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sob o signo da democracia e com o compro-
misso de prezar pela transparência dos atos de ges-
tão, essa edição especial do AFFEMG Notícias traz o 
Relatório de Administração de 2019, a demonstração 
de Resultados e o Balanço patrimonial, bem como os 
pareceres do conselho Fiscal e do conselho de Admi-
nistração referentes ao exercício de 2019.

O conjunto das informações, acompanhadas 
da análise isenta e detalhada dos órgãos de fiscaliza-
ção e controle da Entidade, confirmam a sua pujança, 
resultado da confiança dos Associados combinada 
com o trabalho austero e responsável daqueles que es-
tão à frente, conduzindo-a neste momento de sua his-
tória. por isso, é sempre importante ressaltar: a cons-
trução da AFFeMg está em curso há 70 anos, cada um 
dos Associados é um artífice que, a cada dia, coloca um 
elemento no seu alicerce. 

Ao analisar as informações das páginas se-
guintes, consideramos importante lembrar a conjun-
tura iniciada no final de 2018, demarcada no processo 
eleitoral e sucessão de governo. No âmbito federal e 
estadual, os candidatos vitoriosos pautaram suas pla-
taformas de campanha num discurso francamente 
hostil aos servidores públicos, criticados publicamente 
em várias oportunidades. 

Nesse cenário de máxima preocupação com o 
futuro que se avizinhava, a AFFeMg iniciou, em con-
junto com o Sindifisco-MG, uma intensa campanha de 
mídia voltada para a valorização da função e da carrei-
ra do Auditor Fiscal, bem como da defesa de direitos 
históricos, das aposentadorias e pensões. Além disso, 
no estado, ante a narrativa do governador eleito de 
grave crise fiscal e a ameaça de mais atraso e parcela-
mento salarial, a entidade, também em conjunto com 
o Sindifisco-MG, implementou uma campanha em 
defesa da receita tributária e pelo ressarcimento das 
perdas decorrentes do privilégio concedido pela lei 
Kandir, iniciativa logo seguida pela Assembleia legis-
lativa de Minas gerais.

Esse contexto se refletiu necessariamente no 
investimento alocado nas atividades classistas, obri-
gando a uma ação de comunicação firme e de grande 
vulto com o objetivo de fazer o esclarecimento da so-
ciedade em contraponto aos ataques dos governantes 
de plantão. 

Ante a ferocidade dos ataques que vinham 
do governo federal e estadual concluímos que a es-
tratégia de defesa classista adotada em 2019 impe-
diu perdas, manteve o patamar salarial e adiou cor-
tes de direitos.

A RESISTÊNCIA 
DO COLETIVO 

Em 2019, mesmo sob ataques, a defesa classista impediu 
perdas e acumulou forças para as lutas do presente
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em cumprimento do disposto no artigo 44, inciso VII, 
do estatuto social da AFFeMg, a diretoria executiva, repre-
sentada pela diretora presidente, Maria Aparecida Neto la-
cerda e Meloni, submete ao conselho de Administração e aos 
Associados o presente Relatório da Administração referente 
ao exercício de 2019.

Ao longo desse exercício, a AFFeMg manteve e ampliou 
as atividades pertinentes à representação classista e à presta-
ção dos serviços conforme definido em seu Estatuto social. O 
trabalho da diretoria também esteve voltado para a conclu-
são da obra de reforma e ampliação da colônia de Férias II, em 
cabo Frio/Rj, em atenção à decisão de Age e o compromisso 
desta Administração de prover as melhores condições para 
atendimento ao lazer dos Associados.

  Todo o investimento foi realizado com recursos pró-
prios sem qualquer prejuízo da atividade social e classista da 
entidade, nem da prestação de serviços e a manutenção dos 
bens patrimoniais. 

O equilíbrio das contas da AFFeMg pode ser constata-
do pelos índices da análise de balanço demonstrados nos re-
latórios complementares e pelo resultado financeiro positivo 
alcançado no período, que atingiu o valor de R$ 4.709.060,03 
(quatro milhões, setecentos e nove mil, sessenta reais e três 
centavos) registrado na demonstração de Resultados. 

esse desempenho é resultado, como se sabe, da perma-
nente observação aos princípios que orientam esta Administra-
ção, caracterizados pela austeridade nos gastos e otimização 
dos recursos. 

A seguir, apresentamos as principais ações dessa Admi-
nistração implementadas no exercício de 2019:

 
ATIVIDADES SOCIAIS E CLASSISTAS 

 
1. A AFFeMg manteve a participação ativa nas ações e eventos 
realizados pela FeBRAFITe, participando de todas as reuniões do 
conselho deliberativo, assembleias, congressos e seminários, e 
eventos de mobilização classista, realizados em Brasília e em ou-
tras unidades da Federação, sempre em defesa dos interesses da 
classe Fiscal.  

2. No estado, a AFFeMg foi ativa no cumprimento de seu objetivo 
de representar e defender os interesses dos Associados, realizando 
reuniões com o secretário de estado de Fazenda, o secretário de 
planejamento e gestão, a direção do IpseMg, parlamentares esta-
duais e federais, além de participar de articulações e mobilizações 
com outras entidades de classe de servidores públicos,  iniciativas 
de interesse comum dos Associados.

3. Ao longo do ano, a AFFeMg realizou na sede, e transmissão pela 
TV-Web para as Regionais, os encontros de Associados Aposenta-
dos, cujo objetivo é informar sobre questões de interesse classista, 
direitos, processos administrativos e ações jurídicas, esclarecer e 
debater outros temas de interesse, incluindo a apresentação de 
palestras. 

4. A assistência jurídica prestada pelo escritório “Borges, hasen-
clever,  Vasconcelos, Alves - BhVA sociedades de Advogados” con-
tratado pela AFFeMg, vem atendendo plenamente a demanda 
dos 2.812 Associados, em ações individuais por grupos e também 
ações coletivas. 

5. No mês de agosto, foi realizada a 19ª edição dos jogos AFFeMg. 

Esse é mais um dos eventos da agenda social que vem se firmando 
no calendário da AFFeMg como um momento especial de inte-
gração e congraçamento entre os Associados, com significativa 
e crescente participação dos Associados de Belo horizonte e das 
diretorias Regionais.  

6. No âmbito do serviço social, ao longo do ano, foram pres-
tados 1.218 atendimentos aos Associados como acompanha-
mento em perícias e processos de isenção de imposto de renda, 
concessão e revisão de pensões e aposentadorias, visitas do-
miciliares,  recebimentos de pecúlios e seguros, entre outros, 
além de promover a excursão em caldas Novas/gO, em maio 
de 2019.

7. em atenção ao compromisso de buscar aproximar a AFFeMg de 
seus Associados, a diretoria realizou os “encontros diálogos com a 
AFFeMg” nas diretorias Regionais, sempre com a presença do ad-
vogado (membro do escritório contratado) e da assistente social, 
levando informação e esclarecimentos sobre direitos, serviços e 
andamento das ações judiciais. Todos os encontros contaram com 
a presença da diretoria da FuNdAFFeMg.  

8. No primeiro ano do atual mandato, a diretoria promoveu um 
criterioso saneamento dos convênios, tarefa que ficou a cargo 
do diretor secretário Adjunto. Além de analisar a qualidade e 
o grau de satisfação dos Associados com o profissional ou em-
presa conveniada, a diretoria procurou ampliar a carteira de 
convênios nas diversas áreas de interesse, como por exemplo, 
odontologia, educação e lazer, com destaque para os convênios 
com os estabelecimentos de ensino superior e atualizou a edi-
ção anual do periódico jornal/guia de convênios, que contém a 
relação atualizada de todos os convênios, em Minas e nos de-
mais estados.

9. Na sede, em Belo horizonte, e também nas diretorias Regionais, 
foram realizados os eventos da agenda social da entidade seguin-
do o calendário de datas comemorativas que cumprem a finalida-
de de promover a integração e confraternização dos Associados e 
seus dependentes. 

10. em fevereiro, como parte da comemoração do aniversário de 
69 anos da AFFeMg, foi realizada a semana cultural, com a imple-
mentação da exposição itinerante “poéticas do Vale, Vidas Talha-
das com as Mãos”. 

11. em setembro, a AFFeMg realizou o VII encontro do Fisco esta-
dual Mineiro, no hotel Ouro Minas, em Belo horizonte, que deba-
teu o tema: “ O Fisco Frente aos Desafios: Pacto Social e Federalis-
mo”. O evento contou com a participação de mais de 300 Associa-
dos de todo o estado.

12. A AFFeMg apoiou o lançamento do programa “seF 2030+”, 
uma iniciativa da diretoria de gestão estratégica da secretaria de 
Fazenda, a patrocinou várias atividades de aprimoramento profis-
sional e práticas motivacionais, realizadas ao longo do ano. como 
já conhecido, a AFFeMg manteve o apoio ao programa de prepa-
ração para a Aposentadoria -ppA, realizado pela área de Recursos 
humanos da seF. 

13.  A entidade manteve o apoio ao prêmio Nacional da educação 
Fiscal, promovido pela FeBRAFITe e também às atividades do pro-
grama estadual de educação Fiscal da seF/Mg. 

14. Consciente da grave crise fiscal que afeta o Estado, e certa de 

 RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2019



3

Julho
2020BAlAnço 2019

que o privilégio caracterizado pela imunidade tributária dada à 
exportação dos produtos primários e semielaborados, em janei-
ro, a AFFEMG, juntamente com o Sindifisco-MG, iniciou uma 
ampla campanha de mídia (jornal, rádio, TV, redes sociais) pelo 
ressarcimento das perdas da lei Kandir e pela revogação deste 
benefício tributário. Tal campanha envolveu o esclarecimento e 
a mobilização dos prefeitos e a Associação Mineira dos Municí-
pios. A AFFeMg participou, como convidada, do 36º congresso 
Mineiro dos Municípios e da audiência de conciliação no sTF, 
em agosto. 

15. dentre as reivindicações classistas, destaca-se a grande e 
permanente mobilização contra a pec 06/2019, que aprovou 
a Reforma da previdência. A mobilização levou à apresenta-
ção da emenda 540, do senador Rodrigo pacheco, no sentido 
de proteger as gratificações de produtividade individual. Pela 
natureza ampla da reforma, essas iniciativas ocorreram em 
conjunto com outras entidades participantes da Frente Minei-
ra em defesa do serviço público, coletivo de entidades que a 
AFFeMg integra. 

16. A AFFeMg tem apoiado e incentivado as iniciativas imple-
mentadas pela Associação “Receita solidária”, entidade criada 
como Associação civil dos servidores da secretaria de estado da 
Fazenda de Minas Gerais, com objetivos filantrópicos.

17. Na área da comunicação, 2019 foi um ano de grande pro-
gresso na AFFeMg. sob a coordenação da diretora secretá-
ria, o setor de comunicação se modernizou, ganhou dinamis-
mo e colocou a entidade na vanguarda da comunicação social 
com os associados.

18. Em reconhecimento a classe fiscal mineira e ao papel que 
a AFFeMg representa para o Município de Belo horizonte, a 
diretora presidente da AFFeMg recebeu o “grande colar do 
Mérito legislativo” oferecido pela câmara Municipal de Belo 
horizonte. 

   
 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

 dentre as atividades que mais se destacaram na área 
administrativa e financeira da AFFEMG, citamos:  

1. continuidade das obras de reforma e ampliação da colônia de 
Férias II, em cabo Frio/Rj.

2. Reformas de manutenção das instalações da sede da diretoria 
Regional Norte, em Montes claros/Mg.

3. Reforma e manutenção da colônia de Férias I, em porto se-
guro/BA.

4. Aquisição de um novo servidor para a rede de informática da 
AFFeMg e novos equipamentos de informática para a sede e di-
retorias Regionais.

5. Implementação da campanha de atualização cadastral dos 
Associados da AFFeMg.

6. Alterações no Regulamento das colônias de Férias para per-
mitir o pagamento parcelado de diárias das colônias de férias em 
baixa temporada.

7.  Realização de treinamento das atendentes das Diretorias 
Regionais e encarregados das colônias de Férias, com ob-
jetivo de capacitar e aprimorar as rotinas de atendimento 

relativamente às atividades administrativas, financeiras e à 
prestação de serviços da AFFeMg, FuNdAFFeMg e FIscO 
corretora.

estas são, em síntese, as principais atividades implemen-
tadas no exercício de 2019. 

        
Análise dos números do Balanço

O resultado positivo de 4,7 milhões de reais registrado 
em 2019 e   apontado no Balanço se deve ao compromisso da 
diretoria de sempre orientar suas ações pela austeridade, racio-
nalidade dos gastos e responsabilidade no trato dos recursos fi-
nanceiros da entidade. 

Para melhor visualização da saúde fiscal da AFFEMG, 
destacamos os indicadores de Balanço do exercício de 2019, 
comparando-os com os resultados de exercícios anteriores: 

1. A capacidade de pagamento de compromissos financeiros 
é de R$ 2,01 reais para cada R$ 1,00 de dívida, com um ca-
pital de giro circulante da ordem de R$ 5,2 milhões de reais, 
ou seja, esse indicador demonstra que a entidade detém uma 
forte capacidade de investimento social e patrimonial, mes-
mo após deduzidos seus compromissos operacionais. 

2.O índice de endividamento permaneceu na casa de 7%, ou 
seja, 93% de todo o patrimônio da entidade pertencem aos 
Associados.

3.A rentabilidade, demonstrada pelo resultado positivo em com-
paração com a Receita Total, permaneceu, como nos últimos 
dois anos, em 21%.

4.O ativo permanente da AFFeMg saltou de R$ 41,6 milhões 
de reais para R$ 53,8 milhões de reais, registrando o gasto de 
“obras em andamento” na colônia de Férias II, em cabo Frio/
Rj. Ressalte-se que estes valores contemplam os bens patri-
moniais sem a devida correção monetária, nem atualização 
pelo valor de mercado.

5.Destaca-se, por fim, que os recursos de caixa apontados nos 
resultados dos exercício de 2018 e 2019 foram transferidos 
para o imobilizado, ou seja, uma mudança de conta contábil 
que ficará ainda mais evidente no Balanço de 2020, quando 
se espera demonstrar o total do crescimento patrimonial da 
AFFeMg, ao término da reforma e ampliação da colônia de 
férias II, em cabo Frio/Rj.

Todos os investimentos em atividades associativas e 
patrimoniais, sejam eles com os eventos de comemorações e 
confraternizações, a prestação de serviços sociais ou aquisi-
ção de bens que resultam em mais conforto para os Associa-
dos estão voltados para o objetivo de  fortalecer a Associação 
e obedecem aos ditames constitutivos da entidade, notada-
mente o artigo 3º, do estatuto social da AFFeMg.

para assegurar a transparência de seus atos, propiciar 
a participação democrática e o controle efetivo do Associado, 
o que só é possível mediante a garantia do direito à informa-
ção, todas as medidas implementadas pela diretoria, e aqui 
sintetizadas, foram amplamente divulgadas no jornal mensal 
“AFFEMG NOTÍCIAS” e pelo site “www.affemg.com.br”. 

    
Maria Aparecida Neto Lacerda e Meloni

diretora presidente
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BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019- Valores em R$
ATIVO 31/12/2019 31/12/2018 PASSIVO 31/12/2019 31/12/2018
CIRCULANTE 4.246.993,51 9.184.309,11 CIRCULANTE 4.646.723,47 3.774.699,68
Disponibilidades 345.270,61 4.267.491,19 Fornecedores 952.070,80 398.859,74
Contraprestações a receber 2.740.288,64 4.121.517,21 Obrigações Preferenciais 294.315,96 147.435,13
Pro-labore - Seguradora 1.014.656,89 640.521,42 Obrigações Tributárias 58.070,94 52.219,74
Adiantamentos 70.314,70 83.007,42 Seguros a repassar 2.400.058,63 2.364.703,93
Almoxarifado 56.018,33 48.747,86 Provisões e Encargos Trabalhistas 494.658,27 432.886,42
Outras contas ativas 20.444,34 23.024,31 Credores diversos 447.548,87 378.594,72
NÃO CIRCULANTE 59.909.084,44 49.285.710,78 NÃO CIRCULANTE 346.162,08 241.187,84
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 6.053.600,59 7.663.098,15 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 346.162,08 241.187,84
Fundos de reservas vinculados 5.626.000,00 7.306.000,00 Receitas antecipadas - Colon. Férias 106.657,00 99.677,00
Contraprestações a receber - Cob. Jurídica 167.172,24 194.664,04 Depósitos Judiciais 239.505,08 141.510,84
Depósitos Judiciais 239.505,08 141.510,84
Devedores Diversos 20.923,27 20.923,27
INVESTIMENTOS 142.244,50 142.185,43 PATRIMÔNIO SOCIAL 59.163.192,40 54.454.132,67

Patrimônio Social 42.312.082,54 37.539.252,29
IMOBILIZADO /INTANGÍVEL 53.713.239,35 41.480.427,20 Reserva de Reavaliação 16.851.109,86 16.914.880,38
TOTAL DO ATIVO 64.156.077,95 58.470.019,89 TOTAL DO PASSIVO 64.156.077,95 58.470.019,89

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO APURADO 
PARA O EXERCÍCIO DE 2019

Exercício 
de 2019

Exercício 
de 2018

RECEITAS 22.285.668,10 18.894.732,58

Contribuições de Associados 11.471.842,19 10.672.410,42

Pro-Labore - Seguros 7.120.224,53 4.740.442,55

Publicidades 29.399,93 8.800,00

Aluguéis de Imóveis 28.891,00 107.879,00

Diárias - Colônias de Férias 1.599.534,76 1.319.331,54

Recup. de custos - Colônias e Centro Conv. 186.583,19 198.204,81

Recuperação de despesas - Rateios 1.400.141,26 1.255.224,18

Receitas Financeiras 448.992,17 569.737,52

Resultado de participação societária 59,07 22.702,56

DESPESAS (17.576.608,07) (14.986.235,50)

Assistenciais e Atividades Classistas (5.514.777,64) (3.508.710,79)

Pessoal (6.809.656,33) (6.592.109,49)

Serviços de terceiros - -

Administrativas (4.713.364,71) (4.511.564,22)

Financeiras (1.189,93) (739,36)

Tributárias (537.619,46) (373.111,64)

SUPERÁVIT APURADO NO EXERCÍCIO 4.709.060,03 3.908.497,08

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXAS DO
EXERCÍCIO DE 2019 Comparativo com 2018 - Valores em R$

Exercício de 
2019

Exercício de 
2018

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Superávit apurado no exercício 4.709.060,03 3.908.497,08
Contas de resultado credoras 22.799.322,38 18.894.732,58
Contas de resultado devedoras -18.090.262,35 -14.986.235,50
Ajustes ao Superávit: (não afetaram o caixa) 710.210,25 646.320,60
Despesas de depreciação 710.269,32 715.696,92
Equivalëncia patrimonial -59,07 -22.702,56
Apropriação de receitas antecipadas 0,00 29.050,00
Outros ajustes 0,00 -75.723,76
Variações patrimoniais: (afetaram o 
resultado/receitas e despesas)

3.601.590,61 176.131,65

Contas a receber 1.381.228,57 -379.884,03
Pro-labore - Seguradora -374.135,47 -49.290,98
Almoxarifado -7.270,47 4.948,21
Outras contas ativas 15.272,69 95.631,52
Outras contas ativas a longo prazo 1.609.497,56 1.292.330,46
Fornecedores 553.211,06 94.629,17
Obrigações preferenciais 146.880,83 -83.040,50
Seguros a repassar 35.354,70 -894.345,50
Provisões trabalhistas 61.771,85 14.522,51
Credores diversos 74.805,05 229.627,10
Outras obrigações a longo prazo 104.974,24 -148.996,31
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS 
ATIVIDADES OPERACIONAIS

9.020.860,89 4.730.949,33

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Imobilizados e intangível líquidos -12.943.081,47 -2.757.356,90
Investimentos -0,00 -39.094,41
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES 
DE INVESTIMENTO

-12.943.081,47 -2.796.451,31

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE 
FINANCIAMENTO

0,00 0,00

AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E 
EQUIVALENTES DE CAIXA

-3.922.220,58 1.934.498,02

VARIAÇÃO LÍQUIDA DAS DISPONIBILIDADES -3.922.220,58 1.934.498,02
Caixa e equivalentes de caixa no início do período 4.267.491,19 2.332.993,17
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período 345.270,61 4.267.491,19
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DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL PARA O EXERCÍCIO 
FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 - Comparativo com 31/12/2018 - Valores em R$

Patrimônio Social Reserva de Reavaliação Superávits Acumulados Total
Saldo em 31.12.2017 33.527.317,41 17.094.041,94 0,00 50.621.359,35
Realização parcial da reserva de reavaliação 0,00 -179.161,56 179.161,56 0,00
Ajustes de exercício anterior 0,00 0,00 -75.724,06 -75.724,06
Superávit do exercício 0,00 0,00 3.908.497,08 3.908.497,08
Transferência para patrimônio social 4.011.934,58 0,00 -4.011.934,58 0,00
Saldo em 31.12.2018 37.539.251,99 16.914.880,38 0,00 54.454.132,37
Realização parcial da reserva de reavaliação 0,00 -63.770,52 63.770,52 0,00
Superávit do exercício 0,00 0,00 4.709.060,03 4.709.060,03
Transferência para patrimônio social 4.772.830,55 0,00 -4.772.830,55 0,00
Saldo em 31.12.2019 42.312.082,54 16.851.109,86 0,00 59.163.192,40

   RESULTADO GERENCIAL POR CENTRO DE CUSTOS PARA O EXERCÍCIO DE 2019 Valores em R$1,00

Administrativo Assistencial Lazer  Totais
RECEITAS 20.513.631,84 - 1.772.036,26 22.285.668,10
Contribuições de Associados 11.471.842,19 - - 11.471.842,19
Pro-Labore - Seguros 7.120.224,53 - - 7.120.224,53
Publicidades 29.399,93 - - 29.399,93
Aluguéis de Imóveis 28.891,00 - - 28.891,00
Diárias - Colônias de Férias - - 1.599.534,76 1.599.534,76
Recuperação de Custos - Colônia e Centro Conv. 16.962,69 - 169.620,50 186.583,19
Recuperação de Despesas - Rateios  1.400.141,26 - - 1.400.141,26
Receitas Financeiras 446.111,17 - 2.881,00 448.992,17
Resultado de Participações Societárias 59,07 - - 59,07
DESPESAS (4.995.682,51) (9.894.541,22) (2.686.384,34) (17.576.608,07)
Pessoal (2.407.319,12) (2.598.853,66) (1.803.483,55) (6.809.656,33)
Serviço de Terceiros (199.784,31) (632.389,36) (27.695,97) (859.869,64)
Sociais, Assistenciais, Atividades Classistas - (5.514.777,64) - (5.514.777,64)
Administrativas (Gerais e de Manutenção) (2.068.657,56) (996.790,71) (788.046,80) (3.853.495,07)
Financeiras (59,82) (173,05) (957,06) (1.189,93)
Tributárias (319.861,70) (151.556,80) (66.200,96) (537.619,46)
SUPERÁVIT / (DÉFICIT) NO EXERCÍCIO 15.517.949,33 (9.894.541,22) (914.348,08) 4.709.060,03

1.  CONTEXTO OPERACIONAL

A AFFeMg – AssOcIAçãO dOs FuNcIONáRIOs FIscAIs dO 
esTAdO de MINAs geRAIs se caracteriza como sendo pessoa 
jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, fundada em 15 de 
fevereiro de 1950, com sede e foro na cidade de Belo horizonte, 
Minas gerais, declarada de utilidade pública pelo decreto esta-
dual nº 11.973, de 17 de julho de 1969, com prazo de duração inde-
terminado e registrado no cartório de Registro civil das pessoas 
jurídicas de Belo horizonte em 30 de outubro de 1950.
A AFFeMg tem o objetivo social de congregar e de representar, 
em juízo ou fora dele, os Auditores Fiscais da Receita estadual de 
Minas gerais, ativos e aposentados e ainda:

1. Zelar, em harmonia com o sindicato dos Fiscais e Agentes Fis-
cais de Tributos do estado de Minas gerais (sINdIFIscO-Mg), 
pelos legítimos interesses da classe fiscal;
2. Representar os servidores fiscais perante o Poder Judiciário e 
fora dele, individual ou coletivamente, em suas reivindicações 

funcionais, e em seus interesses coletivos como consumidores;
3. Defender os interesses dos pensionistas de servidor fiscal fale-
cido, administrativa e judicialmente;
4. Promover o congraçamento entre os funcionários fiscais, pro-
movendo o bem-estar, a união e a integração social, desportiva, 
cultural e profissional de seus associados;
5. proporcionar aos associados serviços e produtos de seu interesse, 
diretamente ou por meio de empresa própria, de convênios ou ins-
trumentos similares, em condições que beneficiem os associados.
6. Manter intercâmbio com entidades congêneres nacionais e es-
trangeiras, incrementando a troca de informações técnicas e jurí-
dicas relativas às carreiras, cargos, funções, assuntos econômicos 
e fiscais, com objetivo de promover integração, congraçamento e 
de oferecer subsídios para a promoção funcional da classe;
7. Colaborar com a administração pública, quando necessário;
8. Protestar e agir solidariamente, por todos os meios legais, con-
tra fatos ou atos que firam, direta ou indiretamente, interesses dos 
associados, independentemente de pedido ou reclamação.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
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2.  APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade 
com a legislação aplicável e estão apresentadas de forma compa-
rativa com as do exercício findo em 31 de dezembro de 2018.

3.  PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

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

a) As receitas e despesas são reconhecidas em conformidade 
com o regime contábil de competência do exercício;
b) Os investimentos em empresas controladas e coligadas foram 
avaliados pelo método de equivalência patrimonial ou custo, 
conforme aplicável.
c) O ativo imobilizado é demonstrado ao custo de aquisição, de-
duzido das depreciações que são calculadas pelo método linear, 
a taxas que levam em consideração a vida útil econômica dos 
bens. está registrado pelo custo corrigido monetariamente até 
dezembro de 1995, sendo que a partir de 1996, com o advento 
da lei 9249/95, o imobilizado deixou de ser corrigido.
d) Os demais ativos e passivos circulantes e de longo prazo são 
demonstrados por valores de realização ou de exigibilidade.

4. DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

O saldo em 31/12/2019 no valor de R$345.270,61 (em 2018 de 
R$4.267.491,19) está representado pelos movimentos financei-
ros de caixa, bancos e aplicações financeiras da Sede, das Direto-
rias Regionais e das colônias de Férias na data do Balanço, tendo 
a seguinte composição:

conta 31/12/2019 31/12/2018
Caixa – fundo fixo 41.780,72 34.080,8
Bancos conta movimento – Fundo 
Rotativo Remunerado

28.539,83 56.983,60

Valores em trânsito 749,93 (1.284,99)
Aplicações Financeiras em renda fixa 274.200,13 4.177.711,75
saldo das disponibilidades 
financeiras em curto prazo

345.270,61 4.267.491,19

Esclarecemos que a redução da disponibilidade financeira em 2019 
pode ser justificada considerando, principalmente, o fluxo dos inves-
timentos realizados na obra da colônia de Férias de cabo Frio.

5. CONTAS A RECEBER - Registra, principalmente, o saldo de 
contas a receber junto aos associados da AFFeMg até a data 
base de 31/12/2019, incluindo as contribuições dos associados, 
entre outras.

conta 31/12/2019 31/12/2018
Mensalidades AFFeMg, prêmios 
de seguros devida e outras 
consignações

2.740.288,64 4.121.517,21

saldo de contraprestações a 
receber

2.740.288,64 4.121.517,21

Os saldos em 31/12/2018 estão apresentados consideran-
do, de forma acumulada, os recebíveis de dezembro de 2018 
e parte do mês de novembro de 2018, enquanto os saldos em 
31/12/2019 estão apresentados principalmente pelos recebíveis 
da competência dezembro de 2019. 

6. PRO-LABORE SEGURADORA - O saldo em 2019 no valor 

de R$1.014.656,89 (Em 2018 de R$640.521,42), refere-se ao pro-
-labore a receber da cOMpANhIA VeRA cRuZ seguRAdORA e 
IcATu hARTFORd seguROs.

7. ALMOXARIFADO - O saldo em 2019 no valor de R$56.018,33 
(Em 2018 de R$48.747,86), refere-se ao bens em almoxarifado 
inventariados na data de 31/12/2019, estando composto, princi-
palmente, por material de escritório, limpeza, manutenção, ali-
mentos, bebidas, entre outros.

8. FUNDOS PECUNIÁRIOS VINCULADOS - O saldo em 2019 
no valor de R$5.626.000,00 (Em 2018 de R$7.306.000,00), refere-
-se ao fundo pecuniário vinculado constituido pela AFFeMg a par-
tir de 31/12/2017, que objetiva reservar recursos financeiros para a 
realização de investimentos patrimoniais e investimentos sociais 
de conformidade com os interesses dos associados, conforme 
descrito:

conta 31/12/2019 31/12/2018
Fundo de Investimento 
patrimonial

4.501.000,00 5.845.000,00

Fundo pecuniário de 
Investimento social

1.125.000,00 1.461.000,00

saldo 5.626.000,00 7.306.000,00

A constituição deste recurso originou-se de transferência 
das aplicações financeiras de curto prazo da AFFEMG, sendo que 
a contabilidade efetuou a reclassificação para operação de longo 
prazo tendo em vista a caracteristica vinculada para os respecti-
vos fundos.

A diretoria da AFFeMg destacou pela importância e con-
veniência na constituição destes fundos de reservas, como for-
ma de assegurar a maior transparência na utilização dos recursos 
destinados à realização destes objetivos, quais sejam, (I) Investi-
mento patrimonial que, neste momento, é a ampliação e melho-
ramento da colônia de Férias de cabo Frio, cujo valor será equi-
valente a 60% do Resultado Orçamentário previsto/realizado; (II) 
alocação de Fundo pecuniário para Investimentos sociais cujo 
valor será equivalente a 15% do Resultado Orçamentário previs-
to/realizado, sendo que estes percentuais poderão ser alterados 
ou remanejados à critério da diretoria da AFFeMg.

9. CONTRAPRESTAÇÕES A RECEBER – COBRANÇA JURÍ-
DICA – saldo refere-se a contas a receber em atraso de mensa-
lidades, cuja cobrança esteja sendo efetuada diretamente pela 
área jurídica da AFFeMg, conforme descrito:

conta 31/12/2019 31/12/2018
cobrança jurídica 167.172,24 228.603,12
(-) provisão para créditos de 
liquidação duvidosa

0,00 (33.939,08)

saldo 167.172,24 194.664,04

10. INVESTIMENTOS 

estão assim demonstrados:  
Valores em R$ Exercício findo em

participações societárias 31/12/2019 31/12/2018
AFFeMg prestadora de 
serviços ltda.

102.705,10 102.646,03

cOOpseF 36.195,67 36.195,67
direito de uso 3.343,73 3.343,73
Saldo final 142.244,50 142.185,43
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A- INVESTIMENTO NA AFFEMG PRESTADORA DE 
SERVIÇOS LTDA.  

Exercício findo em
31.12.2019 31.12.2018

patrimônio líquido da empresa 
AFFeMg prestadora de serviços ltda.

102.707,36 102.648,29

percentual de participação da 
AFFeMg

99,9978% 99,9978%

patrimônio líquido Ajustado 102.705,10 102.646,03
Resultado apurado de equivalência 
patrimonial

59,07 22.702,56

11. IMOBILIZADO / INTANGÍVEL

está assim constituído:

Valores em R$

Taxas de 
deprec./
Amort.

Exercício findo em

31/12/2019 31/12/2018

Terrenos - 13.105.967,28 13.105.967,28

Edificações diversos 29.721.425,68 29.562.452,94

Maquinas e 
equipamentos

10 1.199.228,39 1.150.487,03

Móveis e utensílios 10 2.087.665,87 2.055.776,84 

Veículos 20 289.089,75 289.089,75

computadores e 
periféricos 

20 418.036,76 393.280,10

direito de uso de software 20 89.572,52 89.572,52

direito de uso de telefônico 20       -         -

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

Instalações 10 125.447,31 125.447,31

Biblioteca 5 1.135,87 1.135,87

Imobilizações em 
andamento

- 15.770.224,65 3.092.359,61

depreciação e amortiz.
acumulada

 -9.096.947,34 -8.387.534,66

Total – R$ 53.713.239,35 41.480.427,20

A-TESTE DE RECUPERABILIDADE EM 2018

A diretoria da AFFeMg, em atendimento ao previsto 
na Lei 11.638/07, CPC 01 – Redução ao Valor Recuperável de 
Ativos, deliberação cVM 527, NBc T 19.10, aprovada pela 
Resolução 1.110/07, Resolução cFc nº. 1.055/05 e altera-
ções posteriores do pronunciamento técnico cpc 27 – Ati-
vo Imobilizado, revisou o valor contábil líquido dos ativos 
em relação ao seu valor justo, sendo que o seu valor líquido 
está menor que o valor justo estimado, não sendo necessá-
rio qualquer lançamento contábil para redução dos valores 
contabilizados.

Quanto às taxas de depreciação/amortização aplica-
das ao ativo imobilizado e intangível, a administração enten-
de que são as mesmas que já vinham sendo praticadas pela 
entidade.

Quando do encerramento do balanço de 2018 foi efe-

tuada a reavaliação patrimonial dos bens imóveis de proprie-
dade da AFFeMg, tendo sido apurado os seguintes valores:

cidade estado descrição do Imóvel
data da 

avaliação
Valor 
reavaliado

juiz de Fora Mg
Lote de 328 m2 com edificação em alvena-
ria contendo área total de 750 m2, localiza-
do no região central

30/11/2018 5.600.000,00

porto seguro BA

Terreno em santa cruz de cabrália, medin-
do 5.000 m2, com área construída de 3.140 
m2, possuindo 62 apartamentos completo 
, mais lazer e restaurante.

10/11/2018 5.445.973,00

uberlândia  Mg
Imóvel localizado na região central, com terre-
no irregular, com edificação medindo 270 m2 
para a sede e 250 m2 para o galpão.

01/11/2018 1.826.000,00

Montes 
claros

Mg

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

30/11/2018 850.000,00

Teófilo Otoni Mg
casa antiga e reformada, com terreno me-
dindo 357,2 m2 , com edificação medindo 
153,06 m2.

30/11/2018 465.000,00

governador 
Valadares

Mg
casa situada no Bairro esplanada, com 
terreno medindo 396 m2 e edificação sem 
determinação da área construída.

30/11/2018 750.000,00

poços de 
caldas

Mg
Imóvel localizado no Bairro jardim do gi-
násio, com terreno medindo 360 m2 e área 
construida medindo 206,14 m2.

30/11/2018 968.340,00

pouso Alegre Mg
Imóvel localizado no Bairro saudade/Bom 
jesus, com terreno medindo 414 m2 e área 
construida medindo 262,5 m2.

30/11/2018 1.484.451,00

sete lagoas Mg
Imóvel localizado no Bairro santa luzia, 
com terreno medindo 397,2607 m2 e área 
construida medindo 205,16 m2.

30/11/2018 670.000,00

Ipatinga Mg
Imóvel localizado na região central, com 
terreno medindo 335,13 m2 e área cons-
truida medindo 221,79 m2.

22/11/2018 550.000,00

Varginha Mg
Imóvel localizado na região Vale dos Ipês, 
com terreno medindo 980 m2 e área cons-
truida medindo 404,32 m2.

30/11/2018 1.302.283,00

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

30/11/2018 1.210.000,00

guarujá sp

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

08/11/2018 9.500.000,00

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

29/10/2018 1.750.000,00

cabo Frio Mg

colônia de férias em cabo Frio, medindo 5.257 
m2, com área construida sem determinação da 
metragem, possuindo 36 cabanas, mais prédio 
comercial, lazer e restaurante.

30/11/2018 3.992.328,00

Belo
horizonte

Mg

Edificio Sede da AFFEMG, compartilhado 
com FuNdAFFeMg em 50% para cada 
entidade, localizado no Bairro Funcioná-
rios, com 10 pavimentos de andares corri-
dos, mais térreo e 2 sub-solos de garagens 
mais casa de força. com terreno medindo 
560 m2 e edificação total com 3.992 m2.

16/10/2018 10.044.500,00

  TOTAl - 46.408.875,00

B- IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO

A AFFeMg está realizando reforma e ampliação da 
colônia de Férias de cabo Frio, sendo que os valores inves-
tidos estão registrados como imobilizações em andamento e 
mantidos nesta rubrica até a finalização da obra, quando se-
rão transferidos para a conta de edificações e depreciados de 
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conformidade com a vida útil do imóvel.
evolução dos investimentos na obra da colônia de Férias 

de cabo Frio:

Ano Valor investido em R$
2017 472.717,24
2018 2.617.041,96
2019 12.680.465,45
TOTAl 15.770.224,65

conforme programa de Orçamento Financeiro aprovado 
pelo conselho de Administração em dezembro de 2019, para o 
exercício de 2020 consta registrado previsão de investimento no 
valor de R$5.390.000,00 para conclusão da obra.

12. FORNECEDORES

O saldo em 2019 no valor de R$952.070,80 (em 2018 de 
R$398.859,74), refere-se à movimentação em aberto com forne-
cedores diversos na data do balanço.

13. OBRIGAÇÕES PREFERENCIAIS

As obrigações preferenciais em 2019 no valor de 
R$294.315,96 (em 2018 de R$147.435,13), estão representadas 
na data do balanço pelos compromissos passivos junto a empre-
gados, autônomos e tributos.

14. SEGUROS A REPASSAR

Os seguros a repassar em 2019 no valor de R$2.400.058,63 
(em 2018 de R$2.364.703,93), estão representados pelas con-
signações passivas principalmente com a cOMpANhIA VeRA 
cRuZ seguRAdORA.

15. PROVISÕES E ENCARGOS TRABALHISTAS

O saldo das provisões e encargos trabalhistas em 2019 no 
valor de R$494.658,27 (em 2018 de R$432.886,42) referem-se a 
férias e encargos de INss, FgTs e pIs incidentes sobre tais verbas.

16. CREDORES DIVERSOS

O saldo junto a credores diversos em 2019 no valor de 
R$447.548,87 (em 2018 de R$378.594,72), está representado 
principalmente por fornecedores diversos, diárias antecipadas e 
valores a classificar.

17. RECEITAS ANTECIPADAS LP

As receitas antecipadas de longo prazo em 2019 referem-
-se às antecipações de recebimentos para utilização das colô-
nias de Férias de cabo Frio, porto seguro e de guarujá sp no va-
lor de R$106.657,00 (Em 2018 de R$99.677,00).

18. PATRIMÔNIO SOCIAl

O patrimônio social apresentou os seguintes valores:

patrimônio 
social

Reserva de 
Reavaliação

superávits 
Acumulados Total

saldo em 31.12.2017 33.527.317,41 17.094.041,94 0,00 50.621.359,35
Realização parcial 
da reavaliação

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

Ajustes de exercí-
cios anteriores

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

superávit do 
exercício

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

Transferência para 
patrimônio social

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

saldo em 
31.12.2018

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

Realização parcial 
da reavaliação

0,00 (63.770,52) 63.770,52 0,00 

superávit do 
exercício

0,00 0,00 4.709.060,03 4.709.060,03

Transferência para 
patrimônio social

4.772.830,55 0,00 (4.772.830,55) 0,00 

saldo em 
31.12.2019

42.312.082,54 16.851.109,86 0,00 59.163.192,40

19. DESPESAS ASSISTENCIAIS, SOCIAIS E CLASSISTAS

A conta engloba as principais rubricas em 2019, even-
tos e festividades - variação de 37%; assessoria jurídica - ho-
norários, custas processuais, sucumbência e outras despesas 
judiciais - variação de 16%; realização de congressos, semi-
nários e o encontro do Fisco Mineiro, atividades de reivindi-
cações de interesse da classe e materiais institucionais e de 
publicidade – variação de 525%; contribuições à FEBRAFITE 
– variação de 17% e jogos AFFeMg – variação de 33%.

No ano de 2018, base de comparação, as atividades 
vinculadas à realização de congressos, seminários e o en-
contro do Fisco Mineiro, reivindicações de interesse da clas-
se e materiais institucionais e de publicidade na AFFeMg fo-
ram restritas ou até inexistentes, o que explica a expressiva 
variação, sendo importante registrar a conjuntura política 
iniciada no final de 2018, demarcada no processo eleitoral e 
sucessão de governo.

20. QUADRO DE PESSOAL

Na data dos Balanços patrimoniais, a composição do 
Quadro de pessoal da AFFeMg estava assim constituída:

QUADRO DE PESSOAL

exeRcÍcIO 
BAse

sede RegIONAIs cOlÔNIAs TOTAl

31/12/2014 41 22 61 124
31/12/2015 42 23 55 120
31/12/2016 41 23 56 120
31/12/2017 40 22 58 120
31/12/2018 41 22 53 116
31/12/2019 40 22 53 115

AFFEMG ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS 
FISCAIS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Maria Aparecida Neto Lacerda Meloni 
diretora-presidente

José Edson Martins da Costa
diretor Financeiro

 Joaquim Coelho Simões
diretor Administrativo

Wander Moreira Vilela de Barros Prata
Contador – CRC – MG 048651/O-4
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EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL EVOLUÇÃO DO CAPITAL DE gIRO CIRCULANTE                                  
INCLUINDO fUNDOS DE RESERVAS VINCULADOS

BALANÇO PATRIMONIAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019 - Comparativo com 2018 (Valores em R$)

31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018

ATIVO PASSIVO

CIRCULANTE 265.320,68 269.821,02 CIRCULANTE 166.851,56 172.310,82

Caixa 679,52 361,82 Fornecedores 4.270,60 4.109,58

Bancos - conta movimento 10,00 10,00 Salários a pagar 23.618,11 25.173,62

Aplicações financeiras 7.025,94 93.898,41 Obrigações fiscais e sociais 37.913,54 39.181,35

Clientes  136.746,55 75.031,00 Provisões trabalhistas 44.996,58 52.398,01

Almoxarifado 570,51 175,29 Adiantamento de Clientes 56.052,73 51.448,26

Impostos a recuperar 113.698,29 92.408,61 Outros credores – –

Outras contas ativas 6.589,87 7.935,89

NÃO CIRCULANTE 31.872,49 32.772,34 NÃO CIRCULANTE 20.826,45 20.826,45

REALIZAVÉL A LONGO PRAZO 18.394,29 18.394,29 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 20.826,45 20.826,45

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

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

 Tributos Parcelados

INVESTIMENTOS 2.114,45 2.114,45 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 109.515,16 109.456,09

Participações por Incentivos Fiscais 2.114,4 2.114,45 Capital social 40.000,00 40.000,00

Reserva de Lucros 69.515,16 69.456,09

IMOBILIZAÇÕES EM USO 10.604,72 10.383,89

INTANGÍVEL 759,03 1.879,71

TOTAL DO ATIVO 297.193,17 302.593,36 TOTAL DO PASSIVO 297.193,17 302.593,36

FISCO CORRETORA DE SEGUROS LTDA
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DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 
DE 2019 - Comparativo com 2018 (Valores em R$)

31/12/2019 31/12/2018
Receita Bruta de Serviços 1.186.067,14 1.144.299,83
Prestação de serviços 1.186.067,14 1.144.299,83
(-) Deduções da Receita
PIS (19.589,84) (20.357,84)
COFINS (90.262,62) (93.789,05)
ISSQN (29.651,66) (28.632,04)
Devoluções – (382,04)

(139.504,12) (143.160,97)
Receita Líquida de Serviços 1.046.563,02 1.001.138,86
Despesas com pessoal (944.871,10) (869.886,81)
Despesas Gerais e de Manutenção (103.546,20) (96.603,26)
Despesas tributárias (1.434,15) (1.320,54)
Outras receitas operacionais 1.512,65

(1.049.851,45) (966.297,96)
Resultado financeiro líquido
Receitas financeiras 3.531,70 1.371,24
(-) Despesas financeiras (184,20) (260,60)

3.347,50 1.110,64
Resultado antes do IRPJ e CSLL 59,07 35.951,54
I.R.P.J. – (3.774,91)
C.S.L.L. – (2.264,95)
– (6.039,86)
(-) Participação de empregados
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO 59,07 29.911,68

DEMONSTRAÇÃO  DO  FLUXO  DE  CAIXA  PELO  
MÉTODO  INDIRETO  PARA  O  EXERCÍCIO FINDO EM 
31/12/2019 - Comparativo com 2018 (Valores em R$)

31/12/2019 31/12/2018
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Resultado do Exercício 59,07 29.911,68
Contas de resultado credoras 1.050.094,72 1.004.022,75
Contas de resultado devedoras (1.050.035,65) (974.111,07)
Ajustes as sobras/perdas líquidas:  (não afetaram o caixa) (4.287,84) 3.717,93
Despesa com Depreciação/Amortização (4.287,84) 3.717,93
Ajuste de exercício anterior – –
Variações patrimoniais:  (afetaram o resultado/
receitas e despesas

(87.513,69) 46.518,70

Clientes (61.715,55) 43.127,37
Almoxarifado (395,22) 666,71
Outros Direitos a Curto Prazo (19.943,66) (9.202,84)
Outros Direitos a Longo Prazo 0,00 0,00
Fornecedores 161,02 173,15
Outras Obrigações a Curto Prazo (5.620,28) 11.754,31
Outras Obrigações a Longo Prazo – –
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES 
OPERACIONAIS

(91.742,46) 80.148,31

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Aquisições líquidas de imobilizado e intangível 5.187,69 (4.760,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 5.187,69 (4.760,00)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO – –
Aumento líquido de caixa e de equivalentes de caixa (86.554,77) 75.388,31
Variação Líquida das Disponibilidades (86.554,77) 75.388,31
Caixa e equivalentes de caixa no início do período 94.270,23 18.881,92
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período 7.715,46 94.270,23

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA O EXERCÍCIO 
FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 - Comparativo com 2018 (Valores em R$)

Capital Social Reserva de Lucros Lucros (Prejuízos) Acumulados Total
Saldos em  31 de Dezembro de 2017 40.000,00 39.544,41 – 79.544,41
Lucro Líquido do Exercício 0,00 0,00 29.911,68 29.911,68
Transferência para Reservas 0,00 60.145,91 (60.145,91 0,00
Saldos em  31 de Dezembro de 2018 40.000,00 69.456,09 – 109.456,09
Lucro Líquido do Exercício 0,00 0,00 59,07 59,07
Transferência para Reservas 0,00 59,07 (59,07) 0,00
Saldos em  31 de Dezembro de 2019 40.000,00 69.515,16 (0,00) 109.515,16

1- Contexto operacional:

A Fisco corretora de seguros ltda. é uma sociedade limitada 
com sede e domicílio jurídico na cidade de Belo horizonte-Mg, sendo seu 
objeto social corretagem e administração de seguros nos ramos de vida e 
acidentes pessoais, elementares e automóveis, bem como a corretagem 
de plano de saúde .  

2- Principais práticas contábeis:

A) As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as prá-
tica contábeis adotadas no Brasil, em consonância com os dispositivos da 
lei das sociedades por Ações, incluindo pronunciamentos, Orientações e 
Interpretações emitidas pelo comitê de pronunciamentos contábeis.
B) Disponibilidades - As aplicações financeiras são declaradas pelo va-
lor de custo e acrescidas dos rendimentos até a data do Balanço. 
c) O ativo imobilizado e intangível estão demonstrados ao custo de 
aquisição deduzido das depreciações e amortizações calculadas pelo 
método linear a taxas que levam em consideração a vida útil do bem.

3- Capital Social:

Nos exercícios de 2019 e 2018 o capital social era de  R$ 
40.000,00, divididos em 40.000 quotas, no valor nominal de R$1,00 
cada uma, totalmente integralizadas pelos sócios em moeda corrente 
do país e distribuídas entre os sócios da seguinte forma e proporção:

Valores R$ Qtde Quotas
AFFeMg prestadora de serviços ltda 39.999 39.999,00
eduardo lúcio de Menezes 1 1,00
Total 40.000 40.000,00

AFFEMG Prestadora de Serviços Ltda.
Administradora

CNPJ: 16.875.288/0001-88

Eduardo Lúcio de Menezes
sócio Administrador
cpF: 011.132.676-15

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
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AFFEMG PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
BALANÇO PATRIMONIAL REFERENTE AO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2019 (Em R$)

ATIVO 31.12.2019 31.12.2018 PASSIVO 31.12.2019 31.12.2018
CIRCULANTE – – CIRCULANTE – –
NÃO CIRCULANTE 109.915,23 109.856,16 NÃO CIRCULANTE 7.207,87 7.207,87
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 0,00 0,00 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 7.207,87 7.207,87
Débitos de Coligadas e Controladas – – Créditos de Coligadas e Controladas 7.207,87 7.207,87
Investimento 109.915,23 109.856,16 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 102.707,36 102.648,29
Participações em outras empresas  109.512,42 109.453,35 Capital Social 46.460,00 46.460,00
Participações por Incentivos Fiscais 402,81 402,81 Reservas de Lucros 56.247,36 56.188,29
TOTAL DO ATIVO 109.915,23 109.856,16 TOTAL DO PASSIVO 109.915,23 109.856,16

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO APURADO PARA 
O EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2019 (Em R$)

31.12.2019 31.12.2018
Receitas/Despesas Operacionais
Despesa c/Pessoal 0,00 0,00
Despesas Gerais e de Manutenção 0,00 0,00
Despesas Financeiras 0,00 0,00
Despesas tributárias 0,00 -7.207,87
Resultado c/Participação Societária 59,07 29.910,93
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 59,07 22.703,06

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PELO MÉTODO 
INDIRETO PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2019 (Em R$)

Exercício Exercício
2019 2018

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Sobras/(perdas) líquidas antes do imposto de 
renda e da contribuição social

59,07 22.703,06

Contas de resultado credoras 59,07 (7.207,87)
Contas de resultado devedoras – 29.910,93
Variações patrimoniais:  (afetaram o resultado/
receitas e despesas)

59,07 (22.703,06)

Direitos com pessoas ligadas – 7.207,87
Equivalência Patrimonial 59,07 (29.910,93)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES 
OPERACIONAIS

–  –

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE 
INVESTIMENTO

– –

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE 
FINANCIAMENTO

– –

Aumento líquido de caixa e de equivalentes de caixa – –
VARIAÇÃO LÍQUIDA DAS DISPONIBILIDADES – –
Caixa e equivalentes de caixa no início do período – –
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período – –

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO 
LÍQUIDO PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2019 (Em R$)

Capital 
Social

Reserva 
de Lucros

Lucro 
(Prejuízo) 

Acumulado Total
Saldo em 31.12.2017 46.460,00 33.485,23 79.945,23 79.945,23
Lucro líquido do exercício 0,00 0,00 22.703,06 22.703,06
Transferência da Reserva de 
Lucros

0,00 22.703,06 -22.703,06 0,00

Saldo em 31.12.2018 46.460,00 56.188,29 79.945,23 102.648,29
Lucro líquido do exercício 0,00 0,00 59,07 59,07
Transferência da Reserva de 
Lucros

0,00 80.004,30 -80.004,30 0,00

Saldo em 31.12.2019 46.460,00 136.192,59 0,00 102.707,36

1- Contexto operacional:

A AFFeMg prestadora de serviços  é uma sociedade 
com sede e domicílio jurídico na cidade de Belo horizonte/Mg, 
com objeto social de promoção de cursos, seminários e even-
tos de capacitação técnica co corpo fiscal-fazendário e dos pro-
fissionais de áreas correlatas. Editoração de bancos de dados 
de naturezas contábil e jurídica, dirigida ao FIscO e público 
externo. editoração de manuais de legislação federal, estadual 
e municipal. Intermediação de serviços como correspondente 
junto a Bancos e outras instituições financeiras. Captação de 
cotas de consórcios de veículos e imóveis. captação de usuá-
rios para operadores de telefonia celular. Intermediação de ati-
vidades de turismo e hotelaria.

2- Principais práticas contábeis:

A) As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo 

com as prática contábeis adotadas no Brasil, em consonância 
com os dispositivos da lei das sociedades por Ações, incluindo 
pronunciamentos, Orientações e Interpretações emitidas pelo 
comitê de pronunciamentos contábeis.

3- Capital Social:     

No exercício de 2019 o capital social da empresa foi R$ 
46.460,00.

AFFEMG PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA

Joaquim Coelho Simões
sócio Administrador
CPF: 081.606.436-91

Wander Moreira Vilela de Barros Prata
Contador - CRC-MG 048.651/O-4

CPF: 503.214.716-87

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
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uberlândia (Mg), 21 de maio de 2020.

Ao digníssimo sr. Francisco Mota santos – presidente 
do conselho de Administração – AFFeMg

À digníssima srª. Maria Aparecida Neto lacerda e Melo-
ni – diretora presidente – AFFeMg.

DO CONSELHO FISCAL DA AFFEMG
ReFeRÊNcIA:
RelATÓRIO e pAReceR cONclusIVO sOBRe Os Re-

sulTAdOs dOs BAlANçOs cONTáBeIs/pATRIMONIAIs/
deMONsTRATIVOs de ReceITAs e despesAs, dA AFFe-
Mg-AssOcIAçãO dOs FuNcIONáRIOs FIscAIs dO esTA-
dO de MINAs geRAIs, e, de eMpResAs cOlIgAdAs, ReFe-
ReNTes AO exeRcÍcIO FINANceIRO de 2019.

 O conselho Fiscal da AFFeMg-Associação dos Funcioná-
rios Fiscais do estado de Minas gerais, nas pessoas de seus conse-
lheiros efetivos e suplentes, em atividade, a seguir, nominados: Ma-
ria Inês Vieira da silva, Maria das dores caetano Oliveira Alves, ger-
son eustáquio Barbosa Oliveira, david Araújo, vêm pelo presente 
relatório, apresentar as conclusões sobre os exames, apreciações e 
estudos sobre os Balanços contáveis, patrimoniais, demonstrativos 
de Receitas e despesas, outros demonstrativos anexos, e demais 
registros dos atos econômicos, financeiros, das atividades adminis-
trativas da AFFeMg e empresas coligadas, FIscO cORReTORA de 
seguROs lTdA., e, AFFeMg pResTAdORA de seRVIçOs lTdA., 
relativamente ao exercício financeiro de 2019, compreendido entre 
o dia primeiro de janeiro e o dia 31 de dezembro de 2019.

 Inicialmente, vale ressaltar que em função das conse-
quências da pandemia provocada pelo covid-19, pela qual, o 
Brasil e o mundo vem sofrendo sérias consequências, exigindo 
de todos nós o comportamento de isolamento social, o pre-
sente trabalho foi elaborado à distância e individualmente por 
cada um dos conselheiros, e consolidado pelo seu presidente, 
conselheiro david Araújo, tudo em comum acordo com a dire-
toria executiva e o conselho de Administração, conforme ofício 
encaminhado pelo presidente do conselho Fiscal, em data de 
11.05.2020, fundamentado nas exigências estatutárias a serem 
cumpridas até o mês de junho próximo.

 Importante também salientar, que o conselho Fiscal 
reuniu-se rigorosamente em 2019, na forma prevista nos esta-
tutos da Instituição, acompanhando, criteriosamente, o desen-
volvimento da execução orçamentária e a escrituração contá-
bil, tendo sido atendido em todas as recomendações apresen-
tadas em seus relatórios, aprovando em sua reunião presencial 
de 14 de fevereiro de 2020, sem restrições, a referida execução 
orçamentária, medidas que facilitaram os estudos finais dos 
balanços e anexos de encerramento de exercício.

 Em todas as reuniões do Conselho Fiscal, ficou sempre 
evidenciada a boa saúde financeira da instituição, consequên-
cia da administração consciente e criteriosa de seus diretores 
e colaboradores. Ao mesmo tempo em que a AFFeMg investe 
na sua moderna colônia de férias de cabo Frio, reduz custos 
administrativos como medida necessária em tempos de crises 
financeiras dos Estados, dos Municípios e da Federação. Não 
obstante os critérios de restrições de despesas, o ano de 2019 
foi marcado por diversas ameaças aos direitos adquiridos pelo 
funcionalismo público, impulsionando nossos diretores a mobi-
lizarem-se em defesa desses direitos, promovendo campanhas 

publicitárias na imprensa escrita, televisada e nas mídias so-
ciais, além de constantes deslocamentos à Brasília (dF), apre-
sentando teses e buscando apoio de parlamentares na defesa 
dos direitos constitucionais, arbitrariamente violados nas pro-
postas de reformas do governo. estas ações tiveram um custo 
financeiro, recompensado por sucessos e vitórias.

 passamos em frente, demonstrando alguns números 
que atestam a eficiência de gestão e a tranquilidade que todos 
os associados podem ter, da saúde e estabilidade da instituição 
como um todo:

AFFEMG-ASSOC. DOS FUNC. FISCAIS DO EST. DE MINAS GERAIS 
COMPARATIVOS DOS EXERCÍCIOS DE 2019 – 2018 

2019 2018
ATIVO TOTAl 64.156.077,95 58.470.019,89
ReceITAs 22.285.668,10 18.894,732,58
despesAs 17.576.608,07 14.986.235,50
supeRAVIT  4.709.060,03  3.908.497,08

 VARIAÇÃO PATRIMONIAL NOS ÚLTIMOS 03 ANOS
2017 2018 2019

50.621.359,35 54.454.132,37 59.163.192,40

CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
2019 2018

9.020.860,89 4.730.949,33
 

 Os gráficos anexos aos balanços facilitam a compreensão e 
dão uma visão clara da boa saúde patrimonial e financeira da AFFE-
Mg, como um todo, merecendo destaque:

Nosso índice de liquidez sempre compatibilizado com os in-
vestimentos, de forma a não depender de aportes de recursos finan-
ceiros por meio de empréstimos;

evolução patrimonial dos últimos dez (10) anos, da ordem de 
100% (cem por cento), destaque para a evolução do ano de 2019, bas-
tante significativo;

diminuto índice de endividamento, plenamente compatível com 
as atividades da empresa;

capital de giro circulante e fundos de reservas vinculados, em 
valores que tranquilizam a empresa em dias de inseguranças e incer-
tezas econômicas do país;

Rentabilidade sobre o ativo total, em 2019, da ordem de 7,3% 
(sete vírgula três por cento), melhor que todos os índices de rentabili-
dade disponíveis;

superávit anual da ordem de R$4.709.060,00 (quatro milhões, 
setecentos e nove mil e sessenta reais), também, o melhor dos últi-
mos 10 (dez) anos;

A obra da colônia de Férias de cabo Frio compõe a maior par-
te da conta “Imobilizações em Andamento”, que teve um aumento de 
R$12.677.865,04, justificando a diminuição do Ativo Circulante, como 
justificado nas Notas Explicativas.

COLÔNIAS DE FÉRIAS:
Receitas despesas Déficit

1.772.036,26 2.686.384,34 914.348,08

Observação: As colônias de férias fazem parte de um contexto 
das atividades sociais e de lazer oferecidas pela AFFeMg, sem o pro-
pósito de lucro, com ocupações subsidiadas.

PARECER CONSELhO FISCAL
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Um dos fatores do maior valor deficitário, está na impossibilida-
de de ocupação da colônia de férias de cabo Frio, em virtude da cons-
trução das novas instalações, o que contribuiu com 63% (sessenta e três 
por cento) do total do déficit de 2019, na atividade.

AFFEMG PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA.
contexto operacional.
principais práticas.
capital social.
Atendeu às suas finalidades administrativas em 2019, com pe-

queno envolvimento financeiro e encerra o exercício financeiro com 
um superávit de R$59,07 (cinquenta e nove reais e sete centavos).

FISCO CORRETORA DE SEGUROS LTDA.
 empresa importante no âmbito da AFFeMg, que, além de 

atender às necessidades da apólice de seguros dos associados, con-
tribui com valores significativos nas receitas da instituição. Apesar das 
dificuldades pelas quais passam os associados da AFFEMG no que diz 
respeito aos atrasos de pagamentos dos salários e aposentadorias, a 
proteção da apólice de seguro, de vida e de bens, constitui um serviço 
importante na estabilidade dos associados e da própria Instituição.

PARECER CONCLUSIVO:
considerando as exposições apresentadas e os minuciosos es-

tudos e observações desenvolvidas pelo conselho Fiscal, durante todo 
o ano de 2019 em suas reuniões periódicas, e, em especial a análise dos 
balanços, demonstrativos e gráficos relacionados ao exercício de 2019, 
período compreendido de primeiro de janeiro a trinta e um de dezem-
bro de 2019, com base nos relatórios individualizados dos conselheiros 
efetivos e suplentes, em atividade, e por seu presidente, david Araú-
jo, cONcluI pela aprovação, sem quaisquer restrições, dos Balanços 
contábeis, demonstrativos de Receitas e despesas e seus Anexos, re-
ferentes ao exercício financeiro de 2019, das empresas: AFFEMG-AS-
sOcIAçãO dOs FuNcIONáRIOs FIscAIs dO esTAdO de MINAs 
geRAIs, FIscO cORReTORA de seguROs lTdA. , AFFeMg pRes-
TAdORA de seRVIçOs lTdA. , encaminhando o presente relatório e 
parecer ao Respeitável conselho de Administração , na pessoa de seu 
presidente, FRANcIscO MOTA sANTOs, e à diretora presidente, srª 
MARIA ApARecIdA NeTO lAceRdA e MelONI, para apreciação e 
providências estatutárias.

ET: Declaro para todos os fins, que o presente relatório contou 
com a participação efetiva dos conselheiros nele mencionados.

dAVId ARAÚjO
pResIdeNTe dO cONselhO FIscAl

AFFeMg – AssOc. FuNc. FIscAIs esT. de M. geRAIs

Objetivo: 

Análise, discussão e manifestações sobre: a- Relatório da Ad-
ministração e das contas da diretoria executiva, referente ao exercício 
de 2019; b- e o Parecer do Conselho Fiscal. 

Relator: lucas Rodrigues espeschit.

Aos srs. conselheiros:

Após exame das:

Demonstrações contábeis da AFFEMG, exercício de 2019;
Dos gráficos apresentados de indicadores de Balanço apre-

sentados;
Da leitura do Relatório da Administração do exercício de 2019;
e da leitura do parecer do conselho Fiscal, tenho a manifestar:
- A diretoria executiva apresenta as principais ações da sua 

administração no exercício de 2019, em 19 pontos, sob o título “Ativi-
dades sociais e classista”, onde destaco, para relato aqui, os vários en-
contros de Associados Aposentados, com a transmissão pela TV-Web 
para as Regionais, b- a 19ª edição dos jogos, com crescente participa-
ção dos Associados; c- a realização do VII Encontro do Fisco Estadual 
Mineiro, no hotel ouro Minas, d- a ampla campanha de mídia pelo 
ressarcimento das perdas da Lei Kandir; e- e a mobilização contra a 
reforma da previdência e apresentação de emendas, em especial, no 
sentido de proteger a gepI.

- bem como, em sete, as Atividades Administrativas e Finan-
ceiras, destaque a a- obra da Colônia de Férias de Cabo Frio; b- cam-
panha de atualização cadastral dos Associados e c- alterações no Re-
gulamento da colônias de Férias.

- A seguir, apresenta análise dos números do Balanço, onde 
destaca os seguintes indicadores, para dizer que:

a- índice de liquidez: para cada R$1,00 de dívida, a AFFeMg dis-
põe de R$ 2,01 em caixa, ou seja, grande capacidade para realizar inves-
timentos sociais e de patrimônio, sem depender de empréstimos;

b- um Índice de endividamento de 7%, o que implica que de 

todo patrimônio social da AFFeMg, 93% é patrimônio próprio da en-
tidade, de seus Associados;

c- Índice de rentabilidade inalterado, em torno de 7%
d-e o Ativo Permanente da AFFEMG com evolução significati-

va, de R$ 42 para R$ 54 milhões de reais, evolução de R$ 12 milhões.
e-uma diminuição dos recursos em “caixa” que foram transfe-

ridos para o imobilizado.
passamos a seguir para as demonstrações contábeis, exercí-

cio de 2019.
de início, chama a atenção a redução das disponibilidades de 

R$ 4.267.491,19 para R$ 345.270,61 e o imobilizado de R$ 41,480 mi-
lhões para 53,713 milhões , resultado das obras de cabo Frio.

 Verifica-se uma receita total de R$22,285 milhões em 2019, 
sendo que a de 2018 foi de R$18,894 milhões de reais, resultando em 
um aumento bastante significativo.

A de contribuições de Associados (mensalidades), continuou 
correspondendo a metade da receita total, saiu de R$10,672 milhões 
em 2018 para R$11,471 em 2019, 

O crescimento no Total geral da receita é atribuído principal-
mente a receita de pro-labore- seguros, que de R$4,740 milhões em 
2018, passou  para R$7,120 milhões em 2019.

No que diz respeito as  diárias das colônias de Férias, houve 
um acréscimo na receita, passou de R$1,319 milhões em 2018 para 
R$1,599 milhões em 2019. 

Por fim, um decréscimo nas receitas financeiras de R$ 569 mil 
para R$ 4480mil.

senhor presidente, no que diz respeito as receitas, são estas as 
contas mais significativas.

do lado das despesas, 
Saímos de um total de R$14,986 milhões de reais em 2018, 

para um total de R$17,576 milhões em 2019, resultando também em 
um crescimento significativo

A mais representativa das contas de despesas, que se manteve 
praticamente inalterada foi a conta de despesa de pessoal, que pas-
sou de R$ 6,592 milhões para R$ 6,809 milhões. 

CONSELhO DE ADMINISTRAÇÃO DA AFFEMG
REUNIÃO ORDINÁRIA A REALIZAR-SE em 09/06/2020
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em segundo lugar, tem-se a conta de Assistenciais e Atividades classistas que cresceu de R$ 
3,508 milhões de 2018 para R4 5,514 milhões para 2019.

são as principais contas que resultaram em um superávit R$4,709 milhões em 2019 contra 
R$3,908 milhões em 2018. 

sobre as colônias de Férias, nos aprovamos uma tabela mais atualizada do valor das diárias 
que resultou em um déficit menor nas colônias de porto seguro e guarujá, permanecendo um déficit 
na colônia de cabo Frio em virtude da obra e da construção de novas instalações.

Nas Notas explicativas às demonstr. contábeis encontram-se destacadas 19 contas, entre as 
quais faço referência aqui a 

01 -disponibilidades Financeiras de curto prazo - Aqui está englobado caixa-Fundo Fixo, 
Bancos conta Movimento, Valores em Trânsito e Aplicações Financeiras em renda fixa.  com saldo 
de  R$4.267.491,19, em 31/12/2018  e de R$345.270,61  em 31/12/2019, registrando, assim, uma baixa 
considerável, em função, como o Relatório da Administração fez referência , das obras de cabo Frio.

02 - contas a Receber: trata-se principalmente de saldo de contas a receber junto aos associa-
dos da AFFeMg até a data de 31/12/2019, incluindo as contribuições dos associados. Apresenta saldo 
de R$4.121.517,21, em 31/12/2018, e de R$2.740.288,64, em 31/12/2019.  

03 - Pro-Labore Seguradora: Com saldo de R$1.014.656,89, em 2019, sendo que em 
31/12/2018 era de R$640.521,42. É pro-labore a receber da Cia Vera Cruz Seguradora e da ICATU 
hARTFORd seguROs..

04 - A Conta Almoxarifado praticamente não alterou, o saldo em 2018 de R$ 48.747,86 e em 2017 
R$ 53.696,07, trata-se de materiais de escritório, limpeza, alimentos e outros inventariados em 31/12.

05 - Fundos pecuniários Vinculados, que compõe-se de Fundo de Investimento patrimonial, 
no valor R$4.501.000,00, e, do Fundo pecuniário de Investimento social, no valor  R$1.125.000,00, 
totalizando, assim, R$5.626.000,00. Objetivo é reservar recursos para a realização de investimentos 
patrimoniais e investimentos sociais de conformidade com os interesses dos associados. 

06- cobrança jurídica:  trata-se de cobrança jurídica de contas a receber em atraso de mensa-
lidade, de R$ 194.664,04, em 31/12/2018, para 167.172,24, em 31/12/2019.

 07 - No grupo Investimentos, encontram-se as participações societárias, com AFFeMg 
prestadora de serviços, apresentando um saldo de R$102.705,10, em 31/12/2019, e de  cOOpseF 
com 36.195,67, em 31/12/2019, (mesmo vr. Para 2018), lembrando que a participação da AFFEMG na 
AFFEMG Prestadora de Serviço, é de 99,9978%.

08 - Imobilizado/Intangível (terrenos, edificações e demais bens e direitos): em 31/12/2018, o 
grupo figura com um vr. total de R$41.480.427,20, e, em 31/12/2019, R$53.713.239,35. A diferença a 
obra de cabo Frio.

09 - Patrimônio Social: Em 31/12/2019, um saldo de R$59.163.192,40,  e, em 31/12/2018, saldo 
de R$54.454.132,67, superávit do exercício de R$4,709 milhões.

10 – Finalmente, número de empregados. No que diz respeito ao número de emprega-
dos, com a diminuição de um empregado, 116 em 31/12/2018 e 115 em 31/12/2019, sendo que de 
31/12/2015 a 31/12/2017 eram 120 empregados, não houve variação nesses três anos. 

passamos, finalmente, para as coligadas:

B - Fisco Corretora de Seguros: 

A empresa, com um capital social de R$40.000,00, tem seu objeto social na corretagem e 
administração de seguros de vida e acidentes pessoais, de automóveis e corretagem de plano de 
saúde.  A Affemg prestadora de serviços ltda tem 39.999 quotas  e eduardo lúcio de Menezes 
tem, simbolicamente 1, perfazendo as 40.000 quotas da Fisco corretora.  contas regulares. 

C -  AFFEMG Prestadora de Serviços LTDA.:  com um Capital Social de R$46.460,00 e 
contas regulares.

Presidente, a respeito do que foi verificado
não só nas notas explicativas das demonstrações contábeis, mas,  também:
nos índices indicadores de balanço e nos gráficos;
Nos dão um perfeito entendimento sobre as contas, bem como sobre a gestão dos re-

cursos, tanto da AFFeMg e suas coligadas, retratando solidez e confortável posição e, ainda, 
que os atos da Administração foram praticados com transparência, responsabilidade, 

competência e profissionalismo, o meu parecer é:
 pela ApROVAçãO do Relatório da Administração, bem como de suas contas, refe-

rentes ao exercício de 2019.
estando em conformidade com o que foi apresentado no parecer do conselho Fiscal.
Belo horizonte, 09 de junho de 2020

lucas Rodrigues espeschit.
Relator


