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2020: um ano de luta, 
superação e solidariedade

esta edição do AFFeMg Notícias traz para você uma retrospectiva do que foi 
esse inesperado 2020 na entidade. 

preparada para cumprir, ao longo de todo o ano, na sede e diretorias Regionais, 
uma intensa agenda de atividades que marcaria as comemorações dos 70 anos de 
sua criação, a AFFeMg iniciou, no dia 14 de fevereiro, a celebração do aniversário, 
num evento memorável, com grande presença de Associados, à altura da pujança da 
Associação. 

Mas em março tudo mudou. O mundo se viu diante da pandemia da covid-19, a 
maior crise sanitária do século, e a única forma de evitar a doença é o isolamento social. 
Imediatamente, a AFFeMg se adaptou, ampliou recursos tecnológicos para manter 
a prestação de serviços, colocou os funcionários em regime de teletrabalho e ativou 
novos e variados meios de comunicação para se manter em permanente contato com 
os Associados. 

A Diretoria passou a monitorar o trabalho, definir e implementar novas ações 
e, aquelas atividades planejadas para a sede e diretorias Regionais, uma a uma, foram 
sendo revistas, algumas canceladas e outras adaptadas para formas virtuais. A Associação 
não parou, diretoria e conselhos, empregados e parceiros, tudo e todos permaneceram 
ativos. Foi instituído o comitê de enfrentamento à covid-19 para disciplinar e garantir 
que eventuais trabalhos presenciais fossem desenvolvidos com segurança, cartazes de 
orientação, sinalização, cartilhas e treinamento para os empregados passaram a compor 
o protocolo AFFeMg, regulamentado em portarias da presidência.  

Apesar dos tantos desafios, em dezembro, a Colônia de Férias de Cabo Frio, 
ampliada e reformada, foi entregue aos Associados. um espaço agradável, construído 
com carinho e muito conforto para o lazer e a saúde da família AFFeMg.

No campo da representação política e defesa dos interesses dos Associados, 
aqui em Minas, a AFFEMG esteve presente a agiu em articulação com o Sindifisco-MG, 
o Fomcate, formado pelas entidades que representam os procuradores do estado, 
Ministério público, defensores e Magistrados, e outras entidades de servidores do 

judiciário, do Legislativo, Tribunal de contas, entre outras. em 
Brasília, junto com a Febrafite, o trabalho também não parou, 

apesar das restrições impostas pela pandemia. 
A nova realidade não nos impediu de olhar para 

fora das paredes e mostrou que a solidariedade deixou de 
ser uma opção e passou a ser uma obrigação. em sintonia 
com o momento, a AFFeMg realizou a maior campanha 
solidária de sua história, doando equipamentos de 
Proteção Individual para uso dos profissionais de saúde de 

21 hospitais filantrópicos de Minas. 
E assim chegamos ao fim de 2020 com a 

certeza de que, realmente, aos 70 anos, não estamos 
no ápice, mas no início da história. caminhamos 
com a sabedoria da maturidade e o vigor de quem 
se sente no começo de uma nova construção. com 
esse aprendizado seguiremos unidos e ainda mais 
preparados. 

Nas próximas páginas você poderá 
acompanhar a nossa retrospectiva com os principais 
assuntos que marcaram o ano. esperamos que 
goste. Boa leitura e feliz 2021. 

EDITORIAL
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No dia 17 de dezembro, em ato 
simbólico que contou com as presenças de 
representantes da diretoria e conselhos, 
empregados e poucos convidados, foi des-
cerrada a placa que marca a entrega da co-
lônia de Férias II para uso dos Associados. 

em 1994, a AFFeMg decidiu ins-
talar uma Colônia de Férias na cidade de 
Cabo Frio, que seria a Colônia II (depois da 
primeira em cabrália/BA). Foi arrendado o 
imóvel da rua Alex Novelino, no centro. em 
março de 2004, sob a presidência do sin-
val, a diretoria foi notificada a desocupar 
o imóvel, após decisão em uma ação de 
despejo. Decidida a manter uma colônia 
de Férias na cidade de cabo Frio, a dire-
toria visitou dezenas de imóveis e, ao final, 
firmou contrato de arrendamento com op-
ção de compra do Hotel cabanas da Ogiva. 
As novas instalações começaram a funcio-
nar no verão de 2004/05 e em março de 
2007, o imóvel foi adquirido em definitivo. 

Apesar do local aprazível e a alta 
frequência na maior parte do ano, instala-
ções precárias, construídas há mais de 60 
anos, exigiam manutenção permanente. 
em 2008, a AFFeMg foi convidada a in-
tegrar ao projeto urbanístico Marina cabo 
Frio. As condições preliminares então dis-
cutidas entre a AFFeMg e os empreende-
dores previam a permuta da área com a 

edificação de 36 unidades conforme pro-
jeto da AFFeMg. Assim, para prossegui-
mento das negociações, foi elaborado o 
pré-projeto arquitetônico, pelo arquiteto 
Rodrigo Vilaça, que previa a construção de 
100 apartamentos do tipo flat. 

No dia 29 de novembro de 2013, no 
Hotel Ouro Minas, em Belo Horizonte, em Age 
com quórum qualificado, a proposta foi apro-
vada pela quase totalidade dos presentes. 

Quase 7 anos depois, sem que o em-
preendimento e a proposta avançassem, em 
fevereiro de 2016, a diretoria, sob a presidên-
cia do sinval pereira, em reunião realizada no 
Rio de janeiro, na sede da empresa Viverde, 
proprietária do Marina cabo Frio, a AFFeMg 
informou a desistência da permuta e, já no 
ano seguinte, a diretoria iniciou a adequação 
do projeto arquitetônico, agora com 77 apar-
tamentos tipo flat (com 1 ou 2 quartos). 

No final de 2017, após concorrên-
cia que envolveu análise das propostas de 
4 empresas, a AFFeMg decidiu pela con-
tratação da construtora Moraes cardoso. 

O projeto aprovado prevê a cons-
trução de 77 apartamentos em dois blocos. 
Mas nessa etapa, a diretoria decidiu cons-
truir o primeiro bloco com 33 apartamen-
tos (16 apt, com um quarto, um banheiro, 
sala com varanda e cozinha conjugada e 17 
apt com 2 quartos, 2 banheiros, sala com 

varanda e cozinha), reformar 16 chalés, dis-
postos em 4 conjuntos que permaneceram 
iguais aos originais, e reformar o salão de 
recepção que, além do espaço multiuso, 
também vai abrigar instalações de serviços 
como lavanderia, rouparia e oficina. 

A construção dos apartamentos 
teve início em 2018. Em final de março de 
2020, devido às medidas sanitárias decor-
rentes da pandemia da covid-19 e decreta-
das pelo Município, a obra ficou paralisada 
por 43 dias e, ao retomar em maio, foi obri-
gada a reduzir o quantitativo de emprega-
dos e a jornada diária. simultaneamente à 
construção nova, 16 antigas cabanas (dis-
postas em 4 conjuntos) também foram 
reformadas, sob a orientação de arquite-
tos da cidade, Manoel elias Ibrahim, Tânia 
pacheco e Ivo Barreto. 

O resultado é uma bem-sucedida 
combinação da simplicidade dos chalés, 
que remetem à uma “típica vila mineira” 
dispostos numa alameda sombreada por 
castanheiras que levam a um prédio mo-
derno de linhas sofisticadas. 

Tudo construído sob o olhar atento 
da diretoria, com muito capricho e cuidado 
para oferecer o máximo de conforto e se-
gurança aos Associados e seus familiares. O 
presente da AFFeMg no ano em que a As-
sociação comemora 70 anos.  Aproveitem!

O presente dos 70 anos - COLÔNIA DE 
CABO FRIO ampliada e reformada

OBRIGADO!
Agradecemos o esforço e a dedicação incondicional da Comissão de Obra: Lenivanda 

Oliveira Miranda Barbosa, Maria Tereza de Carvalho, Edir da Silva Martins, José Thomaz da Silva 
e Gilson Magalhães. 
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Apesar da retração da ativida-
de econômica causada pela pandemia, 
em 2020, a arrecadação de Minas gerais 
superou a apurada em 2019 em mais de 
Meio Bilhão de Reais. Além da receita pró-
pria, o estado recebeu 3 Bilhões de Reais 
referentes ao auxílio emergencial apro-
vado pela Lei 173/20, recebeu 781 Milhões 
fruto de uma negociação bem-sucedida 
de crédito tributário oriundo de trabalho 
fiscal lançado no passado e, em maio/20, 
recebeu um aporte extra de 1 Bilhão de 
Reais da Vale.

O governo já poderia ter defini-
do uma escala para quitação do restante 
do 13º salário, em janeiro, contando com 
os recursos do IPVA-2021. Afinal, o paga-
mento de 2 Mil Reais a todos os servido-
res do executivo no dia 23 de dezembro 
representou um desembolso de 1,1 Bi, de 
um total de 2,4 Bi, que é o valor da folha 
líquida do executivo. portanto, resta ainda 
1,3 Bi de Reais para a quitação.

previsões conservadoras esti-
mam a arrecadação do IpVA/2021 em 6,3 
Bi, sendo 2,6 Bi só em jan/21. Retirando os 
50% dos municípios, o recurso extra seria 
suficiente para pagar o restante do 13º a 
todos os servidores do executivo. 

Os servidores, em regime de te-
letrabalho, também contribuem para re-
dução do custeio em centenas de Milhões 
de Reais, sem prejuízo dos resultados, 
como vimos por exemplo na arrecadação, 
que superou a do ano passado, apesar das 
dificuldades impostas pela pandemia.

em resposta, na quarta-feira, dia 
30, em nota, o governo anunciou o pa-
gamento de mais uma parcela de 2 Mil 
Reais, no dia 06/01, para todos os servido-
res. Assim, o governo terá quitado o 13º 
de 72% dos servidores ativos e inativos. 
“com isso, três a cada quatro servidores 
terão recebido o 13º integral. Fazemos 
esse pagamento com recursos da Lei Kan-
dir, que chegam nesta quinta ao estado, e 
com recursos que conseguimos devido à 
boa gestão”, afirmou Zema em suas redes 
sociais.

AFFeMg sempre em defesa da 
receita pública de Minas – Todos lembram 
que o governo não queria “ouvir falar” 
de Lei Kandir. As entidades – AFFeMg e 
Sindifisco-MG - mostraram à sociedade, 
aos parlamentares, prefeitos e jornalis-
tas, em campanhas de mídia, palestras e 

toda forma de conscientização, o privilé-
gio tributário dado aos exportadores de 
bens primários e semielaborados, uma 
imunidade tributária injustificada e injusta 
e como esse benefício prejudica a receita 
do estado. 

com muito atraso diante da 
omissão do congresso Nacional, má von-
tade da união, que teve sempre uma con-
duta abertamente protelatória, saiu um 

Acordo, muito questionável por sinal. por 
ironia, a primeira parcela vem servir, justa-
mente, para pagar uma parte do 13º dos 
servidores.

A pergunta que não vai silenciar: 
O privilégio tributário, absurdo, injusto, 
inaceitável, vai continuar? daqui a 30 anos, 
Minas estará de novo tentando um novo 
acordo para receber 7% de uma dívida bi-
lionária? 

13º salário atrasado, de novo  
AFFEMG, Sindifisco-MG e Associação dos Oficiais da PM e Bombeiros de Minas 

publicam Nota no jornal “Estado de Minas”, dia 29/12, e denunciam: com dinheiro 
em caixa, governo protela pagamento do 13º salário aos servidores
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Febrafite elege diretoria para biênio 2020-2022
Sob os efeitos das medidas restritivas impostas pela pandemia da Covid-19, a Assembleia Geral Ordinária (AGO) da Febrafite, 

realizada por videoconferência no dia 17 de março, que contou com a expressiva participação de dirigentes de 23 estados e do distrito 
Federal, elegeu a nova diretoria e conselho Fiscal, para conduzir a Federação no biênio 2020-2022. 

A nova Diretoria eleita ficou sob a Presidência de Rodrigo Keidel Spada (Afresp/SP), sendo 1ª. Vice-Presidente: Maria Aparecida 
Neto Lacerda e Meloni (Affemg/MG); 2º Vice-Presidente: Marcelo Ramos de Mello (Afisvec/RS), 3º Vice-Presidente: Jorge Antônio da 
Silva Couto (Audifisco/TO), 4º Vice-Presidente: Marcos Carneiro (Iaf/BA) e 5º Vice-Presidente: Rubens Roriz (Aafit/DF). 

No cargo de 1ª Vice-Presidente, a Diretora Presidente da AFFEMG, Maria Aparecida Neto Lacerda e Meloni, além de responder 
pela coordenação geral do prêmio Nacional de educação Fiscal, também é responsável pela coordenação o congresso Nacional e Luso-
-Brasileiro de Auditores Fiscais de Tributos estaduais. 

10 medidas tributárias contra a crise provocada pela Covid-19
Em abril, a Febrafite e entidades nacionais dos Fiscos municipal, estadual, distrital e 

federal,  lançaram o documento “10 propostas Tributárias emergenciais para o enfrentamento 
da crise provocada pela covid-19”. O documento contém medidas tributárias para aumentar a 
arrecadação para fazer frente à crise econômica e fiscal desencadeada pela pandemia do novo 
coronavírus. As 10 propostas podem gerar receita  na ordem de R$ 299 Bilhões de Reais.

As entidades nacionais FeNAFIM (Fiscos municipais), FeNAFIscO e FeBRAFITe (Fis-
cos estaduais) e sINdIFIscO NAcIONAL, ANFIp e uNAFIscO (Fisco federal) - conscientes da 
missão constitucional dos Fiscos e de sua precedência na Administração pública, estabelecida 
pelo art.37, xVIII da constituição Federal, que lhes determina a tarefa de garantir os recursos 
necessários à manutenção dos serviços públicos essenciais, apresentaram ao país medidas que 
poderão auxiliar no reequilíbrio das contas. As entidades propõem tributar lucros e dividendos, 
grandes fortunas e acabar com benefícios fiscais injustificados (ou imorais!), como por exem-
plo, a isenção do IpVA de aeronaves e embarcações de luxo.  

Comissões Temáticas
para aprimorar e fortalecer tecnicamente a participação política da Federação nos fóruns nacionais, a nova diretoria eleita 

formou duas comissões Técnicas de alto nível voltadas para acompanhar dois temas em pauta no congresso Nacional: Reforma 
Tributária e Reforma Administrativa. 

A AFFeMg participa de ambas as comissões. Na comissão da Reforma Tributária, sob a coordenação do ex-pre-
sidente da Febrafite, Juracy Soares, a Associação é representada pela Diretora Vice-Presidente, Sara Felix Teixeira e pelo 
Auditor Fiscal Marco Túlio da silva. já na comissão Técnica da Reforma Administrativa, sob a coordenação do presidente de 
Honra da Febrafite, Roberto Kupski, a AFFEMG é representada pelo Diretor Secretário Adjunto, Edvaldo Ferreira. 

Febrafite propõe Ação de reparação por Danos Morais Coletivos contra Ministro da 
Economia, Paulo Guedes. 

A ação foi movida em razão de declarações contra os servidores públicos e, mais recentemente, contra os servidores do Fisco 
brasileiro, “entre as ofensas mais graves proferidas pelo ministro estão a comparação dos servidores a “parasitas”; a declaração de que o 
funcionalismo não pode ficar “trancado com geladeira cheia, assistindo à crise” e a acusação de que “tem fiscal pedindo, chantageando 
a companhia para não ser multada”.

Entre tantos absurdos e agressões, Guedes afirmou. “O funcionalismo teve aumento de 50% acima da inflação, tem estabilidade 
de emprego, tem aposentadoria generosa, tem tudo. O hospedeiro está morrendo. O cara (funcionário público) virou um parasita e o 
dinheiro não está chegando no povo”. 

Na ação, a Febrafite argumenta que a postura do ministro “fere o Código de Ética da Administração Federal, viola direitos consti-
tucionais garantidos como a honra, a dignidade, a imagem e a privacidade”, entre outros pontos. Na ação, a Febrafite pede a condenação 
pessoal do ministro, com pagamento de indenização de R$ 200 mil. O valor será revertido para entidades de assistência social, com rele-
vância no combate à pandemia do novo coronavírus.
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Febrafite defende emenda da 
Administração Tributária na PEC 110/19

A proposta de emenda altera o art. 162-A da pec 110/19, que trata da Reforma Tributária, que visa disciplinar o regime jurídico da 
Administração Tributária.

se aprovado, o texto constitucional garantirá às Administrações Tributárias da união, estados, distrito Federal e dos Municípios 
autonomia administrativa, orçamentária e financeira dentre outras prerrogativas para o exercício da atividade fiscal.

Apesar das amplas restrições impostas pela pandemia 
da covid-19, que afetaram de maneira decisiva o funcionamento 
das escolas e muitas instituições, a Febrafite manteve o trabalho 
com algumas alterações no calendário da 9ª edição do Prêmio 
Nacional de educação Fiscal, em todas as quatro modalidades: 
escolas, instituições, imprensa e tecnologia. 

Foram inscritos 230 projetos de escolas e instituições de 
todo o país, um número surpreendente diante das dificuldades 
desse momento, “os resultados parciais nos surpreenderam pela 
quantidade de projetos inscritos e mostram a confiabilidade do 
Prêmio Nacional, em tempos tão desafiadores para todos”, ava-
lia papá, coordenadora Nacional do prêmio.

devido às restrições sanitárias, a premiação, prevista 
para acontecer no dia 26 de novembro de 2020, em Belo Ho-
rizonte, foi adiada. No entanto, todas as etapas do concurso 
foram realizadas normalmente até a fase estadual. A avaliação 
final pela Comissão Técnica que irá eleger os finalistas da 9ª Edi-
ção acontecerá em 2021, juntamente com o lançamento da 10ª 
edição, em Belo Horizonte.  

desde que foi criado, em 2012, Minas gerais participou 
de todas as edições do Prêmio, estando sempre entre os finalis-
tas (3 primeiros lugares). em 2020, o estado está concorrendo 
com seis projetos e para a diretora-presidente da AFFeMg 
e coordenadora Nacional do prêmio, Maria Aparecida Neto 
Lacerda e Meloni, papá, “os bons resultados também se devem 
ao apoio institucional da coordenação de educação Fiscal da 
secretaria de Fazenda que, sob a regência do Auditor Fiscal Luiz 
Antônio Zanon que, numa excelente parceria com a Secretaria 
estadual de educação, tem se empenhado em estimular a parti-
cipação das escolas, orientando e divulgando o  prêmio Nacional”, 
        afirma Papá. 

Diretora-Presidente da AFFEMG 
participa do Episódio #03 
do podcast BEABÁ FISCAL 

no ar falando sobre Reforma 
Administrativa

A diretora-presidente da AFFeMg e Vice-presi-
dente da Febrafite, Maria Aparecida Meloni, Papá, falou 
sobre a Reforma Administrativa, ao lado do presidente 
da AFIsVec/Rs, o Auditor Fiscal Marcelo Mello e do ad-
vogado cláudio Fárag. O convidado de política foi o de-
putado professor Israel Batista (pV-dF), presidente da 
Frente parlamentar em defesa do serviço público.

em 17 minutos de discussão, os participantes 
falam sobre os impactos da proposta de emenda cons-
titucional 32/20 que, caso aprovada na forma apresen-
tada pelo governo, vai impactar negativamente os ser-
viços públicos do Brasil. 

papá trouxe o exemplo da intransigência do go-
vernador Zema e como ele forçou a votação da reforma 
da previdência sem participação popular.  

O podcast BeABá FIscAL é uma iniciativa da 
Febrafite e do Movimento Viva. Ouça em todas as pla-
taformas de áudio.
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No dia 5 de outubro, a dire-
tora-presidente da AFFeMg e vice-
-presidente da Febrafite, Maria Apa-
recida Neto Lacerda e Meloni, papá, 
participou de live com a deputada 
Tábata Amaral (pdT/sp), a Auditora 
de controle externo do Tribunal de 
contas da união, Lucieni pereira e a 
Vice-governadora do ceará, Izolda 
cela (pdT) que discutiu se o governo 
federal poderia usar os recursos do 
Fundo Nacional da educação Básica - 
FuNdeB para financiar um programa 
de renda mínima denominado “Renda 

cidadã”, como anunciado pelo minis-
tro da economia, paulo guedes.  

para Maria Aparecida Melo-
ni, papá, o governo tem alternativas 
e não precisa, nem pode desviar re-
cursos vinculados do FuNdeB para 
outros programas, por mais meritó-
rios que sejam, “o programa de en-
frentamento à desigualdade, precisa 
ser duradouro, transcender gerações, 
contar com recursos permanentes, e 
em volume suficiente para atender 
às demandas. Não é cortando poucos 
direitos que restaram aos brasileiros 

que o governo vai conseguir fazer 
frente a um programa desse, o cami-
nho é a tributação justa, por exemplo, 
apenas a tributação sobre grandes 
fortunas, que hoje não existe, poderia 
render aos cofres públicos 70 Bilhões 
de Reais/ano”, afirmou papá, que ain-
da lembrou as propostas que as enti-
dades do Fisco apresentaram em abril 
para o enfrentamento emergencial da 
crise.  

A live pode ser assistida na ín-
tegra, pelo canal no YouTube, do por-
tal congresso em Foco.  

AFFEMG em defesa do FUNDEB – Live 
debate destinação dos recursos

sob a tutela do supremo Tribunal 
Federal, no dia 20 de maio, a união e os 
entes federados (estados, Municípios e o 
DF) firmaram um Acordo para compen-
sação das perdas da Lei Kandir (discussão 
que se arrasta há mais de 24 anos). 

pelo Acordo, a união repassa-
rá aos entes federados 65,6 Bilhões de 
Reais, sendo: 

 
a) 58 Bilhões de recursos federais, divi-
dido em parcelas de 4 Bi anuais, no pe-

ríodo de 2020 a 2030 (75 % p/ estados e 
25% p/Municípios). de 2030 a 2037 o va-
lor da parcela vai decrescendo até zerar; 
b) 4,8 Bilhões – a ser pago após aprova-
ção da pec 188/20, que altera o pacto 
federativo;
c) 4 Bilhões – após o leilão das reservas 
do pré-sal, Atapu e sépia. 

para Minas gerais, estado que 
mais perdeu receita com a Lei Kandir 

(135 Bilhões de Reais), o valor previsto 
no Acordo corresponde a pouco mais 
de 8,7 Bilhões, pagos em 17 anos, sendo 
6,5 Bilhões do estado e 2,1 Bilhões dos 
Municípios, valor que não chega a 7% 
do montante total das perdas.

No último dia 31/12/20, a união 
transferiu ao estado 398 Milhões de 
Reais, recurso que, segundo nota divul-
gada pelo governo, permitiu pagar mais 
uma parcela de 2 Mil Reais do 13º salá-
rio dos servidores (dia 06/01/21).  

LEI KANDIR - O Acordo entre a União e o Estado representa
um ressarcimento menor que 7% do valor total devido

ReVOgAR já!   
O ACORDO É O RECONHECIMENTO de que Estados e Municípios perdem receita com o privi-

légio tributário implantado pela Lei Kandir. É preciso REVOGAR JÁ a imunidade tributária e devolver 
aos estados a competência para tributar os bens primários e semielaborados. 
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Os encontros se tornaram perió-
dicos no segundo semestre do ano. convi-
dados do meio político, além de auditores 
fiscais e especialistas, marcaram presença 
nos Webinares, transmitidos ao vivo pelo 
YouTube. 

entre os participantes, estavam 
nomes como os de Rodrigo Maia, Ales-
sandro Molon, jandira Feghali, Vanessa 
canado, eduardo Fagnani e Maria Lúcia 
Fatoreli, dentre outros. O presidente da 
Febrafite, Rodrigo Spada também parti-
cipou de todas as reuniões, mediadas por 
jornalistas.

entre os temas mais discutidos 
estiveram as propostas de Reformas Ad-
ministrativa e Tributária. Assuntos como a 
criação de uma nova cpMF, a revogação 
da Lei Kandir e retorno da competência 
tributária aos estados e a exigência de res-
peito do governo ao trabalho dos servido-
res públicos também estiveram em pauta. 

para assistir ou relembrar, basta 
acessar o Youtube do site congresso em 
Foco ou da Febrafite. 

Webinares realizados pela Febrafite, em parceria  
com o site Congresso em Foco e o Movimento Viva, 

ampliaram debate político
Temas como Reforma Administrativa e Tributária estiveram em pauta, 

ao longo de 2020

No auge da maior crise sanitária 
deste século, em 23 de junho, o governa-
dor Zema entregou à Assembleia Legis-
lativa um “pacotaço” - pec 55 e pLc 46 
– contendo 3 grandes reformas, previden-
ciária, administrativa e sindical. 

O tal pacote pretendia impor a 
mais ampla e dura alteração nas regras pre-
videnciárias, como aposentadoria e pen-
sões, regras de transição, financiamento do 
sistema e estrutura do Ipsemg e o mais gra-
ve, uma abusiva majoração das alíquotas 
de contribuição, indo muito além do que fo-
ram as reformas de 1998 e 2003. pretendia 
ainda alterar o estatuto do servidor impon-
do cortes de direitos como vantagens por 
tempo de serviço e férias-prêmio, e intervir 
na autonomia sindical impondo restrições 
à liberação do servidor eleito para conduzir 
entidades sindicais e associativas.   

sob estado de calamidade, com 

isolamento social e restrição de acesso dos 
cidadãos às instalações da Assembleia, até 
aquele momento os deputados só estavam 
votando matérias vinculadas ao enfrenta-
mento da pandemia da covid-19. 

As entidades de servidores, uni-
das, reivindicaram a suspensão da tramita-
ção da Reforma, que se aguardasse o fim 
das restrições e a volta à normalidade para 
que as propostas fossem debatidas demo-
craticamente com os servidores, aqueles 
que diretamente seriam afetados pelas 
mudanças. Mas o apelo foi em vão. 

Logo no início da tramitação, na co-
missão de constituição e justiça, o “pacote” 
foi fatiado, separando os temas de previdên-
cia, que seguiram tramitação na pec 55 e o 
pLc 46. As alterações vinculadas à reforma 
administrativa passaram a compor a pec 57 
e o pLc 48 (que estão na ALMg). 

No dia 4 de setembro, com 52 

votos a favor e 21 contra e votação por 
videoconferência, sem a presença de ne-
nhum servidor ou entidade, foi aprovada a 
emenda 104/2020 e a Lei complementar 
156/2020. 

Aumento da contribuição 
previdenciária - tabela progressiva 

A tabela de contribuição aprovada em 
Minas é a segunda mais alta do país. Mais de 20 
estados adotaram alíquota única de 14%. 

até R$1.500,00 11%;
de R$1.500,01 até R$2.500,00 12%;
de R$2.500,01 até R$3.500,00 13%;
de R$3.500,01 até R$4.500,00 14%;
de R$4.500,01 até R$5.500,00 15%;
de R$5.500,01 até R$6.101,06 15,5%;
e acima de R$6.101,06 16%.

REFORMA DA PREVIDÊNCIA 
um ataque sem precedente sobre os servidores
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Obedecida a anterioridade de 90 
dias, as novas alíquotas estão sendo aplica-
das no contracheque de dezembro/2020.

Articulação com 
entidades 

desde o primeiro anúncio do go-
verno, AFFEMG e Sindifisco-MG inicia-
ram uma ampla articulação com todas as 
entidades de servidores e estabeleceram 
estratégias de enfrentamento à Reforma 
e defesa dos direitos, com campanhas de 
mídias, reuniões presenciais e virtuais, pa-
lestras de esclarecimentos e conscientiza-
ção com especialistas. 

Palestras 
Impedida de realizar encontros pre-

senciais, devido às restrições impostas pela 
pandemia, a AFFeMg promoveu palestras 
com os Associados, ativos e aposentados, 
durante a tramitação e após a aprovação da 
Reforma. Os encontros, que sempre conta-
ram com a participação do advogado Nazá-
rio Nicolau trouxe esclarecimentos sobre as 
novas regras: alíquotas ordinárias, extraordi-
nária e tabela progressiva, regras gerais de 
aposentadorias, idade e tempo de contribui-
ção, regras de transição, pensão por morte, 
aposentadoria de servidores com deficiên-
cia, fundos financeiros e aposentadoria com-
plementar, entre outros. 

Ações judiciais 
duas ações coletivas 
já foram propostas 
pela AFFeMg contra 
dispositivos da Lc 
156/20, ambas tratam 
da contribuição 
previdenciária. para essas 
Ações, a Associação 
contratou o Advogado 
Nazário Nicolau, que 
também representa 
os Magistrados, 
procuradores do estado, 
Ministério público e 
defensores públicos, em 
Ação que trata do mesmo 
objeto.   

com a 
participação do 
Advogado Nazá-
rio Nicolau, em 
julho, a AFFeMg 
e sindifisco-Mg 
realizaram reunião 
conjunta para 
apresentar aos 
Associados os te-
mas da Reforma 
previdenciária que 
afetam mais dire-
tamente aposenta-
dos e pensionistas, 
como o aumento 
da alíquota da con-
tribuição e a possi-
bilidade de implan-
tação de alíquota 
extraordinária (re-
jeitada pela Assem-
bleia Legislativa), 
alteração do limite 
de imunidade tri-
butária baixando 
de 5 para 3 salários 
mínimos e mudan-
ça das regras da 
pensão por morte. 

FOMCATE
Anunciadas as reformas e prevendo o ataque do governo aos direitos, em feve-

reiro, as entidades que representam os Auditores Fiscais, Ministério público, Advogados 
do estado, Magistrados e defensores públicos constituíram o Fórum Mineiro das carreiras 
Típicas de estado - FOMcATe. 

O Fórum compartilhou a contratação do Advogado presidente da comissão es-
pecial de direito previdenciário do servidor público da OAB/Mg, Nicolau Nazário, que sub-
sidiou a análise e discussões com os parlamentares durante toda a tramitação da pec e 
permitiu a formulação de emendas que vieram mitigar os ataques advindos da Reforma. 

Encontro de Aposentados – por videoconferência, a reunião conjunta com Sindifisco-
MG esclareceu pontos da Reforma da Previdência

RETROSPECTIVA
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Diretoria manteve agenda de reuniões periódicas
desde abril, logo que suspendeu 

o atendimento presencial na sede e re-
gionais, a diretoria manteve agenda de 
reuniões periódicas, sempre por videocon-
ferência. Além de acompanhar a regula-
ridade do teletrabalho e os serviços pres-
tados remotamente pelos empregados, 
a diretoria manteve participação ativa na 
defesa dos interesses dos Associados, tan-
to na esfera política, como administrativa e 
jurídica.  

A AFFeMg não suspendeu ne-
nhum dos serviços prestados aos Associa-

dos e dependentes: serviço social, jurídico, 
corporativo, cadastro, financeiro. As únicas 
exceções foram: a realização de eventos 
presenciais e as colônias de férias que por 
determinação legal dos estados e Municí-
pios onde estão localizadas, foram obriga-
das a suspender as atividades.

Na impossibilidade de encon-
tros presenciais, a comunicação da 
AFFeMg, que já vinha sendo ampliada 
pelos meios digitais ganhou um impul-
so extra como poderá ser conferido 
também nessa edição.   

Conselho Fiscal – trabalho não parou
sob a presidência do Associado david Araújo, o 

conselho Fiscal manteve regular a programação de tra-
balho. em reuniões remotas, os membros do conselho, 
Maria Inês Vieira, Maria das dores caetano e gerson eus-
táquio Barbosa analisaram as contas e o Balanço patri-
monial de 2019 e emitiram o parecer. 

da mesma forma, ao longo do ano, o conselho 
vem analisando os balancetes parciais e emitindo os 
pareceres sem prejudicar os prazos estatutários, nem 
o trabalhos. 

Conselho de 
Administração – mantida 
a agenda estatutária

em junho, o conselho de Adminis-
tração da AFFeMg, sob a presidência do 
Associado Francisco Mota santos, se reuniu 
por videoconferência, 
para apreciar o parecer 
do conselho Fiscal e de-
liberar sobre o Relatório 
da Administração e o 
Balanço patrimonial re-
ferentes ao exercício de 
2019. com presença de 
10 conselheiros, o con-
selho aprovou, por una-
nimidade, as contas de 
2019. em cumprimento 
às normas legais, a Assembleia geral Ordinária – AgO que deveria apreciar essas contas não foi realizada. 

Ao longo do ano, o conselho manteve regular sua agenda de reuniões, sempre por videoconferência, inclusive para apreciar o Relatório 
da execução Orçamentária de 2021 e a proposta Orçamentária para 2021, que está sendo apresentada nessa edição do AFFeMg Notícias. 
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Acompanhando o voto da rela-
tora, Ministra cármen Lúcia, o pleno do 
sTF decidiu por unanimidade que são 
inconstitucionais os dispositivos da lei 
13.515/00, que criou o sistema estadual 
de defesa do contribuinte, do código de 
defesa do contribuinte. 

Na ação, a AFFeMg é repre-
sentada pela Febrafite, que, mais uma 
vez, tem confirmada sua legitimidade 
ativa para postular junto ao sTF em 
nome do Fisco estadual Brasileiro. A 
inconstitucionalidade do “sistema es-
tadual de defesa do contribuinte” in-
viabiliza o próprio código e torna a lei 
inócua, uma vitória para a Fiscalização 
estadual Mineira.

A decisão repercutiu na impren-
sa, em jornais como o estado de Minas 
e no Blog do jornalista Orion Teixeira.

No programa que foi ao ar no 
sábado, 6 de junho, a diretora Vice-
-presidente sara costa Felix Teixeira foi 
entrevistada pelo Apresentador e depu-
tado estadual Wendel Mesquita. 

em comemoração aos 70 anos 
da AFFeMg, sara falou sobre a criação 
e o ideal que orienta a Associação há 70 
anos, e que se mostra sempre tão atual, 
“é uma história que nos orgulha mui-

to, são lutas, vitórias, algumas derrotas 
que se converteram em aprendizado e 
a confirmação indiscutível, é no coletivo 
que está a força da Entidade”, afirmou a 
diretora Vice-presidente.  

Imprensa repercute vitória do Fisco
STF derruba, por unanimidade, lei mineira que protegia sonegador

A história e as causas nos 70 anos da AFFEMG - Diretora Vice-Presidente Sara 
Costa Felix Teixeira falou no programa “Onde Mora a Felicidade”, do SBT

RETROSPECTIVA
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já em março, quando todo o país 
começou a se mobilizar para adotar me-
didas de isolamento social, a AFFeMg 
conseguiu realocar seus recursos e fun-
cionários para que a Associação se man-
tivesse aberta e disponível aos Associa-
dos, por meio on-line. A grande maioria 
dos empregados passou ao regime de 
teletrabalho. 

Adotamos o regime de plan-
tões e colocamos todos os recursos de 
comunicação à disposição, para nossas 
atividades. passamos a enviar nossos 
informativos por meio digital, iniciamos 
campanhas de comunicação por e-mail 
e WhatsApp. 

Não paramos nenhum minuto. 
Investimos na produção de vídeos e, 
também, no alcance das redes sociais 
para manter nossa atuação classista 
sólida e impactante. publicamos cam-
panhas em jornais, rádio, TV e internet, 
contra as Reformas da previdência e 
Administrativa, pelo ressarcimento in-
tegral da Lei Kandir, em defesa do Fis-
co mineiro e de todos os servidores. Na 
Band Minas, e na Band News FM, pas-
samos a inserir conteúdos exclusivos 
diariamente e no intervalo do progra-
ma entrevista coletiva. 

uma mudança e tanto para uma 
Associação que, ao completar 70 anos, 
precisou recorrer ao que há de mais mo-
derno na tecnologia. 

Nossas reuniões com funcioná-

rios e Associados, entre membros da di-
retoria e conselhos, passaram a ser rea-
lizadas em ambiente virtual em substi-
tuição aos encontros presenciais foram 
suspensos, para nossa segurança. 

pelo mesmo motivo, nossos 
eventos precisaram ser cancelados. 
Transmitimos ao vivo palestras intera-
tivas com o Advogado Nazário Nicolau, 

onde Associados puderam obter mais 
informações e esclarecer dúvidas. 

No fim do ano, diante da neces-
sidade de cancelamento da nossa tradi-
cional festa de confraternização, decidi-

mos investir em um brinde à distância. 
Transmitimos um show exclusivo, com 
a Banda Brilhantina, e pudemos intera-
gir, de um jeito diferente, virtual, mas 
que nos possibilitou manter o espírito de 
união e fraternidade. 

para garantir a segurança de to-
dos e a qualidade na prestação de ser-
viços, a AFFeMg criou o comitê de en-
frentamento ao covid-19. para apoiar 
esse trabalho, utilizamos os melhores 
recursos de comunicação na produção 
de cartilhas com orientações para fun-
cionários. criamos peças de sinalização 

e nos orientamos para seguir todos os 
protocolos que tornassem possível a 
reabertura das Colônias de Férias. 

em dezembro, apesar dos desa-
fios, conseguimos entregar as obras de 
reforma e ampliação da Colônia II de Cabo 
Frio. um espaço que oferece mais cuida-
do, conforto e lazer à família AFFeMg. 
produzimos um vídeo especial, com o 

memorial desse trabalho. 
Além disso, criamos um conteú-

do exclusivo com imagens da Colônia de 
cabo Frio após a entrega, para que todos 
os Associados pudessem conhecer, mes-

mo que à distância, um pouquinho deste 
presente. 

diante de tantas mudanças, con-
seguimos olhar para fora das nossas pa-
redes e colaborar com outros servidores, 
da saúde. Arrecadamos recursos para 
apoiar 22 hospitais filantrópicos de Minas 

gerais, no combate ao coronavírus. Nos-
sa ação foi desenvolvida por um amplo 

trabalho de assessoria de imprensa, que 
nos rendeu cobertura em rádio, impres-
so e TV, em todo o estado. Você pode ver 
toda a cobertura, em nosso site.

Chegamos ao fim de 2020 com a 
certeza de que, realmente, aos 70 anos, 
não estamos no ápice, mas no início da 
história. e nessa nova jornada, as tecnolo-
gias da comunicação são imprescindíveis 
para nosso avanço. seguiremos investin-
do nas melhores plataformas e em con-
teúdo de qualidade em 2021. 

RETROSPECTIVA

COMUNICAÇÃO
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No dia 11 de dezembro, a tradicional con-
fraternização de fim de ano da AFFeMg aconte-
ceu de forma virtual, numa live animadíssima da 
Banda Brilhantina. No repertório, MpB, sertanejo, 
axé e, claro, os clássicos dos anos 60 e 70. 

durante o show de 3 horas,  o público 
pôde interagir pelo chat do canal da AFFEMG 
no YouTube. 

As jornalistas da AFFeMg, elisangela 
colodeti e Raquel capanema, comandaram 

a festa exibindo vídeos e mensagens, inclusi-
ve a da diretora-presidente Maria Aparecida 
Meloni, papá, que desejou um Feliz Natal e um 
2021 com muita solidariedade, fé nas pessoas 
e esperança de vida plena e digna para todos.

Uma confraternização diferente num 
final de ano prá lá de especial
Pela primeira vez na sua história, a Associação celebrou o

 Natal com uma live

A nossa live está gravada e disponível para exibição em nosso canal no YouTube. 

RETROSPECTIVA
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A pandemia que desenca-
deou a maior crise do século, está 
mostrando ao mundo a importância 
de um estado forte, provedor de ser-
viços de saúde, pesquisa científica, se-
gurança, saneamento, moradia, entre 
outros. serviços são essenciais e não 
há serviço sem servidores.  e para isso 
é imprescindível o suporte financeiro 
para o custeio desses serviços. esse é 
o trabalho do Auditor Fiscal da Receita 
estadual de Minas gerais. 

As entidades produziram 
vários vídeos para levar ao conheci-
mento da sociedade este importante 
papel desempenhado pelo Fisco. 

AFFEMG e Sindifisco-MG 
iniciaram em maio, na Band Minas e 
Band News FM, uma campanha publi-
citária com duração prevista de 1 ano, 
com pautas voltadas para a valoriza-
ção do Fisco, peça chave na manuten-
ção de um Estado forte e eficiente.

Os vídeos são exibidos no in-
tervalo do programa “entrevista co-
letiva”, que é um oferecimento das 
entidades e se propõe a promover a 
análise dos temas mais importantes 
do momento em Minas gerais, sem-
pre com um entrevistado de relevân-
cia político-econômica. Semanal e 
com duração de 30min, o “entrevista 
coletiva” vai ao ar aos sábados, às 
18h50min, com reprise aos domingos, 
depois do programa Livre.

Na Band Minas  
e Band News FM 

uma comunicação assertiva 
e diversificada é o objetivo das Entida-
des para atingir públicos específicos 
de cada emissora em seus diferen-
tes horários. um estudo de audiência 
foi utilizado como base para criação 
das narrativas a fim de sensibilizar os 
diversos segmentos sociais sobre a 
importância do estado, o trabalho do 
servidor público e do Auditor Fiscal.

RETROSPECTIVA

AFFEMG e Sindifisco-MG 
promovem campanha pela 

valorização do Auditor Fiscal 
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O enfrentamento da 
maior crise sanitária do século só 
tem um caminho, e ele se dá pela 
via coletiva, com solidariedade, 
responsabilidade social e ges-
tos de cuidado com as pessoas. 
conscientes dessa realidade de-
safiadora, os Associados abraça-
ram a maior campanha solidária 
da história da entidade doando 
equipamentos de proteção Indi-
vidual – epIs (máscara N95 com 
respirador, avental e luvas) para 
21 hospitais filantrópicos no Esta-
do, selecionados nas 13 diretorias 
Regionais e o Hospital da Baleia 
em Belo Horizonte. 

A ação foi dividia em duas 
etapas: na primeira, foram doados 
EPI’s suficientes para cobrir, pelo 
menos, 8 mil plantões por profissio-
nal de saúde (conforme indicadores 
da Federação dos Hospitais Filan-
trópicos de Minas gerais – Federa-
santas), correspondendo a 98.584 
unidades (82.200 luvas, 2.048 más-
caras N95 e 16.384 aventais) entre-
gues em dezembro e que importa-
ram em 150 Mil Reais. 

A segunda etapa come-
çou em novembro e se estendeu 
até o dia 28 de dezembro, com um 
convite da AFFeMg para que enti-
dades e empresas parceiras, e As-
sociados, viessem se juntar à essa 
ação solidária. A campanha arre-
cadou R$ 217.210,00, que serão 
aplicados na aquisição dos epI’s, 
para os hospitais selecionados.  

Além dos documentos 
fiscais da compra, a doação foi 
formalizada com um termo pró-
prio, para registro da AFFeMg, e 
um cartão onde consta o nome 
de todos os Associados de cada 
Regional.   

AFFEMG SOLIDÁRIA 
Associados se unem para apoiar 21 

hospitais filantrópicos de Minas 

PARCEIROS DA SOLIDARIEDADE 
FUNDAFFEMG, Fisco Corretora, COOPSEF, Receita 
Solidária, Sindifisco-MG, Escritórios de Advocacia,  
Borges e Hasenclever Sociedade de Advogados e Caixeta 
Advogados, Village Serviços e Dhisa Valor Contábil.  

Belo Oriente

Coronel Fabriciano

Divinópolis

Ipatinga

Itajubá

Araxá

Juiz de Fora

Pouso Alegre Rio Doce

São  Francisco

Sete Lagoas Poços de Caldas

Taiobeiras Teófilo Otoni Uberaba

Varginha

Montes Claros

Paranaíba

RETROSPECTIVA
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A partir de colegiado, Associação 
estabelece protocolos, implementa ações 
de prevenção e combate ao coronavírus e 
reabre Colônias de forma consciente

 em 2020, a AFFeMg não mediu 
esforços e usou a experiência para comba-
ter o coronavírus e contornar os desafios 
que surgiram de uma das maiores crises sa-
nitárias da humanidade.

Várias atividades da Associação 
passaram a ser realizadas por meio remo-
to, apenas a atividade que não permitiu a 
adaptação ao espaço virtual, no primeiro 
momento, foi suspensa, como é o caso das 
Colônias de Férias.

A AFFeMg incorporou e fortaleceu 
o uso de novas tecnologias para manter in-
tactas as rotinas de trabalho e a agenda de 
reuniões da Associação.

Mobilizamos funcionários e realiza-
mos inúmeros encontros virtuais e reuniões 
com várias frentes: diretorias e conselhos, 
Fisco corretora, comunicação, Administra-
tivo, Financeiro, jurídico, Recursos Huma-
nos, T.I., Regionais, Manutenção, Operacio-
nal, corporativo, convênios, etc.

Criação do Comitê de 
Enfrentamento do Novo 

Coronavírus
para estudar cuidadosamente cada 

um dos passos e elaborar um plano para 
cuidar de todos os aspectos do atendimento 
seguro e da reabertura consciente das Colô-
nias de Férias a diretoria da AFFeMg criou o 
comitê de Acompanhamento das Ações de 
prevenção e enfrentamento do Novo coro-
navírus, (portaria N.º 002/2020). O comitê 
propicia a tomada de decisões de forma coo-
perativa e consensada durante o período de 
restrições impostas pela covid-19 com repre-
sentantes da AFFeMg e da FuNdAFFeMg.

desde sua criação, ao comitê cabe 
buscar e expressar os melhores argumentos, 

com embasamento científico e técnico, para 
assessorar as decisões da Diretoria, identifi-
cando como a Associação, por meio de ações 
educativas e de apoio, poderá retomar com-
pletamente as suas atividades presenciais.

Através do comitê foram harmoni-
zadas e definidas as medidas voltadas para 
uso, higienização dos ambientes, comunica-
ção, treinamento de funcionários e definidos 
os protocolos de segurança sanitária para 
cada uma das unidades Regionais em Minas 
Gerais, a Sede, bem como para as Colônias 
de Férias situadas em guarujá/sp, porto se-
guro/BA e cabo Frio/Rj. Todas reabertas de 
forma segura e em obediência às leis muni-
cipais e estaduais vigentes ainda em 2020.

para retomar as atividades das co-
lônias, a AFFEMG encarregou o Comitê de 
enfrentamento do Novo coronavírus a aná-
lise de todas as normas estaduais e munici-
pais, consolidando-as e adaptando-as para 
enfim, editar o seu próprio protocolo, em 

observância das regras sanitárias em vigor, 
visando à prevenção e a segurança dos As-
sociados, dependentes e beneficiários - fu-
turos hóspedes das Colônias. Todas as me-
didas recomendadas pelas autoridades do 
país foram tomadas. A AFFeMg investiu em 
equipamentos e realizou pequenas obras de 
adaptação das instalações.

Todo este trabalho também 
rendeu um importante 

documento
Trata-se de uma cartilha, de 24 

páginas, com os 
principais cuidados 
para a retoma-
da das atividades 
presenciais. Todo 
funcionário da 
AFFeMg, que 
atua em unidade 
em processo de 
reabertura par-
cial consciente, 
recebe a cartilha personalizada 
e adequada à realidade da cidade em que 
presente unidade está instalada e passa por 
um treinamento específico.

O setor de comunicação da Asso-
ciação criou, revisou e produziu o layout 
com a sinalização e os adesivos com infor-
mações obrigatórias que foram afixados 
em todas as Colônias. Para a reabertura, 
as unidades receberam uma sinalização 
harmônica e especial que rendeu à Colô-
nia de porto seguro um selo da secretaria 
de saúde de santa cruz de cabrália após 
vistoria das ações de treinamento e sina-
lização implementadas. O setor, também 
sob orientação do comitê, lançou um ví-
deo especial, com todos os protocolos de 
segurança adotados nas Colônias para 
hóspedes, visitantes, colaboradores e 
funcionários.

Todas as informações e os protoco-
los de cada unidade podem ser conferidos 
em nosso site: www.affemg.com.br. 

Força-tarefa
O comitê conjunto encabeçado 

por representantes da AFFeMg e da FuN-
dAFFeMg também tornou possível a rea-
bertura parcial, no dia 4 de janeiro, do cps/
csI de Belo Horizonte, para atendimento 
presencial em algumas especialidades.

por enquanto, estão sendo aten-
didos os pacientes com necessidade de 
acompanhamento presencial. As médicas 
Marilyn Falcon, Dóris Diniz e Giane Marques 
são as responsáveis pelo acompanhamento 
presencial. Os demais prestadores conti-
nuarão com teleatendimento e atendimen-
to presencial em seus consultórios. 

Mais uma vez, reforçamos a neces-
sidade de mantermos as medidas preventi-
vas frente a covid-19.

A AFFeMg age com responsabili-
dade na luta contra o vírus. Não é sobre não 
adoecer somente, é sobre não correr o risco 
de adoecer o outro também! caso seja do 
grupo de risco, evite sair de casa.

cuide-se!

“eu te 
protejo, você 
me protege”

RETROSPECTIVA

AFFEMG cria comitê especial
Equipe coordena ações multidisciplinares de cuidado,

 treinamento, informação e reabertura consciente



18

AFFEMG Notícias                                                     
Número 367

Novidades
dentre os convênios mais 

recentes, na área da saúde, estão 
os firmados com a droga Raia, que 
oferece descontos em medicamen-
tos tarjados de marcas de 15% e, 
nos genéricos, de 40%. e com o la-
boratório Hermes pardini, que ofe-
rece descontos especiais para As-
sociados, em testes para cOVId-19. 
Neste primeiro momento o benefí-
cio está disponível nas unidades da 
grande BH, sete Lagoas, uberlân-
dia, pouso Alegre e Montes claros 
além de cidades no Rio de janeiro, 
goiás e são paulo. A lista completa 
de cidades atendidas você encontra 
em nosso site no setor convênios. 
A Associação negocia a ampliação 
do benefício para outros municípios 
também.

já a cuidar saúde em casa 
oferece aos Associados e seus de-
pendentes 10% de desconto no for-
necimento de Recursos Humanos da 
área de enfermagem, com experiên-
cia no mercado hospitalar e domici-
liar, tais como: cuidadores, Acom-

panhantes de idosos, enfermeiros e 
Técnicos de enfermagem. 

Ainda em 2020 foram celebra-
das parcerias com a Optical Fossalli 
(até 20% de desconto) e a Shakti Yoga, 
em juiz de Fora.

 Turismo e Lazer
e, na área do turismo, par-

cerias com o Hotel Manaíra em joão 
pessoa e a pousada Miratlantico em 
Búzios no Rio de janeiro.

Educação
A partir de agora os Asso-

ciados também têm acesso ao “par-
ceiros na educação” da pucMINAs, 
que oferece nos cursos de gradua-
ção (cursos elegíveis) desconto cor-
respondente a 20% (vinte por cento) 
sobre o valor das semestralidades, 
e, nos cursos de pós-graduação lato 
sensu, presenciais ou a distância 
(especializações e MBA) oferecidos 
pelo Iec e pela puc Minas Virtual 
desconto correspondente a 15% 
(quinze por cento) sobre as parcelas 
do respectivo curso.

A AFFEMG não para
estamos neste exato momen-

to trabalhando para oferecer ainda 
mais ao Associado. em nosso site é 
possível conferir todas as parcerias 
que estão em vigor. Acesse: www.
affemg.com.br/convenios.

Tudo prático, organizado e 
simples. Todas as empresas e profis-
sionais conveniados são bem reco-
mendados.

são centenas de opções que 
passam pela estética, educação, com-
pras por meio eletrônico, mecânica, 
turismo, lazer, dentre outras, na capi-
tal mineira e nas regionais.

em caso de dúvidas ou suges-
tões sobre os convênios, os Associa-
dos podem procurar o setor corpo-
rativo pelo telefone (31) 3289-5667 
ou pelo e-mail corporativo@affemg.
com.br. Você também pode entrar em 
contato direto com as empresas con-
veniadas, pelos contatos disponibili-
zados em cada anúncio em nosso site.

Aproveite. É a AFFEMG fazen-
do sempre o melhor para você.

RETROSPECTIVA

Por você: AFFEMG firma novos 
convênios e garante economia, 

praticidade e bons serviços
A Associação está permanentemente à procura de benefícios para você. Atenta aos novos tempos e 

as necessidades dos Associados e de seus familiares, o Setor Corporativo da AFFEMG firmou novas parce-
rias com empresas e profissionais de diferentes setores – destaque para a área da saúde - com descontos 
na prestação dos serviços, facilidades nas formas de pagamento e atendimento diferenciado.

Nos últimos meses, mesmo durante a pandemia, a AFFEMG manteve a captação de novos serviços 
visando o seu bem-estar.
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2021SEGURO DE VIDA

Rua Sergipe, 893, Funcionários. Telefone: 0800 031 5689

Horário de Funcionamento: 8h às 12h e 13h às 17h

Faça um seguro de vida, imóvel e automóvel na Fisco Corretora. 
Os melhores planos e vantagens para sua segurança estão aqui! 

Visite nosso site: www.fiscocorretora.com.br

Sua família segura é tudo o que você precisa.
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APRESENTAÇÃO
 A diretoria executiva da Associação 

dos Funcionários Fiscais do estado de Minas 
gerais - AFFeMg, atendendo ao disposto 
nos artigos 38 e 44, inciso IV, do estatuto so-
cial, apresenta aos Associados, ao conselho 
de Administração e ao conselho Fiscal, a 
proposta orçamentária e as principais ações 
previstas para sua implementação em con-
sonância com o planejamento da entidade 
para o exercício financeiro de 2021. 

A presente proposta representa o 
orçamento consolidado da sede, em Belo 
Horizonte/Mg, das treze diretorias Regio-
nais e das Colônias de Férias de Porto Se-
guro/BA, cabo Frio/Rj e guarujá/sp, man-
tendo a orientação expressa nas propostas 
orçamentárias dos exercícios anteriores 
referenciadas na otimização dos custos e 
racionalização das despesas, a busca pelo 
crescimento das receitas, inclusive por meio 
de campanha de filiação de novos Associa-
dos e ampliação dos investimentos sociais. 

 No momento em que se discute e 
consolida esta proposta de Orçamento no 
contexto de um plano de trabalho factível e 
coerente com os propósitos da AFFeMg, o 
mundo assiste o recrudescimento de uma 
nova onda de casos de contaminação pela 
covid-19. Nesse cenário, apesar de todo oti-
mismo e entusiasmo para retomar o mais 
rápido possível todas atividades em modo 
presencial, devemos registrar que as circuns-
tâncias apontam para um quadro de incerte-
zas e, por isso recomenda-se precaução. 

Tão incerto quanto o cenário de-
terminado pela pandemia é o cenário polí-
tico com a tramitação de duas importantes 
Reformas no congresso Nacional, a Admi-
nistrativa e a Tributária, ambas com possi-
bilidade de grande impacto sobre o Fisco 
estadual brasileiro, seja devido à própria 
condição de servidor público, em razão de 
uma pretendida  mudança no vínculo com 
o estado e supressão de direitos, como pre-
visto na Reforma Administrativa; seja por 
decorrência das pretendidas alterações no 
ICMS, com reflexos na autonomia tributária 
dos estados, como proposto na Reforma 
Tributária (pec 45/20 e pec 110/20). O so-
matório desses fatores impõe para a AFFe-
MG, sob a liderança da Febrafite, máxima 
atenção, monitoramento permanente e 
disposição incondicional para agir por to-
dos os meios legais e em todos os campos, 
administrativo, político, jurídico, sempre em 
defesa da classe. 

Por fim, esta proposta orçamentá-
ria está orientada pela primazia do equilíbrio 
operacional e pelo desejo de que a convi-
vência classista retome o seu curso e ritmo 
regular o mais breve possível e cumpre o ob-
jetivo de fazer com que a AFFeMg continue 
prestando bons serviços aos Associados, de-
pendentes e beneficiários, no seu amplo es-
pectro de alternativas, especialmente no que 
se refere à defesa dos direitos, propiciando 
lazer, esporte, cultura, aprimoramento pro-
fissional, bem como saudáveis oportunidades 
de convivência entre seus membros. 

As Receitas, despesas e os Inves-
timentos estão apresentados em três qua-
dros distintos, contendo um nível de deta-
lhamento que os torna autoexplicáveis. 

PREMISSAS PARA ELABORAÇÃO DA 
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

 
 I – RECEITAS
1 - Mensalidades:

O valor das mensalidades associa-
tivas tem como referência o valor mensal 
atual de R$ 253,36 (duzentos e cinquenta e 
três Reais e trinta e seis centavos), que cor-
responde a 1,30% da remuneração do cargo 
de AFRe I- A (vencimento básico e gepi).
2 - Pró-labore sobre seguro de vida em 
grupo:

A receita prevista com pró-labore 
pela administração da apólice de seguro 
de vida em grupo está sendo mantida em 
conformidade com o valor atual de fatura-
mento.
3 - Agenciamento/Resultado da Apólice 
de Seguro de Vida em Grupo:

 É previsto para o próximo exercício 
o pagamento da parcela anual do resultado 
da apólice de seguro de vida em grupo com 
a companhia seguradora MApFRe.  
4- Aluguéis de imóveis e espaços:

essa receita prevista refere-se à loca-
ção do auditório e do salão de eventos do cen-
tro de convivência na sede em Belo Horizonte.
5 - Receitas Financeiras

estão previstas receitas decorren-
tes principalmente de aplicações das dispo-
nibilidades financeiras da Entidade.
6 - Recuperação de custos com hospeda-
gem e mercadorias consumidas

          Nestas rubricas estão previstas 
as receitas oriundas das atividades ofertadas 
aos Associados nas colônias de férias, quais 
sejam, a recuperação de custos de hospeda-
gem e de mercadorias consumidas. 

II – DESPESAS
1 - Sociais, Assistenciais e Atividades 
Classistas:
  Nesse grupo, que comporta 18 
contas analíticas, o Orçamento 2021 con-
templa os serviços e consultoria e assessoria 
jurídica, custas de processos judiciais, cam-
panhas institucionais de interesse da classe 
e promocionais de defesa de direitos e a 
realização dos eventos comemorativos que 
compõem a agenda tradicional da entida-
de: confraternizações na sede e diretorias 
Regionais conforme o calendário de come-
morações, jogos AFFeMg, congresso, se-
minários e o encontro do Fisco.
2 - Administrativas e Gerais de Manutenção:

As despesas pertinentes a essa ru-
brica foram previstas segundo o que foi rea-
lizado em 2019, tendo sido atualizadas pela 
projeção do INpc da Fundação getúlio Var-
gas, estimado em 3% (três por cento).  

 
III – LAZER: COLÔNIAS DE FÉRIAS E 
CENTRO DE CONVIVÊNCIA 

As despesas operacionais e de 
manutenção de bens patrimoniais foram 
previstas tomando por referência aquilo 
que foi realizado em 2019, tendo sido atua-
lizadas pela projeção do INpc da Fundação 
getúlio Vargas, estimado em 3% (três por 
cento). 

IV – INVESTIMENTOS:
estão contemplados nessa propos-

ta os investimentos previstos para 2020 que 
não foram executados, sendo eles: fecha-
mento do espaço de atividades na sede da 
Diretoria Regional Sul; a reforma da cozinha 
e fechamento frontal com climatização do 
ambiente no hall na Colônia de Férias III, em 
Guarujá/SP e a finalização da área de ser-
viços e salão multiuso na Colônia de Férias 
II, em cabo Frio/Rj. Além destas ações de 
maior vulto, estão previstas pequenas inter-
venções de melhoria e aquisição de equipa-
mentos para a sede em Belo Horizonte, co-
lônia de Férias de Cabrália/BA e sedes das 
diretorias Regionais.

 
Belo Horizonte, 12 de novembro de 2020.

 Maria Aparecida N. L. e Meloni  
diretora-presidente

josé edson Martins costa 
diretor Financeiro 

joaquim coelho simões
diretor Administrativo

ORçAMENTO
ORÇAMENTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO DE 2021

Programa de Orçamento Financeiro - Por Conta Contábil Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021 - (em R$ 1,00)

Conta Contábil Descrição da Conta Contábil Previsto
RECEITAS OPERACIONAIS
3.1.1.01.0001 MENSALIDADES DE ASSOCIADOS  11.500.000 
3.1.1.02.0001 PRÓ-LABORE APÓLICE SEGURO DE VIDA EM GRUPO  4.000.000 
3.1.1.02.0002 AGENCIAMENTO/RESULTADO DA APÓLICE SEGURO DE VIDA EM GRUPO  900.000 
3.1.1.03.0001 ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E ESPAÇOS  20.000 
3.1.1.03.0002 PUBLICIDADE EM JORNAL E CATÁLOGO DE CONVÊNIOS  30.000 
3.1.1.04.0001 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS  100.000 
3.1.1.04.0002 JUROS S/ PARCELAMENTO DE DÉBITOS  10.000 
3.1.1.05.0001 RECUPERAÇÃO DE CUSTOS COM MERCADORIAS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA - BH  100.000 
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3.1.1.05.0002 RECUPERAÇÃO DE CUSTOS COM MERCADORIAS NAS COLÔNIAS DE FÉRIAS  700.000 
3.1.1.06.0002 RECUPERAÇÃO DE CUSTOS COM HOSPEDAGEM NAS COLÔNIAS DE FÉRIAS  2.000.000 
Total  19.360.000 
DESPESAS OPERACIONAIS SOCIAIS, ASSISTENCIAIS E ATIVIDADES CLASSISTAS 
4.1.1.01.0001 EVENTOS E FESTIVIDADES  1.090.000 
4.1.1.01.0002 CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E ENCONTROS DO FISCO*  350.000 
4.1.1.01.0003 HOMENAGENS PÓSTUMAS  20.000 
4.1.1.01.0004 CONTRIBUIÇÕES À FEBRAFITE  170.000 
4.1.1.01.0005 JORNAL AFFEMG E CATÁLOGO DE CONVÊNIOS  140.000 
4.1.1.01.0006 JOGOS AFFEMG*  190.000 
4.1.1.01.0007 MATERIAIS INSTITUCIONAIS E PUBLICIDADE  600.000 
4.1.1.01.0008 VIAGENS E ESTADAS-DIRETORIA  120.000 
4.1.1.01.0009 REPRESENTAÇÃO DA DIRETORIA/ENTIDADE  20.000 
4.1.1.01.0010 ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS  20.000 
4.1.1.01.0011 CUSTAS DE PROCESSOS JUDICIAIS  100.000 
4.1.1.01.0012 SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA  820.000 
4.1.1.01.0013 CURSOS E TREINAMENTOS  10.000 
4.1.1.01.0014 PLANO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING  100.000 
4.1.1.01.0015 MOVIMENTOS DE REIVINDICAÇÃO DE INTERESSE DA CLASSE*  500.000 
4.1.1.01.0016 SERVIÇO DE CORREIOS  400.000 
4.1.1.01.0018 PATROCÍNIO DA INSTITUIDORA A FUNDAFFEMG  300.000 

* FUNDO PECUNIÁRIO (ART. 3º, §1º, - III DO ESTATUTO SOCIAL)
Total  4.950.000 
COM PESSOAL PRÓPRIO - SEDE E REGIONAIS
4.1.1.02.0001 SALÁRIOS  2.000.000 
4.1.1.02.0002 FÉRIAS  221.000 
4.1.1.02.0003 13º SALÁRIO  166.000 
4.1.1.02.0004 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO  590.000 
4.1.1.02.0005 PLANO DE SAÚDE E EXAMES PERIÓDICOS  540.000 
4.1.1.02.0006 SEGURO DE VIDA  10.000 
4.1.1.02.0007 VALE-TRANSPORTE  65.000 
4.1.1.02.0008 CURSOS E TREINAMENTOS  10.000 
4.1.1.02.0009 UNIFORMES  10.000 
4.1.1.02.0010 INSS  632.000 
4.1.1.02.0011 FGTS  180.000 
4.1.1.02.0012 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO  23.000 
4.1.1.02.0013 BOLSAS DE ESTÁGIO  10.000 
4.1.1.02.0015 RATEIO DE DESPESAS COM COLIGADAS (-)  550.000 
Total  3.907.000 
COM PESSOAL TERCEIRIZADO - SEDE
4.1.1.03.0001 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA  93.000 
4.1.1.03.0002 SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA  144.000 
4.1.1.03.0003 SERVIÇO DE IMPRESSÃO E COPIADORA  58.000 
4.1.1.03.0004 SERVIÇO DE MOTOBOY  25.000 
4.1.1.03.0005 SERVIÇO DE IMPRESSÃO INFORMATIVO DE DESCONTOS  10.000 
4.1.1.03.0006 SERVIÇO DE CUSTÓDIA DE DOCUMENTOS  8.000 
4.1.1.03.0007 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PABX  20.000 
4.1.1.03.0008 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO SISTEMAS  DE INFORMÁTICA  50.000 
4.1.1.03.0010 SERVIÇO CESAM (CENTRO SALESIANO DO MENOR)  20.000 
4.1.1.03.0011 SERVIÇO DE TERCEIROS - OUTROS  31.000 
4.1.1.03.0012 SERVIÇO DE INTERNET  60.000 
4.1.1.03.0015 SERVIÇO DE CONTABILIDADE  110.000 
4.1.1.03.0016 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES  18.000 
Total  647.000 
ADMINISTRATIVAS GERAIS E DE MANUTENÇÃO - SEDE
4.1.1.04.0001 CONTA DE TELEFONE  50.000 
4.1.1.04.0002 CONTA DE ÁGUA E ESGOTO  19.000 
4.1.1.04.0003 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA  9.000 
4.1.1.04.0004 SERVIÇOS DE CORREIOS  13.000 
4.1.1.04.0005 MATERIAL DE EXPEDIENTE  30.000 
4.1.1.04.0006 BENS DE NATUREZA PERMANENTE  5.000 
4.1.1.04.0007 SEGURO DE BENS E INSTALAÇÕES  25.000 
4.1.1.04.0008 MANUTENÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES  35.000 
4.1.1.04.0009 COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS  30.000 
4.1.1.04.0010 CONDUÇÃO URBANA  12.000 
4.1.1.04.0011 INFORMATIVOS E LIVROS TÉCNICOS  3.000 
4.1.1.04.0013 MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS  41.000 
4.1.1.04.0014 ALIMENTOS E BEBIDAS (lanches para Associados, Diretores e Funcionários)  24.000 
4.1.1.04.0016 VIAGENS E ESTADAS DE EMPREGADOS  14.000 
Total  310.000 
IMPOSTOS E TAXAS - SEDE
4.1.1.05.0001 IPTU  55.000 
4.1.1.05.0002 IMPOSTOS, TAXAS E EMOLUMENTOS  10.000 
Total  65.000 
DESPESAS FINANCEIRAS
4.1.1.06.0001 TAXA PRODEMGE  5.000 
4.1.1.06.0002 TARIFAS BANCÁRIAS  185.000 
Total  190.000 
COM PESSOAL TERCEIRIZADO - REGIONAIS
4.1.1.07.0001 SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E VIGILÂNCIA  135.000 
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4.1.1.07.0002 SERVIÇO DE INTERNET- PROVEDOR  28.000 
4.1.1.07.0004 SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS  30.000 
Total  193.000 
ADMINISTRATIVAS GERAIS E DE MANUTENÇÃO- REGIONAIS
4.1.1.08.0001 ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS  9.000 
4.1.1.08.0002 CONTA DE TELEFONE  50.000 
4.1.1.08.0003 CONTA DE ÁGUA E ESGOTO  20.000 
4.1.1.08.0004 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA  60.000 
4.1.1.08.0005 SERVIÇOS DE CORREIOS  5.000 
4.1.1.08.0006 MATERIAL DE EXPEDIENTE  10.000 
4.1.1.08.0008 SEGURO DE BENS E INSTALAÇÕES  15.000 
4.1.1.08.0009 MANUTENÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES  31.000 
4.1.1.08.0010 COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE TERCEIROS/DIRETORES  28.000 
4.1.1.08.0012 ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS  7.000 
4.1.1.08.0013 MATERIAL DE LIMPEZA  21.000 
4.1.1.08.0015 ALIMENTOS E BEBIDAS (lanches para Associados, Diretores e Funcionários)  39.000 
Total  295.000 
IMPOSTOS E TAXAS - REGIONAIS
4.1.1.09.0001 IPTU  35.000 
4.1.1.09.0002 IMPOSTOS,TAXAS E EMOLUMENTOS  25.000 
Total  60.000 
LAZER: COLÔNIAS DE FÉRIAS 
4.1.1.10.0009 GUARNIÇÕES CAMA-MESA-BANHO  50.000 
4.1.1.10.0010 MATERIAL DE EXPEDIENTE  3.000 
4.1.1.10.0011 MATERIAL DE LIMPEZA  47.000 
4.1.1.10.0012 UTENSÍLIOS DE COZINHA  40.000 
4.1.1.10.0013 LAVANDERIA  100.000 
4.1.1.10.0014 SALÁRIOS E ORDENADOS  610.000 
4.1.1.10.0015 INSS  193.000 
4.1.1.10.0016 FGTS  58.000 
4.1.1.10.0017 PLANO DE SAÚDE E EXAMES PERIÓDICOS  225.000 
4.1.1.10.0018 VALE-TRANSPORTE  30.000 
4.1.1.10.0019 FÉRIAS  68.000 
4.1.1.10.0020 13º SALÁRIO  51.000 
4.1.1.10.0021 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO  9.000 
4.1.1.10.0022 PROG. DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR  450.000 
4.1.1.10.0023 UNIFORMES  5.000 
4.1.1.10.0024 CURSOS E TREINAMENTOS  5.000 
4.1.1.10.0026 MANUTENÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES  40.000 
4.1.1.10.0036 ENERGIA ELÉTRICA  320.000 
4.1.1.10.0037 GÁS  68.000 
4.1.1.10.0038 TELEFONE  10.000 
4.1.1.10.0039 ÁGUA E ESGOTO  150.000 
4.1.1.10.0040 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF  12.000 
4.1.1.10.0041 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ  25.000 
4.1.1.10.0044 SERVIÇO DE INTERNET  25.000 
4.1.1.10.0045 MERCADORIAS CONSUMIDAS / ALIMENTOS E BEBIDAS  450.000 
4.1.1.10.0047 IPTU  150.000 
4.1.1.10.0048 IMPOSTOS,TAXAS E EMOLUMENTOS  40.000 
4.1.1.10.0049 DESPESAS DE VIAGEM  5.000 
4.1.1.10.0050 SERVIÇOS DE CORREIOS  5.000 
4.1.1.10.0052 ASSINATURA JORNAIS, REVISTAS E TV A CABO  30.000 
4.1.1.10.0053 COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO VEÍCULOS  13.000 
4.1.1.10.0054 DESPESAS BANCÁRIAS  12.000 
4.1.1.10.0055 SEGUROS DE BENS E INSTALAÇÕES  12.000 
4.1.1.10.0059 DESPESA COM CONDUÇÃO  1.000 
Total  3.312.000 
INVESTIMENTOS
5.1.1.01.0001 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS   160.000 
5.1.1.01.0002 REFORMA DA SEDE - BH  95.000 
5.1.1.01.0003 REGIONAL - CENTRO NORTE  30.000 
5.1.1.01.0004 REGIONAL - METALÚRGICA  10.000 
5.1.1.01.0005 REGIONAL - VALE DO SAPUCAÍ  55.000 
5.1.1.01.0006 REGIONAL - MUCURI  16.000 
5.1.1.01.0007 REGIONAL - SÃO FRANCISCO  -   
5.1.1.01.0008 REGIONAL - PARANAÍBA  10.000 
5.1.1.01.0009 REGIONAL - SUL  360.000 
5.1.1.01.0010 REGIONAL - NORTE  55.000 
5.1.1.01.0011 REGIONAL - OESTE  -   
5.1.1.01.0012 REGIONAL - BAIXO RIO GRANDE  10.000 
5.1.1.01.0013 REGIONAL - RIO DOCE  10.000 
5.1.1.01.0014 REGIONAL - SUDOESTE  13.000 
5.1.1.01.0015 REGIONAL - MATA  -   
5.1.1.01.0016 COLÔNIA DE FÉRIAS PORTO SEGURO  123.000 
5.1.1.01.0017 COLÔNIA DE FÉRIAS CABO FRIO  98.000 
5.1.1.01.0018 COLÔNIA DE FÉRIAS GUARUJÁ  710.000 
5.1.1.01.0019 REFORMA E AMPLIAÇÃO COLÔNIA DE FÉRIAS CABO FRIO  2.000.000 
Total  3.755.000 
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I – APRESENTAÇÃO 
  A diretoria da Associação dos Funcioná-

rios Fiscais do estado de Minas gerais – AFFeMg, 
apresenta para conhecimento dos Associados, do 
conselho de Administração e do conselho Fiscal, 
a Análise da execução Orçamentária referente ao 
exercício de 2020, destacando as principais alte-
rações registradas face à previsão orçamentária 
desse exercício e respectivas justificativas.

 O orçamento proposto para 2020 previa 
em destaque a conclusão da obra de reforma e am-
pliação da Colônia de Férias II, em Cabo Frio/RJ. Para 
a continuação desse importante investimento patri-
monial iniciado em 2018, a proposta trazia um orça-
mento justo e bem equilibrado, combinado com o 
objetivo de manter as atividades operacionais, so-
ciais, assistenciais e classistas da entidade, especial-
mente no ano em que a AFFeMg comemora seus 
70 anos de serviços prestados à classe. 

contudo, em março deste ano, o mundo 
foi surpreendido com a pandemia da covid-19 e as 
restrições sanitárias e o isolamento social decor-
rentes, que todos conhecemos e que ainda conti-
nuam em vigor. Imediatamente, a Associação se 
mobilizou para manter a prestação dos serviços, 
na sede e diretorias Regionais, sem prejuízo para o 
Associado, seus dependentes e beneficiários. Com 
os recursos da informática e as modernas tecnolo-
gias de informação, campanhas de comunicação 
por todos os meios disponíveis, e treinamento dos 
empregados, passamos a adotar o teletrabalho. 

Nesse contexto, a AFFeMg manteve 
o pleno funcionamento da área administrativa, 
financeira e contábil, inclusive cumprindo todas 
as obrigações e formalidades como determina o 
estatuto social. As contas referentes ao exercício 
de 2019 foram aprovadas pelos conselhos Fiscal 
e de Administração, mas, por impedimento legal, 

a Assembleia geral Ordinária não foi realizada no 
mês de junho. 

Os atendimentos e prestações relativas 
ao serviço social, jurídico, convênios, inclusive os 
planos de telefonia celular, seguros de Vida e ra-
mos elementares, e comunicação, na sede e dire-
torias Regionais, estão sendo mantidos sem inter-
rupção. em cumprimento às vedações legais a ati-
vidade nas Colônias de Férias foi suspensa desde o 
mês de abril, retornando gradualmente a partir de 
outubro, com a adoção de um rigoroso protocolo 
sanitário definido pelas autoridades de saúde que 
incluiu mudança nas rotinas e procedimentos, in-
vestimentos em equipamentos e adequação dos 
espaços, redução do quantitativo de ocupação e 
treinamento dos empregados. 

A pandemia atingiu decisivamente a 
programação dos eventos sociais. A partir de mar-
ço, toda a programação que envolvia os eventos 
tradicionais da agenda cultural, esportiva e social, 
na sede e diretorias Regionais, bem como as con-
fraternizações vinculadas às comemorações dos 
70 anos da AFFeMg foram suspensas, o que re-
percutirá nos resultados do exercício. 

Não obstante a gravíssima ameaça da 
covid-19 que impedia, e ainda impede, reuniões 
presenciais em todos os setores da Administração 
pública estadual, inclusive na própria secretaria de 
Fazenda, onde os servidores também foram colo-
cados em teletrabalho, e o estado de calamidade 
pública decretado em Minas, no mês de junho, 
o governo estadual encaminhou à Assembleia 
Legislativa um ambicioso projeto de Reforma do 
estado, contendo uma ampla Reforma Adminis-
trativa - sindical - previdenciária. Nesse período, 
na própria Assembleia Legislativa, as atividades 
presenciais haviam sido suspensas e proibido o 
acesso do público em suas instalações.  

A pressão dos servidores, por meio de 
suas entidades de representação levou a ALMg a 
fatiar a proposta do governo, tratando, no primei-
ro momento, apenas da Reforma da previdência, 
cujas consequências implicavam perdas de direitos 
para os atuais e futuros servidores, bem como a am-
pliação de descontos da contribuição previdenciária 
cobrada dos ativos, aposentados e pensionistas.  

Nesse contexto, a AFFeMg foi presente, 
ativa e propositiva no seu papel de representação e 
defesa da classe. juntamente com o  sindifisco-Mg 
e as entidades que representam as carreiras típicas 
de estado, Associação dos procuradores do estado - 
ApeMINAs, Associação dos Magistrados - AMAgIs, 
Associação do Ministério público - AMMp e Asso-
ciação dos defensores públicos -  Adep formaram 
o Fórum Mineiro das carreiras exclusivas de estado, 
formularam emendas, que foram apresentadas, 
defendidas e algumas aprovadas pela Assembleia 
Legislativa, mitigando os duros efeitos da Reforma. 

cumpre observar que, assim como as ati-
vidades da AFFeMg foram ajustadas, nos diversos 
setores para serem exercidas na modalidade de 
teletrabalho, também a Fisco corretora foi prepara-
da e vem sendo administrada para manter o pleno 
atendimento aos Associados, sem qualquer prejuí-
zo dos contratos em vigor e novas contratações.   

Enfim, ao longo do exercício, a auste-
ridade e o controle rígido dos gastos, somados à 
impossibilidade de realização de algumas ativida-
des classistas, possibilitou a composição das dis-
ponibilidades financeiras, gerando um expressivo 
resultado, o que pode ser constatado ao final do 
presente relatório.

A presente demonstração confere des-
taque e se propõe a justificar as contas que apre-
sentaram maior indicador de variação na relação 
entre o valor previsto e o executado, em análise 

EXERCÍCIO 2020 -  Análise da execução Orçamentária

Programa de Orçamento Financeiro - Projeção de Resultados 
Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021 - (em R$ 1,00)”

Conta Contábil Descrição da Conta Contábil Previsto
Receitas Operacionais
3.1.1.01 Mensalidades Associativas  11.500.000 
3.1.1.02 Serviços Associativos  4.930.000 
3.1.1.03 Aluguéis de Imóveis  20.000 
3.1.1.04 Financeiras  110.000 
3.1.1.05 Recuperação de custos c/ Mercadorias nas Colônias de Férias e CC/BH  800.000 
3.1.1.06 Recuperação de custos com Hospedagem nas Colônias de Férias  2.000.000 

Total  19.360.000 
Despesas Operacionais
4.1.1.01 Despesas Sociais, Assistenciais e Atividades classistas  4.950.000 
4.1.1.02 Despesas Com Pessoal Próprio- Sede e Regionais  3.907.000 
4.1.1.03 Despesas Com Pessoal Terceirizado- Sede  647.000 
4.1.1.04 Despesas Gerais e de Manutenção - Sede  310.000 
4.1.1.05 Impostos e Taxas- Sede  65.000 
4.1.1.06 Despesas Financeiras  190.000 
4.1.1.07 Despesas Com Pessoal Terceirizado- Regionais  193.000 
4.1.1.08 Despesas Gerais e de Manutenção- Regionais  295.000 
4.1.1.09 Impostos e Taxas- Regionais  60.000 
4.1.1.10 Despesas com Lazer: Colônias de Férias  3.312.000 

Total  13.929.000 
Resultado Operacional  5.431.000 
Saldo Disponível em 31/12/2020  2.661.000 
Fundo de Reserva para Investimentos Patrimoniais/2020  999.000 
Fundo de Reserva para Investimentos Sociais/2020  249.000 
Total de Origens de Recursos  9.340.000 

5.1.1.01 Investimentos  3.755.000 
Resultado Previsto / Realizado  5.585.000 
Consignações de terceiros / Recebimentos  16.000.000 
Consignações de terceiros / Repasses  (16.000.000)
Fundo de Reserva para Investimentos Patrimoniais/2021  3.351.000 
Fundo de Reserva para Investimentos Sociais/2021  837.000 
Saldo Disponível em 31/12/2021  1.397.000 
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quantitativa e qualitativa, agrupadas em três gran-
des blocos: Receitas, despesas e Investimentos. 
deve-se observar que apesar de algumas rubricas 
indicarem realização superior ao valor orçado, no 
grupo de contas a que pertencem, o resultado final 
manteve relativo equilíbrio.

Ao final, apresentamos o Resultado da pre-
visão Orçamentária fixada para o exercício de 2020. 

II – RECEITAS  
1-Agenciamento/Resultado da Apólice de 
Seguro de Vida em Grupo:

em 2019, a diretoria da AFFeMg e da 
Fisco corretora negociaram, com a seguradora 
MApFRe, a prorrogação da vigência da apólice de 
vida em grupo número 128 até o mês de janeiro de 
2022, objetivando conferir segurança e tranquilida-
de aos Associados segurados. A fidelização nessa 
negociação teve como contrapartida para a AFFe-
Mg o aporte, nesse exercício, de dois terços do valor 
pactuado no agenciamento, além do pagamento da 
parcela anual devido pela apuração do resultado da 
referida apólice de seguro de vida em grupo.

2-Recuperação de custos com Hospedagem e 
Mercadorias nas Colônias de Férias:

em função da pandemia mundial da co-
vid-19, as colônias de férias ficaram fechadas para 
atendimento no período de março a setembro, 
retomando as atividades, gradativamente e com 
ocupação parcial a partir de outubro. por essa razão, 
constatamos a realização a menor das receitas de 
recuperação de custos com hospedagem e revenda 
de mercadorias.

III – DESPESAS 
1- Sociais, Assistenciais e Atividades Classistas:

  por imposição de decretos estaduais 
e Municipais que obrigaram o isolamento e dis-
tanciamento social, muitas atividades vinculadas 

a este grupo de contas, programadas para reali-
zação em 2020, não foram executadas, como por 
exemplo: confraternizações, eventos culturais, es-
portivos, reuniões da diretoria com os Associados, 
palestras temáticas, viagens, congressos, seminá-
rios, o encontro do Fisco, entre outros, o que resul-
tou em execução a menor nestas rubricas. 

2- Administrativas Gerais e de Manutenção:
A modalidade de atendimento e presta-

ção de serviços por teletrabalho, a suspensão obri-
gatória do atendimento presencial, que resultou no 
fechamento temporário de algumas unidades da 
AFFeMg, implicou na redução de algumas despe-
sas de manutenção, como água, energia elétrica, 
materiais de limpeza, por exemplo. 

IV – LAZER: COLÔNIAS DE FÉRIAS 
  Tal como aconteceu na sede e Belo Ho-

rizonte e nas sedes  Regionais, a interrupção das 
atividades nas Colônias de Férias, pelas razões já 
mencionadas em itens anteriores, também resul-
tou em execução a menor da conta “despesas ge-
rais e de manutenção”. 

 V – INVESTIMENTOS 
1- Colônia de Férias II, em Cabo Frio/RJ:

A obra de reforma e ampliação da Colô-
nia de Férias II, em cabo Frio/Rj, será entregue para 
uso dos Associados no dia 15 de dezembro do cor-
rente. Todas as instalações vinculadas ao pleno uso 
pelos Associados, seus dependentes e beneficiá-
rios, sendo 16 chalés (antigas cabanas totalmente 
reformadas mantendo a mesma área e estilo ar-
quitetônico) e 33 apartamentos (flat), sendo 16 com 
um quarto, banheiro, sala com varanda e cozinha 
americana, e 17 com dois quartos, dois banheiros, 
sala com varanda e cozinha americana, estarão à 
disposição para ocupação na alta temporada. 

Os protocolos sanitários determinados 

pelo poder público, do Rio de janeiro e pelo Muni-
cípio de cabo Frio decorrentes da pandemia da co-
vid-19 impactaram fortemente o cronograma da 
obra. Houve suspensão completa dos trabalhos de 
construção por 45 dias (entre abril e maio), redução 
do contingente de empregados a 50%, redução da 
jornada diária para 5 horas, adoção de protocolos 
de higienização e distanciamento dos empregados 
no canteiro de obras com fiscalização frequente 
pelos órgãos da vigilância sanitária. certamente, 
esta realidade imposta pela pandemia está refle-
tindo no cronograma físico e financeiro da obra. 

Importante destacar que 94% do projeto 
original aprovado para reforma e ampliação da co-
lônia de Férias está sendo entregue para uso imedia-
to dos Associados no próximo mês de dezembro. Os 
6% aproximado de obra que resta para ser concluída 
corresponde às instalações de serviços: lavanderia e 
rouparia, oficina e almoxarifado, refeitório e instala-
ções sanitárias dos empregados, e o salão multiuso 
adaptado do antigo salão de recepção e café da ma-
nhã. O valor do investimento executado em 2020 
corresponde a 14% maior que o previsto. 

com essas considerações, apresentamos 
a seguir o resultado final da previsão orçamentária 
para o exercício de 2020. 

 
VI – RESULTADO FINAL DA PREVISÃO OR-
ÇAMENTÁRIA – EXERCÍCIO 2020: 
Resultado orçamentário previsto  R$ 1.665.000
Resultado orçamentário Realizado R$4.032.000
 diferença previsto/Realizado R$2.667.000

Belo Horizonte, 12 de novembro de 2020.

 Maria Aparecida Neto Lacerda e Meloni
diretora-presidente

josé edson Martins costa
   diretor Financeiro  

joaquim coelho simões     
diretor Administrativo

“Programa de Orçamento Financeiro 
Projeção de Resultados - Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020 - (em R$ 1,00)”

Conta Contábil Descrição da Conta Contábil Previsto Realizado % Saldo
Receitas Operacionais
3.1.1.01 Mensalidades Associativas  11.600.000 11.486.000  99  (114.000)
3.1.1.02 Serviços Associativos  5.730.000 7.543.000  132  1.813.000 
3.1.1.03 Aluguéis de Imóveis  100.000 112.000  112  12.000 
3.1.1.04 Financeiras  110.000 84.000  76  (26.000)
3.1.1.05 Recuperação de Custos c/Mercadorias Colônias de Férias e CCBH  800.000 288.000  36  (512.000)
3.1.1.06 Recuperação de Custos com Hospedagem nas Colônias de Férias  2.000.000 776.000  39  (1.224.000)

Total  20.340.000 20.289.000  100  (51.000)
Despesas Operacionais
4.1.1.01 Despesas Sociais, Assistenciais, Atividades Classistas  5.480.000 2.960.000  54  (2.520.000)
4.1.1.02 Despesas Com Pessoal Próprio- Sede e Regionais  3.877.000 3.996.000  103  119.000 
4.1.1.03 Despesas Com Pessoal Terceirizado - Sede  635.000 585.000  92  (50.000)
4.1.1.04 Despesas Administrativas Gerais e de Manutenção - Sede  308.000 225.000  73  (83.000)
4.1.1.05 Impostos e Taxas - Sede  65.000 60.000  92  (5.000)
4.1.1.06 Despesas Financeiras  190.000 190.000  100  -   
4.1.1.07 Despesas Com Pessoal Terceirizado - Regionais  193.000 168.000  87  (25.000)
4.1.1.08 Despesas Administrativas Gerais e de Manutenção- Regionais  295.000 159.000  54  (136.000)
4.1.1.09 Impostos e Taxas - Regionais  60.000 56.000  93  (4.000)
4.1.1.10 Despesas com Lazer: Colônias de Férias  3.347.000 2.639.000  79  (708.000)

Total  14.450.000 11.038.000  76  (3.412.000)
Resultado Operacional  5.890.000 9.251.000  157  3.361.000 

Saldo Disponível em 31/12/2019  1.917.000 345.000  18  (1.572.000)
Fundo de Reserva para Investimentos Patrimoniais/2019  4.501.000 4.501.000  100  -   
Fundo de Reserva para Investimentos Sociais/2019  1.125.000 1.125.000  100  -   
Total de Origens de Recursos  13.433.000 15.222.000  113  1.789.000 

5.1.1.01 Investimentos  11.768.000 11.190.000  95  (578.000)
Resultado Previsto / Realizado  1.665.000 4.032.000  242  2.367.000 
Consignações de terceiros / Recebimentos  15.000.000 15.754.000  105  754.000 
Consignações de terceiros / Repasses  (15.000.000) -15.877.000  106  (877.000)
Fundo de Reserva Para Investimentos Patrimoniais/2020  999.000 999.000  -    -   
Fundo de Reserva Para Investimentos Sociais/2020  249.000 249.000  -    -   

Saldo Disponível em 31/12/2020  417.000 2.661.000  638  2.244.000


