mílias, e o fechamento e climatização do hall de 
convivência no andar térreo do prédio da colô-
nia de Férias de guarujá/sp. 

Ainda no campo dos investimentos de 
maior porte, chamamos atenção para a reforma 
do espaço de convivência da sede da diretoria 
Regional sul, em Varginha, para o qual se prevê 
o fechamento da área coberta, o que vai possi-
bilitar a ampliação de uso do espaço, oferecendo 
mais conforto e segurança aos Associados.   

A presente proposta consolida o or-
çamento da sede, em Belo Horizonte/Mg, das 
treze diretorias Regionais e das colônias de 
Férias de porto seguro/BA, cabo Frio/Rj e gua-
rujá/sp, e está sempre orientada pela busca per-
manente do equilíbrio operacional, otimizando 
as receitas e mantendo rígido controle sobre 
os gastos, sem contudo negligenciar nenhuma 
das atividades vinculadas à realização do amplo 
objetivo social da AFFeMg.    

As Receitas, despesas e os Investi-
mentos estão apresentadas em três quadros 
distintos, contendo nível de detalhamento 
que os torna autoexplicáveis. 

PREMISSAS PARA ELABORAÇÃO DA 
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA  

I – RECEITAS
1 - Mensalidades:

O valor da mensalidade associativa 
tem como referência o valor atual de R$ 253,36 
(duzentos e cinquenta e três reais e trinta e seis 
centavos), equivalente a 1,30% da remunera-

ção (vencimento básico e gepi) do cargo de Au-
ditor Fiscal da Receita estadual, nível I, grau A.   

2 - Pró-labore sobre seguro de vida em grupo:
A receita prevista com pró-labore 

pela administração da apólice de seguro de 
vida em grupo está sendo mantida em con-
formidade com o valor atual de faturamento.

3 - Agenciamento/Resultado da Apólice de 
seguro de Vida em grupo:

 Está previsto, para o próximo exercí-
cio, o pagamento da parcela anual relativa à fi-
delização da apólice de seguro de vida em gru-
po com a Companhia  Seguradora MAPFRE.  

4 - Aluguéis de imóveis e espaços
essa receita refere-se ao contrato de 

locação de loja localizada no térreo da sede 
em Belo Horizonte, e também os valores re-
cebidos a título de recuperação de custos pela 
utilização dos espaços do centro de convivên-
cia e do Auditório na sede em Belo Horizonte.

5 - Receitas Financeiras
estão previstas receitas decorrentes 

principalmente de aplicações das disponibili-
dades financeiras da entidade.

6 - Recuperação de custos com hospe-
dagem e mercadorias consumidas
          Nestas rubricas estão previstas as receitas 
oriundas das atividades ofertadas aos Associa-
dos nas colônias de férias, quais sejam, a recu-
peração de custos de hospedagem e de mer-
cadorias consumidas. 

II – DESPESAS 
1 - sociais, Assistenciais e Atividades classistas:

A presente proposta prevê a realiza-
ção, no decorrer do ano, de um vasto leque de 
ações que fortaleçam a representação classista 
e a defesa dos direitos dos Associados. Nesse 
sentido os investimentos sociais se caracteri-
zam pela implementação de um amplo plano 
de comunicação e marketing, com a realização 
de campanhas de mídia e produção de mate-
riais institucionais e de publicidade em jornais, 
rádio, TV, redes sociais, outdoors e outros meios 
disponíveis, voltadas para a valorização da 
função do Auditor Fiscal e o fortalecimento da 
Administração Tributária, especialmente face à 
previsão de discussão de Reforma da previdên-
cia estadual e das Reformas Administrativa e 
Tributária, em nível nacional. 

Nesse bloco de contas também es-
tão previstos a realização de palestras, semi-
nários, o VIII encontro do Fisco Mineiro, os xx 
jogos AFFeMg, bem como os eventos cultu-
rais e comemorativos que compõem a agen-
da da entidade na sede em Belo Horizonte e 
nas diretorias Regionais e a cerimônia de en-
trega do prêmio Nacional de educação Fiscal, 
um evento promovido pela Febrafite que, em 

2020, será realizado em Belo Horizonte. 

2 - Administrativas e Gerais de Manutenção:
 As despesas pertinentes a essa rubrica 

foram previstas segundo o que foi realizado em 
2019, tendo sido atualizadas pela projeção do 
INpc da Fundação getúlio Vargas, estimado em 
2,9% (dois vírgula nove por cento), e/ou ajustadas 
segundo a necessidade.

III – LAZER: COLÔNIAS DE FÉRIAS
As despesas operacionais e de manu-

tenção das três colônias de Férias estão previstas  
segundo o histórico de realização em 2019, atuali-
zadas pela projeção do INpc da FgV e/ou ajusta-
das conforme a necessidade. 

IV – INVESTIMENTOS
 esta proposta contempla os recursos 

necessários para conclusão da obra de amplia-
ção e reforma da colônia de Férias em cabo 
Frio/Rj, os equipamentos e o mobiliário das 
novas instalações para sua inauguração no pri-
meiro semestre de 2020. 

para a colônia de porto seguro/BA estão 
sendo previstas obras de instalação e novas placas 
no sistema de aquecimento solar, substituição de 
colchões, estruturação de rede de wireless para 
os apartamentos e substituição do piso da área 
da piscina. e para a colônia de Férias de guarujá/
sp, atendendo à grande demanda dos Associa-
dos manifestada ao longo dos últimos 8 anos, está 
previsto o fechamento e climatização do espaço 
de convivência no hall de entrada da colônia. 

propõe-se ainda a reforma do espaço 
de convivência da sede da diretoria Regional 
sul, em Varginha/Mg com o fechamento late-
ral da área coberta, o que vai possibilitar melhor 
utilização das instalações com mais conforto e 
segurança para os Associados. Obras menores 
de melhorias também estão previstas em qua-
se todas as sedes Regionais. 

   Na sede, em Belo Horizonte, estão 
previstas: a pintura externa do prédio, me-
lhoria no sistema de ventilação da cozinha do 
centro de convivência, manutenção da im-
permeabilização e troca de telhas e a instala-
ção de uma cobertura em pergolado na área 
externa próxima à sala de jogos do 3º andar. 

 Na atividade de tecnologia da Infor-
mação, para a sede em Belo Horizonte e dire-
toria Regionais, estão previstos investimentos 
em hardware e software para todas as unida-
des, notadamente soluções de proteção aos 
dados e informações pessoais dos Associados. 

Belo Horizonte, 01 de novembro de 2019.  

 Maria Aparecida Neto L. Meloni    
diretora-presidente

josé edson Martins da costa
  diretor Financeiro  

 joaquim coelho simões 
diretor Administrativo

Orçamento  Financeiro para o exercício de 2020
ORçAMENTO
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Conta Contábil Descrição da Conta Contábil Previsto
RECEITAS OPERACIONAIS
3.1.1.01.0001 MENSALIDADES DE ASSOCIADOS  11.600.000 
3.1.1.02.0001 PRó- LABORE APóLICE SEGURO DE VIDA EM GRUPO  3.900.000 
3.1.1.02.0002 AGENCIAMENTO/RESULTADO DA APóLICE SEGURO DE VIDA EM GRUPO  1.800.000 
3.1.1.03.0001 ALUGUÉIS DE IMóVEIS E ESPAçOS  100.000 
3.1.1.03.0002 PUBLICIDADE EM JORNAL E CATÁLOGO DE CONVÊNIOS  30.000 
3.1.1.04.0001 RENDIMENTOS DE APLICAçÕES FINANCEIRAS  100.000 
3.1.1.04.0002 JUROS S/ PARCELAMENTO DE DÉBITOS  10.000 
3.1.1.05.0001 RECUPERAçÃO DE CUSTOS COM MERCADORIAS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA - Bh  100.000 
3.1.1.05.0002 RECUPERAçÃO DE CUSTOS COM MERCADORIAS NAS COLÔNIAS DE FÉRIAS  700.000 
3.1.1.06.0002 RECUPERAçÃO DE CUSTOS COM hOSPEDAGEM NAS COLÔNIAS DE FÉRIAS  2.000.000 
Total  20.340.000 
DESPESAS OPERACIONAIS
SOCIAIS, ASSISTENCIAIS E ATIVIDADES CLASSISTAS 
4.1.1.01.0001 EVENTOS E FESTIVIDADES  1.430.000 
4.1.1.01.0002 CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E ENCONTROS DO FISCO*  300.000 
4.1.1.01.0003 hOMENAGENS PóSTUMAS  20.000 
4.1.1.01.0004 CONTRIBUIçÕES À FEBRAFITE  170.000 
4.1.1.01.0005 JORNAL AFFEMG E CATÁLOGO DE CONVÊNIOS  140.000 
4.1.1.01.0006 JOGOS AFFEMG*  230.000 
4.1.1.01.0007 MATERIAIS INSTITUCIONAIS E PUBLICIDADE  700.000 
4.1.1.01.0008 VIAGENS E ESTADAS - DIRETORIA  120.000 
4.1.1.01.0009 REPRESENTAçÃO DA DIRETORIA/ENTIDADE  20.000 
4.1.1.01.0010 ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS  20.000 
4.1.1.01.0011 CUSTAS DE PROCESSOS JUDICIAIS  100.000 
4.1.1.01.0012 SERVIçO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA  820.000 
4.1.1.01.0013 CURSOS E TREINAMENTOS  10.000 
4.1.1.01.0014 PLANO DE COMUNICAçÃO E MARKETING  100.000 
4.1.1.01.0015 MOVIMENTOS DE REIVINDICAçÃO DE INTERESSE DA CLASSE*  600.000 
4.1.1.01.0016 SERVIçO DE CORREIOS  400.000 
4.1.1.01.0018 PATROCÍNIO DA INSTITUIDORA A FUNDAFFEMG  300.000 

* FUNDO PECUNIÁRIO (ART.3º, §1º, - III DO ESTATUTO SOCIAL)
Total  5.480.000 
COM PESSOAL PRóPRIO - SEDE E REGIONAIS
4.1.1.02.0001 SALÁRIOS  2.000.000 
4.1.1.02.0002 FÉRIAS  221.000 
4.1.1.02.0003 13º SALÁRIO  166.000 
4.1.1.02.0004 PROGRAMA DE ALIMENTAçÃO  560.000 
4.1.1.02.0005 PLANO DE SAÚDE E EXAMES PERIóDICOS  520.000 
4.1.1.02.0006 SEGURO DE VIDA  10.000 
4.1.1.02.0007 VALE- TRANSPORTE  65.000 
4.1.1.02.0008 CURSOS E TREINAMENTOS  10.000 
4.1.1.02.0009 UNIFORMES  10.000 
4.1.1.02.0010 INSS  632.000 
4.1.1.02.0011 FGTS  180.000 
4.1.1.02.0012 PIS S/ FOLhA DE PAGAMENTO  23.000 
4.1.1.02.0013 BOLSAS DE ESTÁGIO  10.000 
4.1.1.02.0015 RATEIO DE DESPESAS COM COLIGADAS (-)  530.000 
Total  3.877.000 
COM PESSOAL TERCEIRIzADO - SEDE
4.1.1.03.0001 SERVIçOS DE VIGILÂNCIA  93.000 
4.1.1.03.0002 SERVIçO DE CONSERVAçÃO E LIMPEzA  144.000 
4.1.1.03.0003 SERVIçO DE IMPRESSÃO E COPIADORA  58.000 
4.1.1.03.0004 SERVIçO DE MOTOBOY  25.000 
4.1.1.03.0005 SERVIçO DE IMPRESSÃO INFORMATIVO DE DESCONTOS  10.000 
4.1.1.03.0006 SERVIçO DE CUSTóDIA DE DOCUMENTOS  8.000 
4.1.1.03.0007 SERVIçO  DE MANUTENçÃO PABX  20.000 
4.1.1.03.0008 SERVIçO DE MANUTENçÃO SISTEMAS  DE INFORMÁTICA  50.000 
4.1.1.03.0010 SERVIçO CESAM (CENTRO SALESIANO DO MENOR)  20.000 
4.1.1.03.0011 SERVIçO DE TERCEIROS - OUTROS  31.000 
4.1.1.03.0012 SERVIçO DE INTERNET  60.000 

Programa de Orçamento Financeiro
Período de:  01/01/2020 a 31/12/2020 - (em R$ 1,00)
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4.1.1.03.0015 SERVIçO DE CONTABILIDADE  100.000 
4.1.1.03.0016 SERVIçO DE MANUTENçÃO DE ELEVADORES  16.000 
Total  635.000 
ADMINISTRATIVAS GERAIS E DE MANUTENçÃO - SEDE
4.1.1.04.0001 CONTA DE TELEFONE  50.000 
4.1.1.04.0002 CONTA DE ÁGUA E ESGOTO  17.000 
4.1.1.04.0003 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA  9.000 
4.1.1.04.0004 SERVIçOS DE CORREIOS  13.000 
4.1.1.04.0005 MATERIAL DE EXPEDIENTE  30.000 
4.1.1.04.0006 BENS DE NATUREzA PERMANENTE  5.000 
4.1.1.04.0007 SEGURO DE BENS E INSTALAçÕES  25.000 
4.1.1.04.0008 MANUTENçÃO DE BENS E INSTALAçÕES  35.000 
4.1.1.04.0009 COMBUSTÍVEL E MANUTENçÃO DE VEÍCULOS  30.000 
4.1.1.04.0010 CONDUçÃO URBANA  12.000 
4.1.1.04.0011 INFORMATIVOS E LIVROS TÉCNICOS  3.000 
4.1.1.04.0013 MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS  41.000 
4.1.1.04.0014 ALIMENTOS E BEBIDAS (lanches para Associados, Diretores e funcionários)  24.000 
4.1.1.04.0016 VIAGENS E ESTADAS DE EMPREGADOS  14.000 
Total  308.000 
IMPOSTOS E TAXAS - SEDE
4.1.1.05.0001 IPTU  55.000 
4.1.1.05.0002 IMPOSTOS, TAXAS E EMOLUMENTOS  10.000 
Total  65.000 
DESPESAS FINANCEIRAS
4.1.1.06.0001 TAXA PRODEMGE  5.000 
4.1.1.06.0002 TARIFAS BANCÁRIAS  185.000 
Total  190.000 
COM PESSOAL TERCEIRIzADO- REGIONAIS
4.1.1.07.0001 SERVIçO DE CONSERVAçÃO, LIMPEzA E VIGILÂNCIA  135.000 
4.1.1.07.0002 SERVIçO DE INTERNET - PROVEDOR  28.000 
4.1.1.07.0004 SERVIçOS DE TERCEIROS - OUTROS  30.000 
Total  193.000 
ADMINISTRATIVAS GERAIS E DE MANUTENçÃO- REGIONAIS
4.1.1.08.0001 ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS  9.000 
4.1.1.08.0002 CONTA DE TELEFONE  50.000 
4.1.1.08.0003 CONTA DE ÁGUA E ESGOTO  20.000 
4.1.1.08.0004 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA  60.000 
4.1.1.08.0005 SERVIçOS DE CORREIOS  5.000 
4.1.1.08.0006 MATERIAL DE EXPEDIENTE  10.000 
4.1.1.08.0008 SEGURO DE BENS E INSTALAçÕES  15.000 
4.1.1.08.0009 MANUTENçÃO DE BENS E INSTALAçÕES  31.000 
4.1.1.08.0010 COMBUSTÍVEL E MANUTENçÃO DE VEÍCULOS DE TERCEIROS/DIRETORES  28.000 
4.1.1.08.0012 ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS  7.000 
4.1.1.08.0013 MATERIAL DE LIMPEzA  21.000 
4.1.1.08.0015 ALIMENTOS E BEBIDAS (lanches para Associados, Diretores e funcionários)  39.000 
Total  295.000 
IMPOSTOS E TAXAS - REGIONAIS
4.1.1.09.0001 IPTU  35.000 
4.1.1.09.0002 IMPOSTOS, TAXAS E EMOLUMENTOS  25.000 
Total  60.000 
LAzER: COLÔNIAS DE FÉRIAS 
4.1.1.10.0009 GUARNIçÕES CAMA, MESA E BANhO  50.000 
4.1.1.10.0010 MATERIAL DE EXPEDIENTE  3.000 
4.1.1.10.0011 MATERIAL DE LIMPEzA  47.000 
4.1.1.10.0012 UTENSÍLIOS DE COzINhA  40.000 
4.1.1.10.0013 LAVANDERIA  100.000 
4.1.1.10.0014 SALÁRIOS E ORDENADOS  610.000 
4.1.1.10.0015 INSS  193.000 
4.1.1.10.0016 FGTS  58.000 
4.1.1.10.0017 PLANO DE SAÚDE E EXAMES PERIóDICOS  215.000 
4.1.1.10.0018 VALE-TRANSPORTE  30.000 
4.1.1.10.0019 FÉRIAS  68.000 
4.1.1.10.0020 13º SALÁRIO  51.000 
4.1.1.10.0021 PIS S/ FOLhA DE PAGAMENTO  9.000 
4.1.1.10.0022 PROG. DE ALIMENTAçÃO AO TRABALhADOR  500.000 
4.1.1.10.0023 UNIFORMES  5.000 
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4.1.1.10.0024 CURSOS E TREINAMENTOS  5.000 
4.1.1.10.0026 MANUTENçÃO DE BENS E INSTALAçÕES  40.000 
4.1.1.10.0036 ENERGIA ELÉTRICA  320.000 
4.1.1.10.0037 GÁS  68.000 
4.1.1.10.0038 TELEFONE  10.000 
4.1.1.10.0039 ÁGUA E ESGOTO  150.000 
4.1.1.10.0040 SERVIçOS DE TERCEIROS - PF  12.000 
4.1.1.10.0041 SERVIçOS DE TERCEIROS - PJ  25.000 
4.1.1.10.0044 SERVIçO DE INTERNET  20.000 
4.1.1.10.0045 MERCADORIAS CONSUMIDAS / ALIMENTOS E BEBIDAS  450.000 
4.1.1.10.0047 IPTU  150.000 
4.1.1.10.0048 IMPOSTOS,TAXAS E EMOLUMENTOS  40.000 
4.1.1.10.0049 DESPESAS DE VIAGEM  5.000 
4.1.1.10.0050 SERVIçOS DE CORREIOS  5.000 
4.1.1.10.0052 ASSINATURA JORNAIS, REVISTAS E TV A CABO  30.000 
4.1.1.10.0053 COMBUSTÍVEL E MANUTENçÃO VEÍCULOS  13.000 
4.1.1.10.0054 DESPESAS BANCÁRIAS  12.000 
4.1.1.10.0055 SEGUROS DE BENS E INSTALAçÕES  12.000 
4.1.1.10.0059 DESPESA COM CONDUçÃO  1.000 
Total  3.347.000 
INVESTIMENTOS
5.1.1.01.0001 AQUISIçÃO DE MóVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS   108.000 
5.1.1.01.0002 REFORMA DA SEDE - Bh  250.000 
5.1.1.01.0003 REGIONAL  - CENTRO-NORTE  4.000 
5.1.1.01.0004 REGIONAL  - METALÚRGICA  5.000 
5.1.1.01.0005 REGIONAL - VALE DO SAPUCAÍ  55.000 
5.1.1.01.0006 REGIONAL - MUCURI  16.000 
5.1.1.01.0007 REGIONAL - SÃO FRANCISCO  -   
5.1.1.01.0008 REGIONAL - PARANAÍBA  16.000 
5.1.1.01.0009 REGIONAL - SUL  450.000 
5.1.1.01.0010 REGIONAL - NORTE  30.000 
5.1.1.01.0011 REGIONAL - OESTE  30.000 
5.1.1.01.0012 REGIONAL - BAIXO RIO GRANDE  10.000 
5.1.1.01.0013 REGIONAL - RIO DOCE  12.000 
5.1.1.01.0014 REGIONAL - SUDOESTE  12.000 
5.1.1.01.0015 REGIONAL - MATA  -   
5.1.1.01.0016 COLÔNIA DE FÉRIAS PORTO SEGURO  100.000 
5.1.1.01.0017 COLÔNIA DE FÉRIAS CABO FRIO  1.330.000 
5.1.1.01.0018 COLÔNIA DE FÉRIAS GUARUJÁ  350.000 
5.1.1.01.0019 REFORMA E AMPLIAçÃO COLÔNIA DE FÉRIAS CABO FRIO  5.390.000 
Total  8.168.000 

EXERCÍCIO 2019 - Análise da Execução Orçamentária
I - APRESENTAÇÃO 

com os cordiais cumprimentos, 
a diretoria executiva da Associação dos 
Funcionários Fiscais do estado de Minas 
gerais – AFFeMg apresenta aos seus As-
sociados, ao conselho de Administração 
e ao conselho Fiscal, o presente Relatório 
de Análise da execução Orçamentária re-
ferente ao exercício de 2019, que informa 
sobre a realização das ações planejadas 
para o presente exercício com a respecti-
va execução financeira, destacando e jus-
tificando as principais variações registra-
das na proposta aprovada em dezembro 
de 2018.

 Preliminarmente, confirma-se, 
nesse exercício, a manutenção integral 
e permanente de todas as atividades e 
prestações sociais, assistenciais e clas-
sistas próprias da AFFeMg, bem como 

a regularidade e pontualidade no cum-
primento das obrigações legais e com-
promissos administrativos,  financeiros  e 
tributários de gestão. 

O ano de 2019, o primeiro dos 
atuais mandatos governamentais em 
nível federal e estadual, foi marcado por 
profundas reformas com grande reper-
cussão sobre a administração pública e 
as relações funcionais do estado com os 
servidores. 

Antes porém, destacamos o de-
creto estadual nº 47.607 publicado em 31 
de dezembro de 2018, que estendia atri-
buições privativas e de execução exclusiva 
por Auditor Fiscal para outras categorias 
administrativas da secretaria de Fazenda, 
o que exigiu um intenso trabalho de es-
clarecimento público e pela revogação do 
decreto junto ao novo governo eleito, no 

sentido de debelar aquela tentativa ilegal 
de provimento derivado. 

Ainda em âmbito estadual, em 
março, ante a proposta de reforma ad-
ministrativa do atual governo, que resul-
tou na aprovação da Lei 23.304, de 30 de 
maio de 2019, que define as competên-
cias e estrutura administrativa da seF/
Mg, a AFFeMg procurou contribuir com 
análise, pesquisa, estudos e propostas 
visando aprimorar a redação e corrigir 
distorções presentes na  norma anterior, 
trabalho que exigiu intensa mobilização 
junto à alta Administração da secretaria 
e a ALMg.  

A terceira frente de trabalho ad-
vém do anúncio do governo, feito nos 
primeiros meses do ano e materializado 
recentemente no pL 1202, de 12 de outu-
bro, de adesão ao Regime de Recupera-
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ção Fiscal com a união, nos termos da Lei 
Complementar nº 159/2017, que implica 
a imposição de severos cortes de direitos 
aos servidores.  

em nível nacional, a Reforma da 
previdência proposta pelo governo fede-
ral foi, dentre todas as demais reformas 
implementadas na história de organização 
do serviço público, a mais grave e destru-
tiva, o que exigiu trabalho articulado com 
outras entidades de trabalhadores e ser-
vidores, parlamentares federais, campa-
nhas de mobilização popular veiculadas 
nos meios de comunicação, elaboração de 
cartilhas, panfletos, realização de palestras 
de esclarecimento, inclusive para os Asso-
ciados da ativa, apreensivos com as conse-
quências futuras da Reforma.

Ainda no primeiro semestre do 
ano, entrou em pauta, no congresso Na-
cional, o tema da Reforma Tributária, si-
nalizando para relevantes alterações nas 
relações federativas, impactando a au-
tonomia e competências tributárias dos 
estados, quadro que afeta claramente a 
organização da Administração tributária 
e a função do Fisco estadual. 

esse cenário de evidentes alte-
rações na relação entre o estado e os  
servidores públicos e a adoção de uma 
agressiva política de supressão de direitos 
obrigou a AFFeMg a implementar uma 
ampla campanha de valorização do Fisco, 
a defesa dos direitos e o fortalecimento 
da imagem da entidade.

 No que se refere aos investimen-
tos patrimoniais, em 2019, a AFFEMG 
priorizou a obra de reforma e ampliação 
da colônia de Férias em cabo Frio/Rj que 
se encontra em fase final de construção, 
com previsão de término das obras no 
primeiro semestre. 

 Além disso, foram realizadas 
reformas na sede da diretoria Regional 
Norte, em Montes claros/Mg, com pin-
tura geral, reestruturação das instala-
ções hidráulica e elétrica e substituição 
das grades de segurança. Na colônia de 
Férias de porto seguro/BA, a reforma 
das duas piscinas, reconstrução da área 
coberta do estacionamento, revitaliza-
ção do jardim e instalação de cobertura 
em pergolado na área da lanchonete. 

como tem sido a prática nos úl-
timos 15 anos, na presente demonstra-
ção, procura-se justificar as contas que 
apresentaram maior índice de alteração 
em relação ao valor previsto, em  análise 
quantitativa e qualitativa, agrupadas em 
três grandes blocos: Receitas, despesas 
e Investimentos. Alguns itens podem in-
dicar variação superior ao valor orçado, 
no entanto chamamos atenção para o 

resultado final no grupo de contas a que 
pertencem, cujos totais se apresentam 
em equilíbrio, em estrita obediência à dis-
ponibilidade financeira.   

Ao final, apresentamos o Resulta-
do da Realização do Orçamento previsto 
para 2019. 

II - RECEITAS
 1 -  Mensalidades de Associados:

A receita prevista para essa rubrica 
apresentou variação positiva em 5,0% (cin-
co por cento), resultado do cumprimento 
do critério estabelecido para fixação do 
valor da mensalidade, que corresponde a 
1,3% da remuneração (vencimento básico 
e gepi) do cargo de AFRe – I A.

2 - Pró-labore – Apólice de Seguro de 
Vida em Grupo:

Houve acréscimo nessa conta de 
8% (oito por cento), decorrente do equilí-
brio atuarial da apólice de seguro de vida 
em grupo, contratada em 2010 e renovada 
em janeiro/2019, com a Seguradora MA-
pFRe Vida s.A. e da apólice coletiva con-
tratada em 2017 com a Icatu seguros s.A..

3 - Agenciamento/Resultado da 
apólice de Seguro de Vida em Grupo:

Além do pagamento da parcela 
anual devido pela apuração do resultado da 
apólice do seguro de vida em grupo contra-
tada com a seguradora MApFRe Vida s.A. a 
AFFeMg negociou a renovação do contra-
to com a mesma seguradora Mapfre para 
o período de jan/2019 a jan/2022, visando 
assegurar estabilidade na operacionalidade 
da apólice coletiva de seguro de vida. des-
ta renegociação, em contrapartida à fide-
lização, resultou o pagamento da primeira 
parcela do agenciamento que é devido à 
estipulante da apólice.
4 - Rendimentos de Aplicações 
Financeiras:

O equilíbrio do fluxo de caixa, no 
exercício de 2019, resultou na receita fi-
nanceira decorrente de aplicações (sem-
pre norteadas por princípio conservador), 
o que possibilitou um ganho superior à 
previsão orçamentária.

III – DESPESAS
1 - Congressos, Seminários e Encontros 
do Fisco:

Além da participação no con-
gresso Luso-Brasileiro, realizado pela Fe-
brafite, no mês de junho, em São Paulo, 
a AFFeMg voltou com a agenda institu-
cional do encontro estadual do Fisco Mi-
neiro, realizado no dia 20 de setembro no 
Hotel Ouro Minas, em Belo Horizonte.

2 - Jogos AFFEMG:
A previsão inicial foi alterada em 

razão do aumento expressivo do número 
de atletas inscritos, principalmente oriun-
dos das diretoriais Regionais. A maior 
adesão dos Associados a essa iniciativa de 
integração esportiva tem sido um objeti-
vo permanente da diretoria. 

3 - Materiais Institucionais e Publicidades:
Tendo em vista as razões apon-

tadas na apresentação deste Relatório 
(item I), a AFFeMg implementou uma 
ampla campanha de comunicação e pu-
blicidade, no período de dezembro/2018 
a dezembro/2019, voltada para a valo-
rização do Fisco, a defesa dos direitos 
previdenciários e pelo ressarcimento das 
perdas da Lei Kandir, como alternativa ao 
Regime de Recuperação Fiscal e fonte de 
receita adicional para solução da crise fi-
nanceira do estado.  

 4 -  Reivindicações de Interesse da Classe:
Essa conta é de grande relevância 

para a vida associativa da AFFeMg. Nela 
executamos as ações de defesa direta 
dos interesses e dos direitos funcionais 
dos Associados, vinculadas aos objetivos 
estatutários da entidade, tal como dispõe 
o artigo 2º do seu estatuto social. 

Em 2019, pelas razões já expostas 
na apresentação deste Relatório, foram 
implementadas amplas campanhas nos 
diversos meios de comunicação contra 
a Reforma da previdência e pelo ressar-
cimento das perdas e revogação da Lei 
Kandir (campanha esta realizada em par-
ceria com o seRjusMIg e o sINdIFIscO). 

É evidente o interesse da entidade 
em ambos os temas: na Reforma da pre-
vidência, a defesa de direitos essenciais do 
servidor e de seus dependentes; quanto à 
Lei Kandir, a defesa de receita tributária, 
fonte de recursos imprescindíveis à regula-
rização das finanças estaduais, o que pode 
contribuir para o fim do atraso na escala de 
pagamento e parcelamento dos salários.         

IV - INVESTIMENTOS 
1 - Reforma e ampliação da Nova 
Colônia de Férias de Cabo Frio/RJ:

Inicialmente, devemos lembrar 
que o início da obra, previsto para maio 
de 2018, só veio a se efetivar em novem-
bro, devido a mudança no quadro político 
e administrativo na prefeitura Municipal 
de cabo Frio, com realização de eleições 
complementares, o que implicou em atra-
so no processo de autorização do projeto 
e liberação de alvará para construção. 

contudo, a diretoria mantém 
como referência o cronograma inicial, 
ou seja, conclusão e inauguração das 
novas instalações no primeiro semestre 
de 2020, razão pela qual várias etapas 
da obra estão sendo adiantadas, como 
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Conta Contábil Descrição da Conta Contábil Previsto Realizado % Saldo

Receitas Operacionais

3.1.1.01 Mensalidades Associativas  11.100.000 11.656.000  105  556.000 

3.1.1.02 Serviços Associativos  4.430.000 7.069.000  160  2.639.000 

3.1.1.03 Aluguéis de Imóveis  100.000 96.000  96  (4.000)

3.1.1.04 Financeiras  310.000 442.000  143  132.000 

3.1.1.05 Revenda de Mercadorias nas Colônias de Férias e CC/Bh  750.000 640.000  85  (110.000)

3.1.1.06 Reservas de hospedagem nas Colônias de Férias  1.700.000 1.590.000  94  (110.000)

Total  18.390.000 21.493.000  117  3.103.000 

Despesas Operacionais

4.1.1.01 Despesas Sociais, assistenciais , atividades classistas  4.445.000 5.316.000  120  871.000 

4.1.1.02 Despesas Com Pessoal Próprio - Sede e Regionais  3.835.000 3.937.000  103  102.000 

4.1.1.03 Despesas Com Pessoal Terceirizado - Sede  596.000 623.000  105  27.000 

4.1.1.04 Despesas Administrativas Gerais e de Manutenção - Sede  296.000 275.000  93  (21.000)

4.1.1.05 Impostos e Taxas - Sede  71.000 54.000  76  (17.000)

4.1.1.06 Despesas Financeiras  185.000 185.000  100  -   

4.1.1.07 Despesas Com Pessoal Terceirizado- Regionais  193.000 186.000  96  (7.000)

4.1.1.08 Despesas Administrativas Gerais e de Manutenção - Regionais  290.000 269.000  93  (21.000)

4.1.1.09 Impostos e Taxas - Regionais  50.000 53.000  106  3.000 

4.1.1.10 Despesas com Lazer: Colônias de Férias  3.133.000 3.076.000  98  (57.000)

Total  13.094.000 13.974.000  107  880.000 

Resultado Operacional  5.296.000 7.519.000  142  2.223.000 

Saldo Disponível em 31/12/2018  2.499.000 2.367.000  95  (132.000)

Fundo de Reserva para Investimentos Patrimoniais/2018  8.577.000 8.577.000  100  -   

Fundo de Reserva para Investimentos Sociais/2018  2.144.000 2.144.000  100  -   

Total de Origens de Recursos  18.516.000 20.607.000  111  2.091.000 

5.1.1.01 Investimentos  8.774.000 13.104.000  149  4.330.000 

Resultado Previsto / Realizado  9.742.000 7.503.000  77  (2.239.000)

Consignações de terceiros / Recebimentos  15.000.000 14.972.000  100  (28.000)

Consignações de terceiros / Repasses  (15.000.000) -14.932.000  100  68.000 

Fundo de Reserva Para Investimentos Patrimoniais/2019  5.845.000 4.501.000  77  (1.344.000)

Fundo de Reserva Para Investimentos Sociais/2019  1.461.000 1.125.000  77  (336.000)

Saldo Disponível em 31/12/2019  2.436.000 1.917.000  79  (519.000)

Programa de Orçamento Financeiro Projeção de Resultados 
Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019 - (em R$ 1,00)

foi o caso da reforma de um conjunto de 
4 cabanas já colocadas à disposição dos 
Associados desde o início de outubro. 
Isso explica a execução orçamentária a 
maior. 

2 -  Colônia de Férias de Porto Seguro/BA:
 Tendo em vista a necessidade 

emergencial de reformar as piscinas, adul-
to e infantil, devido aos vazamentos, bem 
como a adequação de ambas às novas 
regras de segurança e acesso, a diretoria 
optou por executar as respectivas refor-
mas este ano. No mesmo sentido, definiu 
também a reconstrução das coberturas do 
estacionamento que estavam em condi-
ção muito precária, sujeito a desabamento 
sobre os veículos de hóspedes. 

 3 - Regional Rio Doce:
 Pagamento realizado devido à fina-

lização do processo judicial em que a AFFe-
Mg impugnava o valor correspondente à 
corretagem na compra do imóvel que abri-
garia a sede da diretoria Regional Rio doce.  

 V – RESULTADO FINAL 
pReVIsãO ORçAMeNTáRIA - exeRcÍ-
CIO 2019
Resultado orçamentário previsto
  R$   9.742.000,00
Resultado orçamentário Realizado
 R$   7.503.000,00
previsto   / Realizado 
  R$   2.239.000,00
constituição de Fundo de Reserva para 
Investimentos patrimoniais  

R$ 4.501.000,00 (equivalente a 60% do 
resultado orçamentário realizado).                                              
constituição de Fundo de Reserva para 
Investimentos sociais 
R$ 1.125.000,00 (equivalente a 15% do re-
sultado orçamentário realizado).                                             
saldo disponível para cumprimento das des-
pesas operacionais mensais correspondente 
a 25% do resultado orçamentário realizado: 
 R$ 1.917.000,00 

Belo Horizonte, 01 de novembro de 2019.

Maria Aparecida Neto L. Meloni   
diretora-presidente    

josé edson Martins da costa
diretor Financeiro  

joaquim coelho simões     
  diretor Administrativo

ORçAMENTO



AFFEMG Notícias                                                     
Número 358

12



13



AFFEMG Notícias                                                     
Número 358

14



15

janeiro
2020



16

AFFEMG Notícias                                                     
Número 358

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ai15796329619_ANUNCIO GLAUCO_05.pdf   1   21/01/2020   15:56



17

Janeiro
2020

Poesia imortalizada em Praça da cidade de Carangola

hOMENAGEM

SAUDADES CLASSIFISCO
• Jayme Viotti faleceu no dia 20 de Dezembro de 2019 

na cidade de Belo Horizonte/Mg, onde residia.
• Francisco de Castro faleceu no dia 19 de Dezembro de 

2019 na cidade de Belo Horizonte/MG, onde residia.
• paulo seigneur santos, pai da Associada Ana 

paula Andrade seigneur santos, faleceu no dia 
20 de Dezembro de 2019 na Cidade do Rio de 
janeiro/Rj, onde residia. 

• Luiza Machado faleceu no dia 30 de Novembro 
de 2019 na cidade de Campo do Meio/MG, onde 
foi sepultada.

• Maria Madalena duarte, sogra do Associado Leonar-
do Lucas Queiroga, faleceu no dia 01 de janeiro de 
2020 na cidade de Belo Horizonte/Mg, onde residia.

• Maria do carmo Rodrigues coelho faleceu no 
dia 22 de Dezembro de 2019 na cidade de Belo 
Horizonte/Mg, onde residia.

• Ilda della Testa faleceu no dia 10 de janeiro de 2020 
na cidade de poços de caldas/Mg, onde residia.

Outros Estados
VeNde-se/ ALugA-se

• Apartamento para temporada em guarapari praia do Morro para 10 pessoas, 3 quartos, 
suíte, de frente, área com churrasqueira, banho e 2 vagas  de garagem, 1º andar, av. praiana 
nº 1471 no meio da praia, mobiliado com antena parabólica. Tratar: (32) 3211-0334.

• Apartamento em guarapari, praia do Morro – 02 quartos , 01 garagem dependên-
cia de empregada completa, primeiro andar de frente, vista para o mar, varanda no 
meio da praia rua Antonio do Amaral, nº 106, mobiliado. Tratar: (32) 3211-0334.  

Belo Horizonte e Região
VeNde-se

• Lote de 1.020 metros quadrados - Quadra 06 - Lote 03 no condomínio gran Royalle - con-
fins.Quitado. Documentação ok. Contato: Mar lene- (31) 98422-8322.

Veiculos
VeNde-se

• Vendo Toyota Yaris Sedan xls 1.5 branco perolizado teto solar, top de linha, modelo 2019 
com 15.500 km rodad0s por R$ 76.200,00. Contato:  Ecio  -  (31) 99831-7679.

O Associado, josé souza Lopes, autor 
do poema “carangola centenária”, foi homena-
geado no dia 7 de janeiro de 2020, pela prefeitu-
ra de carangola, na região da mata mineira.

A poesia - escrita no dia 7 de janei-
ro de 1982 - foi inspirada na cidade natal do 
autor e imortalizada em uma placa, instala-
da na praça da Matriz (foto).

josé souza Lopes fez um resgate 
histórico e, entre versos que enaltecem as 
riquezas da região explicou o significado do 
nome escolhido para o município: 

“(...) No início, “Arraial Novo”.
dos “carás no Angola”,
seu nome herdou
por este motivo
de cidade de carangola,
com carinho a chamou. (...)”

A AFFeMg parabeniza o Associado 
pela merecida honraria.

 Adson Augusto Lacerda de carvalho, Associado substituto, 
filho do também falecido Associado Getúlio de Carvalho. 
 A saudade eterniza a presença de quem se foi. com o pas-
sar dos dias, a dor se acalma e se transforma em silêncio e 
lembranças de bons momentos compartilhados, de alegrias 
vividas em celebração da vida.
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Visita ao Projeto “Casinha e Cultura”

O voluntário sr. celso A. Ad-
víncula Vítor visitou, no dia 24 de de-
zembro de 2019, a sede do Projeto 
pROsesc - projeto semear esperança 
em carbonita. Apesar do período de 
recesso de final de ano - e por isso não 
ter sido possível acompanhar nenhuma 
atividade - ele pôde conhecer a estrutu-
ra do local e efetuar o registro fotográfi-
co dos trabalhos já desenvolvidos.

O referido projeto atua tanto 
em sua sede como também na zona 
rural de Itamarandiba. O critério de 

escolha do local a ser atendido é feito pela entidade, que prioriza locais com maior núme-
ro de crianças em situação de vulnerabilidade social. Veja maiores detalhes em nosso site.

Agradecemos ao sr. celso Advíncula pela colaboração especial!

RECEITA SOLIDÁRIA

A RS também está no Instagram @receitasolidaria
Um modo fácil e prático de acompanhar nossas atividades! Siga-nos!

Aquisição de materiais 
para o Lar de Idosos Sagrado 

Coração de Jesus
estamos muito felizes, pois, graças ao esforço da Rs para auxiliar o Lar de Ido-

sos sagrado coração de jesus, de Lagoa santa, foi adquirido parte dos materiais ne-
cessários às obras de prevenção e combate a incêndios.

seguimos buscando os recursos complementares necessários para evitar o en-
cerramento das atividades do Lar. se você quiser ajudar, entre em contato pelo e-mail: 
assessoria@receitasolidaria.org.br

participe!

Posse da Nova Diretoria e Conselho Fiscal
No dia 31 de dezembro de 2019 tomaram posse os novos membros da Diretoria e Conselho Fiscal, eleitos na AGE de 12 de novem-

bro para o biênio 2020/2021.
Diretoria executiva
diretora-presidente: Vera Maria sampaio Teixeira Zambelli Loyola
diretora Administrativa: Roselice Lago de sousa Oliveira
diretora Financeira: Iracema ceci Amaral Renan
Diretora Técnica:  Tânia Gonçalves Viana Lins Alves
suplentes: Maria jacinta julião e Teresa cecília Lara
Conselho Fiscal
Conselheiros efetivos:  Cláudia Campos Lopes Lara, João Luiz dos Reis e Soraya Naffah Ferreira
conselheiros suplentes:  carolina Amália cançado Monteiro André e Rose Laura Lopes pinto
parabenizamos a nova diretoria e conselho e fazemos votos de que os trabalhos da Rs prossigam com energia renovada! 

Projetos sociais 
apoiados pela RS: 
Já são 79 causas 

beneficiadas! 
A Rs se alegra por ter apoiado 

tantos projetos, em diversos municípios 
mineiros, nas mais diversas áreas de 
atuação! Acesse “Nosso trabalho/Apoio a 
projetos sociais” em nosso site e conhe-
ça todos eles. A expectativa é de que, os 
últimos projetos selecionados em 2018, 
sejam finalizados em breve.

de março a out/2020 está previs-
to o financiamento dos sete novos pro-
jetos selecionados em dez/19 e que tam-
bém constam da planilha.

Todo esse alcance só é possível 
graças à participação de nossos Associa-
dos! e, se você ainda não é Associado, 
junte-se a nós! Basta preencher a Ficha 
cadastral de sócio Laboral e/ou solidário 
diretamente em nosso site. A Receita soli-
dária é um trabalho de voluntários, aberto 
a todos que acreditam na construção de 
uma sociedade mais justa.
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O que você está esperando para aproveitar dias incríveis nas colônias de Férias da 
AFFeMg? Faça como o Associado e coordenador estadual do Núcleo de Acompanhamento 
criminal – seF/Mg, edilson de souza Oliveira e a sua família, que curtiram as férias de janeiro, 
em porto seguro. 

“Estamos aqui na Colônia de Porto Seguro. As obras necessárias e de benfei-
torias realizadas são de primeira. só temos elogios. Mais uma vez a AFFeMg dá um 
show!”

conheça as colônias de Férias da AFFeMg! em todas elas o Associado vai encon-
trar a mesma hospitalidade e o acolhimento que distinguem a AFFEMG. 
Fale com as colônias
Setor de reservas: (31) 3289-5635  |  (31) 3289-5636  |  (31) 3289-5691

colonia@affemg.com.br

COLÔNIA DE FÉRIAS

À 
beira-mar 

com a 
AFFEMG

“O resgate dos tons azuis representa a importância da nossa tradição. 
já a proposta dos traços futuristas vem para nos lembrar de que, aos 70 anos, 

seguimos confiantes de que há muito caminho pela frente”, explicou o designer gráfico 
carlos domingos, responsável pelo projeto comemorativo do jornal AFFeMg Notícias.

Ao longo de todo este ano, o jornal virá com este formato especial: 
a combinação do azul, a cor da AFFEMG, estabelecida em 1950, em sua ata de 

fundação, com o traço futurista que nos remete ao lema 
da celebração “o melhor está por vir”. Além dos 70 anos da Associação, o jornal 

celebra seus 35 anos de existência!
Desde 1985, o informativo da AFFEMG leva aos Associados as principais notícias da 

entidade! Hoje, em formato digital, ele pode ser acessado 
pelo site da AFFeMg. Quem preferir receber apenas a versão on-line também 

pode solicitar o envio por e-mail! Basta mandar uma mensagem para 
comunicacao@affemg.com.br

Em 2020, o AFFEMG Notícias 
é comemorativo!



20

AFFEMG Notícias                                                     
Número 358

Recadastramento Anual Obrigatório
Aposentados e pensionistas têm um compromisso muito importante: No mês de seu aniversário, o 

Associado deve procurar uma agência do Banco do Brasil para fazer o seu RecAdAsTRAMeNTO. 
esta é a sua prova de vida, que garante o recebimento mensal das aposentadorias e pensões em dia.  
exija o comprovante e mantenha-o em seu poder. em muitos casos o Banco não comunica à seplag, 

e o pagamento é suspenso.   
Para esclarecimento, os Associados podem falar com a Secretária Thalia (31) 3289-5616. 

A superintendência de planejamento gestão e Finanças rece-

beu, no dia 30, em São Paulo, o Selo de Certificação 2020 da “Top Em-

ployers Institute”, autoridade global no reconhecimento da excelência 

nas práticas de Recursos Humanos.   

Isso posiciona a secretaria de Fazenda no centro de uma con-

quista emblemática: a consolidação pelo primeiro órgão 100% público 

entre os melhores empregadores do mundo, no Brasil, em 2020.

Dentre as empresas certificadas pelo Instituto estão: Amil, Sou-

za cruz, Volkswagen do Brasil, dHL express Brasil, Banco do Brasil s/A, 

entre outras.

Tudo isso só foi possível graças ao esforço conjunto de setores 

da seF, servidores, e o apoio e parceria da AFFeMg. desde a concepção, 

a Associação colabora com programas que foram chave para obtenção 

da certificação, como o PPA, Programa de Apoio à Aposentadoria, pro-

grama de valorização, capacitação e promoção de lideranças, isso só 

para citar alguns.

Fique ligado nesta conquista! Vamos trazer mais informações 

na próxima edição do jornal e no perfil da AFFEMG nas Redes Sociais.

A SEF/MG É TOP!
Reconhecimento internacional – o esforço da área 
de Recursos Humanos da SEF

“primeiro órgão 
100% público 
entre os melhores 
empregadores do 
mundo, no Brasil, 
em 2020”


