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“Encontro de Contas”

Essa deve ser uma bandeira de luta de todos os
mineiros. Proposta prevê o acerto da dívida de
Minas com o valor do ressarcimento que a União
deve ao Estado pelas perdas da Lei Kandir, que hoje
correspondem a 90% do ICMS devido ao Estado. Minas
recebe apenas a gorjeta de 10% do valor devido.
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Reforma da
Previdência

O Substitutivo aprovado pela Comissão
Especial, PEC 287-A, ficou muito pior que a
proposta original.

Acontecem nas Regionais
homenagens,
confraternizações e
“Diálogos AFFEMG”
Páginas12 à 17
Páginas 12 à17
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Prêmio Nacional
de Educação Fiscal

Frente Mineira faz mobilização no aeroporto de Confins para sensibilizar
deputados federais a votarem contra a reforma.

Até dia 14 de julho, Instituições, Escolas e
jornalistas podem inscrever seus projetos
voltados para cidadania e a formação da
consciência sobre a importância social dos
tributos.
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Vem aí os Jogos AFFEMG!!!
Prepare-se para a 17ª edição dos Jogos AFFEMG, que será realizada entre os dias 19 de agosto e
02 de setembro, na sede da Associação e nas quadras do Iate Tênis Clube, em Belo Horizonte.
Fique de olho! As inscrições começam em julho, pelo hotsite, regionais, salas da AFFEMG e no
setor de eventos.
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Não tem legitimidade!

gravíssima crise política
que tomou conta do
país é motivo de grande preocupação para a
AFFEMG. Já se vão quase três anos que,
dia após dia, assistimos a deterioração da
situação política, econômica e social, com
reflexos sobre a vida de todos os brasileiros, comprometendo os fundamentos da
Democracia e do Estado de Direito, jogando o país no retrocesso e na incerteza.
As denúncias que envolvem o
Presidente da República e grande parte
do Congresso Nacional afastam qualquer
legitimidade para seguirem com quaisquer reformas. Os fatos, amplamente
divulgados pela imprensa revelam que
o Poder, tal como definido no artigo pri-

meiro de nossa Constituição, “todo poder
emana do povo, que o exerce por meio
de representantes eleitos”foi corrompido,
tornou-se objeto mercantil, capturado
pelas grandes corporações financeiras e
empresariais, inclusive os meios de comunicação, que dispõem, usam e abusam das Instituições de Estado, segundo
seus interesses.
A população, por meio das
entidades, organizações e movimentos
sociais deve seguir atenta às pautas pois,
ainda que ilegítimas, fruto a corrupção e
contrárias aos interesses do cidadão, vão
continuar nos assombrando, defendidas
por políticos atolados em denúncias. Para
a AFFEMG, não têm legitimidade! Sequer
podemos aceitar aquilo que foi aprovado

à custa de muito dinheiro, fruto da sonegação e “caixa 2”, como é o caso da lei da
terceirização ampla e irrestrita, a Emenda
Constitucional 55, que congela, por 20
anos os gastos com serviços primários,
entre outras. Conclamamos o Associado
a seguir alerta, mantendo a clareza e a
combatividade contra estas reformas.
Firme nesse posicionamento,
a AFFEMG destaca nesta edição esclarecimentos sobre a Reforma da Previdência,
na forma do substitutivo 287-A aprovado
na Comissão Especial, com previsão para
ser colocada em votação em plenário da
Câmara, em junho. A matéria mostra que
pequenas alterações introduzidas pelo
relator em nada melhoraram o sentido
principal da proposta, que pode ser sin-

tetizada na mais agressiva supressão de
direitos sociais como jamais vimos. Pelo
contrário, as alterações prejudicaram
ainda mais para alguns segmentos, em
especial para os servidores públicos convertidos nos vilões da hora.
A Entidade repudia a captura
do Estado pelas corporações privadas e
a imposição de reformas que, à revelia
dos interesses nacionais e populares,
rasgam o pacto social estabelecido na
Constituição Federal de 1988, colocando
a Democracia em perigo. Consciente da
gravidade do momento, a AFFEMG clama
por serenidade e solução rápida desta
crise, cujo caminho é um só, o respeito às
regras democráticas e aos objetivos que
regem a Constituição.

Reunião do Conselho de Administração
Na segunda semana de maio, os membros do Conselho de Administração da
AFFEMG se reuniram para discutir questões administrativas e financeiras da Entidade,
conforme parecer do Presidente, o Associado, Paulo Pedro Lessa Baptista Júnior.

Prezados Associados da AFFEMG,
Com sinceros cumprimentos, o Presidente do Conselho de Administração da Associação dos Funcionários Fiscais do Estado de Minas Gerais - AFFEMG, comunica que
no dia 17 de maio de 2017 ocorreu a reunião ordinária do Conselho de Administração da AFFEMG.
Em conformidade com os relatórios apresentados pelo Vice-Presidente Nelson Gomes dos Santos e pelo Secretário Lucas Rodrigues Espeschit, por unanimidade,
foram aprovados o Relatório da Administração, as Contas da Diretoria Executiva e o Parecer do Conselho Fiscal da AFFEMG pertinentes ao período de janeiro/2016 a dezembro/2016; bem como a proposta da Diretoria Executiva referente à alteração do Regulamento das Colônias de Férias da AFFEMG.
Outro assunto de menor relevância, mas da competência do Conselho de Administração também foi examinado e deliberado.
Aproveita a oportunidade para renovar sinceros votos de consideração, estima e respeito.
Belo Horizonte, 18 de maio de 2017.
Paulo Pedro Lessa Baptista Júnior
Presidente do Conselho de Administração
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Torres Soares Paranaíba Francisco Flávio Silva Nascimento Rio Doce Milton Guedes Metzker São Francisco Maria das
Dores Caetano Oliveira Alves Sudoeste Arnaldo Sato Sul Paulo Cesar Pinto Vale do Sapucaí Gilson Marcos Campos
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - Membros efetivos ativos Antônio Gonçalves de Carvalho, Gilson
Magalhães Teixeira, João Márcio Gonçalves, Lucas Rodrigues Espeschit Membros suplentes ativos Carlos
Alberto Basso, Edson Martins de Oliveira Membros efetivos aposentados Ernani Raimundo Horta Duarte,
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Jornalista responsável: Marília Cruz - MG-09760JP Proj. gráfico e diagramação: Carlos A C Domingos – MTB
6050/MG Impressão: Gráfica Editora Cedáblio Ltda Tiragem: 5300 exemplares
Envie sua correspondência para o AFFEMG Notícias: comunicacao@affemg.com.br; Assessoria
de Comunicação, rua Sergipe, 893, Funcionários, CEP: 30.130.171. Telefone: (31)3289 5613. O conteúdo
dos textos assinados e dos anúncios publicados nesta edição não refletem, necessariamente, a opinião
da AFFEMG.
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Patrícia David Salum
DiretorA SOCIAL

Fernanda PAixão

Diretora Social Adjunto

TELEFONES/E-MAIL ÚTEIS
Geral: Tel: 3289-5600/0800-283 2023 affemg@affemg.com.br Assessoria de
Comunicação: Tel: 3289-5613/comunicacao@affemg.com.br Serviço Social:
(convênios AFFEMG, orientações Previdenciárias): Tel: 3289-5626/social@affemg.
com.br Cadastro: (alterações cadastrais e informações sobre como se associar):
Tel: 3289-5637/cadastro@affemg.com.br Departamento Jurídico: Tel: 3289-5611,
3289-5610, 3289-5609 juridico@affemg.com.br Fisco Corretora: Tel: 0800 031 5689,
3289-5686, 3289-5684, 3289-5640 - fisco@affemg.com.br Financeiro: Tel: 3289-5604,
3289-5603, 3289-5602 - financeiro@affemg.com.br Reserva para Colônias de Férias:
Tel: 3289-5636/5635, colonia@affemg.com.br
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Encontro de Contas: Dívida Estadual X Lei Kandir
Amplia o apoio institucional e político à proposta defendida pelo governo de Minas

O

ressarcimento aos Estados em decorrência da
Lei Kandir – LC 87/96 é
uma das bandeiras de
luta da Febrafite que ganhou força na
última reunião do Conselho Deliberativo
da entidade, realizada em Belo Horizonte,
no final de março.
No último dia 23, a Federação
recebeu o Procurador Geral de Minas,
Onofre Alves Batista Júnior, para discutir o
ressarcimento das perdas da Lei Kandir e
harmonizar uma proposta conjunta, viável
institucional, política e economicamente,
capaz de resgatar o Federalismo, destroçado por uma sequência de medidas que
tem levado à concentração de receitas na
União e ao sufocamento financeiro de Estados e Municípios.
Há mais de uma década, a Fe-

brafite tem procurado contribuir para a
solução da crise financeira dos Estados. O
estudo sobre a Dívida, coordenado pelo Associado João Pedro Casarotto, têm sido referência nos debates realizados na Câmara
e no Senado. Contudo, ao lado dessa questão, que onera fortemente as despesas dos
entes federados, é inadiável colocar em discussão os ressarcimentos da Lei Kandir que,
desde 1996, constituem uma sangria nas
receitas estaduais, especialmente naquelas
que exportam produtos primários, como
é o caso de Minas Gerais, Pará, Rio Grande
do Sul, Mato Grosso, etc. A Lei Kandir está
retirando bilhões da receita do ICMS sem o
devido ressarcimento.

Encontro de contas
No início deste ano, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais lançou um
movimento nacional por um encontro de
contas da União com os estados, ou seja,

entre os créditos que os estados têm a receber como ressarcimento pelas perdas da Lei
Kandir acumuladas ao longo de 20 anos, e
o pagamento dos contratos das dívidas.
De acordo com o Procurador
Geral, Onofre Batista Júnior, “Minas Gerais deixou de arrecadar R$135 bilhões
com a lei, lembrando que 25% desse
valor pertence aos municípios. Já a dívida com o Governo Federal é de R$ 88
bilhões”, esclarece.
Participaram da reunião, o presidente da Febrafite, Roberto Kupski, os
Vice-presidentes da Federação, Geraldo
Nogueira e Maria Aparecida Neto Lacerda e Meloni, Papá, o Diretor de Assuntos
Jurídicos da Auditece, Ubiratan Machado,
a Auditora Fiscal do Pará, Lourdes Maria
Morais e o Presidente da Fenat, Auditor
Fiscal do DF, Rubens Roriz.

Audiência na Câmara Federal

No dia 24, a Diretora Financeira
Adjunta da AFFEMG e Vice-presidente da
Febrafite, Maria Aparecida Neto Lacerda
e Meloni, Papá, juntamente com o Vice-presidente da Associação Nacional dos
Procuradores dos Estados e Distrito Federal
– Anape, Telmo Lemos Filho, participou
dos trabalhos da Comissão Especial da
Câmara Federal, constituída para proferir
o parecer ao Projeto de Lei Complementar
221/1998. A Comissão, presidida pelo Deputado Arnaldo Jordy, PPS-PA.

O ressarcimento virou gorjeta

Na década de 90, duas medidas comprometeram fortemente o
equilíbrio das contas estaduais: do lado
das despesas, os contratos da dívida, com
a imposição de taxas de correção e juros

escorchantes. Do lado das receitas, a Lei
Kandir, que desonerou do ICMS as exportações de produtos primários e concedeu crédito do ativo imobilizado. Em pouco tempo,
a convergência destas medidas gerou força
capaz de devastar as finanças estaduais.
A Lei Complementar fez parte

encerra em nov./2017).
A decisão do STF representa a
oportunidade real de se resolver este grave
problema. Não é questão partidária, mas
o resgate do Federalismo, pois os estados
estão cada dia mais dependentes da União,
que avança sobre as bases de incidência

Deputado Reginaldo Lopes é vice-presidente da Comissão Especial
das estratégias da política econômica
nacional e tinha dois objetivos claros:
incentivar as exportações brasileiras visando melhorar o saldo da balança de pagamentos, e preservar a política cambial
de paridade entre o real e o dólar, ou seja,
para resolver questões circunstanciais do
plano real, não se importaram em alterar
a estrutura da tributação estadual.
A Lei estabeleceu também
que a perda de receita dos Estados fosse ressarcida pela União. Num primeiro
momento, tal ressarcimento representou
98% da perda real. Mas esse valor, que
está congelado há mais de treze anos, foi
sendo deteriorado ao longo do tempo.
Em 2003, o ressarcimento cobriu apenas
28% da perda; em 2012, representou
11%; em 2013, apenas 5,4% e em 2014,
míseros 10%. Enfim, o ressarcimento resultou em valor de gorjeta!

Federalismo Já!

No final do ano passado, ao julgar uma Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão, ADO 25/16, de iniciativa
do Pará, na qual Minas Gerais figura como
amicus curiae, o Supremo Tribunal Federal
determinou que o Congresso Nacional estabeleça, no prazo de 12 meses, o valor do
ressarcimento devido aos Estados (prazo

tributária de competência estadual.
E mais, a LC 159/2017, de recuperação financeira dos Estados, com suas
contrapartidas draconianas, como por
exemplo, o aumento da contribuição previdenciária descontada dos servidores e
outras cláusulas altamente questionáveis
à luz da Constituição Federal, é um mero
paliativo que não vai resolver a situação
dos Estados, mas apenas empurram o
problema pra frente.

Alternativas

Para a Febrafite, duas alternativas se apresentam neste momento:
A primeira, seria a revogação
da Lei Kandir – cada estado retoma sua
competência tributária sobre a produção e
circulação de bens e serviços, e vão à Justiça
lutar pela recuperação das perdas acumuladas ao longo de 20 anos da Lei Kandir.
Outra alternativa negociável
e factível economicamente é manter os
critérios de partilha dos recursos, tal como
está no Protocolo 69/08, que já tem consenso entre os estados; apurar a integralidade das perdas, corrigir os valores pelos
mesmos critérios que a União tem aplicado nos contratos da dívida e equacionar o
ressarcimento num prazo razoável de 10
ou 20 anos.

Este assunto será tema do 11º Congresso Nacional da Febrafite que acontece nos dias 11 a 14 de junho, em Fortaleza, que contará com a participação dos Procuradores Gerais, Onofre Alves Batista Júnior, de Minas e Ophir Cavalcante, do Pará, além do relator da Comissão Especial, Dep. José Priante.
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Para lembrar e fazer valer:
•

“A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito”
(artigo 1º da CF)

•

Uma Federação onde a União centraliza a arrecadação de tributos e sufoca os entes federados é uma mentira!

•

O Brasil é um país continental com mais de 200 milhões de habitantes, que centraliza mais de 70% de todos os tributos que arrecada na União. Ao mesmo
tempo, a prestação de educação, saúde, segurança são de competência dos Estados e Municípios. Federalismo já!

Abaixo, uma explicação sobre a proposta de “Acerto de Contas”, elaborada pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais

Determinou isenção de imposto estadual
sobre exportação para estimular a economia
Previu transferência da União,
para reduzir o impacto nos Estados

(valores corrigidos pela Selic até dezembro de 2016)
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O caso Nióbio
Maurício Prado*

É

urgente compreender os enlaces entre a
grave crise financeira
enfrentada pelo país
(inclusive pelo estado de Minas Gerais), e a manutenção do seu desequilíbrio orçamentário. Só em 2016,
no Brasil, o orçamento da União destinou 43,94% de sua arrecadação ao
pagamento de juros e à amortização
da Dívida, contra 22,54%, gastos
com Previdência Social. Percentuais
ainda menores foram destinados a
gastos sociais como saúde, educação, habitação e outras necessidades
públicas.
Nesse contexto, é inconcebível serem baixíssimos os níveis de
receita tributária sobre um minério
tão importante como o nióbio. O
Brasil detém mais de 90% das reservas mundiais do metal, mas possui
uma arrecadação muito pequena.
Para se ter uma ideia comparativa, o
Canadá, com apenas 2% das reservas de Nióbio no mundo, arrecada
1000 vezes mais que o Brasil com a
exploração do minério, e aplica os
recursos em investimentos sociais.
A tributação se dá em nível
federal através da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos
Minerais – CFEM, e em nível estadual
pela Taxa de Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades de
Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários TFRM. Ambas as legislações colocam
o nióbio no conjunto dos minerais

menos nobres. A CFEM, conforme Lei
Federal 8.001/1990, apresenta tributação entre 0,2% e 3% do faturamento líquido, o qual é obtido pelo total
de vendas, excluídas as despesas de
transportes, seguros e tributos sobre
comercialização. A TFRM, conforme
Lei Estadual/MG 19.976/2011, apresenta como tributação o custo de 1
UPFMG/ tonelada de minério extraído, em 2016 =R$3,0109/t e 2017=
R$3,2514/t.
Não há conhecimento amplo e transparente sobre os reais volumes produzidos e comercializados,
tanto no Brasil, como no exterior. O
nióbio é usado em alguns aços inoxidáveis e ligas de metais, para
fabricar tubos transportadores de
água e petróleo a longas distâncias.
É, ainda, um importante artefato
nas indústrias nucleares, nas soldas
elétricas, na produção de joias e na
fabricação de componentes aeronáuticos, como as turbinas de avião.
A exploração e a produção
do nióbio no país estão a cargo da
Companhia Brasileira de Metalurgia
e Mineração - CBMM, uma sociedade
entre a família do banqueiro Moreira
Salles (majoritária) e a empresa internacional de mineração Molycorp,
que em 2013 teria um faturamento
de R$4 bilhões.
O presidente da CBMM,
o engenheiro metalúrgico Tadeu
Carneiro, declarou, em entrevista
ao “Estadão”, que “a capacidade de
produção sairia de um patamar de
90 mil para 150 mil toneladas em
2015.“ Já na publicação de abril de

2015 do jornal “O Tempo”, de Belo
Horizonte, Tadeu informou que “enquanto o minério de ferro está a
US$50 a tonelada, para o nióbio a
ordem de grandeza é de US$45 mil a
tonelada. Se falar em Nióbio metálico, o preço já é maior”. O presidente
disse, ainda, na mesma reportagem,
que a CBMM tem por meta tirar mais
de 5 milhões de toneladas/ano de
minério de ferro mineradas.
Há informações contraditórias. Segundo uma pesquisa do
repórter Sérgio Rocha, publicada
em maio de 2014, o preço do metal
refinado estaria cotado a US$90/Kg
na Bolsa de Metais de Londres, enquanto no garimpo o quilo custaria
US$228. Como pode ocorrer tal tipo
de transação comercial com total
prejuízo à população do país?
Existem ainda graves conflitos políticos. De acordo com a publicação do Novojornal, em fevereiro
de 2013, o deputado estadual/MG,
Rogério Correia/PT, então na oposição, solicitou Audiência Pública para
debater a renovação (sem licitação,
por 30 anos) do contrato para exploração do Nióbio pela CBMM, fornecida por Aécio Neves. Depois que o
PT assumiu o Governo de Minas, o
deputado e seus pares contribuíram
para Veto Parcial à proposição de Lei
22.717, especificamente aos artigos
8º e 9º, com proposição de aumento
de 1UPFMG/t para 5UPFMG/kg, na
citada TFRM. Segundo a mensagem
governamental, esta nova base de
cálculo seria aplicada exclusivamente
ao Nióbio e consideraria o valor des-
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proporcional e não correspondente à
fiscalização do processo produtivo.

“Estive na ALMG em outubro de 2015 (vide foto), com o
diretor do Sindifisco, Matias Bakir,
para entrevistar o proponente
autor, o Deputado Iran Barbosa/
PMDB, que estimou uma receita
adicional de R$2.2 bilhões/ano, se
sua proposta fosse acatada. Consideramos a incoerência: antes, na
oposição, queria-se desvendar a
“caixa preta” sobre o Nióbio. Agora, na situação, nada se fala e até
veta-se o aumento de tributação.
Segundo o deputado Iran Barbosa,
o governo estadual sinalizou que
aumentaria a taxação do nióbio no
ano seguinte (2015). Contudo, até
hoje (maio/2017), não se verificou
qualquer alteração.”
Há muito a se desvendar:
quanto se produz realmente; quanto
se arrecada no país para União e Estado e onde acontece a comercialização
final (há notícias de ser no exterior).
Espero que em parceria com a AFFEMG
e com o encaminhamento para Auditoria Cidadã da Dívida, possamos
finalmente esclarecer este grande
“mistério”.
*Auditor Fiscal Aposentado

AFFEMG Notícias

POLÍTICA

Número 326

Reunião da Mesa de Negociação Permanente

N

a tarde do dia 26 de maio,
as entidades participaram
de reunião da “Mesa de
Negociação” com representantes da Seplag, subsecretária Warlene
Drumont e Carlos Calazans, coordenador
do fórum. A AFFEMG é representada pela
Diretora Financeira Adjunta, Maria Aparecida Neto Lacerda e Meloni Papá.
Na pauta do encontro, vários temas de interesse das categorias presentes:
reajuste de R$5,00 no vale alimentação a
partir de 1º de junho, discussão sobre andamento de projetos de carreira para algu-

mas categorias, nomeação de concursados
nas áreas da segurança, problemas com o
atendimento do Ipsemg, esvaziamento da
força de trabalho na área da saúde, principalmente na Fhemig, o atraso do Estado
no repasse dos valores consignados em
folha às entidades, pendências de acordos firmados com a segurança, educação,
saúde e meio ambiente, congelamento
salarial, entre outros.
•
Declaração de bens do
servidor : o Secretário de Planejamento,
Helvécio Magalhães, já havia afirmado
em reunião anterior que esta obrigação

seria extinta. No entanto, os órgãos continuam a cobrar a entrega da Declaração.
•
Escala de pagamento 3º
trimestre: não foi divulgada. Calazans
informou que aguarda o relatório da receita, que deve ser divulgado na próxima
semana e que haverá uma nova reunião
em junho quando a tabela será informada.
•
Atraso no pagamento da
3ª parcela em maio: respondendo ao
questionamento da AFFEMG, o coordenador informou que o atraso do pagamento da 3ª parcela decorreu de“um erro
da área operacional, mas isso não voltará

a acontecer”, afirmou com toda clareza.
•
Pagamento de direitos:
promoção, progressão e férias prêmio
convertidas em espécie na aposentadoria, a subsecretária Warlene afirmou que
não tinha conhecimento que havia atraso
do pagamento destes direitos na SEF.
A AFFEMG aguarda o agendamento de reunião na SRH para esclarecer
por que a SEF continua a exigir a entrega
da Declaração de Bens dos Servidores e
como e por que a Seplag desconhece a
suspensão do pagamento das férias prêmio em espécie.

informe do jurídico
Desde que foi contratado pela AFFEMG em 2004 para exercer a defesa judicial e extrajudicial dos Associados, o Escritório “Borges Hasenclever
Vasconcelos Alves” propôs 1.098 processos (ações individuais por grupos) tratando dos seguintes temas: 3,2% - assistência médica do Ipsemg; 4,8% - contribuição dos inativos (2000 a 2004); recebimento de boa-fé; Conta-reserva/
Gepi; Gepi Pensionistas; Gepi proporcional; Gratificação de Comissionamento;
Isenção IR; opção remuneratória; Prêmio de Produtividade; Posicionamento/
Reposicionamento na Carreira; Quinquênio cheio; Teto remuneratório; URV e
Verbas Retidas, que atendem a 2.720 Associados, além de 128 Ações Coletivas
e outras avulsas.

O Escritório está finalizando o Mandado de Segurança Coletivo que irá
reivindicar o pagamento das férias prêmio em espécie, direito que vem sendo descumprido desde 2013 para os Associados que se aposentaram, aonde buscará garantir tal direito não só para os que já estão com tal direito pendente mas também
para os que vierem a se encontrar futuramente nesta situação.
Além desta, está preparando ação individual por grupos reivindicando o
direito ao pagamento do abono de permanência no período de junho/2015 a dezembro/2016 sem inclusão do mesmo na base de cálculo do teto. A Carta com os documentos e providências necessárias já está sendo enviada aos Associados, que deverão
providenciar o envio destes à AFFEMG.

Prêmio Nacional de Educação
Fiscal - Ministério da Justiça é o
mais novo apoiador
Em reunião com
o presidente da Febrafite
Roberto Kupski e o vice-presidente da Federação, Lirando de Azevedo Jacunda, que
Quem pode participar
também exerce a função de
Escolas Públicas e Privadas,
Instituições e Imprensa
coordenador-geral do Prêmio,
o ministro da Justiça e SeguInscrições
Período de 20 de abril a
rança Pública, Osmar Serraglio,
14 de julho de 2017
manifestou apoio institucional
Categorias e Premiações
na divulgação da edição deste
Imprensa
Escolas
Instituições
1º Lugar
10 Mil
10 Mil
2 Mil
ano do Prêmio Nacional, cujas
2º Lugar
5 Mil
5 Mil
inscrições estão abertas até o
3º Lugar
2 Mil
dia 14 de julho, e a participação Mais informações e regulamento:
na Comissão Julgadora da pre- www.premioeducacaofiscal.com.br
miação.
Kupski esclareceu
sobre as três categorias da
premiação deste ano, Instituições, Escolas e Imprensa, falou sobre as iniciativas
que venceram as edições anteriores e da recente conquista, que foi a inclusão da
educação fiscal como tema transversal na grade curricular da educação infantil
e ensino fundamental.
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Conselho de Contribuintes faz
palestra sobre Previdência
Dentro do projeto “Multiplicação do Conhecimento”, voltado para
capacitação dos funcionários do Conselho de Contribuintes, foi realizada
uma palestra sobre a Previdência Social que contou com a participação do
Auditor Fiscal, Marco Túlio, e da Diretora Financeira Adjunta da AFFEMG,
Maria Aparecida Neto Lacerda e Meloni, Papá, que falou sobre a Reforma
da Previdência.
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Reforma da Previdência – movimento integrado em
todo o país promove mobilização nos aeroportos

N

os dias 15 e 16 de maio,
a Frente Mineira Popular
em Defesa da Previdência Social promoveu ato
de mobilização no aeroporto de Confins
com o objetivo de sensibilizar os deputados
federais mineiros para que rejeitem a PEC
287/2016, que trata da Reforma da Previdência Social. Ao mesmo tempo, os membros da Frente distribuíram material de
esclarecimento ao público apontando as
consequências desta reforma para todos.

O que já era ruim, ficou péssimo! Substitutivo do dep. Arthur
Maia é pior do que a proposta inicial da PEC 287
No dia 10 de maio, a Comissão
Especial concluiu a aprovação do relatório
com a votação dos destaques, sendo que
dois deles (defendidos pelas bancadas do
PSB e PDT) eram muito importantes para
os servidores, pois tinham o objetivo de
assegurar a integralidade e paridade aos
que ingressaram no serviço público até
dez./2003 bastando cumprir o pedágio de
30% do tempo de contribuição faltante.
Ambos foram derrotados na Comissão com
os votos de quatro deputados mineiros, AeltonFreitas,BilacPinto,CarlosMelleseMarcus
Pestana, que rejeitaram os destaques.
Alguns pontos que mostram

como o Substitutivo 287-A ficou pior que a
proposta original:
Tempo de contribuição - o
tempo de contribuição para receber a
aposentadoria integral (atualmente são 30
anos/mulher e 35/ homem) passou de 49
para 40 anos, mas a nova regra determinou
o cálculo sobre 100% de todos os salários
de contribuição a partir de julho de 1994
e piorou o “coeficiente de cálculo” que vai
reduzir o valor do benefício, de forma geral.
Tempo mínimo para se aposentar – o governo usa até um cadeirante
para divulgar essa mentira na propaganda
naTV. Ao invés de diminuir o tempo mínimo

de contribuição, subiu de 15 para 25 anos.
Mais de 90% dos atuais aposentados por
idade não atingiriam essa meta.
Idade - aposentar aos 65 anos/
homem, ou 62/ mulher é impossível,
mesmo que seja para receber apenas um
salário mínimo. Dados oficiais mostram
que os empregados pagam, em média, 9
contribuições a cada período de 12 meses.
Para completar 40 anos de contribuição
serão necessários 53 anos e 4 meses. Quem
começar a pagar aos 20 anos de idade só
se aposentará aos 73 anos. Nenhum país
adota critérios tão restritivos.
Atividades insalubres e

perigosas – as regras atuais para estas
atividades visam proteger o trabalhador,
possibilitando que ele pare de trabalhar
antes de ficar doente, inválido, ou morra.
O Substitutivo acaba com a aposentadoria
especial no Regime Geral para quem trabalha em atividade perigosa e ainda estabelece a idade mínima de 55 anos como
requisito para a aposentadoria especial.
Aposentadorias de políticos – o Substitutivo tenta legalizar o Plano
de Seguridade Social dos “ocupantes de
mandato eletivo”, um sistema que já deveria ter sido criado com a Emenda Constitucional 20/1998.

Servidores públicos são tratados como vilões e jogados à maldição pública
O governo promove evidente manipulação para tentar dividir os
trabalhadores e criar um bode expiatório. As regras de transição para os
servidores são muito piores que as do
Regime Geral.
Na proposta original, a transição para o servidor público impunha um
pedágio de 30% sobre o tempo faltante
e mantinha o direito à paridade e integralidade para quem tivesse ingressado no serviço público até 2003, mas o
Substitutivo incluiu a idade mínima de
62 anos/mulher e 65/homem. Nesse
aspecto, nota-se que as “regras de transição” propostas no Substitutivo para
o setor privado têm por idade mínima
55 anos/homem e 53/mulher e para o

setor público 60 anos/homem e 55/mulher. Além disso, a tabela de idades máximas (65/homem e 62/mulher) para o
setor público são atingidas a partir de
2028, ao passo que as mesmas idades
máximas no setor privado somente serão atingidas em 2038.
A reforma para o servidor público já foi feita; ela começou com a Emenda
20/1998, avançou com as Leis Complementares 108 e 109/ 2001, seguida pela
EC 41/2003 e pela EC 47/2005 e finalmente
concluída em 2012, quando foi editada a
Lei 12.618/2012, que autoriza a União a
criar as entidades fechadas de previdência complementar. Isso significa que os
servidores públicos de todos os Poderes,
admitidos a partir de abril de 2012, estão

submetidos ao mesmo teto do INSS. Esses
servidores, que irão se aposentar a partir de
2040 pelo teto do INSS, estão obrigados
a contribuir para a Previdência Pública e
também para a previdência complementar, se quiserem manter o poder aquisitivo após a aposentadoria.
Importante também apontar que o teto da aposentadoria do setor
público é de R$33.763,00, valor 6,1 vezes
maior que o teto da aposentadoria do setor
privado, que é de R$5.531,81. A contribuição previdenciária do setor público é de ao
menos R$3.713,93, valor igualmente 6,1
maior que a contribuição máxima do setor
privado, fixada em R$ 608,44.
O teto da aposentadoria do
setor público é 9,09 vezes maior que
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sua contribuição máxima (R$33.763,00
contra R$3.713,93 - alíquota de 11%),
e o teto da aposentadoria do setor privado, de mesma forma, é 9,09 vezes
maior que sua contribuição máxima
(R$5.531,81 contra R$608,44). Isto
demonstra a absoluta proporção da
equação entre aposentadoria do setor
público e privado.
Além disso, mais uma diferença entre a aposentadoria do setor
público e privado se deu a partir da
aprovação da Emenda 41/2003, com
a instituição da contribuição previdenciária do servidor aposentado e de seu
dependente (pensionista), situação que
não existe no setor privado. Essas verdades são omitidas ou distorcidas.

AFFEMG Notícias

POLÍTICA

Número 326

Quem paga a conta?

Desde quando apresentou a PEC 287 em dezembro de 2016, o governo vem justificando a necessidade da “reforma” em razão do déficit. No entanto, está mais do que provado que não há déficit na
Previdência, mas muito desvio, como é o caso da DRU, má gestão e desperdício. Por outro lado, metade do
orçamento federal está comprometido com o pagamento de juros da dívida, mas isso também o governo
não quer discutir e insiste na crise financeira, com corte de gastos e imposição de medidas extremamente
recessivas.

O custo da aprovação das reformas pode
chegar a R$164 bilhões

Além da aprovação de “emendas parlamentares” no valor de R$6 milhões para cada deputado
votar favoravelmente à PEC, conforme noticiaram os jornais, um conjunto de generosidades estão em
curso no Congresso. Todas têm o objetivo de angariar apoio parlamentar às reformas. O custo deste pacote vai cair nas costas do trabalhador e do servidor público.

FUNRURAL - R$10 bilhões

Deputados da bancada ruralista ameaçam votar contra a Reforma da Previdência se não for
aliviada a dívida do setor com o Funrural (Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural). Trata-se da contribuição previdenciária dos fazendeiros. Com base em ações na Justiça, eles deixaram de recolher R$10
bilhões aos cofres públicos nos últimos anos.

Perdão definitivo por medida provisória

O Supremo Tribunal Federal decidiu que o pagamento do Funrural é devido. Fizeram um acordo para
pagar 3% deste valor, mas os parlamentares querem a edição de uma medida provisória para não pagar nada.

Para os prefeitos - R$100 bilhões

Na Marcha a Brasília, promovida pela Confederação Nacional dos Municípios, Temer anunciou a
edição de medida provisória para um Refis municipal para 600 municípios renegociarem uma dívida de pelo
menos R$100 bilhões com o INSS. Contribuição previdenciária descontada dos trabalhadores, que deixou de ser
recolhida aos cofres da Previdência e que, agora, será perdoada. E depois dizem que tem déficit na Previdência!

Mais para os prefeitos - R$6 bilhões

Os prefeitos cobram também a derrubada de um veto assinado pelo próprio presidente. Tratava-se do projeto que estabelece a destinação para os municípios do ISS relativo a transações on-line com
cartões de crédito, planos de saúde e financiamento de veículos. O texto foi aprovado pelo Congresso em
dezembro de 2016. O presidente vetou. Os prefeitos cobram apoio do próprio presidente para a derrubada do veto pelo Congresso.

Renegociação com BNDES – R$25 bilhões

A renegociação da dívida dos Estados com o BNDES é da ordem de R$25 bilhões.

Megarrefis - R$23 bilhões

Vem aí mais um “Programa de Regularização Tributária – Refis” um pacote generoso de muitos
benefícios aos devedores, principalmente parlamentares, em troca de apoio para as reformas da Previdência e Trabalhista. O texto aprovado na Comissão permite o parcelamento das dívidas em até 15 anos
com até 90% de desconto nas multas. O relator, deputado Newton Cardoso Júnior tem dito que cerca de
54 colegas estão dispostos a votar contra a Reforma da Previdência se a nova versão não for aprovada.

Mais concessões

R$460 bilhões é o total da dívida dos Estados coberta pela “reestruturação financeira dos Estados”. LC.159 19/05/2017.

Custo destas generosidades

Estas reivindicações dos prefeitos e dos ruralistas somam R$116 bilhões. A renegociação da
dívida dos Estados com o BNDES e o megarrefis, em tramitação no Congresso, equivalem a R$48 bilhões,
elevando para R$164 bilhões o custo das concessões para aprovação das reformas.

Qual a reforma necessária e urgente?
que o governo revogue a Desvinculação de Receitas da União – DRU (em 2016 desviou R$100 bilhões).
que o governo acabe com tantas isenções, anistias e parcelamentos infinitos (Refis).
que cobre as enormes dívidas tributárias dos devedores.
que fiscalize quem não está cumprindo a lei.
De 2012 a 2015, R$108 bilhões foram descontados dos trabalhadores, mas os empresários sonegadores não recolheram esse valor aos cofres da Previdência, o
que configura crime de apropriação indébita previdenciária. O governo tem a obrigação de responsabilizar criminalmente estes sonegadores e fazê-los pagar, inclusive
com seu patrimônio pessoal.
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Encontro de Aposentados traz as novidades da AFFEMG
e informações sobre a Reforma da Previdência

O

encontro dos aposentados do dia 24
de maio, transmitido ao vivo para
as Sedes Regionais, contou com a
presença da Diretora Financeira Adjunta Maria Aparecida Neto Lacerda
e Meloni, Papá, que abordou vários
assuntos de interesse dos Associados.
O primeiro deles diz respeito à Colônia
de Férias de Cabo Frio, quando informou sobre o andamento do processo
e aprovação do projeto na Prefeitura
Municipal.
A Diretora ainda falou sobre
a proposta do Governo de Minas em
realizar o Encontro de Contas entre
os créditos do Estado decorrentes do
ressarcimento da Lei Kandir e os débitos da dívida pública. Para a AFFEMG
esse assunto é de grande relevância e
pode ser um caminho para solução da
crise fiscal do Estado. A Lei Kandir será
tema do Congresso da FEBRAFITE,
com participação do Advogado-Geral
do Estado, Onofre Batista Júnior, do
Procurador do Pará e do Deputado
Priante, relator da Comissão Especial
do Congresso Nacional encarregada
da solução em cumprimento à decisão do STF na ADO 25/16.
Outro assunto tratado na
reunião diz respeito às ações judiciais promovidas pela AFFEMG. Duas
novas ações: Mandado de Segurança
Coletivo para reivindicar o pagamento das “férias prêmio” convertidas em
espécie por ocasião da aposentadoria
(direito que está suspenso desde junho de 2014), e pagamento do Abono de Permanência retroativo (período de junho/15 a dezembro/16).
Por fim, a Diretora apresentou uma síntese do Substitutivo da
PEC 287-A, que trata da Reforma da
Previdência, aprovado na Comissão
Especial no dia 10 do corrente (ver
matéria da pg. ....). “para os servidores públicos, o que já era ruim, ficou
ainda pior. As regras de transição
que, na proposta original previam o
pagamento do pedágio de 30% sobre o tempo de contribuição faltante

Governador valadares

pouso alegre

e mantinham o direito à paridade e integralidade para todos que foram admitidos até 2003, ficaram muito piores neste
Substitutivo, pois estão condicionadas também à idade mínima. Muitas verdades sobre o Substitutivo estão sendo omitidas
ou distorcidas, somente a participação pode evitar que essa PEC seja aprovada”.
A Diretora concluiu a reunião convidando para o próximo Encontro que acontecerá excepcionalmente no dia 7 de
junho, quando será realizada a Assembleia Geral Ordinária para análise e aprovação do balanço de 2016.
Ao final, todos foram convidados para um café de confraternização no Centro de Convivência.
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Dia das Mães é comemorado a
. Sinfônica de Minas Ger

E

m dia 13, o Dia das
Mães foi comemorado pela AFFEMG
numa noite muito
especial, no Palácio das Artes, em
Belo Horizonte. O cantor e compositor Lenine se apresentou ao lado
da Orquestra Sinfônica de Minas
Gerais, pelo projeto “Sinfônica Pop”,
e relembrou sucessos de mais de 30
anos de carreira.
Na plateia, muitos Associados cantaram junto com o artista. O
Antônio Coelho Maia levou a esposa,
Estela Dalva Fonseca Maia. Ela diz
ter se encantado com o show: “Foi
lindo. Eu gostei de tudo!”.
Quatro músicas do artista
foram executadas em arranjos inéditos, compostos por Marcelo Ramos, maestro convidado para reger
o concerto.
Lenine disse ter ficado
emocionado ao ver suas “crianças”
tão bem vestidas, referindo-se à leitura feita pelos músicos da orquestra sobre sua obra.
A Grécia Barbosa assistiu
ao show acompanhada do marido
e dos dois filhos: “Foi maravilhoso,
emocionante! A Orquestra é indiscutível e o Lenine é uma doçura.”
No fim do espetáculo, Lenine se despediu dos fãs pedindo pra
voltar logo à cidade: “vocês aqui de
Minas sabem mesmo receber bem
uma visita. Vocês vão ter que me
aturar muito ainda!”.
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o som de Lenine e a Orquestra
rais, no Palácio das Artes
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edir martins

neuza gomes de oliveira

mata- juiz de fora

arnaldo sato

Lucy maria torres soares

sudoeste - Poços de caldas

Oeste - divinópolis

Maria das dores Caetano o. alves

metalúrgica - ipatinga

Gilson marcos campos

vale do sapucaí - pouso alegre

São francisco - pirapora

Paulo cesar pinto
sul - varginha

sirne alcides costa salim
mucuri - teófilo otoni

Número 326
milton metzker

rio doce-governador valadares

francisco nascimento
paranaíba - uberlândia

rodrigo da cruz lemos
baixo rio grande -uberaba

redir mendes de sá

norte - montes claros

rubens simão da rocha
centro-norte - sete lagoas

sudoeste - poços de caldas

Bem-estar e saúde para celebrar o Dia das Mães

N

o dia 12 de maio a sede
da Regional Sudoeste
foi palco da palestra
“Psicologia positiva e
Autoestima” a psicóloga Keli Soares, com
pós-graduação em psicologia e gestão de
pessoas e formação em coaching ministrou
a palestra, realizada em comemoração ao
Dia das Mães e da Mulher.
O anfitrião, Diretor Regional Arnaldo Sato, recebeu os participantes com uma farta mesa de café,
chá, biscoitos, torradas e geleias, no
mais autêntico estilo mineiro, Após

a palestra, para
amenizar o frio
que fazia naquele dia e tornar o
ambiente mais
acolhedor, foram
servidos deliciosos caldos. As
mães receberam
rosas amarelas e
foram sorteadas
com duas sessões
de reflexologia podal, oferecidas pela
Terapeuta Talitha Castro. As vencedo-

ras foram Sonia Maria Loiola Junqueira
e Lázara de Fátima da Fonseca.
O Diretor Regional agrade-

ce a participação e espera revê-las
nas próximas confraternizações de
nossa Associação.

paranaíba - Uberlândia

Homenagem aos colegas aposentados
A AFFEMG e a AFFP - Associação dos Funcionários Fazendários da
Paranaíba - realizaram um animado happy hour,“Encontros e Despedidas”, para
homenagear os servidores aposentados
pelo tempo de dedicado à SEF.
O evento, realizado na sede
da AFFEMG, contou com a presença
do Coral “Arte e Encanto”, formado por
servidores da SRF/Uberlândia que fez
uma bela apresentação. “A motivação principal da confraternização foi
propiciar o reencontro de colegas que
compartilharam durante muitos anos
jornadas diárias de luta profissional e
pessoal”, explicou o Diretor Francisco
Nascimento.
Ao final, os servidores aposentados receberam uma placa comemorativa em sinal de carinho e reconhecimento.

Em Araguari, homenagens marcaram a comemoração do dia das Mães
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Rio Doce - Governador valadares

A

Tarde de homenagens para as Mães

s mamães da Regional Rio Doce foram homenageadas no dia
19 de maio quando foi promovida, na sede de Governador Valadares, uma tarde de atrações com direito a bingo e muitos
brindes.
O Diretor Regional Milton Metzker entregou um sigelo presente para
a mãe mais experiente, a pensionista Adamir Bicalho Bretas, e para a mais
nova, Dayanne Samula Santos Dupim de Souza, nora do Associado Vaguiner
Olimpio de Souza, que participou do encontro acompanhada da filhinha de 2
meses, Katia Dupim de Souza.
Mais uma vez a confraternização da Família AFFEMG foi muito elogiada, como afirma a Associada homenageada Adamir: “Está muito bom, com
lanche de boa qualidade. Parabéns e obrigada, AFFEMG!”. Já Neide Ferreira
de Magalhães destacou o clima de congraçamento, “Gostei muito, ficamos à
vontade, fomos bem recebidas”.
“É com muita alegria que recebemos esse retorno, esse é o papel da
AFFEMG. Aproveito para agradecer aos Associados que prestigiaram o encontro. A presença de vocês é fundamental para o sucesso do evento”, destacou o
Diretor Milton Metzker.

norte - montes claros

Em Montes Claros o Dia das Mães foi comemorado com
boa música, churrasco e muita alegria
Servidores da Superintendência Regional da Fazenda de Montes
Claros se divertiram no happy hour do Dia das Mães, em 14 de maio. Ao som
de boa música e com um delicioso churrasco, os convidados aproveitaram o
encontro, noite adentro.
A SRF/Montes Claros agradeceu à comissão de eventos e à AFFEMG,
apoiadora do encontro, e dedicou às mães fazendárias a mensagem de homenagem. “Que mantenham a docilidade, a paciência e o amor, para exercerem
a nobre vocação a elas concedida”, saudou o superintendente.
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baixo rio grande - Uberaba

A

Encontro familiar marca data especial

Sede Regional de
Uberaba recebeu, no
dia 20 de maio, os Associados e seus familiares para a confraternização do Dia
das Mães. Centenas de convidados
prestigiaram o encontro, marcado
pelo clima de amizade.

São francisco - pirapora

Comemoração animada com as Mães
O Clube da ASSERF foi o ponto de encontro para a festa de homenagem às mães, em Pirapora. No dia 07 de maio, sob a boa música de Jander, o
almoço reuniu Associados, servidores da AF, familiares e amigos.
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VI Torneio de Sinuca de Cabo Frio

s “sinuqueiros” da Regional MATA se deslocaram, mais uma
vez, para o litoral fluminense, para o VI Torneio de Sinuca de
Cabo Frio. O grupo, muito animado, competiu e se esbaldou
na Colônia de Férias de Cabo Frio, nos dias 28, 29 e 30 de abril.
No domingo, a solenidade de premiação saudou os vencedores:
Campeão:
Rubens B. Pinheiro
Vice-campeão Roldão Gonçalves Cruz -convidado especial
3º lugar:
Raymundo de Moraes Silva
4º lugar
Mário José Bizarro
Os demais participantes receberam medalhas. No encerramento, foi
servido um almoço de confraternização. Nilton de Oliveira, Membro do Conselho
Fiscal e organizador do torneio, representou o Presidente e o Diretor Regional Mata
AFFEMG, Edir da Silva. Transmitindo aos participantes a mensagem de parabéns!

Publicação no formato e-book
A novela “El buitrero” do Associado Iacyr de Andrade acaba de ser lançada no formato e-book no site da Amazon. A publicação,
inédita no Brasil, foi lançada em 2010, no livro comemorativo, “Só agora vejo crescer em mim as mãos de meu pai”,”com distribuição exclusiva
em Portugal e rapidamente esgotado.
Agora, na plataforma online, fica disponível para os leitores do Brasil e do mundo se encantarem com mais essa obra desse talentoso auditor/escirtor ou vice-versa. Boa Leitura!
Iacyr Anderson Freitas - E-mail: iacyrand@yahoo.com.br

saudades
• LuizViotti,faleceunodia21demaiode2017,nacidadedeBeloHorizonte/MG,onderesidia.
• Orquidea Sônia Ribeiro de Alvarenga, faleceu no dia 21 de maio de 2017, na cidade de
Belo Horizonte/MG, onde residia.
• Maria Ângela Paiva Ribeiro, faleceu no dia 20 de maio de 2017, na cidade de Santa
Rita do Sapucaí/MG, onde residia.
• Maria Eduardo Assis, avó do vice-presidente da AFFEMG Eduardo de Souza Assis, faleceu no dia 16 de maio de 2017, na cidade de Belo Horizonte/MG, onde residia.
• Bento Moreira Sandim, falecimento ocorrido no dia 09 de maio de 2017 na cidade de
Belo Horizonte/MG, onde residia.
• JoséAntônioGazetafaleceunodia04demaiode2017,nacidadedeTombos/MG,onderesidia.
• Therezinha Carvalho de Gouvea faleceu no dia 01 de maio de 2017, na cidade de Juiz
de Fora/MG, onde residia.
• JoséJoaquimGomes,faleceunodia30deabrilde2017,nacidadedeVarginha/MG,onderesidia.
• Domingos Barra Pontes faleceu no dia 29 de abril de 2017, na cidade de Uberaba/
MG, onde residia.
• José Márcio Martins Rodrigues Silva, faleceu no dia 28 de abril de 2017, em Belo Horizonte/MG, onde residia.
• Maria Beatriz Lemos Muller, Pensionista, faleceu no dia 23 de abril de 2017, na cidade
de Campanha/MG, onde residia.
• José Lopes Frazão Neto, faleceu no dia 21 de abril de 2017, na cidade de Belo Horizonte/MG, onde residia.
• Edyr Filgueiras Linhares, Pensionista, faleceu no dia 11 de abril de 2017, na Cidade do
Rio de Janeiro/RJ, onde residia.

classifisco
Belo Horizonte e Região - Imóveis compra e venda
•
Vendo, apartamento 3 quartos com Suíte, localizado na região Sul de BH, bairro Santa Lúcia. R$ 395.000,00. Contato:
(31) 99845-3674 – Gustavo/thaisnep@gmail.com.
•
Vendo, casa em Sete Lagoas-MG: 4 quartos, sala, copa, cozinha, banheiro, varanda, área de serviço, área de churrasqueira com banheiro, fogão de lenha, garagem, lote 390 m2. Bairro Boa Esperança (próximo do Clube Náutico). R$
500.000,00 , Telefone: (31) 99538-8175. Falar com Fausto Roque.
•
Vendo, casa de campo em Capim Branco, terreno de 1008 m², com área construída de 171 m², três quartos, banheiro
com armário, sala, cozinha, varanda e churrasqueira. A área externa, com piscina, casa de caseiro e de despejo. Tratar
com Silvana 98745-0019.
•
Vende-se ou Aluga-se, no bairro Cachoeirinha/BH – Casa Próxima à Igreja Batista da Lagoinha, 7 quartos, 3 pavimentos, área de serviço, 10 vagas de garagem, armários embutidos e tábuas corridas. Contato: (31) 98822-2202
(WHATSAPP-VIVO).
•
Aluga-se, Apto, 4 quartos – 1 por andar- R. Cabo Verde, Anchieta, próx. a FUMEC. Condomínio R$ 450,00 CONTATO: (31)
98822-2202
OUTROS SERVIÇOS
•
Cota do Minas Tênis Clube, Cota está toda regular. VALOR: R$26.000,00 à vista. Contato: Wagner (71)999900134/98858-8019.
Prestação de Serviços
•
Suzana Helena Motta Maciel - Engenheira Civil – Crea: 63240/D, Contato: (31) 98661-3748 ou suzanahelena2006@
hotmail.com
Automóveis
•
Vendo, Audi Q3 2.0 TFSI Ambition S tronic quattro, 12/13, branco, banco de couro, 2.0, valor: R$ 105.000,00, contato:
(34) 99216-2095, falar com Tadeu Zoé Rodrigues.
•
Vendo, Fox Preto 1.0 GII – 13/13, flex, 18 mil Km, completo, Câmbio manual, Air bag duplo frontal, 4 portas, alarme,
som, travamento central com controle remoto, vidros elétricos, ar-condicionado, pacote elegance. Preço: R$29.900,00
- Fone: 98807-4155 – Tratar com Antônio Amorim.
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oeste - divinópolis

Troca de informações e confraternização marc
No dia 19 de maio,
os Associados da
Diretoria Regional
Oeste foram recebidos na sede, em
Divinópolis, pela Diretora Lucy Maria Torres Soares para
mais um encontro da série “Diálogos
AFFEMG”.
A AFFEMG, representada
por seu Diretor Presidente, Sinval
Pereira da Silva, a Diretora Financeira Adjunta, Maria Aparecida Neto
Lacerda e Meloni, Papá, a Assistente Social, Maria Eliza Azevedo
e a FUNDAFFEMG, representada
pela Assessora da Presidência, Fátima Thaer, trataram de uma extensa
pauta com temas atuais relacionados às duas entidades.
Inicialmente, Fátima esclareceu as alterações do novo Regulamento do Plano Fundaffemg
Saúde, que entrou em vigor no dia 1º
de maio, “são mudanças necessárias
que visam garantir a sustentabilidade do nosso plano no presente e
no futuro, todas essas regras já são
adotadas por outras operadoras de
planos de saúde, como por exemplo a
declaração de doença pré-existente e
o período de carência”, afirmou.
Em seguida, Sinval fez os informes sobre a situação administrativa e financeira da AFFEMG, chamando atenção para o superávit apurado
em 2016. “Todo o esforço da diretoria
de administrar com muita austeridade os recursos da Associação tem
o objetivo de formar uma poupança
para cumprir nosso compromisso
com os Associados, que é reformar a
colônia de férias de Cabo Frio”, esclareceu Sinval.
A Reforma da Previdência
também foi tema da reunião. Papá
esclareceu alguns aspectos da reforma mais diretamente relacionados
aos servidores, como as regras de
transição e pensão por morte, falou
também da importância da mobilização de todos no sentido de pressionar

os deputados federais para rejeitar a PEC 287 ou, na pior hipótese, acatar emendas que estão sendo propostas pelas entidades nacionais. Em seguida, a Assistente Social Maria Eliza informou sobre a relação de serviços prestados pelo serviço social
da AFFEMG, que estão à disposição de todos os Associados.
Ao final, a Diretora Regional agradeceu a presença de todos e convidou para um happy hour com comidinhas
mineiras.
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centro norte - sete lagoas

cam a volta do Diálogos AFFEMG às Regionais
No dia
26 de maio, o “Diálogos AFFEMG”,
chegou à Sete Lagoas. O Diretor da
Regional Centro
Norte, Rubens Simão da Rocha foi
o anfitrião na tarde de informações,
esclarecimentos e confraternização.
A AFFEMG, representada
por seu Diretor-Presidente, Sinval
Pereira da Silva, a Diretora Financeira Adjunta, Maria Aparecida Neto
Lacerda e Meloni, Papá, a Assistente Social, Maria Eliza Azevedo e a
FUNDAFFEMG, representada pela
Superintendente Executiva, Sandra
Maria Veiga trataram de uma extensa pauta com os temas relacionados
às duas entidades.
A primeira parte da reunião foi dedicada aos assuntos da
Fundaffemg, quando Sandra esclareceu as alterações do novo Regulamento do Plano de Saúde que
entrou em vigor em 1º de maio.
Em seguida, Sinval fez os
informes sobre a situação administrativa e financeira da AFFEMG,
chamando atenção para a situação
de equilíbrio financeiro da entidade e os planos para a reforma da
colônia de férias de Cabo Frio. Papá
esclareceu alguns aspectos da reforma da previdência, especialmente
aqueles relacionados ao servidor
público, como as regras de transição
e pensão por morte, falou também
da importância da mobilização de
todos no sentido de pressionar os
deputados federais para rejeitar a
PEC 287. A Diretora informou sobre o
engajamento político-institucional
da AFFEMG na questão do “Encontro
de Contas” proposta do Governo de
Minas, cujo resultado leva ao equacionamento da situação fiscal do
Estado.
A Assistente Social Maria
Eliza informou sobre a relação de
serviços prestados pelo serviço social da AFFEMG, que estão à dispo-

sição de todos os Associados.
Um momento de carinho e gratidão: A AFFEMG prestou homenagem às Associadas Ambrosina Rodrigues
Dutra, de 92 anos e Zila Chamone de Macedo, 91 anos, pelos longos anos de vida associativa.
Ao final, o Diretor Rubens agradeceu a presença dos Associados e convidou para uma confraternização ao
sabor de caldos e deliciosos quitutes.
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Agora, Receita Solidária também é assessorada
por uma assistente social

A
•

•

•

•

•

tendendo recomendação do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, nossa sócia laboral Maria Cláudia Marques Faria
começou, em março/17, a assessorar a Receita Solidária na função de assistente social. Com vasta e diversificada experiência, ela
será muito bem-vinda e irá reforçar a equipe da Receita Solidária, contribuindo para o aumento da qualidade dos serviços prestados. O currículo da Cláudia está disponível em nosso site.

Mais projetos atendidos pela
Receita Solidária – a colaboração
de nossos sócios transforma em
realidade o sonho de muitas
pessoas

Curso de tortas salgadas e doces para festas – organizado pela
Associação Querubins, de BH. Beneficiou 25 jovens da Vila Acaba
Mundo com a capacitação profissional na área de produção de alimentos.
Aquisição de mesas e cadeiras: projeto realizado pela Associação
Imaculada Conceição – Casa de Acolhimento São Pio, da zona rural
de Cacoco, em Divinópolis, com o objetivo de melhorar o atendimento de 45 pessoas em situação de dependência química e seus familiares, quando da realização de debates, palestras, etc.
Casa da criança mais acolhedora – aquisição de geladeira, jogo
de sofá e um armário de cozinha. Projeto realizado pelo Departamento de Assistência Social João de Freitas, de Ubá, com o objetivo
de melhorar o atendimento das 17 crianças cuidadas pela entidade.
Revitalização da sala de informática – projeto desenvolvido
pelo Grupo de Desenvolvimento Comunitário Casa dos Anjos, de BH.
Foram adquiridos computadores para uso de 14 adolescentes acolhidos pela entidade, visando sua inclusão digital e desenvolvimento
da cidadania por meio da informática educativa.
Equipando o bem – projeto da Associação Tatame do Bem. Foram
adquiridas placas de tatame e quimonos para a realização de aulas
de técnicas de defesa pessoal. Essa entidade atende cerca de 60 adolescentes em Formiga.

Doação de roupas para o Lar
Teresa de Jesus

Várias peças de roupas doadas por sócios da RS foram entregues,
no dia 19/04, ao Lar Tereza de Jesus.
O Lar oferece assistência gratuita a
pacientes oncológicos em situação de
vulnerabilidade social que estão em
tratamento médico ambulatorial na
rede pública hospitalar de Belo Horizonte. A entidade também mantém
um bazar solidário.
Agradecemos aos doadores
pela generosidade!

Doações ao Lar de
Idosos
Sta Terezinha
A pensionista Maria das Dôres Paixão Moura confeccionou e doou para a Receita Solidária 23 pares de sapatinhos de crochê
que, juntamente com um andador doado por
sócia laboral da RS, foram entregues, no dia
06/05, ao Lar de Idosos Santa Terezinha, em
Ribeirão das Neves.
A Receita Solidária agradece em
nome dos idosos!

Doação de livros infantis e
brinquedoteca

Os livros e brinquedos infantis doados por vários sócios da Receita Solidária foram entregues, no dia 11/05, na Obra Social da Paróquia
São Francisco de Assis, no bairro Veneza, em Ribeirão das Neves.
Essa entidade atende 50 crianças carentes em horário integral, na faixa etária de 2 a 3 anos, e 80 crianças de 4 a 5 anos.
É a generosidade de nossos sócios que está fazendo a alegria da
criançada e estimulando o aprendizado da leitura!

Continuam os trabalhos
de assessoria ao grupo Meninas
do Cafezal

Continuam sendo realizados encontros semanais com as
componentes do grupo Meninas do Cafezal. As vivências, dinâmicas
e palestras estão atingindo gradativamente os objetivos de coesão e
reorganização do funcionamento do grupo, com vistas a viabilizar a
ampliação da geração de renda, a busca de novos integrantes bem
como a sua formalização.
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Pensionistas visitam a Serra da Moeda

O

dia 11 de maio foi marcado por muita alegria e descontração para o
Grupo de Pensionistas da AFFEMG. Em comemoração ao Dia das Mães,
as Associadas participaram do passeio ao Hotel Serra da Moeda, região
metropolitana de Belo Horizonte, organizado pelo Serviço Social.

O dia começou com um delicioso café mineiro, em seguida, o grupo se

divertiu com jogos, danças ao som da música mineira e passeio de charretes.
Na parte da tarde, mais cantoria, dinâmicas e encerramento com o tradicional Bingo das Mães.
Em nome da AFFEMG, a equipe do Serviço Social agradece a presença
dos participantes.

Excelente
passeio. O local é lindo e
agradável, a turma é bem
entrosada, contando com
a liderança de Maria Elisa
e Alexandre com toda
eficiência. Esperamos
pelo próximo.
•

Maria Dilce

Passeio
maravilhoso, linda
natureza, descontração e
interação com os colegas.
•
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FUNDAFFEMG
realiza Oficina
MiniChef e Chef Jr.

O

sábado (06/05) foi dia de MiniChef e Chef Jr na FUNDAFFEMG.
O evento reuniu crianças, pré-adolescentes e seus responsáveis
para falar da importância de incentivar uma alimentação

saudável desde cedo. Eles foram recepcionados com frutas naturais antes das
palestras e das oficinas. As crianças se divertiram e colocaram a mão na massa
fazendo cupcake de maça, milkshake de banana com cacau e morango com leite
e os pré-adolescentes foram para a cozinha preparar um delicioso hambúrguer.
Enquanto isso, os adultos aproveitaram para entender melhor sobre as
necessidades das crianças em cada fase e sua relação com a comida, além de
tirarem dúvidas com a nutricionista Isabella Mancini e a psicóloga Flávia Alves.

Palestra da psicóloga Flávia Alves

Palestra da nutricionista Isabella Mancini
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Campanha de Vacinação 2017
Aconteceu, entre os dias 24 e 28 de abril, a Campanha de
Vacinação contra Gripe da FUNDAFFEMG. Ela tem como objetivo
proteger os beneficiários do Plano de Saúde da contaminação por
vírus causadores das gripes Sazonal, H1N1 e H3N2 (quadrivalente).
Os resultados são de aproximadamente 5.000 mil beneficiários
vacinados.

Resultados da Campanha de Vacinação 2017
Aproximadamente 5.000 mil
beneficiários vacinados

09 DE JUNHO - DIA DA IMUNIZAÇÃO
Em comemoração ao Dia da Imunização, os beneficiários
que não conseguiram se vacinar durante o período da
Campanha, poderão tomar a vacina.

Dia 09/06/17 Horário: 08h às 19h
Imunológica Vacinas - Rua Sergipe, 893, Savassi

SUPERAR O CÂNCER
Tema: A leveza do viver
(Pertence a Academia Mineira de Letras, pesquisador do jeito mineiro de ser,
com diversos livros publicados)

e mesa redonda com pacientes que venceram o câncer

Inscrições até o dia: 16.06.17
contato: (31) 2103-5858
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FUNDAFFEMG realiza
ação lúdica na SEF Cidade Administrativa

E

m comemoração ao Mês das Mães, no dia 11/05, a FUNDAFFEMG,
em parceria com a Superintendência de Recursos Humanos
(SRH), levou diversão e informação para os servidores públicos da

Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais (SEF) na Cidade Administrativa.
Com o objetivo de conscientizar e desembaralhar conceitos sobre uma vida
saudável, o Grupo Confesso através do teatro “A Dama de Copas”, apresentou
de forma lúdica temas como: bem-estar, hábitos saudáveis, Câncer de Mama,
Diabetes, Stress, Sedentarismo e Doenças do Coração. O teatro mostrava um jogo
de cartas em que cada uma delas é uma pergunta e cada resposta é uma cartada
de reeducação com os cuidados da saúde da mulher. Confira as fotos:
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Reembolso sem transtorno
O reembolso será efetuado, no prazo de 30 (trinta) dias contados

O Plano FUNDAFFEMG-Saúde permite, mediante sistema de livre

escolha, a utilização de profissionais e serviços particulares para da apresentação de toda a documentação comprobatória, ao beneficiário
posterior reembolso. Para ter sua solicitação atendida prontamente e responsável pelo pagamento da contribuição ao FUNDAFFEMG-Saúde,
evitar transtornos, como devoluções e indeferimentos, fique atento aos mediante depósito em conta corrente bancária.
Nos casos em que concomitante a assistência for prestada por

seguintes prazos e requisitos:

Ele só é efetuado para realização de procedimentos de profissional particular e por rede direta ou indireta, o prazo do pagamento
assistência à saúde que têm cobertura do Plano, conforme Regulamento do reembolso fica condicionado ao recebimento pelo FUNDAFFEMGe Rol da ANS (disponíveis no site www.fundaffemg.com.br – Área restrita Saúde da cobrança de fatura do prestador da rede direta e/ou indireta.
– Associado);
É pago pelo valor da tabela que a FUNDAFFEMG pratica com a

NÃO CABERÁ REEMBOLSO NOS
SEGUINTES CASOS:

rede credenciada;
O prazo para solicitar é de 90 (noventa) dias da data da emissão
do comprovante de pagamento;
É necessário a apresentação do recibo (prestador pessoa física)
ou da nota fiscal (prestador pessoa jurídica), os quais devem conter os
seguintes dados:
- Nome do beneficiário atendido;
- Especificação, quantidade e valor do serviço prestado, acompanhado do
pedido médico com indicação da Hipótese Diagnóstica (HD) ou do Código
Internacional de Doenças (CID), se for o caso;
- Data do atendimento;
- Nome do executante do atendimento e seus números de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) e de
registro no respectivo conselho profissional;
- Carimbo e assinatura do profissional remunerado, quando for realizado
por pessoa física.

1)
Procedimento não coberto pelo
FUNDAFFEMG-Saúde, divergente do que consta
no Regulamento;
2) Procedimento realizado por profissional ou
estabelecimento credenciado por rede direta da
FUNDAFFEMG;
3) Exames complementares de diagnóstico ou de
tratamento por fisioterapia em formulário com
múltiplas opções;
4) Despesas assistenciais realizadas no exterior;
5) Procedimentos realizados fora da área
geográfica de abrangência, salvo nos casos de
urgência e emergência definidos no Regulamento;
6) Consulta para retorno ao mesmo profissional
em virtude do mesmo quadro clínico, para entrega
e avaliação de exame para fins de conclusão
diagnóstica.

No caso de conta hospitalar, a quantidade e respectivos preços
unitários e totais, bem como a indicação do tempo, de:
- Diárias e taxas cobradas;
- Materiais, medicamentos, oxigênio e demais produtos utilizados; e
- Exames, transfusão de sangue e derivados e demais serviços prestados
NAS HIPÓTESES EM QUE SEJA EXIGIDA AUTORIZAÇÃO
PRÉVIA, O REEMBOLSO ESTÁ CONDICIONADO A OBSERVÂNCIA
DAS NORMAS ESTABELECIDAS NO REGULAMENTO.
Para atendimento e internação em hospital não credenciado,
em situações de urgência ou emergência, o reembolso das despesas está
condicionado à comunicação do fato à FUNDAFFEMG, no prazo de 2 (dois)
dias úteis contados da data do evento.
As despesas com remoção do paciente do seu domicílio
somente serão reembolsadas caso seja comprovada as situações de
urgência e emergência, por laudo médico e auditoria realizada pelo
FUNDAFFEMG-Saúde.
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Belo Horizonte - MG
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015
(Em Reais)

FUNDAFFEMG - FUNDAÇÃO AFFEMG DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE
Belo Horizonte - MG
BALANÇO PATRIMONIAL
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015
(Em Reais)

2016
(Déficit)/Superávit do Período

ATIVO
Nota
ATIVO CIRCULANTE

2016
34.104.970,07

34.487.229,05

58.869,44

11.514,51

34.046.100,63
23.470.364,36
8.758.803,32
14.711.561,04
10.342.046,51
10.194.086,89
147.959,62
51.452,94
182.236,82

34.475.714,54
25.858.125,44
447.183,60
25.410.941,84
8.557.229,55
8.557.229,55
19.457,12
6,58
40.895,85

Disponível
Realizável
Aplicações Financeiras
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas
Aplicações Livres
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde
Contraprestação Pecuniária a Receber
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde
Créditos Oper.Assist.Saúde Não Relac. c/Planos Saúde da Operadora
Créditos Tributários e Previdenciários
Bens e Títulos a Receber

3
3
4

31.359.419,66

ATIVO NÃO CIRCULANTE
Realizável a Longo Prazo
Depósitos Judiciais e Fiscais

5

2015

28.727.131,80

28.398.486,44
28.398.486,44

25.760.402,60
25.760.402,60

150.324,18
150.324,18

156.678,78
156.678,78

Imobilizado
6
2.768.782,65
Imóveis de Uso Próprio
2.369.737,55
Imóveis - Não Hospitalares
2.369.737,55
Imobilizado de Uso Próprio
399.045,10
Hospitalares/Odontológicos
8.990,79
FUNDAFFEMG - FUNDAÇÃO AFFEMG DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE
Não Hospitalares
390.054,31

2.747.850,47
2.390.621,81
2.390.621,81
357.228,66
44.713,43
312.515,23

Investimentos
Outros Investimentos

Belo Horizonte - MG

Intangível

7

41.826,39

62.199,95

BALANÇO PATRIMONIAL
TOTAL DO ATIVO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E
65.464.389,73
2015
(Em Reais)

63.214.360,85

(990.055,34)

3.734.698,56

-

37.008,35
37.008,35

FUNDAFFEMG
- FUNDAÇÃO AFFEMG DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE
RESULTADO ABRANGENTE
DO EXERCÍCIO
(990.055,34)

3.771.706,91

Outros Resultados Abrangentes
Ajustes de Exercícios Anteriores
Total de Outros Resultados Abrangentes

Belo Horizonte - MG
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015
(Em Reais)

SALDOS EM 31/DEZ./2014
Ajustes de Exercícios Anteriores
Reserva de Reavaliação
Realização
Superávit do Exercício
Fundo de Reserva
SALDOS EM 31/DEZ./2015
Reserva de Reavaliação
Realização
Déficit do Exercício
Fundo de Reserva

Patrimônio
Social

Reservas
Patrimoniais

Reserva de
Reavaliação

2.409.335,26

10.677,00

787.414,23

-

-

-

-

2.409.335,26

10.677,00

-

-

Superávits / Déficits
Acumulados
Destaque
Superávit ou
Fundo de
Déficts
Reserva
Acumulados
22.168.984,71
(124.031,71)

-

-

2016

2015

8.949.814,14

8.429.871,85

Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde
8
7.634.515,12
Provisões de Contraprestações
37.338,88
Provisão para Remissão
37.338,88
Provisão para Eventos a Liquidar para o SUS
288.703,04
"As Outros
notas explicativas
são parte
integrante
das demonstrações contábeis"
Provisão para Eventos a Liquidar
Prestadores
Serviços
Assistenciais
7.308.473,20
Débitos com Oper.Assist.Saúde Não Relacion.c/Planos Saúde da Operadora
13.737,21
Tributos e Encargos Sociais a Recolher
9
615.463,49
Débitos Diversos
10
686.098,32

7.354.023,00
26.737,55
26.737,55
180.525,68
7.146.759,77
24.168,77
516.958,82
534.721,26

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

11
12

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Patrimônio Social
Reservas
Reservas Patrimoniais
Reservas de Reavaliação
Retenção de Superávit
Superávits/Déficts Acumulados
TOTAL DO PASSIVO

28.480.544,53

25.760.402,60

97.909,84
97.909,84
28.165.945,42
28.165.945,42
216.689,27

25.760.402,60
25.760.402,60
-

28.034.031,06

29.024.086,40

2.409.335,26
21.186.963,42
10.677,00
730.063,89
20.446.222,53
4.437.732,38

2.409.335,26
24.056.159,74
10.677,00
741.703,40
23.303.779,34
2.558.591,40

65.464.389,73

63.214.360,85

FUNDAFFEMG - FUNDAÇÃO AFFEMG DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015
(Em Reais)
2016

2015

Contraprestações Efetivas de Plano de Assistência à Saúde
Receitas com Operações de Assistência à Saúde
Contraprestações Líquidas
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde

100.519.800,36
100.519.800,36
100.530.401,69
(10.601,33)

92.406.416,81
92.406.416,81
92.407.715,21
(1.298,40)

Eventos Indenizáveis Líquidos
Eventos Conhecidos ou Avisados

(95.181.591,33)
(95.181.591,33)

(81.518.784,43)
(81.518.784,43)

5.338.209,03

10.887.632,38

Receitas de Assist. à Saúde Não Relac.
c/Planos
Saúde são
da Operadora
14 contábeis" 254.547,38
"As notas
explicativas
parte integrante das demonstrações
Outras Receitas Operacionais
254.547,38
(1.248.588,68)
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde
14
(1.332.604,08)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde
(59.024,08)
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças
143.039,48
Provisão para Perdas sobre Créditos
Outras Despesas Oper.Assist. Saúde Não Relac.c/Planos Saúde da Operadora
14

243.014,34
243.014,34
(1.638.908,07)
(1.556.365,58)
(82.542,49)
(649.215,37)

RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

RESULTADO BRUTO
Despesas Administrativas
Resultado Financeiro Líquido
Receitas Financeiras
Despesas Financeiras
Resultado Patrimonial
Receitas Patrimoniais
(DÉFICIT)/SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO

37.008,35

45.710,83
3.734.698,56
(1.134.794,63)

3.734.698,56
-

741.703,40

23.303.779,34

2.558.591,40

29.024.086,40

(11.639,51)
-

(2.857.556,81)

11.639,51
(990.055,34)
2.857.556,81

FUNDAFFEMG
- FUNDAÇÃO
AFFEMG
DE ASSISTÊNCIA
E SAÚDE
SALDOS EM 31/DEZ./2016
2.409.335,26
10.677,00
730.063,89
20.446.222,53
4.437.732,38

(990.055,34)
28.034.031,06

Belo Horizonte - MG
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015
(Em Reais)

ATIVIDADES OPERACIONAIS
Recebimento de Planos de Saúde
102.961.500,00
Resgate de Aplicações Financeiras
88.908.104,76
Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras
23.955,61
Outros Recebimentos Operacionais
63.926.887,99
"As notas explicativas
Pagamento a Fornecedores/Prestadores
de Serviçossão
de parte
Saúdeintegrante das demonstrações contábeis"
(95.252.439,97)
Pagamento de Pessoal
(2.633.928,49)
Pagamento de Serviços de Terceiros
(991.191,23)
Pagamento de Tributos
(5.894.274,36)
Pagamento de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)
(164.334,70)
Aplicações Financeiras
(84.856.933,17)
(65.920.244,74)
Outros Pagamentos Operacionais
Caixa Líquido das Atividades Operacionais
107.101,70
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
Outros Recebimentos das Atividades de Investimento
Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar
Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros
Pagamento Relativo ao Ativo Intangível
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos

2015

90.668.059,10
73.483.123,15
73.568,53
43.321.809,07
(84.618.216,67)
(2.641.488,62)
(3.059.079,00)
(4.781.867,44)
(1.194.660,03)
(70.031.058,61)
(41.068.304,14)
151.885,34

39.000,00
(86.436,25)
(12.310,52)
(59.746,77)

8.400,00
(10.935,00)
(281.215,51)
(22.795,60)
(306.546,11)

VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA

47.354,93

(154.660,77)

VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA"As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis"

47.354,93
11.514,51
58.869,44

(154.660,77)
166.175,28
11.514,51

25.422.456,35
14.770.430,48
(10.652.025,87)

25.375.833,42
25.422.456,35
46.622,93

CAIXA - Saldo Inicial
CAIXA - Saldo Final
Ativos Livres no Início do Período
Ativos Livres no Final do Período
(DIMINUÇÃO) NAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016
(Em Reais)

Belo Horizonte - MG

Nota

22.832.367,23

1.134.794,63

2016

Nota

Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde
Provisão para Eventos a Liquidar para o SUS
Provisões
Provisões para Ações Judiciais
Depósitos Judiciais e Fiscais

37.008,35

Total

(45.710,83)
-

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

2015

4.344.167,73

8.842.523,28

13

(8.341.094,67)

(7.653.971,10)

15
15

2.962.038,15
3.306.449,79
(344.411,64)

2.508.746,38
2.878.988,58
(370.242,20)

44.833,45
44.833,45

37.400,00
37.400,00

(990.055,34)

3.734.698,56

1.
Contexto Operacional
A FUNDAFFEMG - Fundação AFFEMG de Assistência e Saúde iniciou suas operações
em 22/nov./1993, com registro na ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar sob o nº
31.556-7, é uma pessoa jurídica de direito privado de assistência social, sem fins lucrativos,
tem como instituidora a AFFEMG - Associação dos Funcionários Fiscais do Estado de Minas
Gerais e como finalidade exclusiva a de prestar a seus usuários:
I - A assistência à saúde suplementar;
"As notas explicativas
II - A prevenção de doenças;
e são parte integrante das demonstrações contábeis"
III - A promoção à saúde.
A FUNDAFFEMG - Fundação AFFEMG de Assistência e Saúde tem sua escrituração
contábil centralizada em sua sede e está revestida das formalidades legais, sendo registrada
em livros obrigatórios capazes de assegurar a sua exatidão.
A FUNDAFFEMG - Fundação AFFEMG de Assistência e Saúde comercializa
atualmente um produto, que se encontra devidamente registrado no Sistema de
Informações de produtos junto a Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.
2.
Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis
2.1 Base de Apresentação
As demonstrações contábeis referentes ao exercício findo em 31/dez./2016 foram
preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas
disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações-Lei nº 6.404/76 alteradas pelas Leis
nos 11.638/07 e 11.941/09, nas normas estabelecidas pela ANS - Agência Nacional de
Saúde, nos pronunciamentos, nas orientações e nas interpretações emitidas pelo Comitê de
Pronunciamentos Contábeis (“CPC”).

Página
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faturas de prestadores de serviços de assistência à saúde efetivamente recebida pela
operadora. (vide Nota Explicativa nº 8).

Junho 2017
Maio 2017

FUNDAFFEMG
FUNDAFFemg

A demonstração do fluxo de caixa foi elaborada pelo método direto, de acordo com modelo
padrão estabelecido pela ANS. Assim, a conciliação pelo método indireto está demonstrada
na nota explicativa nº 16.
2.2
Principais Práticas Contábeis
As principais práticas contábeis adotadas pela entidade estão descritas a seguir:
2.2.1 Apuração do Resultado
a)
Receita: O resultado das transações é apurado pelo regime de competência
dos exercícios. Nos contratos com preços pós-estabelecidos, a apropriação da receita é
registrada na data em que se fizerem presentes os fatos geradores da receita, de acordo
com as disposições contratuais, ou seja, a data em que ocorrer o efetivo direito ao valor a ser
faturado.
b)
Custo: Os Eventos Conhecidos ou Avisados são apropriados à despesa,
considerando-se a data de apresentação da conta médica, do aviso pelos prestadores ou
do Aviso de Beneficiários Identificados - ABI, pelo seu valor integral, no primeiro momento
da identificação da ocorrência da despesa médica, independente da existência de qualquer
mecanismo, processo ou sistema de intermediação da transmissão, direta ou indiretamente
por meio de terceiros, ou da análise preliminar das despesas médicas. O fato gerador da
despesa é o atendimento ao beneficiário.
2.2.2 Estimativas Contábeis
As demonstrações contábeis incluem estimativas e premissas, como a mensuração de
provisões para perdas sobre créditos, provisões técnicas, estimativas do valor justo de
determinados ativos e passivos, provisões para passivos contingentes, estimativas da vida
útil de determinados ativos e outras similares. Os resultados efetivos podem ser diferentes
dessas estimativas e premissas.
2.2.3 Disponível
Incluem caixa e saldos positivos em conta movimento.
2.2.4 Aplicações Financeiras
A entidade constituiu ativos garantidores com aplicações financeiras para lastrear as
provisões técnicas, cuja movimentação segue regras estabelecidas pela ANS.
As aplicações financeiras são avaliadas ao seu valor justo (vide Nota Explicativa nº 3).
2.2.5 Contraprestação Pecuniária a Receber
São registradas e mantidas no balanço pelo valor nominal dos títulos representativos
desses créditos, em contrapartida à:
Preços pós-estabelecidos - Conta de Contraprestações Efetivas de Operações de Planos de
Assistência à Saúde.
A provisão para perdas sobre créditos de contraprestação efetiva é constituída sobre
valores a receber de beneficiários com títulos vencidos há mais de 90 dias.
2.2.6 Créditos Oper. Assist. Saúde Não Relac. c/Planos Saúde da Operadora
São registrados e mantidos no balanço pelo valor nominal dos títulos representativos dos
créditos por serviços não relacionados aos planos de saúde, em contrapartida à conta de
Receitas Com Outras Atividades.
A provisão para perdas sobre créditos com operações com outras atividades é constituída
para os valores vencidos há mais de 90 dias.
A administração da entidade revisa periodicamente o critério de constituição para
adequá-lo à evolução da inadimplência dessas operações.
2.2.7 Investimentos
São avaliados pelo custo de aquisição.
2.2.8 Imobilizado
Registrado ao custo de aquisição, formação ou construção.
A depreciação é calculada pelo método linear com base nas vidas úteis estimadas dos
bens, às taxas mencionadas na Nota Explicativa nº 6.
Com base nas alterações e pronunciamentos contábeis o imobilizado passou a abranger
os bens que não são de propriedade apenas da entidade, mas sobre os quais a mesma tenha
o controle, riscos e benefícios.
Através de avaliação e formalização interna da entidade, a mesma concluiu pela
manutenção dos mesmos prazos de vida útil e respectivas taxas de depreciação praticadas
em exercícios anteriores.
O saldo da reserva de reavaliação, conforme facultado pela Lei nº 11.638/07 será mantido
até sua completa amortização, que segue a vida útil do bem reavaliado.
2.2.9 Intangível
Ativos intangíveis adquiridos separadamente são mensurados no reconhecimento inicial
ao custo de aquisição e, posteriormente, deduzidos da amortização acumulada e perdas do
valor recuperável, quando aplicável (vide Nota Explicativa n° 7).
2.2.10 Outros Ativos e Passivos (Circulantes e Não Circulantes)
Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios
econômicos futuros serão gerados em favor da entidade e seu custo ou valor puder ser
mensurado com segurança.
Um passivo é reconhecido quando a empresa possui uma obrigação legal ou é constituído
como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja
requerido para liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos
e das variações monetárias incorridas. As provisões são registradas tendo como base as
melhores estimativas do risco envolvido.
Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação
é provável que ocorra nos próximos doze meses. Caso contrário, são demonstrados como
não circulantes.
2.2.11 Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde
São calculadas com base em metodologia atuarial definida por atuário legalmente
habilitado em NTAP, excetuando-se a provisão de eventos a liquidar que é calculada com
base nas faturas de prestadores de serviços de assistência à saúde efetivamente recebida
pela operadora. (vide Nota Explicativa nº 8).
2.2.12 Ativos e Passivos Contingentes e Obrigações Legais
a)
Ativos Contingentes: São reconhecidos somente quando há garantias reais
ou decisões judiciais favoráveis, transitadas em julgado. Os ativos contingentes com êxitos
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prováveis
apenas divulgados
emde
nota
explicativa.
judiciais
favoráveis,
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c) Obrigações Legais: São registradas como exigíveis, independente da avaliação sobre
3.1 Garantidoras de Provisões Técnicas:
as probabilidades de êxito.
Exercícios

3.Banco
Aplicações
do Brasil Financeiras

2016

2015

Banco do Brasil
3.1 Garantidoras de Provisões Técnicas:
Banco Itaú

498.467,00
4.048.176,99
4.212.159,33

447.183,60
Exercícios

Total

8.758.803,32
2016

447.183,60
2015

do Brasil
498.467,00que lastreiam447.183,60
ABanco
entidade
constituiu ativos garantidores com aplicações financeiras
provisões
Banco do
Brasil
4.048.176,99
técnicas
(vide
Nota Explicativa nº 8), cuja movimentação
segue regras estabelecidas pelaA
entidade
constituiu
ativos
garantidores
com
aplicações
financeiras
que
lastreiam
Banco
Itaú
4.212.159,33
ANS.

provisões técnicas (vide Nota Explicativa nº 8), cuja movimentação segue regras
Total
8.758.803,32
447.183,60
estabelecidas
3.2 Livres: pela ANS.
A
ativos
garantidoresàscom
aplicações
financeiras
que lastreiampelo
provisões
O entidade
valor dasconstituiu
Aplicações
não Vinculadas
Provisões
é composto
principalmente
Fundo
3.2
Livres:
técnicas
(vide
Nota Explicativa nº 8), cuja movimentação segue regras estabelecidas pela
de Reserva
Estatutário.
ANS.
Exercícios

O valor das Aplicações não Vinculadas às Provisões é composto
Fundo
2016 principalmente pelo
2015
3.2Reserva
Livres:
de
Aplicações -Estatutário.
Fundo de Reserva Estatutário
11.687.419,21
22.856.595,74
729.027,06
643.538,48
OBancoob
valor das Aplicações não Vinculadas às Provisões é composto
principalmente pelo
Fundo
Itaú Estatutário.
7.083.096,51
8.065.512,08
deBanco
Reserva
Banco do Brasil
Caixa Econômica Federal

Aplicações - Fundo de Reserva Estatutário
Bancoob
Banco Itaú
Banco do Brasil
Caixa Econômica Federal

3.875.295,64
2016
11.687.419,21
729.027,06
7.083.096,51
3.875.295,64

Aplicações - Capital de Giro
3.024.141,83
Banco Itaú
60.285,68
Bradesco - Capital de Giro
Aplicações
3.024.141,83
Aplicações
- Capital de Giro
3.024.141,83
Banco Itaú
Itaú CDB Aplic Aut Mais
2.963.856,15
60.285,68
Banco
60.285,68
Aplicações - Capital de Giro
3.024.141,83
Bradesco
- Total
14.711.561,04
Bradesco
Banco Itaú
60.285,68
Banco
Itaú
CDB
Aplic
Aut
Mais
2.963.856,15
Bradesco
Banco
Itaú CDB Aplic Aut Mais
2.963.856,15
Total
14.711.561,04
Banco Itaú CDB Aplic Aut Mais
2.963.856,15
Total
14.711.561,04
4.4. Total
Contraprestação
Pecuniária
a
Receber
Contraprestação Pecuniária a Receber 14.711.561,04

11.747.283,58
Exercícios
2.400.261,60
2015

22.856.595,74
643.538,48
8.065.512,08
11.747.283,58
2.400.261,60
2.554.346,10
55.484,60
754,31
2.554.346,10
2.554.346,10
2.498.107,19
55.484,60
55.484,60
2.554.346,10
754,31
25.410.941,84
754,31
55.484,60
2.498.107,19
754,31
2.498.107,19
25.410.941,84
2.498.107,19
25.410.941,84
25.410.941,84

O
desse grupo dePecuniária
contas refere-se
a valores a receber dos beneficiários dos planos de
4. saldo
Contraprestação
a Receber
4.
Contraprestação
Pecuniária
a Receber
O 4.saldo
desse grupo
de
contas
refere-se
a valores a receber dos beneficiários dos planos de
saúde
da
entidade,
conforme
segue:
Contraprestação
Pecuniária
a Receber
saúde
dadesse
entidade,
segue: a valores a receber dos beneficiáriosExercícios
O saldo
grupoconforme
de contas refere-se
dos planos de
O
saldodadesse
grupo
de contas
refere-se a valores a receber dos beneficiários dos planos de
saúde
conforme
segue:
O saldoentidade,
desse grupo
de contas
refere-se a valores a receber
dos beneficiários dos
planos de
2016
2015
saúde da entidade, conforme segue:
Exercícios
saúdemédico-hospitalares
da entidade, conforme segue:
Planos
Exercícios
Exercícios
2016
2015
Planos coletivos
10.233.481,79
8.533.542,29
2016
2015
Planos médico-hospitalares
2016
2015
Coparticipação
Planos
médico-hospitalares
Planos
médico-hospitalares
Coparticipação
Planos
coletivos
10.233.481,79
8.533.542,29
149.728,86
210.857,56
Planos
coletivos
10.233.481,79
8.533.542,29
Coparticipação
Planos
coletivos
10.233.481,79
8.533.542,29
Subtotal
10.383.210,65
8.744.399,85
Coparticipação
Coparticipação
Coparticipação
149.728,86
210.857,56
Provisão
para perdas sobre créditos
Coparticipação
(41.164,14)
(187.170,30)
Coparticipação
149.728,86
210.857,56
149.728,86
210.857,56
Subtotal
10.383.210,65
8.744.399,85
Total líquido
10.342.046,51
8.557.229,55
Subtotal
10.383.210,65
8.744.399,85
Subtotal
10.383.210,65
8.744.399,85
Provisão
para perdas sobre créditos
(41.164,14)
(187.170,30)
Provisão
para
perdas
sobrecréditos
créditos
Provisão
para
perdas
sobre
(41.164,14)
(187.170,30)
(41.164,14)
(187.170,30)
Total líquido
10.342.046,51
8.557.229,55
A composição
dos
valores
a
receber
por
idade
de
vencimento
é
conforme
segue:
Total
líquido
10.342.046,51
8.557.229,55
Total
líquido
10.342.046,51
8.557.229,55

A composição dos valores a receber por idade de vencimento é conforme segue:
Exercícios
A
composição
dos
valoresa aareceber
receber
por
idade
de de
vencimento
é conforme
segue:segue:
composição
dos
valores
receberpor
poridade
idade
vencimento
é conforme
AAcomposição
dos
valores
de
vencimento
2016 é conforme segue:
2015
A vencer
Vencidos
A vencer
AtéA30
dias
vencer
Vencidos
A
Devencer
31 a 60 dias
Vencidos
Até 30 dias
Vencidos
De Até
61 a3090dias
dias
De 31
adias
60 dias
Até
30de
Mais
91
dias
De
31
a 60
dias
De 31
61 a 90 dias
dias
De
De a6160
a 90 dias
Subtotal
Mais de 91 dias
De Mais
61 a 90
diasdias
de 91
Subtotal
Total
Mais
de 91 dias
Subtotal
Subtotal
TotalDepósitos Judiciais e Fiscais
5.
Total
Total
5. 5.Depósitos
Judiciais
e Fiscais
Depósitos
Judiciais
e Fiscais

10.024.540,90
2016
2016
2016
10.024.540,90
257.883,44
10.024.540,90
10.024.540,90
80.208,10
257.883,44
14.161,14
257.883,44
80.208,10
257.883,44
6.417,07
80.208,10
14.161,14
80.208,10
14.161,14
358.669,75
6.417,07
14.161,14
6.417,07
10.383.210,65
358.669,75
6.417,07
358.669,75
10.383.210,65
358.669,75
10.383.210,65

5.

2016
15.897.363,53
2016
2016
12.184.499,00
15.897.363,53
15.897.363,53
216.689,27
2016
12.184.499,00
12.184.499,00
99.934,64
15.897.363,53
216.689,27
216.689,27
28.398.486,44
12.184.499,00
99.934,64
99.934,64
216.689,27
28.398.486,44
28.398.486,44
99.934,64
28.398.486,44

Judiciais e Fiscais
5. Depósitos
Depósitos
Judiciais e Fiscais

INSS
Atualização Monetária
INSS
INSS
ANS
Atualização
Monetária
Atualização
Monetária
Outros
INSS
ANS
ANS
Total
Atualização
Monetária
Outros
Outros
ANS
Total
Total
Outros
6. Imobilizado
Total
6. 6.Imobilizado
Imobilizado

6.

Imobilizado
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10.383.210,65

Exercícios
Exercícios
8.407.939,31
Exercícios
2015
2015
2015
8.407.939,31
185.054,08
8.407.939,31
8.407.939,31
29.169,07
185.054,08
15.178,10
185.054,08
29.169,07
185.054,08
107.059,29
29.169,07
15.178,10
29.169,07
15.178,10
336.460,54
107.059,29
15.178,10
107.059,29
8.744.399,85
336.460,54
107.059,29
336.460,54
8.744.399,85
336.460,54
8.744.399,85
8.744.399,85
Exercícios

2015
Exercícios
Exercícios
15.649.284,65
2015
2015
Exercícios
9.896.064,17
15.649.284,65
15.649.284,65
169.748,08
2015
9.896.064,17
9.896.064,17
45.305,70
15.649.284,65
169.748,08
169.748,08
25.760.402,60
9.896.064,17
45.305,70
45.305,70
169.748,08
25.760.402,60
25.760.402,60
45.305,70
25.760.402,60

AFFEMG Notícias

FUNDAFFemg
FUNDAFFEMG
6.

Imobilizado
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Provisões para Ações Judiciais

Exercícios
2016
2015
Exercícios
2016
2015
28.083.887,34
25.760.402,60
28.083.887,34
25.760.402,60
82.058,08
82.058,08
Exercícios
28.165.945,42
25.760.402,602016
28.165.945,42 201525.760.402,60

Exercícios
2016
Tx Anual
Depreciação%
Imóveis de Uso Próprio

Custo /

Depreciação

Reavaliação

Acumulada

2015

Líquido

Líquido

2.864.966,79

(495.229,24)

2.369.737,55

2.390.621,81

420.000,00

-

420.000,00

420.000,00

2.444.966,79

(495.229,24)

1.949.737,55

1.970.621,81

140.816,12

(131.825,33)

8.990,79

44.713,43

Não Hospitalar
Terrenos

-

Edifícios

2,2

Bens Móveis - Hospitalar
Máquinas e Equipamentos

10

37.366,37

(29.893,84)

7.472,53

3.586,09

Móveis e Utensílios

10

103.449,75

(101.931,49)

1.518,26

41.127,34
312.515,23

Bens Móveis - Não Hospitalar

987.531,06

(597.476,75)

390.054,31

Máquinas e Equipamentos

10

215.962,64

(136.471,02)

79.491,62

73.275,23

Móveis e Utensílios

10

320.857,60

(23.811,78)

297.045,82

140.769,67

Instalações

10

2.486,00

(2.486,00)

0,00

497,20

Equipamento de Informática

20

448.224,82

(434.707,95)

13.516,87

97.973,13

3.993.313,97

(1.224.531,32)

2.768.782,65

2.747.850,47

Total

Provisões para Ações Tributárias (i)
Provisões
Tributárias
(i)
Provisões
para para
açõesAções
Cíveis
(ii)
TotalProvisões para ações Cíveis (ii)
Total

Provisões para Ações Tributárias (i)

28.083.887,34

25.760.402,60

ações Cíveis
(ii) discutindo na esfera judicial
82.058,08
(i) (i)
AProvisões
FUNDAFFEMG
está
a constitucionalidade
de de
Apara
FUNDAFFEMG
estádiscutindo
discutindonanaesfera
esferajudicial
judicial
a constitucionalidade
(i)Total
A FUNDAFFEMG
está
a constitucionalidade
de
28.165.945,42
25.760.402,60
contribuições
ao
INSS.
Comembase
em liminares
vem os
efetuando
ospertinentes
depósitos
contribuições
ao
INSS.
Com
base
liminares
vem
efetuando
depósitos
contribuições
ao INSS.
Com base em liminares vem efetuando os depósitosaté
pertinentes
até a solução
das lides.
a solução
das lides.até a solução das lides.
pertinentes
(i) A FUNDAFFEMG está discutindo na esfera judicial a constitucionalidade de
A FUNDAFFEMG
está discutindo
em
juízo
a constitucionalidade
do ressarcimento
(ii) (ii)
A FUNDAFFEMG
discutindo
juízo
a constitucionalidade
ressarcimento
contribuições
ao está
INSS.
baseemem
liminares
vem efetuando osdo
depósitos
(ii)
A
FUNDAFFEMG
estáCom
discutindo
em
juízo a constitucionalidade
do
ressarcimento
ao ao
SUS,
sendo
que
liminar
foifoi
favorável
ààFundação
suspensão da
SUS,
sendo
queaa solução
adecisão
decisão
liminar
favorável
Fundaçãomediante
mediante
pertinentes
até
das
lides.
ao SUS, sendo que a decisão liminar foi favorável à Fundação mediante suspensão
da exigência
do crédito
tributário.
Todavia,
o pedido
cautelar,
assimocomo
o pedido
exigência
do
crédito
tributário.
Todavia,
o
pedido
cautelar,
assim
como
pedido
principal,
exigência do crédito
tributário.
o pedido cautelar,
como o pedido
(ii) da
A FUNDAFFEMG
está discutindo
emTodavia,
juízo a constitucionalidade
doassim
ressarcimento
principal,
foram
julgados
improcedentes
emem
primeira
instância,
tendo
adecidido
Fundaffemg
foram
julgados
improcedentes
em
primeira
instância,
a Fundaffemg
recorrer
principal,
foram
improcedentes
primeira
instância,
tendo
a Fundaffemg
ao SUS, sendo
quejulgados
a decisão
liminar
foi favorável
à tendo
Fundação
mediante
suspensão
decidido
recorrer
a esfera
superior
para
a esfera
superior
da exigência
dopara
crédito
tributário.
Todavia,
decidido
recorrer
para
a esfera
superior o pedido cautelar, assim como o pedido

principal, foram julgados improcedentes em primeira instância, tendo a Fundaffemg

CDACDA
– Multa
administrativa
- 401187420154013800
decidido
recorrer
para a esfera
– Multa
administrativa
- superior
401187420154013800
AIH AIH
– Ressarcimento
ao SUS
2399079640
– Ressarcimento
ao SUS
2399079640
CDA – Multa administrativa - 401187420154013800
CívelCível
– Proc.
68033252120098130024
– Proc.
68033252120098130024
AIH – Ressarcimento ao SUS 2399079640
CívelCível
– Proc.Proc.
17533720820118130024
17533720820118130024
Cível –– Proc.
68033252120098130024
Cível – Proc. 17533720820118130024
TotalTotal

53.592,05
53.592,05

7.966,03
7.966,03
6.1
Teste de Recuperabilidade
53.592,05
6.1 - Teste de Recuperabilidade
500,00
500,00
A administração da FUNDAFFEMG - ASSOCIAÇÃO AFFEMG DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE,
7.966,03
20.000,00
20.000,00
administraçãoaodaprevisto
FUNDAFFEMG
- ASSOCIAÇÃO
DEAO
ASSISTÊNCIA
E
em Aatendimento
na Lei nº 11.638/07,
CPC 01AFFEMG
- REDUÇÃO
VALOR RECUPERÁVEL
500,00
SAÚDE, em atendimento ao previsto na Lei nº 11.638/07, CPC 01 - REDUÇÃO AO
82.058,08
82.058,08
20.000,00
DE ATIVOS,
Deliberação da CVM nº 527, NBC T 19.10, aprovada pela Resolução nº 1.110/07,
VALOR RECUPERÁVEL DE ATIVOS, Deliberação da CVM nº 527, NBC T 19.10,
Total
82.058,08
Resolução
CFC
nº
1.055/05
e
alterações
posteriores,
do
PRONUNCIAMENTO
TÉCNICO
CPC
27
aprovada pela Resolução nº 1.110/07, Resolução CFC nº 1.055/05 e alterações posteriores,
Existem
processos
de natureza
cíveis,
aprovisionados,dado
dadoa aseus
seusassessores
assessores
Existem
aindaainda
processos
de natureza
cíveis,
nãonão
aprovisionados,
ATIVO
revisou TÉCNICO
o valor contábil
líquido
dos IMOBILIZADO
ativos em relação
ao seuo valor
valor justo, jurídicos
Existem
ainda
processos
natureza
cíveis,
não aprovisionados,
dadoassessores
a seus assessores
do IMOBILIZADO
PRONUNCIAMENTO
CPC 27
- ATIVO
revisou
Existem
ainda
processos
dede
natureza
cíveis,
não aprovisionados,
dado a seus
jurídicos
anteverem
provável
êxito
nos
mesmos.
anteverem
provável
êxito
nos
mesmos.
contábil
dos ativos
emestá
relação
ao seu
valor
justo,justo
sendoestimado,
que o seu valor
líquido necessário
está
jurídicos
anteveremprovável
provávelêxito
êxito nos
nos mesmos.
sendo
que olíquido
seu valor
líquido
menor
que
o valor
não sendo
jurídicos
anteverem
mesmos.
menor que o valor justo estimado, não sendo necessário qualquer lançamento contábil para
qualquer
lançamento
contábil
para
redução
dos
valores
contabilizados.
redução dos valores contabilizados.
12. Patrimônio
Líquido
12. Patrimônio
Líquido
Quanto às taxas de depreciação/amortização aplicadas ao ativo imobilizado e intangível,
Patrimônio
12.12.
Patrimônio
Líquido Líquido
Quanto
às
taxas
de
depreciação/amortização
aplicadas
ao
ativo
imobilizado
e
intangível,
a
a administração entende que são as mesmas que já vinham sendo praticadas pela entidade.
Superávits Acumulados
Patrimônio
Reservas
Reserva de
Total
Superávits
Acumulados Total
Superávits
Acumulados
Patrimônio
Reservas
Reserva
Total
Patrimônio
Reservas
Reserva
de de
administração entende que são as mesmas que já vinham sendo praticadas pela entidade.
Superávit
ou
Destaque
Concluímos
que não foi necessário constituir provisões para recuperação de ativos
ou
Destaque
Superávit
ou
DestaqueSuperávit
Déficits
Social
Patrimoniais
Reavaliação
Fundo
de
Social
Patrimoniais
Reavaliação
de
Déficits
Social
Patrimoniais
Reavaliação Fundo
Fundo
de DéficitsAcumulados
Concluímos que não efoi
constituirdeprovisões
recuperação
de ativos
imobilizado/intangível
nãonecessário
há a necessidade
qualquerpara
alteração
nas referidas
taxas de
Acumulados
Reserva Reserva
Acumulados
Reserva
SALDOS
2.409.335,26 10.677,00
10.677,00787.414,23
787.414,23
22.168.984,71
(124.031,71)
25.252.379,49
SALDOSEM
EM 31/DEZ./2014
31/DEZ./2014
2.409.335,26
22.168.984,71
(124.031,71)
25.252.379,49
imobilizado/intangível e não
necessidade
de em
qualquer
alteração nas referidas taxas de
SALDOS EM 31/DEZ./2014
2.409.335,26
10.677,00
787.414,23
22.168.984,71
(124.031,71)
25.252.379,49
depreciação/amortização
paraháo aexercício
findo
31/dez./2016.
depreciação/amortização para o exercício findo em 31/dez./2016.

7.

7.

Intangível

Exercícios
Exercícios

Intangível

2016
2016
Taxaanual
anualdede
Taxa
Amortização%%
Amortização

Vida
útil
definida
Taxaanual
anual de
de
Vida
útil
definida
Taxa
Software
Amortização
%
Amortização
Software
2020 %
Outros
Ativos
Intangíveis
20
Vidaútil
útil
definida
Outros
Ativos
Intangíveis
20
Vida
definida
Total
Software
20
Software
20
Total

Custo
Custo
181.043,61
Custo
181.043,61
410.645,34
410.645,34
591.688,95
181.043,61
591.688,95

Amortização
Amortização
Acumulada
Acumulada
Amortização
Amortização
(139.217,22)
Acumulada
Acumulada
(139.217,22)

(410.645,34)
(410.645,34)
(549.862,56)
(549.862,56)
(139.217,22)
(139.217,22)

Líquido
2016
2016
Líquido

62.199,95
Líquido
Líquido
62.199,95
--

41.826,39
-

62.199,95
-

41.826,39
41.826,39
41.826,39

Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde

Total

591.688,95

Líquido
2015
2015
Líquido

41.826,39
Líquido
Líquido
41.826,39
--

Outros Ativos Intangíveis
20
410.645,34
(410.645,34)
Total
591.688,95
(549.862,56)
8.
Provisões
Técnicas
de
Operações
de
Assistência
Saúde
Outros
Ativos
Intangíveis
20
410.645,34
8. Provisões Técnicas de Operações de Assistência
ààSaúde
(410.645,34)

8.

2015
2015
Exercícios
Exercícios

(549.862,56)

62.199,95
62.199,95
62.199,95

Exercícios
41.826,39Exercícios
62.199,95

Ajustesde
deExercícios
Exercícios Anteriores
- 37.008,35
Ajustes
Anteriores
37.008,3537.008,35 37.008,35
AjustesReserva
de
Exercícios
Anteriores
37.008,35
37.008,35
Reserva
deReavaliação
Reavaliação
de
Reserva de Reavaliação
Realização
(45.710,83)
45.710,83
Realização
(45.710,83)
45.710,83
Realização
-(45.710,83)
45.710,83
Superávit do Exercício
-3.734.698,56
3.734.698,56
Superávit do Exercício
3.734.698,56
3.734.698,56
Fundo
de Reserva
-- - 1.134.794,63 (1.134.794,63)
Superávit
do
Exercício
3.734.698,56
3.734.698,56
Fundo de Reserva
1.134.794,63 (1.134.794,63)
2.409.335,26
10.677,00 741.703,40 - 23.303.779,34
2.558.591,40
29.024.086,40
Fundo deSALDOS
Reserva EM 31/DEZ./2015
1.134.794,63
(1.134.794,63)
2.409.335,26
10.677,00
741.703,40
23.303.779,34
2.558.591,40
29.024.086,40
SALDOS EM 31/DEZ./2015
2.409.335,26
10.677,00
741.703,40
23.303.779,34
2.558.591,40
29.024.086,40
de Reavaliação
SALDOSReserva
EM 31/DEZ./2015
ReservaRealização
de Reavaliação
(11.639,51)
11.639,51
Reserva de Reavaliação
Realização
(11.639,51)
11.639,51
Déficit do Exercício

-

Fundodo
de Exercício
Reserva
Realização
Déficit
de Reserva
Déficit Fundo
doSALDOS
Exercício
EM 31/DEZ./2016

Fundo de Reserva
SALDOS EM 31/DEZ./2016

13.

-2.409.335,26
-

-

2.409.335,26

--

10.677,00 -

10.677,00

Despesas Administrativas

SALDOS EM 31/DEZ./2016

2.409.335,26

13. Despesas Administrativas

10.677,00

-

-

(990.055,34)

(990.055,34)

(2.857.556,81)
2.857.556,81
- (990.055,34)
- 11.639,51
- (11.639,51)
(990.055,34)
4.437.732,38
28.034.031,06(990.055,34)-730.063,89 - 20.446.222,53
(2.857.556,81)
2.857.556,81
(990.055,34)

(2.857.556,81)
730.063,89
20.446.222,53 2.857.556,81
4.437.732,38
730.063,89

20.446.222,53

4.437.732,38

28.034.031,06-

28.034.031,06

Exercícios
13. Despesas Administrativas
2016
2015
Exercícios
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde
2016
2015
Exercícios
Exercícios
2016
2015
Provisãodedeeventos
eventosa aliquidar
liquidar(i)(i)
7.308.473,20
7.146.759,77 13. Despesas Administrativas
2016
2015
Provisão
7.308.473,20
7.146.759,77
2016
2015
8.Provisão
Provisões
Técnicas
de
Operações
de
Assistência
à
Saúde
remissão(ii)
(ii)
201637.338,88
2015
Pessoal
4.865.533,42
5.000.136,55
26.737,55
Provisão dederemissão
Pessoal
4.865.533,42
5.000.136,55
37.338,88
26.737,55
Exercícios
Pessoal
4.865.533,42
5.000.136,55
ProvisãodedeEventos
Eventosaa liquidar
aLiquidar
Liquidar
SUS(iii)
(iii)
Serviços
de
terceiros
(i)
1.288.548,38
962.756,20
Provisão
eventos
(i)SUS
7.308.473,20
7.146.759,77
288.703,04
180.525,68
Serviços
de
(i)
1.288.548,38
962.756,20
288.703,04
180.525,68
2016
2015
Serviços
de terceiros
terceiros
(i)
1.288.548,38
962.756,20
Provisão
Localização ee funcionamento
funcionamento (ii)
846.110,31
689.860,22
7.634.515,12
7.354.023,00
37.338,88
26.737,55
Total de remissão (ii)
Localização
(ii)
846.110,31
689.860,22
7.634.515,12
7.354.023,00
Total
Localização
e
funcionamento
(ii)
846.110,31
689.860,22
Provisão
de
eventos
a
liquidar
(i)
7.308.473,20
7.146.759,77
Provisão de Eventos a Liquidar SUS (iii)
Depreciação
e
amortização
104.172,75
146.786,05
288.703,04
180.525,68
Depreciação
ee amortização
104.172,75
146.786,05
Provisão
de remissão
(ii)
37.338,88
26.737,55
Depreciação
amortização
104.172,75
146.786,05
(i) Provisão
Provisão
paragarantia
garantia
deeventos
eventosjájáocorridos,
ocorridos,registrados
registradoscontabilmente
contabilmentee eainda
aindanão
nãopagos.
pagos.
Tributos
(iii)
321.120,02
225.297,68
(i)
para
de
7.634.515,12
7.354.023,00
Total
Tributos
(iii)
321.120,02
225.297,68
Eventos
a para
Liquidar
SUS (iii)
cujode
registro
contábil
realizado
pelo
valor
integral
informado
pelo
prestadorou
oubeneficiário
beneficiário
288.703,04
180.525,68
Tributos
321.120,02
225.297,68
(i)Provisão
Provisão
garantia
devalor
eventos
jáinformado
ocorridos,
registrados
contabilmente
cujo
registro
contábil
é érealizado
pelo
integral
pelo
prestador
629.134,40
Despesas(iii)
Adm. Diversas (iv)
915.609,79
629.134,40
Despesas Adm. Diversas (iv)
915.609,79
nomomento
momentodadaapresentação
apresentaçãodadacobrança
cobrançaàsàsoperadoras.
629.134,40
7.634.515,12
7.354.023,00
Despesas
Adm.
Diversas
(iv)
915.609,79
(i)
Provisão
para garantia
de eventoscontábil
já ocorridos,
registrados
contabilmente
e ainda
não pagos. pelo
Totalno
e ainda
não
pagos.
cujo
registro
é operadoras.
realizado
pelo
valor integral
informado
7.653.971,10
Total
8.341.094,67
7.653.971,10
Total
8.341.094,67
registropara
contábil
é realizado
pelo valor
integral informado
pelocontratuais
prestador ou
beneficiário
7.653.971,10
(ii) cujo
Provisão
garantia
das
obrigações
decorrentes
dascláusulas
cláusulas
deremissão
remissãodas
das
Total
8.341.094,67
prestador
ou
beneficiário
no
momento
da
apresentação
da
cobrança
às
operadoras.
(ii)
Provisão
para
garantia
das
obrigações
decorrentes
das
contratuais
de
(i) no
Provisão
paradagarantia
de eventos
já ocorridos,
registrados
contabilmente
e ainda
não com
pagos.
momento
apresentação
dareferentes
cobrança
às cobertura
operadoras.
contraprestações
pecuniárias
assistência
àsaúde
saúde
firmada
(i)
Serviços
advocatícios
e de consultoria,
entre outros.
pecuniárias
referentes
à àcobertura
dedeassistência
àprestador
firmada
com osos de
(ii) contraprestações
Provisão
para
das por
obrigações
decorrentes
cláusulas
contratuais
(i)
Serviços
advocatícios
e de consultoria,
entre outros.
cujo
registro
contábil
égarantia
realizado
pelo
valor
integral
informado
pelodas
ou beneficiário
(i)
Serviços
advocatícios
e de consultoria,
entre outros.
beneficiários
entidade
calculada
atuários
independentes.
(i)
advocatícios
e das
de consultoria,
entre
outros.
beneficiários
dada
entidade
e ecalculada
pordecorrentes
atuários
independentes.
(ii)
Provisão
para
garantia
das
obrigações
das
cláusulas
contratuais
de
remissão
no
momento
da
apresentação
da
cobrança
às
operadoras.
(ii) Serviços
Utilização
e manutenção
instalações
da
entidade,
comoentidade,
luz, água, serviçosluz,
de manutenção,
remissão das contraprestações pecuniárias referentes à cobertura de assistência das
à saúde
(ii)
Utilização
e
manutenção
das
instalações
serviços
(ii)
Utilização
manutenção das instalações da entidade,da
como luz, água,como
serviços deágua,
manutenção,
contraprestações
pecuniárias
referentes
à os
cobertura
assistência
à saúdea firmada
com osde
segurança, eeetc.
(ii)
Utilização
manutençãoetc.
das instalações da entidade, como luz, água, serviços de manutenção,
(iii)A
Acom
entidade
temregistrado
registrado
nesta
contaos
eventosade
aliquidar
liquidar
referentes
ressarcimento
firmada
os
beneficiários
da
entidade
e
calculada
por
atuários
independentes.
de
manutenção,
segurança,
(iii)
entidade
tem
nesta
conta
eventos
referentes
a
ressarcimento
de
segurança, etc.
(ii) beneficiários
Provisão
para
garantia
das
obrigações
decorrentes
das
cláusulas
contratuais
de
remissão
das
da
entidade
e
calculada
por
atuários
independentes.
despesamédica
médicaaoaoSUS.
SUS.
etc.Febrafite, ANS, IPTU, entre outros.
(iii) segurança,
Contribuições
contraprestações
pecuniárias
referentes ànesta
cobertura
de assistência
firmada referentes
com os
(iii) despesa
A entidade
tem registrado
conta
os eventosà saúde
a liquidar
a
(iii)
Contribuições
Febrafite,
ANS,entre
IPTU,outros.
entre outros.
(iii)
Contribuições
Febrafite,
ANS, IPTU,
(iii) A
entidade tem
registrado
nesta conta
eventos
a liquidar referentes a ressarcimento de
(iii)
Contribuições
Febrafite,
ANS,
IPTU,
outros.
beneficiários
da entidade
e calculada
por os
atuários
independentes.
(iv)
Contribuições,
assinaturas
de periódicos,
despesas
com
regionais,com
etc. regionais, etc.
ressarcimento
de
despesa
médica
ao
SUS.
(iv)
Contribuições,
assinaturas
de entre
periódicos,
despesas
Em31/dez./2016,
31/dez./2016,
asgarantias
garantiasfinanceiras
financeiraseram
eramconstituídas
constituídasintegralmente
integralmentepor
poraplicações
aplicações
despesa
médicaas
ao
SUS.
(iv) Contribuições, assinaturas de periódicos, despesas com regionais, etc.
Em
(iv) Contribuições, assinaturas de periódicos, despesas com regionais, etc.
financeiras
(vide
Nota
Explicativa
03).os eventos
Em
31/dez./2016,
asregistrado
garantias
financeiras
eram constituídas
integralmente
por aplicações
(iii)
A entidade
tem
nesta
conta
a liquidar referentes
a ressarcimento
de
financeiras
(vide
Nota
Explicativa
nºnº
03).
14. Outras Receitas e Despesas Operacionais Líquidas
despesa
médica
SUS.
Em 31/dez./2016,
asaogarantias
financeiras
14.
Receitas
e Despesas
Operacionais
Líquidas Líquidas
financeiras
(vide
Nota
Explicativa
nº 03). eram constituídas integralmente por aplicações
14. OutrasOutras
Receitas
e Despesas
Operacionais

8.

9. Tributos
Tributos
Encargos
SociaisanºaRecolher
Recolher
financeiras
(vide
Nota
Explicativa
03).
9.
e eEncargos
Sociais
Exercícios
Em 31/dez./2016, as garantias financeiras eram constituídas integralmenteExercícios
por aplicações

14. Outras Receitas e Despesas Operacionais Líquidas

INSS
INSS
9.FGTS
Tributos e Encargos Sociais a Recolher
FGTS
PIS
INSS
PIS
Contribuição Sindical
FGTS
Contribuição
Sindical
INSS
IRRF s/ Salários
PIS
IRRF
s/ Salários
FGTS
IRRF
Contribuição Sindical
IRRF
PIS
ISSQN
IRRF
s/ Salários
ISSQN
Contribuição
Sindical
CSRF
IRRF
CSRF
IRRF
Totals/ Salários
ISSQN
Total
IRRF
CSRF
ISSQN
10.Débitos
DébitosDiversos
Diversos
Total
10.
CSRF

Outras Despesas Operacionais c/ Planos
Outras
Operacionais
c/ Planos
ProvisãoDespesas
para perdas
sobre créditos
Outras
Despesas
Operacionais
c/ Planos
Provisão
perdas
sobre
créditos
Encargospara
Sociais
sobre
operações
assistenciais
Provisão para
perdas
sobre
créditos
Encargos
Sociais
sobre
operações
assistenciais
Despesas com programas preventivos
Encargos com
Sociais
sobre operações
assistenciais
Despesas
programas
preventivos
Subtotal
Despesas com programas preventivos
Subtotal
Outras Despesas
Subtotal
Outras
Total Despesas
Outras Despesas
Total
Outras receitas operacionais
Total
Outras
receitas operacionais
Outras (i)
Outras
Outras
(i)receitas operacionais
Subtotal
Outras
(i)
Subtotal
Total
Subtotal
Total
Total
15.
Resultado Financeiro Líquido

9.
Tributos
e Explicativa
Encargos
Sociais
financeiras
(vide
Nota
03). a Recolher
9.
Tributos
e Encargos
Sociais anºRecolher

TotalDébitos Diversos

10.
10.

Débitos Diversos

2016
2016
219.837,67
219.837,67
33.320,60
2016
33.320,60
5.253,79
219.837,67
5.253,79
2016
333,40
33.320,60
333,40
219.837,67
61.454,48
5.253,79
61.454,48
33.320,60
70.010,52
333,40
70.010,52
5.253,79
103.129,96
61.454,48
103.129,96
333,40
122.123,07
70.010,52
122.123,07
61.454,48
615.463,49
103.129,96
615.463,49
70.010,52
122.123,07
103.129,96
615.463,49
122.123,07
615.463,49

10. Débitos Diversos

Salários a Pagar
Férias
Fornecedores de Bens e Serviços
Total

11. Provisões para Ações Judiciais

2016
42.903,59
500.652,76
142.541,97
686.098,32

2015
2015
211.459,73
Exercícios
211.459,73
29.756,40
2015
29.756,40
Exercícios
4.807,87
211.459,73
4.807,87
2015
194,79
29.756,40
194,79
211.459,73
58.578,31
4.807,87
58.578,31
29.756,40
61.674,63
194,79
61.674,63
4.807,87
48.903,20
58.578,31
48.903,20
194,79
101.583,89
61.674,63
101.583,89
58.578,31
516.958,82
48.903,20
516.958,82
61.674,63
101.583,89
48.903,20
516.958,82
101.583,89
Exercícios
Exercícios
516.958,82
Exercícios

Exercícios
2015
703,08
462.035,41
71.982,77
534.721,26

15. Resultado Financeiro Líquido
15. Resultado
Financeiro
LíquidoLíquido
15.
Resultado
Financeiro
Receitas financeiras
Aplicações financeiras
Receitas
financeiras
Receitas financeiras
financeiras
Aplicações
Receitas
financeiras
Recebimentos
em atraso
Receitas
financeiras
Aplicações
financeiras
Subtotal
Recebimentos
em atraso
Receitas financeiras
Recebimentos
em atraso
Despesas Financeiras
Subtotal
Subtotal
Outras – IRFF/IOF
Despesas
Financeiras
Despesas
Financeiras
Subtotal
Outras
– IRFF/IOF
Total líquido
Outras
–
IRFF/IOF
Subtotal
Total
líquido
Subtotal
Total líquido

Página2622
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2016
2016
2016
143.039,48
143.039,48
(1.332.604,08)
143.039,48
(1.332.604,08)
(59.024,08)
(1.332.604,08)
(59.024,08)
(1.248.588,68)
(59.024,08)
(1.248.588,68)
(1.248.588,68)
(1.248.588,68) (1.248.588,68)
(1.248.588,68)
254.547,38

254.547,38
254.547,38
254.547,38
254.547,38
(994.041,30)
254.547,38
(994.041,30)
(994.041,30)

Exercícios
Exercícios
2015
Exercícios
2015
2015
(82.542,49)
(82.542,49)
(1.556.365,58)
(82.542,49)
(1.556.365,58)
(1.556.365,58)
(1.638.908,07) (1.638.908,07)
(649.215,37)
(1.638.908,07)
(649.215,37)
(2.288.123,44)
(649.215,37)
(2.288.123,44)
(2.288.123,44)
243.014,34

2016
2016
3.184.924,11
2016
901,53
3.184.924,11
120.624,15
901,53
3.184.924,11
3.306.449,79
120.624,15
901,53
120.624,15
3.306.449,79
3.306.449,79
(344.411,64)

243.014,34
243.014,34
243.014,34
243.014,34
(2.045.109,10)
243.014,34
(2.045.109,10)
(2.045.109,10)
Exercícios
Exercícios
2015
Exercícios
2015
2.809.456,49
20152,50
2.809.456,49
69.529,59
2,50
2.809.456,49
2.878.988,58
69.529,59
2,50
69.529,59
2.878.988,58
2.878.988,58
(370.242,20)

(344.411,64)
(344.411,64)
2.962.038,15
(344.411,64)
(344.411,64)
2.962.038,15
(344.411,64)
2.962.038,15

(370.242,20)
(370.242,20)
2.508.746,38
(370.242,20)
(370.242,20)
2.508.746,38
(370.242,20)
2.508.746,38
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Maio
20172017
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16. Conciliação do Fluxo de Caixa

16. Conciliação
do Fluxo
de Caixa
Conforme
determinação
da Agência
Nacional de Saúde Suplementar, as operadoras de plano
de
apresentar
Demonstração
do Fluxo de Caixa pelo método direto.
16.saúde devem
Conciliação
doa Fluxo
de Caixa
Conforme determinação
Agência
Nacional
de Saúde
Suplementar,
as operadoras
de plano de
Conforme
determinaçãodada
Agência
Nacional
de Saúde
Suplementar,
as operadoras
Adelegislação
vigente
determina
à entidade que apresentar
a Demonstração
do Fluxo
de Caixa
saúde devem
apresentar
a Demonstração
do Fluxo de
Caixa pelo método
direto.
plano
de saúdedireto
devem
apresentar
a Demonstração
do Fluxo
Caixa pelo método
pelo método
destaque
a conciliação
do lucro líquido
nade
demonstração
do fluxodireto.
de
AA legislação
vigente
determina
à entidade
que apresentar
a Demonstração
caixa
gerado pelas
atividades
operacionais.
legislação
vigente
determina
à entidade
que apresentar
a Demonstração
do Fluxodo
deFluxo
Caixa de
2016
2015
pelopelo
método
direto
destaque
a conciliação
do lucro
líquido
na demonstração
do fluxo
de
Caixa
método
direto
destaque
a conciliação
do lucro
líquido
na demonstração
do fluxo
ATIVIDADES
OPERACIONAIS
caixa
gerado
pelas
atividades
operacionais.
de caixa gerado pelas atividades operacionais.
Resultado do Período
(990.055,34)
2016
Ajustes
para conciliação
do resultado do período com a
ATIVIDADES
OPERACIONAIS
5.410,73
geração/utilização de caixa das atividades operacionais:
Resultado do Período
(990.055,34)
Provisões Técnicas Op. de Assistência à Saúde
10.601,33
Ajustes para conciliação do resultado do período com a
Depreciações/Amortizações
176.848,88
5.410,73
geração/utilização de caixa das atividades operacionais:
Provisões Para Perdas sobre Créditos
(143.039,48)
Provisões
Técnicas
Op.
de
Assistência
à
Saúde
10.601,33
Receita Imóvel Destinado a Renda
(39.000,00)
Depreciações/Amortizações
176.848,88
Outros
(Ajustes Exercícios Anteriores)
ProvisõesdoPara
Perdas
sobre Créditos
(143.039,48)
Resultado
Período
Ajustado
(984.644,61)
Receita Imóvel Destinado a Renda
(39.000,00)
Outros (Ajustes
Exercícios
Anteriores)
(Aumento)
Diminuição
em Ativos
Operacionais
(2.065.430,45) Resultado
do
Período
Ajustado
(984.644,61)
Aumento (Diminuição) em Passivos Operacionais
3.157.176,76
CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES OPERACIONAIS
107.101,70
(Aumento) Diminuição em Ativos Operacionais
(2.065.430,45)
Aumento (Diminuição) em Passivos Operacionais
3.157.176,76
CAIXA
LÍQUIDO
ATIVIDADES
OPERACIONAIS
107.101,70
17.
Passivo
Tributário
Contingencial

17.

3.734.698,56
2015
257.375,29
3.734.698,56
1.298,40
144.926,05
257.375,29
82.542,49
1.298,40
(8.400,00)
144.926,05
37.008,35
82.542,49
3.992.073,85
(8.400,00)
37.008,35
1.333.026,97
3.992.073,85
(5.173.215,48)
151.885,34
1.333.026,97
(5.173.215,48)
151.885,34

PARECER DO CONSELHO FISCAL
O Conselho Fiscal da FUNDAFFEMG – Fundação AFFEMG de Assistência e Saúde, no uso
de suas atribuições previstas no artigo 49 do Estatuto Social, com fundamento na análise
dos demonstrativos contábeis, incluindo as notas explicativas, no exame de documentos,
por amostragem, e no parecer elaborado pela empresa Grunitzky Auditores Independentes
S/A, entende que estes documentos demonstrativos refletem adequadamente, em todos
os seus aspectos relevantes, a situação financeira e patrimonial da FUNDAFFEMG em 31 de
dezembro de 2016.
José Aparecido de Pádua
Presidente do Conselho Fiscal
Cleber Juarez Lucas Gomes
Conselheiro Efetivo

Passivo Tributário Contingencial

A FUNDAFFEMG - Fundação AFFEMG de Assistência e Saúde foi fiscalizada pela
A17.FUNDAFFEMG
- Fundação
de Assistência
e Saúde
foi fiscalizada
pela Secretaria
Passivo
Tributário
Contingencial
Secretaria
da Receita
Federal
doAFFEMG
Brasil, tendo
sido autuada
em 23/ago./2011
para pagamento
dadeReceita
Federalincidentes
do Brasil,sobre
tendo
sido autuada
em 23/ago./2011
para pagamento
PIS e COFINS
as receitas
das operações
de plano de saúde,
referentes de
A FUNDAFFEMG
Fundação
AFFEMG de Assistência e Saúde foi fiscalizada pela
aos
exercícios
bases de- 2007
e 2008.
PIS
e
COFINS
incidentes
sobre
as
receitas
das
operações
de
plano
de
saúde,
referentes aos
Secretaria da Receita Federal do Brasil, tendo sido autuada em 23/ago./2011 para pagamento
exercícios
de
2007
e 2008.
PIS autuado
ebases
COFINS
incidentes
sobre as receitas
Odevalor
na data
de 23/ago./2011
foi de: das operações de plano de saúde, referentes
Oaosvalor
autuado
na data
de 23/ago./2011
foi de:
exercícios
bases
de 2007
e 2008.
Valores em Reais
Valores em Reais
O valor autuado na data de 23/ago./2011 foi de:

Descrição
PIS
COFINS
TOTAL
Contribuição
399.995,67
1.942.112,95
2.342.108,62
Valores
em Reais
Juros de mora
140.336,39
680.680,18
821.016,57
PIS
COFINS
TOTAL
MultaDescrição
299.996,67
1.456.584,64
1.756.581,31
Contribuição
399.995,67
1.942.112,95
2.342.108,62
TOTAL
840.328,73
4.079.377,77
4.919.706,50
Juros de mora
140.336,39
680.680,18
821.016,57
Este
valor atualizado com base
na variação da1.456.584,64
SELIC até a data de 1.756.581,31
31/dez./2016
Multa
299.996,67
Este
valor atualizado com base
na variação da SELIC
até a data de 31/dez./2016 é de
aproximadamente:
aproximadamente:
TOTAL
840.328,73
4.079.377,77
4.919.706,50
Valores
em Reais.

José Agnaldo Viegas Barbosa
Conselheiro Efetivo
Lucia Maria Martins Périssé
Conselheira Suplente
Luiz Antunes Eustáquio
Conselheiro Suplente
Roberto Borges
Conselheiro Suplente

é de

Valores em Reais.

Valores
em
Valores
emReais.
Reais.
PISna variação da SELIC
COFINS
TOTAL é de
Este Descrição
valor atualizado com base
até a data de 31/dez./2016
aproximadamente:
Descrição
PIS
COFINS
TOTAL
Contribuição
399.995,67
1.942.112,95 TOTAL
2.342.108,62
Descrição
PIS
COFINS
Contribuição
399.995,67
1.942.112,95
2.342.108,62
Juros
de mora
617.508,11
2.998.208,72
3.615.716,83
Contribuição
399.995,67
1.942.112,95
2.342.108,62
Valores
em Reais.
Juros
617.508,11
2.998.208,72
3.615.716,83
Jurosde
demora
mora
617.508,11
2.998.208,72
3.615.716,83
Multa
299.996,67
1.456.584,64
1.756.581,31
Multa Descrição
299.996,67
1.456.584,64
1.756.581,31
PIS
COFINS
TOTAL
TOTAL
1.317.500,45
6.396.906,31
7.714.406,76

Contribuição
399.995,67
1.942.112,95
2.342.108,62
TOTAL
1.317.500,45
6.396.906,31
7.714.406,76
Diante
da autuação, a FUNDAFFEMG
apresentou
defesa administrativa
no prazo

Jurosda
de mora
617.508,11
2.998.208,72
3.615.716,83 no prazo
Diante
autuação, a FUNDAFFEMG
apresentou
defesa administrativa
regulamentar
sendo que até
o dia 31/dez./2016
aa Receita
Federal
dodoBrasil
aindanonão
havia
Diante da autuação,
FUNDAFFEMG
apresentou
defesa
administrativa
prazo
regulamentar
sendo quea até
o dia 31/dez./2016
Receita
Federal
Brasil ainda
não
havia
emitido
posicionamento
sobre
a
respectiva
defesa.
No
entendimento
da
FUNDAFFEMG,
regulamentar
sendo
que
até
o
dia
31/dez./2016
a
Receita
Federal
do
Brasil
ainda
não
havia
emitido posicionamento sobre a respectiva defesa. No entendimento da FUNDAFFEMG,
emitido posicionamento
sobre assessores
a respectiva
defesa. aNo
entendimento
da FUNDAFFEMG,
devidamente
amparada pelos
pelos
jurídicos,
desprezou
a anatureza
devidamente
amparada
assessores
jurídicos,
aautuação
autuação
desprezou
naturezajurídica
jurídica
devidamente
amparada
assessores
jurídicos,
autuação
desprezou
natureza
da
FUNDAFFEMG
e cassou-lhe
a isenção
das
contribuições
sociais
do
PIS ea COFINS,
da
FUNDAFFEMG
e pelos
cassou-lhe
a isenção
das acontribuições
sociais
do
PIS aplicando
ejurídica
COFINS,
da FUNDAFFEMG
cassou-lhe
a isenção
das contribuições
do PIS
e COFINS,
aplicando
tratamento
diferente
daquele
no ordenamento
jurídico
pátrio.
tratamento
diferenteedaquele
previsto
noprevisto
ordenamento
jurídicosociais
pátrio.
aplicando tratamento diferente daquele previsto no ordenamento jurídico pátrio.

Na defesa administrativa, a FUNDAFFEMG solicita a impugnação total da autuação para

Na
defesa administrativa,
FUNDAFFEMG
solicita
a impugnação
total da autuação para o
oNacancelamento
dos autosaaeFUNDAFFEMG
para desconstituir
o crédito
tributário indevidamente
defesa administrativa,
solicita
a impugnação
total da autuaçãoapurado,
para o
cancelamento dos autos e para desconstituir o crédito tributário indevidamente apurado, bem
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Antes de contratar o seguro de carro, imóvel ou pessoal, entre em contato com
a Fisco, uma corretora de seguros feita para os Associados da AFFEMG.
Fisco Corretora segurança e bem-estar estão aqui, agende uma visita!

Rua Sergipe, 893, Funcionários. Telefone: 0800 031 5689 Horário de Funcionamento: 8h às 12h ou 13h às 17h
parceria
Prezados Associados AFFEMG, com mais de 28 anos
de parceria, a Acta Turismo é a escolha perfeita para a
realização da sua próxima viagem, seja individual, a dois
ou em grupo. Além do benefício exclusivo de até 5% de
desconto, na Acta Turismo o Associado da AFFEMG encontra uma equipe altamente qualificada, que busca as

melhores opções para a necessidade de cada viajante,
com todo carinho, cuidado e respeito para que sua única
preocupação seja aproveitar cada momento durante a
viagem. Conte conosco e descubra o mundo como você
sempre sonhou! Ligue agora (31) 3244-5000 ou acesse
www.actaturismo.com.br.
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