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 O conselho de Adminis-
tração da AFFeMg, representado 
por seu presidente, e a diretoria 
executiva da AFFeMg, representa-
da por sua diretora-presidente, no 
uso das atribuições que lhes confe-
rem os artigos 18, inciso I, 31, inciso II 
e 44, inciso VII e considerando ainda o 
disposto no artigo 16, inciso II, do esta-
tuto social, convocam os Associados 
efetivos para a Assembleia geral Or-
dinária – AgO, a ser realizada no dia 
30 de junho de 2021, às 15h30min, em 
primeira convocação e, às 16h, em se-
gunda convocação. A reunião aconte-
cerá de forma virtual, pela plataforma 
Zoom, a fim de deliberar sobre o pa-
recer do conselho Fiscal e as contas 
da diretoria executiva, relativas ao 
exercício de 2020, conforme relatório 
do conselho de Administração.

Belo Horizonte, 15 de junho de 
2021.

Francisco Mota santos
presidente do conselho de 

Administração

Maria Aparecida Neto lacerda 
e Meloni

diretora-presidente

Balanço 2020 confirma: equilíbrio 
financeiro, crescimento e força, frutos do 

esforço coletivo
 essa edição especial do AFFeMg 
Notícias traz para conhecimento dos Associa-
dos as contas e a demonstração de Resulta-
dos referentes ao exercício de 2020. 
 Além de confirmar a trajetória con-
solidada de equilíbrio financeiro da AFFE-
Mg, o Balanço aponta para o notável cres-
cimento patrimonial da entidade, que não é 
somente expressão de seu vigor econômico, 
mas também do diversificado leque de op-
ções de serviços colocados à disposição dos 
Associados e seus dependentes, pois afinal, 
todo o patrimônio da Associação é de uso 
dos seus filiados.
 A pandemia da covid-19 nos colo-
cou frente à maior crise sanitária da história e 
tem exigido das pessoas e das organizações, 
em qualquer aspecto de suas relações, res-
ponsabilidade, respeito às recomendações 
da ciência, serenidade e bom senso. e as-
sim também é na AFFeMg. Nesse sentido, 
chamamos atenção para o Relatório da Ad-
ministração, onde procuramos retratar as 
ações e adaptações que foram implemen-
tadas na entidade neste momento singular 
que atravessamos.
 para os servidores públicos, ativos, 
aposentados e os pensionistas, os últimos anos 
têm sido marcados por uma sequência de inin-
terruptos ataques a direitos e arrocho salarial. 
 em 2020, essa tendência se mante-
ve e se manifestou na mais agressiva e dura 
reforma da previdência que Minas já enfren-
tou em toda a sua história. 

 A reforma reduziu de forma expres-
siva o valor da remuneração, dos proventos 
e pensões em consequência do aumento 
da alíquota de contribuição, implementa-
da numa tabela progressiva que é uma das 
mais altas dentre os estados brasileiros.
 e não podemos esquecer: além de 
uma tabela absurdamente alta, o governo 
impôs alteração nas regras da pensão por 
morte, cuja consequência inevitável será a 
redução da renda e o empobrecimento das 
famílias dos servidores falecidos.
 Apesar das restrições impostas pela 
pandemia, a AFFeMg atuou fortemente, 
com firmeza e habilidade, na defesa dos in-
teresses de seus Associados e continua a agir 
agora na instância judicial, seja em relação à 
questão previdenciária, seja em relação aos 
demais direitos, como é o caso, por exem-
plo, das férias-prêmio que não estão sendo 
pagas desde 2014.  
 Assim, prestando bons e variados 
serviços e exercendo a representação e de-
fesa dos interesses dos Associados, do alto 
de suas sete décadas e uma história cons-
truída exclusivamente a partir da confiança 
de seus Associados, a AFFeMg é o nosso 
lugar, é aqui que cuidamos da luta e da vida! 
convidamos vocês a analisarem as contas, os 
gráficos, os indicadores e lembrarem que ali 
não há um centavo de dinheiro público, tudo 
é fruto do esforço coletivo, orientado pelo es-
pírito classista e a convicção de que a nossa 
força está na nossa coesão. 
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em cumprimento ao disposto no inciso VII do 
artigo 44, do estatuto social da AFFeMg, a diretoria 
executiva, representada pela diretora presidente, Ma-
ria Aparecida Neto lacerda e Meloni, submete a esse 
digno conselho de Administração e aos Associados, o 
presente Relatório da Administração e as demonstra-
ções contábeis e Financeiras referentes ao exercício 
de 2020.

em preliminar devemos registrar que 2020 foi 
o ano em que a AFFeMg completou 70 anos de exis-
tência, um marco de solidez, força e vitalidade que ad-
vém, essencialmente, da confiança de seus Associados 
garantindo condições para que a entidade cumpra seu 
objetivo institucional como dispõe o seu estatuto. O 
Balanço que passaremos a analisar a seguir, susten-
tado integralmente em recursos próprios, é a melhor 
expressão da pujança dessa entidade, orgulho de to-
dos os filiados.  

para comemorar os 70 anos, a diretoria pro-
gramou eventos sociais, culturais, esportivos, que 
aconteceriam ao longo do ano, em Belo Horizonte e 
nas diretorias Regionais, e pretendia envolver todos 
os Associados, inclusive dependentes, nas suas dife-
rentes preferências. dentre as realizações, e  sem dú-
vida a mais relevante, a entrega da colônia de Férias 
de cabo Frio, ampliada e reformada.  

para além desta realização patrimonial, após 
uma criteriosa avaliação da qualidade e abrangência 
dos serviços colocados à disposição dos Associados e 
seus dependentes, a diretoria procurou aprimorar e 
ampliar a oferta desses serviços e, o mais importante, 
ser pró-ativa na defesa dos direitos e dos interesses 
classistas, para o que contou com assessoria jurídica e 
parlamentar especializada.  

contudo, logo no início do mês de março, 
o mundo se viu diante da pandemia da covid-19, a 
maior e mais letal calamidade desde o século passado 
e cuja proteção, a única possível naquele momento, 
foi o isolamento e o distanciamento social.    

Antes mesmo da publicação do decreto esta-
dual de emergência sanitária, a AFFeMg iniciou as 
providências para adoção de protocolo sanitário vi-
sando proteger a saúde dos Associados, dos empre-
gados e de as pessoas do seu círculo de relações de 
trabalho. A primeira medida implementada foi a subs-
tituição do atendimento presencial pelo atendimento 
remoto, na sede, em Belo Horizonte, e nas diretorias 
Regionais. Todas as iniciativas e a forma como esta-
vam sendo adotadas foram amplamente divulgadas 
aos Associados por todos os meios disponíveis. Nesse 
processo, devemos assinalar dois aspectos determi-
nantes que garantiram a manutenção do atendimen-

to ao Associado: a pronta adaptação dos empregados 
para o trabalho remoto e a comunicação massiva, ver-
sátil e rápida.

Na relação trabalhista é importante destacar 
que as medidas de proteção individual para o enfren-
tamento à pandemia (traduzida na campanha “fique 
em casa”) e a imposição do isolamento social, o go-
verno federal aprovou leis e atos normativos,  visan-
do atender aos vários setores econômicos atingidos 
pela redução de demanda. em síntese, as principais 
medidas facultaram a redução de salário com redução 
de jornada e a suspensão temporária do contrato de 
trabalho. No primeiro semestre de 2020, a diretoria 
da AFFeMg analisou todas as alternativas legais dis-
poníveis, ponderou os efeitos de uma eventual ado-
ção dessas alternativas, no presente e no futuro, para 
a própria entidade e seus empregados e, em decisão 
unânime decidiu manter inalterados os contratos de 
trabalho, porém, antecipou férias coletivas e adotou 
o regime de compensação de horas para os emprega-
dos das colônias de férias, cuja atividade não é ade-
quada ao modo “home office”, instituindo o banco de 
horas, que será compensado até junho/2022, o que 
reduzirá a contratação de mão de obra temporária, 
sempre necessária nos períodos de alta temporada. 

 O Balanço Patrimonial da AFFEMG e relatórios 
complementares de 2020, tal como ocorre com qua-
se todos os demais setores econômicos e instituições, 
públicas e privadas, mostram que o distanciamento 
social e a prática do teletrabalho resultaram em al-
terações das rotinas operacionais das corporações. 
Na AFFeMg porém, os fundamentos que orientam a 
gestão patrimonial, administrativa e financeira, bem 
como as ações sociais e classistas da entidade, pro-
curaram manter fidelidade aos objetivos estatutários, 
orientadas por um atendimento rápido e personaliza-
do ao Associado.  

                       Em resumo, em 2020 tudo foi diferen-
te, mas a AFFeMg seguiu sua trajetória. em novo for-
mato, manteve a prestação de todos os seus serviços, 
acompanhou a tramitação dos projetos de interesses 
da classe, notadamente a Reforma da previdência, 
atuando politicamente junto aos parlamentares, tan-
to em nível federal como estadual; manteve a inter-
locução com a secretaria da Fazenda, o governo, a 
Assembleia legislativa, o Ipsemg e outras entidades 
de servidores. A diretoria executiva e Regionais e os 
conselhos de Administração e Fiscal mantiveram a 
agenda regular de trabalho em reuniões virtuais. 

 considerando as condições singulares desse 
momento, para o mundo, o país e, em particular, para 
a AFFeMg, apresentamos as principais ações regis-

 RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2020
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tradas no exercício de 2020. 

NOSSOS DESTAQUES:

Reuniões, encontros para debates de temas 
técnicos, integração e congraçamento 

Atendendo ao disposto no inciso IV, do artigo 
3º, do estatuto social, que prevê a promoção dessas 
atividades sociais, a AFFeMg realizou, no dia 14 de 
fevereiro de 2020, a celebração do aniversário de 70 
anos, com grande participação de Associados. A par-
tir de março, tendo em vista a eclosão da pandemia 
da covid-19 e as restrições sanitárias recomendadas 
pelas autoridades de saúde e impostas pelo poder 
público, como já apontado nesse relatório, a pro-
gramação social foi alterada, para suprimir a maior 
parte dos eventos programados e, quando possível, 
a atividade foi realizada em modo remoto, como por 
exemplo a “live” que marcou a confraternização de 
fim de ano. 

Atividades de bem estar, saúde e lazer

As colônias de férias funcionaram por um curto 
período ao longo do ano em razão de decretos, es-
taduais e municipais, que determinaram a suspensão 
das atividades no período de abril a agosto nas cida-
des onde estão localizadas. Quando liberadas, além 
da imposição de rígidos protocolos sanitários, com 
limitação de ocupação, que variou entre 30% a 50% 
da capacidade, e outras normas de controle, a dire-
toria da AFFeMg, visando garantir segurança e pre-
servar a saúde dos Associados e empregados, adotou 
um protocolo próprio que envolveu adequações nas 
instalações das cozinhas, refeitórios,  áreas de lazer e 
convivência, afixação de cartazes e sinalizações para 
orientação dos hóspedes, elaboração de vídeos pe-
dagógicos, realização de reuniões e treinamento dos 
empregados. As confraternizações, festas, o encon-
tro do Fisco e os jogos AFFeMg foram cancelados. A 
AFFeMg manteve inalterado o patrocínio ao plano de 
saúde FuNdAFFeMg, garantindo a regularidade na 
obrigação estatutária de entidade instituidora e pa-
trocinadora.

Atividades sociais, assistenciais e classistas

As despesas que compõem o total desta conta 
contábil foram integralmente realizadas e constituem 
uma relevante prestação da AFFeMg, como o serviço 
social e a Assistência jurídica, atividades destinadas a 
reivindicações e defesa de direitos na esfera adminis-
trativa e jurídica dos Associados, ativos, aposentados 
e dos pensionistas, em cumprimento aos incisos II e III, 
do artigo 3º, do estatuto social. 

Gestão Administrativa e Financeira:

As despesas administrativas e financeiras da 
AFFeMg apresentaram desempenho satisfatório, 
devendo ser assinalado que a suspensão do atendi-

mento presencial e o fechamento das unidades da 
sede e diretorias Regionais resultaram em queda de 
algumas despesas operacionais, como energia elé-
trica, água/esgoto e outras, reduzindo o percentual 
de comprometimento deste item de despesa sobre 
a receita total.

Indicadores de balanço

1. A capacidade de pagamento de compromis-
sos financeiros e de aumento do capital de giro está 
representado pelo indicador de 1,60, ou seja, para 
cada R$ 1,00 de dívida a AFFeMg dispõe de R$ 1,60 
em caixa.

2.  O índice de endividamento está em 7,5%, ou 
seja, apenas 7,5% do patrimônio social da AFFeMg é 
suficiente para o pagamento de todo o passivo da en-
tidade. Ou, interpretando sob outro ângulo, de todo o 
patrimônio social, 92,5% constitui patrimônio próprio 
da entidade.  

3.  A rentabilidade, que é demonstrada na capa-
cidade de investimento da entidade, esse indicador é 
10,7%, ou seja a cada ano, podemos investir até 10,7% 
de todo o ativo, apenas com o superávit do exercício.

4.  O ativo permanente da AFFeMg está na 
ordem de R$ 63,9 milhões de reais, sem considerar 
a correção monetária, nem qualquer outra forma 
de atualização, o que é vedado pela Receita Federal 
desde 1996. Tal avaliação corresponde ao valor total 
da última reavaliação patrimonial realizada em 2010 
acrescida apenas do custo dos investimentos realiza-
dos neste período. 

ATIVIDADES SOCIAIS E CLASSISTAS:

  1. A Diretoria participou virtualmente de todas 
as reuniões do conselho deliberativo da FeBRAFITe 
e, da mesma forma, junto com a Federação e demais 
entidades de representação de servidores públicos, 
participou também dos atos de mobilização relacio-
nados com a Reforma Administrativa e Tributária em 
tramitação no congresso Nacional, articulou e buscou 
apoio político para medidas de defesa dos interesses 
da classe.    

2.Ainda no campo da representação classista, a 
diretoria promoveu e participou de reuniões, audiên-
cias públicas, “webinários” e encontros políticos, pre-
senciais e virtuais, na Assembleia legislativa, articu-
lando apoio contra as Reformas Administrativa, previ-
denciária e sindical encaminhada pelo governo esta-
dual. em conjunto com outras entidades de servidores 
estaduais, notadamente com o FOMcATe - Fórum 
Mineiro das carreiras Típicas do estado, (entidades 
que representam os Magistrados, Ministério público, 
defensores públicos e procurados do estado), articu-
lou a defesa e aprovação de emendas para reduzir os 
danos advindos da Reforma da previdência atenden-
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do os interesses dos Associados ativos, aposentados 
e dos pensionistas devendo se destacar o importante 
trabalho da assessoria parlamentar contratada pelas 
entidades, AFFeMg e sindifisco-Mg.   

3.Na agenda mensal da AFFeMg, foram reali-
zadas reuniões com a diretoria executiva e Regionais. 

 4.Os temas de interesse geral da classe, como 
a correção do valor do ponto/gepI,  concurso para Au-
ditor Fiscal, pagamento de férias prêmio em espécie 
aos aposentados, entre outros, foram tratados em vá-
rias reuniões com o secretário da Fazenda de Mg e o 
corpo diretivo da seF, e também contou com o supor-
te da assessoria parlamentar.

5.Os eventos que compõem a agenda social da 
AFFeMg, na sede e nas diretorias Regionais, foram 
cancelados, sendo mantida apenas a confraternização 
de fim de ano, com participação virtual dos Associados 
de todo o estado e incluiu uma importante iniciativa 
de caráter solidário, a doação de equipamentos de 
proteção Individual – epI para 21 hospitais filantrópi-
cos de Minas, que contou com o aporte de recursos da 
AFFeMg e o apoio do sindifisco-Mg, coopsef, Recei-
ta solidária e Fundaffemg. A ação recebeu ampla co-
bertura da imprensa, em Belo Horizonte e nas demais 
cidades onde se localizam os hospitais beneficiados. 

6.em parceria com a cOOpseF, a AFFeMg 
continuou apoiando as atividades do “coral Melodia”, 
cujas atividades continuaram a acontecer adaptadas 
para o modo virtual. 

7.A AFFeMg manteve o apoio institucional à 
Associação “Receita solidária”, entidade de natureza 
filantrópica, constituída de servidores da secretaria 
da Fazenda de Minas gerais. 

8.Ao longo do ano, o serviço social prestou 
1.295 atendimentos aos Associados, em diferentes 
modalidades de serviços: acompanhamento em pe-
rícias médicas, orientação e formação de processos 
de isenção de imposto de renda, acompanhamento 
e orientação em processos de concessão, atualização 
de pensões e aposentadorias, licenças para tratamen-
to de saúde, visitas domiciliares, recebimento de pe-
cúlios e seguros, entre outros.

9.A assistência jurídica prestada pelo escritó-
rio “Borges e Hasenclever sociedade de Advogados”, 
contratado pela AFFeMg, manteve ininterrupto o 
atendimento aos Associados em mais de 3.000 ações, 
coletivas e individuais.

10.desde 2019, o setor de comunicação da 
AFFeMg já vinha implementando novas formas de 
comunicação em redes, ampliando os meios e adotan-
do novas tecnologias. esse processo foi fundamental 
para que a entidade, no contexto do distanciamento 
social e teletrabalho, pudesse se manter ativa e em 

conexão com os Associados e dependentes. 

11.A AFFeMg é membro fundador do coletivo 
de entidades denominado “Frente Mineira popular em 
defesa da previdência social” e do FOMcATe – Fó-
rum Mineiro das Carreiras Típicas do Estado.    

ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS:

  1.Finalização e entrega da obra de reforma 
e ampliação da colônia de Férias em cabo Frio/Rj, 
bem como a manutenção e melhorias nas diretorias 
Regionais e das colônias de Férias de guarujá/sp e 
cabrália/BA. 

2.Aquisição, para substituição, ampliação de 
recursos de tecnologia e melhoria dos trabalhos, de 
equipamentos de informática e telefones celulares na 
sede e diretorias Regionais.

3.Realização de reuniões com os empregados, 
em modo virtual e presencial, para orientação e trei-
namento relacionado com as medidas preventivas ne-
cessárias, observando o protocolo sanitário adotado, 
bem como as novas rotinas nas atividades administra-
tivas, financeiras, prestação de serviços da AFFeMg, 
FuNdAFFeMg e da FIscO corretora, segundo o novo 
formato de atendimento remoto.

4.No setor corporativo foram ampliados os 
convênios, incluindo drogarias para desconto na 
compra de medicamentos, a rede do laboratório 
Hermes pardini, em todo o estado, para realização 
de testes relacionados à cOVId-19. Foram renova-
das as linhas corporativas de Telefonia celular da 
operadora TIM. Nesse caso a AFFeMg praticou o 
atendimento presencial agendado, na sede ou nas 
residências dos Associados, para entrega dos apare-
lhos solicitados. 

estas são, em síntese, as principais atividades 
realizadas no exercício de 2020. sem prejuízo do fiel 
cumprimento dos objetivos estatutários, notadamen-
te congregar e representar os Auditores Fiscais da 
Receita estadual, os investimentos sociais e classistas 
correspondem, em volume e grandeza, juntamente 
com os investimentos patrimoniais, um equilíbrio que 
confirma a força e a prosperidade da Associação, que 
estão retratadas nos indicadores de balanço.    

para assegurar a transparência dos atos de ad-
ministração, a participação e o controle dos Associa-
dos, o que só é possível mediante a garantia do direito à 
informação, todas as medidas implementadas pela di-
retoria foram amplamente divulgadas no jornal “AFFe-
MG 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 2020- Valores em R$
ATIVO 31/12/2020 31/12/2019 PASSIVO 31/12/2020 31/12/2019
CIRCULANTE 6.944.597 4.246.994 CIRCULANTE 5.318.395 4.646.723
Disponibilidades 2.952.457 345.271 Fornecedores 397.313 952.071
Contraprestações a receber 2.704.701 2.740.289 Obrigações Preferenciais 293.417 294.316
Pro-labore - Seguradora 1.083.793 1.014.657 Obrigações Tributárias 85.638 58.071
Adiantamentos 59.216 70.315 Seguros a repassar 3.775.169 2.400.059
Almoxarifado 50.564 56.018 Provisões e Encargos Trabalhistas 512.176 494.658
Outras contas ativas 93.867 20.444 Credores diversos 254.682 447.549
NÃO CIRCULANTE 65.390.387 59.909.084 NÃO CIRCULANTE 84.526 346.162
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 1.480.304 6.053.601 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 84.526 346.162
Fundos de reservas vinculados 1.248.000 5.626.000 Receitas antecipadas - Colon. Férias 74.497 106.657
Contraprestações a receber - Jurídica 201.352 167.172 Depósitos Judiciais 10.029 239.505
Depósitos Judiciais 10.029 239.505 PATRIMÔNIO SOCIAL 66.932.064 59.163.192
Devedores Diversos 20.923 20.923 Patrimônio Social 5.267.869 5.267.869
INVESTIMENTOS 195.414 142.245 Reserva de Reavaliação 16.851.110 16.851.110
IMOBILIZADO / INTANGÍVEL 63.714.669 53.713.239 Superávit acumulado 37.044.213 32.335.153
TOTAL DO ATIVO 72.334.984 64.156.078 Resultado do Exercício 7.768.871 4.709.060

TOTAL DO PASSIVO 72.334.984 64.156.078

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO APURADO 
PARA O EXERCÍCIO DE 2020 Valores em R$ 1,00

Exercício 
de 2020

Exercício 
de 2019

RECEITAS 21.679.931 22.285.668

Contribuições de Associados 11.468.528 11.471.842

Pro-Labore - Seguros 7.621.861 7.120.225

Publicidades 1.200 29.400

Aluguéis de Imóveis 144.348 28.891

Diárias - Colônias de Férias 884.789 1.599.535

Recup. de custos - Colônias e Centro 
Conv.

(3.213) 186.583

Recuperação de despesas - Rateios 1.288.394 1.400.141

Receitas Financeiras 123.971 448.992

Resultado de participação societária 53.708 59

Outras 96.345 -

DESPESAS (13.911.060) (17.576.608)

Pessoal (6.973.937) (6.809.656)

Administrativas (6.565.493) (10.228.142)

Financeiras (591) (1.190)

Tributárias (371.038) (537.619)

SUPERÁVIT APURADO NO EXERCÍCIO 7.768.871 4.709.060

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXAS DO
EXERCÍCIO DE 2020 Comparativo com 2019 - Valores em R$1,00

Exercício de 
2020

Exercício de 
2020

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Superávit apurado no exercício 7.768.871 4.709.060
Contas de resultado credoras 21.679.931 22.799.322
Contas de resultado devedoras -13.911.060 -18.090.262
Ajustes ao Superávit:  (não afetaram o caixa) 765.726 710.210
Despesas de depreciação 679.857 710.269
Equivalëncia patrimonial 53.708 -59
Apropriação de receitas antecipadas 32.160 0
Variações patrimoniais:  (afetaram o 
resultado/receitas e despesas)

4.860.755 3.601.591

Contas a receber 35.588 1.381.229
Pro-labore - Seguradora -69.136 -374.135
Almoxarifado 5.455 -7.270
Outras contas ativas -62.324 15.273
Outras contas ativas a longo prazo 4.573.297 1.609.498
Fornecedores -554.758 553.211
Obrigações preferenciais -899 146.881
Seguros a repassar 1.375.110 35.355
Provisões trabalhistas 17.518 61.772
Credores diversos -165.300 74.805
Outras obrigações a longo prazo -293.797 104.974
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS 
ATIVIDADES OPERACIONAIS

13.395.351 9.020.861

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Imobilizados e intangível líquidos -10.681.287 -12.943.081

Investimentos -106.878 -0
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE 
INVESTIMENTO

-10.788.165 -12.943.081

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE 
FINANCIAMENTO

0 0

AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E 
EQUIVALENTES DE CAIXA

2.607.186 -3.922.221

VARIAÇÃO LÍQUIDA DAS DISPONIBILIDADES 2.607.186 -3.922.221
Caixa e equivalentes de caixa no início do período 345.271 4.267.491
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período 2.952.457 345.271
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DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL PARA O EXERCÍCIO 
FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 - Comparativo com 31/12/2019 - Valores em R$1,00

Patrimônio Social Reserva de Reavaliação Superávits Acumulados Total
Saldo em 31.12.2018 37.539.252 16.914.880 0 54.454.132
Realização parcial da reserva de reavaliação 0 -63.771 63.771 0
Superávit do exercício 0 0 4.709.060 4.709.060
Transferência para patrimônio social 4.772.831 0 -4.772.831 0
Saldo em 31.12.2019 42.312.083 16.851.110 0 59.163.192
Realização parcial da reserva de reavaliação 0 -267.232 267.232 0
Superávit do exercício 0 0 7.768.871 7.768.871
Transferência para patrimônio social 8.036.103 0 -8.036.103 0
Saldo em 31.12.2020 50.348.186 16.583.878 0 66.932.064

   RESULTADO GERENCIAL POR CENTRO DE CUSTOS PARA O EXERCÍCIO DE 2020 Valores em R$1,00

Administrativo Assistencial Lazer  Totais 
RECEITAS 20.805.233  -    1.170.208  21.975.441
Contribuições de Associados  11.468.528  -    - 11.468.528
Pro-Labore - Seguros 7.621.861 - - 7.621.861
Publicidades 1.200 - - 1.200 
Aluguéis de Imóveis 144.348 - - 144.348
Diárias - Colônias de Férias - - 884.789 884.789
Revenda de Mercadorias 6.877 - 285.419 292.297
Recuperação de Despesas - Rateios 1.288.394 - - 1.288.394
Receitas Financeiras 123.971 - - 123.971
Outras receitas 150.054 - - 150.054
DESPESAS (7.606.588) (3.493.915) (3.106.068) (14.206.570)
Custo de mercadorias vendidas (13.796) - (281.714) (295.510)
Pessoal (2.639.259) (2.460.453) (1.874.225) (6.973.937)
Serviço de Terceiros (489.937) (313.286) (86.899) (890.122)
Administrativas (4.193.487) (683.739) (798.145) (5.675.370)
Financeiras (451) (64) (76) (591)
Tributárias  (269.657)  (36.373)  (65.009)  (371.038)
SUPERÁVIT/(DÉFICIT) NO EXERCÍCIO 13.198.646 (3.493.915) (1.935.860) 7.768.871

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

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, declara-
da de utilidade pública pelo decreto estadual nº 11.973, de 
17 de julho de 1969, com prazo de duração indeterminado 
e registrado no cartório de Registro civil das pessoas jurí-
dicas 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 Re-
ceita estadual de Minas gerais, ativos e aposentados e ainda:
1.Zelar, em harmonia com o sindicato dos Fiscais e Agentes 
Fiscais de Tributos do estado de Minas gerais (sINdIFIscO-
-MG), pelos legítimos interesses da classe fiscal;
2.Representar os servidores fiscais perante o Poder Judi-
ciário 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 fis-
cal falecido, administrativa e judicialmente;
4.Promover o congraçamento entre os funcionários fiscais, 
promovendo 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 instrumentos similares, em condições 
que beneficiem os associados.
6.Manter intercâmbio com entidades congêneres na-
cionais e estrangeiras, incrementando a troca de infor-
mações técnicas e jurídicas relativas às carreiras, cargos, 
funções, assuntos econômicos e fiscais, com objetivo de 
promover integração, congraçamento e de oferecer sub-
sídios para a promoção funcional da classe;
7.colaborar com a administração pública, quando neces-
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sário;
8.protestar e agir solidariamente, por todos os meios le-
gais, contra fatos ou atos que firam, direta ou indireta-
mente, interesses dos associados, independentemente 
de pedido ou reclamação.

2.  APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES 
CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas 
em conformidade com a legislação aplicável e estão apre-
sentadas de forma comparativa com as do exercício findo 
em 31 de dezembro de 2019, sendo que os valores estão 
apresentados em reais - R$1,00.

3.  PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
As principais diretrizes contábeis adotadas na ela-

boração 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 aquisi-
ção, deduzido das depreciações que são calculadas pelo 
método linear, a taxas que levam em consideração a vida 
útil econômica dos bens. está registrado pelo custo corri-
gido monetariamente até dezembro de 1995, sendo que a 
partir de 1996, com o advento da lei 9249/95, o imobiliza-
do deixou de ser corrigido.
d)Os demais ativos e passivos circulantes e de longo prazo são 
demonstrados por valores de realização ou de exigibilidade.
e)Incidências e isenções tributárias:

A entidade se considera isenta de tributação para 
o Imposto de Renda da pessoa jurídica - IRpj e da contri-
buição social - csll sobre a totalidade das suas receitas 
e resultados;

A entidade se considera isenta da contribuição 
para a cOFINs sobre todas as receitas;

A contribuição para o pIs é recolhida na base de 
1% sobre a folha de pagamento e a AFFeMg se considera 
isenta em relação às demais receitas;

O INss sobre Folha de pagamento e demais encar-
gos trabalhistas são apurados mensalmente sobre a folha 
de pagamento e calculados nos termos da legislação;

A entidade se considera isenta de tributação para 
o IcMs e Iss sobre todas as receitas.

4. DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS
O saldo em 31/12/2020 no valor de R$2.952.457 

(em 2019 de R$345.271) está representado pelos movi-
mentos financeiros de caixa, bancos e aplicações finan-
ceiras da sede, das diretorias Regionais e das colônias de 
Férias na data do Balanço, tendo a seguinte composição:
conta 31/12/2020 31/12/2019
Caixa – fundo fixo 12.179 41.781
Bancos conta movimento 86.696 28.540

Valores em trânsito (712) 750
Aplicações Financeiras em renda fixa 2.854.294 274.200
saldo das disponibilidades 
financeiras em curto prazo

2.952.457 345.271

5. CONTAS A RECEBER - Registra, principalmen-
te, o saldo de contas a receber junto aos associados da 
AFFeMg até a data base de 31/12/2020, incluindo as con-
tribuições dos associados, entre outras.
conta 31/12/2020 31/12/2019
Mensalidades AFFeMg, prêmios de 
seguros de vida e outras consignações

2.704.701 2.740.289

saldo de contraprestações a receber 2.704.701 2.740.289

6. PRO-LABORE SEGURADORA - O saldo em 
2020 no valor de R$1.083.793 (em 2019 de R$1.014.657), 
refere-se ao pro-labore a receber da cOMpANHIA VeRA 
cRuZ seguRAdORA e IcATu HARTFORd seguROs.

7. ALMOXARIFADO - O saldo em 2020 no valor 
de R$50.564 (em 2019 de R$56.018), refere-se ao bens em 
almoxarifado inventariados na data de 31/12/2020, estan-
do composto, principalmente, por material de escritório, 
limpeza, manutenção, alimentos, bebidas, entre outros.

8. FUNDOS PECUNIÁRIOS VINCULADOS- 
O saldo em 2020 no valor de R$1.248.000 (em 2019 de 
R$5.626.000), refere-se ao fundo pecuniário vinculado 
constituido pela AFFeMg a partir de 31/12/2017, que objeti-
va reservar recursos financeiros para a realização de inves-
timentos patrimoniais e investimentos sociais de conformi-
dade com os interesses dos associados, conforme descrito:

conta 31/12/2020 31/12/2019
Fundo de Investimento patrimonial 999.000 4.501.000
Fundo pecuniário de Investimento 
social

249.000 1.125.000

saldo 1.248.000 5.626.000

A constituição deste recurso originou-se de trans-
ferência das aplicações financeiras de curto prazo da 
AFFEMG, sendo que a contabilidade efetuou a reclassifi-
cação para operação de longo prazo tendo em vista a ca-
racteristica vinculada para os respectivos fundos.

A diretoria da AFFeMg destacou pela importância 
e conveniência na constituição destes fundos de reservas, 
como forma de assegurar a maior transparência na utili-
zação dos recursos destinados à realização destes objeti-
vos, quais sejam, (I) Investimento patrimonial que, neste 
momento, é a ampliação e melhoramento da colônia de 
Férias de cabo Frio, cujo valor será equivalente 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 alte-
rados ou remanejados à critério da diretoria da AFFeMg.
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9. CONTRAPRESTAÇÕES A RECEBER – CO-
BRANÇA JURÍDICA – saldo refere-se a contas a receber 
em atraso de mensalidades, cuja cobrança esteja sendo 
efetuada diretamente pela área jurídica da AFFeMg, con-
forme descrito:

conta 31/12/2020 31/12/2019
cobrança jurídica 233.433 167.172
(-) provisão para créditos de 
liquidação duvidosa

(32.081) 0

saldo 201.352 167.172

10. INVESTIMENTOS 
estão assim demonstrados:

Valores em R$ Exercício findo em
participações societárias 31/12/2020 31/12/2019
AFFeMg prestadora de serviços ltda. 156.413 102.705
cOOpseF 39.001 36.196
direito de uso 0 3.344
Saldo final 195.414 142.245

A-INVESTIMENTO NA AFFEMG 
PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA.
Exercício findo em 31.12.2020 31.12.2019
patrimônio líquido da empresa 
AFFeMg prestadora de serviços ltda.

156.417 102.707

percentual de participação da AFFeMg 99,9978% 99,9978%
patrimônio líquido Ajustado 156.413 102.705
Resultado apurado de equivalência 
patrimonial

53.708 59

11. IMOBILIZADO / INTANGÍVEL
está assim constituído: Valores 

em R$
Exercício findo em

Taxas de 
deprec./
Amort.

31/12/2020 31/12/2021

Terrenos - 13.105.967 13.105.967
Edificações diversos 29.721.026 29.721.426
Maquinas e 
equipamentos 10 1.418.457 1.199.228

Móveis e utensílios 10 2.382.921 2.087.666
Veículos 20 289.090 289.090
computadores e 
periféricos 20 448.373 418.037

direito de uso de 
software 20 89.573 89.573

direito de uso de 
telefônico 20       -         -   

Marcas, direitos e 
patentes 20 2.393 2.393

Instalações 10 125.447 125.447
Biblioteca 5 1.136 1.136
Imobilizações em 
andamento - 25.907.092 15.770.225

depreciação e amortiz. 
acumulada   -9.776.805 -9.096.947

Total – R$  63.714.669 53.713.239

A-Teste de recuperabilidade em 2018
A diretoria da AFFeMg, em atendimento ao pre-

visto na lei 11.638/07, cpc 01 – Redução ao Valor Recupe-

rável de Ativos, deliberação cVM 527, NBc T 19.10, apro-
vada pela Resolução 1.110/07, Resolução cFc nº. 1.055/05 
e alterações posteriores do pronunciamento técnico cpc 
27 – Ativo 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 
necessário qualquer lançamento contábil para redução 
dos valores contabilizados.

Quanto às taxas de depreciação/amortização apli-
cadas ao ativo imobilizado e intangível, a administração 
entende que são as mesmas que já vinham sendo pratica-
das 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 
alvenaria contendo área total de 750 
m2, localizado na região central

30/11/2018 5.600.000,00

porto 
seguro BA

Terreno em santa cruz de cabrália, me-
dindo 5.000 m2, com área construída 
de 3.140 m2, possuindo 62 apartamen-
tos completo, mais lazer e restaurante.

10/11/2018 5.445.973,00

uberlândia

    Mg

Imóvel localizado na região central, 
com terreno 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 
medindo 357,2 m2, com edificação 
medindo 153,06 m2.

30/11/2018 465.000,00

g. Valadares

Mg

casa situada no Bairro esplanada, 
com terreno medindo 396 m2 e edi-
ficação sem determinação da área 
construída.

30/11/2018 750.000,00

p. de caldas
Mg

Imóvel localizado no Bairro jardim do 
ginásio, com terreno medindo 360 m2 
e área construída 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 construída medindo 262,5 m2.

30/11/2018 1.484.451,00

sete lagoas
Mg

Imóvel localizado no Bairro santa lu-
zia, com terreno medindo 397,2607 m2 
e área construída 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 
construída 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 construída medindo 404,32 m2.

30/11/2018 1.302.283,00

divinópolis
Mg

Imóvel localizado no Bairro jardim capi-
tão 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, medin-
do 1.134 m2, com área construída de 
2.634 m2, possuindo 36 apartamentos 
completo, mais lazer e restaurante.

08/11/2018 9.500.000,00
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uberaba
Mg

Imóvel localizado no Bairro Vila Olím-
pica, 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,  me-
dindo 5.257 m2, com área construída 
sem determinação da metragem, 
possuindo 36 cabanas, mais prédio co-
mercial, lazer e restaurante.

30/11/2018 3.992.328,00

Belo 
Horizonte

Mg

edifício sede da AFFeMg, comparti-
lhado com FuNdAFFeMg em 50% 
para cada entidade, localizado no 
Bairro Funcionários, com 10 pavimen-
tos de andares corridos, mais térreo e 
2 subsolos 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 in-
vestidos estão registrados como imobilizações em anda-
mento e mantidos nesta rubrica até a finalização da obra, 
quando serão transferidos para a conta de edificações e 
depreciados de conformidade com a vida útil do imóvel.

c-evolução dos investimentos na obra da colônia 
de Férias de cabo Frio:
Ano Valor investido em R$
2017 472.717
2018 2.617.042
2019 12.680.465
2020 10.136.868
TOTAl 25.907.092

12. FORNECEDORES
O saldo em 2020 no valor de R$397.313 (em 2019 

de R$952.071), refere-se à movimentação em aberto com 
fornecedores diversos na data do balanço.

13. OBRIGAÇÕES PREFERENCIAIS
As obrigações preferenciais em 2020 no valor de 

R$293.417 (em 2019 de R$294.316), estão representadas 
na data do balanço pelos compromissos passivos junto a 
empregados, autônomos e tributos.

14. SEGUROS A REPASSAR
Os seguros a repassar em 2020 no valor de 

R$3.775.169 (em 2019 de R$2.400.059), estão represen-
tados pelas consignações passivas principalmente com a 
cOMpANHIA VeRA cRuZ seguRAdORA.

15. PROVISÕES E ENCARGOS TRABALHISTAS
O saldo das provisões e encargos trabalhistas em 

2020 no valor de R$512.176 (em 2019 de R$494.658) refe-
rem-se a férias e encargos de INss, FgTs e pIs incidentes 
sobre tais verbas.

16. CREDORES DIVERSOS
O saldo junto a credores diversos em 2020 no valor 

de R$254.682 (em 2019 de R$447.549), está representado 

principalmente por fornecedores diversos, diárias anteci-
padas e valores a classificar.

17. RECEITAS ANTECIPADAS LP
As receitas antecipadas de longo prazo em 2020 

referem-se às antecipações de recebimentos para utiliza-
ção das colônias de Férias de cabo Frio, porto seguro e de 
guarujá sp no valor de R$74.497 (em 2019 de R$106.657).

18. PATRIMÔNIO SOCIAL
O patrimônio social apresentou os seguintes valores:

patrimônio
social

Reserva de
Reavaliação

superávits
Acumulados

Total

saldo em 
31.12.2018

37.539.252 16.914.880 0 54.454.132

Realização 
parcial da 
reavaliação

0 (63.771) 63.771 0 

superávit do 
exercício

0 0 4.709.060 4.709.060

Transferência 
para 
patrimônio 
social

4.772.831 0 (4.772.831) 0 

saldo em 
31.12.2019

42.312.083 16.851.110 0 59.163.192

Realização 
parcial da rea-
valiação

0 (267.232) 267.232 0 

superávit do 
exercício

0 0 7.768.871 7.768.871

Transferência 
patrimônio 
social

8.036.103 0 (8.036.103) 0 

saldo em 
31.12.2020

50.348.186 16.583.878 0,00 66.932.064

19. 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

31/12/2020 38 22 52 112

20. EFEITOS DA COVID-19 
O exercício de 2020 representou período atípico 

por conta do surgimento e disseminação da cOVId-19, 
classificada pela Organização Mundial de Saúde - OMS 
como pandemia.

A evolução desta doença pelo mundo modificou a 
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REPRESENTATIVIDADE DAS RECEITAS EM 2020 REPRESENTATIVIDADE DAS DESPESAS EM 2020

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL EVOLUÇÃO DO CAPITAL DE gIRO CIRCULANTE                                  
INCLUINDO fUNDOS DE RESERVAS VINCULADOS

rotina operacional e financeira de todas as empresas, em 
todos os segmentos econômicos, modificando projeções 
de balanços, metas, investimentos, diminuição da empre-
gabilidade, aumento dos níveis de endividamento e outras 
ocorrências que impactaram as contas e os resultados.

diante deste cenário de repercussão mundial 
tanto no setor público como no privado e com conse-
quências de difícil previsibilidade, os Administradores 
da AFFeMg realizaram o monitoramento dos riscos 
inerentes à cOVId-19 que pudessem afetar a saúde dos 
Associados e dos seus colaboradores Internos e imple-
mentaram as seguintes medidas protetivas para mini-
mização destes impactos, objetivando o distanciamento 
social por meio da redução dos contatos entre pessoas e 
assim retardar a velocidade da disseminação viral:

suspensão dos atendimentos presenciais em to-
das as unidades da AFFeMg;

Implementação de novas rotinas administrativas 
e de controles financeiros que passaram a ser desenvol-
vidas para a maior parte do colaboradores em suas pró-
prias residências na modalidade “home office”;

Antecipação das férias coletivas para o período 
de abril de 2020, início do período crítico da pandemia, 
seguindo as exigências previstas na legislação trabalhista;

decisão administrativa para manter a emprega-
bilidade dos empregados de todas as unidades, inclusive 
colônias de Férias, evitando assim a extensão do caos 
social instaurado no Brasil para os colabores internos;

A diretoria executiva da AFFeMg, após análises 
das alternativas legais para redução de jornada/salário, 
suspensão de contrato de trabalho, entre outras solu-
ções aprovadas pelo congresso Nacional para mitigar 
as dificuldades das empresas, optou por manter a regu-
laridade e a integralidade da folha, com todos os direitos 
trabalhistas.

Aproveitar o momento de interrupção das ativi-
dades das colônias de Férias para realizar manutenções 
preventivas, tais como reforma do piso do restaurante, 
automação de sistema de aquecimento solar, reestrutu-
ração de rede Wi-Fi, pintura, sistemas de coifas e exaus-
tores, revisão de estruturas elétricas e hidráulicas, troca 
de sistemas de alarme e bomba de incêndio e sensores 
de fumaça, entre outros;

Implantação de rígido protocolo sanitário que en-
volveu a adequação e reforma de instalações, compra de 
rouparia, protetores de colchões, novos vasilhames, lixei-
ras com pedal, protetores para balcões e mesas, dispen-
sadores de álcool gel, entre outras medidas, aquisição de 
equipamentos de proteções individuais e treinamento de 
pessoal, objetivando atender as recomendações das au-
toridades sanitárias e decretos estaduais e municipais;

suspensão das atividades associativas, culturais, 
esportivas e cancelamento de todos os eventos tradicio-
nalmente realizados pela AFFeMg para evitar o envolvi-
mento e participação dos Associados nas atividades da 
AFFeMg, manter o distanciamento social recomendado 
pelas autoridades sanitárias e diminuir a possibilidade de 
contaminação.

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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DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 
2020 - Comparativo com 2019 (Valores em R$)

31/12/2020 31/12/2019
Receita Bruta de Serviços  1.182.082,77  1.186.067,14 
Prestação de serviços  1.182.082,77  1.186.067,14 
(-) Deduções da Receita
PIS  (19.507,40)  (19.589,84)
COFINS  (89.857,05)  (90.262,62)
ISSQN  (29.552,08)  (29.651,66)
Devoluções  -    -   

(138.916,53)  (139.504,12)
Receita Líquida de Serviços  1.043.166,24  1.046.563,02 
Despesas com pessoal  (831.649,17)  (944.871,10)
Despesas Gerais e de Manutenção  (138.559,65)  (103.546,20)
Despesas tributárias  (2.157,33)  (1.434,15)
Outras receitas operacionais

 (972.366,15)  (1.049.851,45)
Resultado financeiro líquido
Receitas financeiras  607,08  3.531,70 
(-) Despesas financeiras  (735,02)  (184,20)

(127,94)  3.347,50 
Resultado antes do IRPJ e CSLL 70.672,15 59,07 
I.R.P.J. (10.600,82) -
C.S.L.L. (6.360,49) -

(16.961,31) -
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO 53.710,84 59,07

DEMONSTRAÇÃO  DO  FLUXO  DE  CAIXA  PELO  
MÉTODO  INDIRETO  PARA  O  EXERCÍCIO FINDO EM 
31/12/2020 - Comparativo com 2019 (Valores em R$)

31/12/2020 31/12/2019
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Resultado do Exercício 53.710,84 59,07
Contas de resultado credoras 1.043.773,32 1.050.094,72
Contas de resultado devedoras (990.062,48) (1.050.035,65)
Ajustes as sobras/perdas líquidas: (não afetaram o caixa) (3.926,19) (4.287,84)
Despesa com Depreciação/Amortização (3.926,19) (4.287,84)
Ajuste de exercício anterior - -
Variações patrimoniais:  (afetaram o resultado/
receitas e despesas)

(4.385,99) (87.513,69)

Clientes (19.370,50) (61.715,55)
Almoxarifado (180,36) (395,22)
Outros Direitos a Curto Prazo (11.253,81) (19.943,66)
Outros Direitos a Longo Prazo 0,00 0,00
Fornecedores 7.419,62 161,02
Outras Obrigações a Curto Prazo 19.141,26 (5.620,28)
Outras Obrigações a Longo Prazo (142,20) -
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS 
ATIVIDADES OPERACIONAIS

45.398,66 (91.742,46)

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Aquisições líquidas de imobilizado e intangível 7.694,38 5.187,69
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 7.694,38 5.187,69

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO - - 
Aumento líquido de caixa e de equivalentes de caixa 53.093,04 (86.554,77)
Variação Líquida das Disponibilidades 53.093,04 (86.554,77)
Caixa e equivalentes de caixa no início do período 7.715,46 94.270,23
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período 60.808,50 7.715,46

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA O EXERCÍCIO 
FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 - Comparativo com 2019 (Valores em R$)

Capital Social Reserva de Lucros Lucros (Prejuízos) Acumulados Total
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 - 109.515,16
Lucro Líquido do Exercício 0,00 0,00 53.710,84 53.710,84
Transferência para Reservas 0,00 53.710,84 (53.710,84) 0,00
Saldos em  31 de Dezembro de 2020 40.000,00 123.226,00 - 163.226,00

BALANÇO PATRIMONIAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020 - Comparativo com 2019 (Valores em R$)
31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019

ATIVO PASSIVO
CIRCULANTE 349.218,39 265.320,68 CIRCULANTE 193.412,44 166.851,56
Caixa 679,52 679,52 Fornecedores 11.690,22 4.270,60
Bancos - conta movimento 10,00 10,00 Salários a pagar 24.410,20 23.618,11
Aplicações financeiras 60.118,98 7.025,94 Obrigações fiscais e sociais 30.900,09 37.913,54
Clientes 156.117,05 136.746,55 Provisões trabalhistas 55.611,04 44.996,58
Almoxarifado 750,87 570,51 Adiantamento de Clientes 70.800,89 56.052,73
Impostos a recuperar 121.960,30 113.698,29 Outros credores - -
Outras contas ativas 9.581,67 6.589,87 - -
NÃO CIRCULANTE 28.104,30 31.872,49 NÃO CIRCULANTE 20.684,25 20.826,45
REALIZAVÉL A LONGO PRAZO 18.394,29 18.394,29 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 20.684,25 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 8.761,00 8.903,20
INVESTIMENTOS 2.114,45 2.114,45 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 163.226,00 109.515,16
Participações por Incentivos Fiscais 2.114,45 2.114,45 Capital social 40.000,00 40.000,00
Reserva de Lucros 123.226,00 69.515,16
IMOBILIZAÇÕES EM USO 7.595,56 10.604,72
INTANGÍVEL - 759,03
TOTAL DO ATIVO 377.322,69 297.193,17 TOTAL DO PASSIVO 377.322,69 297.193,17

FISCO CORRETORA DE SEGUROS LTDA
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AFFEMG PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
BALANÇO PATRIMONIAL REFERENTE AO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2020 (Em R$)

ATIVO 31.12.2020 31.12.2019 PASSIVO 31.12.2020 31.12.2019
CIRCULANTE – – CIRCULANTE – –
NÃO CIRCULANTE 163.624,73 109.856,16 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 163.624,73 109.915,23 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 156.416,86 102.707,36 
Participações em outras empresas  163.221,92 109.512,42 Capital Social 46.460,00 46.460,00
Participações por Incentivos Fiscais 402,81 402,81 Reservas de Lucros 109.956,86 56.247,36
TOTAL DO ATIVO 163.624,73 109.915,23 TOTAL DO PASSIVO 163.624,73  109.915,23

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO APURADO PARA 
O EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2020 (Em R$)

31.12.2020 31.12.2019
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 0,00
Resultado c/Participação Societária 53.709,50 59,07
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 53.709,50 59,07

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PELO MÉTODO 
INDIRETO PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2020 (Em R$)

Exercício Exercício
2020 2019

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

 53.709,50 #REF!

Contas de resultado credoras  53.709,50 #REF!
Contas de resultado devedoras – –
Variações patrimoniais:  (afetaram o resultado/
receitas e despesas)

53.709,50 59,07

Direitos com pessoas ligadas – –
Equivalência Patrimonial 53.709,50 59,07
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 31/12/2020 (Em R$)

Capital 
Social

Reserva de 
Lucros

Lucro 
(Prejuízo) 

Acumulado Total
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 31.12.2018 46.460,00 136.192,59 0,00 102.707,36
Lucro líquido do exercício 0,00 0,00 53.709,50 53.709,50
Transferência da Reserva 
de Lucros

0,00 53.709,50 -53.709,50 0,00

Saldo em 31.12.2019 46.460,00 189.902,09 0,00 156.416,86

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 ob-
jeto 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 valor 
de custo e acrescidas dos rendimentos até a data do Balanço.
c) O ativo imobilizado e intangível estão demonstrados ao custo de aqui-
sição 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 2020 e 2019 o capital social era de  R$ 40.000,00, dividi-
dos em 40.000 quotas, no valor nominal de R$1,00 cada uma, totalmente 
integralizadas pelos sócios em moeda corrente do país e distribuídas en-
tre 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 2020

BAlAnço 2020
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CONSELHEIROS ATIVOS:
Maria Inês Vieira da silva
Maria das dores caetano Oliveira Alves
gerson eustáquio Barbosa Oliveira
david Araújo (presidente).

 com fundamento no Artigo 54, incisos I e II, do esta-
tuto da Associação dos Funcionários Fiscais do estado de Mi-
nas gerais, produzimos a seguir, o presente relatório.

 Antes de adentrarmos na análise dos fatos e atos 
contábeis e patrimoniais do exercício em pauta, 2020, perío-
do de 01.01.2020 a 31.12.2020, entendemos merecer algumas 
considerações preliminares, tendo em vista a atipicidade do 
ano de 2020, totalmente influenciado e de certa forma, agra-
vado, pelos efeitos e consequências da pandemia instalada no 
Brasil e no mundo pela cOVId-19.

 Tanto os seguimentos econômicos, quanto as institui-
ções de um modo geral, seguiram rumos incertos e perigosos 
dentro de um contexto em que a ameaça de contaminação 
em massa, as perdas incontáveis de vidas, a impotência da 
ciência e da medicina diante do maior mistério do século, o 
medo da população, o fechamento das atividades econômi-
cas, o desemprego recorde, a inoperância dos governos e a 
politização da crise, tudo isto, obrigando a cada indivíduo ou 
associação, recriar e reinventar novas formas de sobrevivên-
cia e gestão eficiente.

 com a AFFeMg, não foi diferente e graças a uma 
gestão competente da diretoria executiva, dos conselhos e 

das diretorias Regionais, todos de mãos dadas, venceram-se 
as dificuldades culminando com sucesso as metas e diretrizes 
programadas.

 Importante ainda ressaltar a luta de nossas repre-
sentações de classe, tanto da AFFeMg, quanto do sINdI-
FIscO, que, unindo-se aos organismos representativos a 
níveis federados, soube combater com maestria e eficiência 
a sanha dos governos estadual e federal em detrimento dos 
direitos e garantias individuais do funcionalismo público, 
através de reformas previdenciária e administrativa voltadas 
unicamente no sentido de prejudicar e desmantelar o servi-
ço público.

 2020 passa como um ano histórico que, com certeza, 
será lembrado pelas gerações futuras, onde a volta do normal 
chegará com novos conceitos.

 O Conselho Fiscal, além do seu papel fiscalizador 
e orientador que lhe garante os estatutos, pede vênia para 
cumprimentar a todos os membros da diretoria executiva, 
em especial à presidente Maria Aparecida Neto lacerda e 
Meloni (Papá), pela competência e eficiência na direção de 
nossa respeitável associação.

 A conclusão da construção da moderna pousada de 
cabo Frio, no ano de 2020 é destaque elogiável de uma con-
quista que muito beneficiará nosso corpo de associados.
 Finalizando nossas considerações iniciais, rendemos 
nossa homenagem de pesar pelos vários e valorosos colegas 
que perderam a vida pelos efeitos da pandemia. Que suas me-

RELATÓRIO DO CONSELHO FISCAL
Análise e parecer conclusivo sobre as demonstrações contábeis e 
balanço patrimonial referente ao exercício findo em 31.12.2020

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 
eventos de capacitação técnica co corpo fiscal-fazendário e 
dos profissionais de áreas correlatas. editoração de bancos 
de dados de naturezas contábil e jurídica, dirigida ao FIs-
cO 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 usuários para operadores de telefonia 
celular. Intermediação de atividades 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 Interpre-
tações emitidas pelo comitê de pronunciamentos contá-
beis.

3- Capital Social:     
No exercício de 2020 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

BAlAnço 2020
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mórias sejam sempre lembradas com muito orgulho.

   RELATÓRIO

 Apesar das dificuldades apresentadas pela pande-
mia, o conselho Fiscal manteve a sua regularidade nos exa-
mes dos lançamentos contáveis e da execução orçamentária, 
trimestralmente, na forma prevista pelos estatutos, o que, de 
certa forma, facilita a análise final do comportamento econô-
mico e financeiro retratados no Balanço de Encerramento de 
exercício e das demonstrações contábeis.

RECEITAS E DESPESAS COMPARADAS 2019/2020
 2019: r$22.285.668,00 2020: r$21.679.931,00

 Observa-se uma pequena queda de receita no exer-
cício de 2020, principalmente em função da restrição de ocu-
pação de nossas pousadas, seguida das receitas financeiras, 
cujos recursos antes aplicados no mercado financeiro, foram 
destinados à conclusão da construção e reforma da pousada 
de cabo Frio.

em compensação, a AFFeMg teve uma considerável redução 
das despesas administrativas, cujo total das despesas compa-
radas assim ficaram:
 2019:R$17.576.608,00 2020:R$13.911.060,00

SUPERÁVIT APURADO NO EXERCÍCIO:
 R$7.768.871,00 em 2020, contra um SUPERÁVIT de 
R$4.709.060,oo, em 2019.

PATRIMÔNIO SOCIAL: Apresentou uma variação positiva 
comparada com o ano anterior, da ordem de R$7.768.872,00, 
a saber:
 2019: R$59.163.192,00 2020: R$66.932.064,00

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
em função das reservas existentes e do superávit das receitas 
sobre as despesas, o fluxo de caixa do exercício 2020, teve um 
comportamento confortável ante os compromissos financei-
ros da Instituição, assim demonstrado:

 2019: R$4.709.060,00   2020: R$7.768.871,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
concluímos que foi cumprida com rigor a execução orçamen-
tária, não se apurando quaisquer desvios prejudiciais das me-
tas previstas.

FISCO CORRETORA DE SEGUROS

 Apresentou um resultado líquido da ordem de 
R$53.710,84, no exercício de 2020, dispensando-se outros 
comentários em função de sua contribuição subsidiária para 
com as receitas da AFFeMg.

 com essas demonstrações e considerando os relató-
rios trimestrais produzidos por este conselho Fiscal, atestan-
do a regularidade da diretoria Administrativa no tratamento 
dos bens e direitos da AFFeMg,

 cONcluÍMOs pela aprovação total e sem quaisquer 
restrições dos demonstrativos contáveis, do Balanço patri-
monial e das prestações de contas do exercício de 2020.

  PARECER TÉCNICO

 O conselho Fiscal, após exame e análise dos Ba-
lanços patrimoniais e das demonstrações Financeiras do 
exercício de 2020 e Balancetes da AFFeMg-Associação dos 
Funcionários Fiscais do estado de Minas gerais, bem como 
de suas coligadas, referentes ao período de 1º de janeiro a 31 
de dezembro, concluiu que se encontram em consonância 
com os dados e elementos escriturados de acordo com os 
princípios contábeis normalmente aceitos, opinando pela sua 
aprovação.
encaminhamos o presente relatório ao cONselHO de Ad-
MINIsTRAçãO e à dIReTORIA execuTIVA, para conheci-
mento e providências estatutárias.
  Belo Horizonte (Mg), 10 de maio de 2021.

david Araújo – presidente do conselho Fiscal

BAlAnço 2020

Objetivo:
 Análise, discussão e manifestações sobre: a- Relató-
rio da Administração e das contas da diretoria executiva, refe-
rente ao exercício de 2020; b- e o parecer do conselho Fiscal. 

Relator: Magda Alvarenga.

 Aos srs. conselheiros:

Após exames das: 
demonstrações contábeis da AFFeMg referente ao exercício 
de 2020; 

dos indicadores de Balanço apresentados;

da leitura do Relatório da Administração referente ao exercí-
cio de 2020;

e da leitura do parecer do conselho Fiscal, tenho a manifestar:

RELATÓRIO DO CONSELHO 
DE ADMINISTRAÇÃO DA AFFEMG

Reunião ordinária e realizar-se em 11/06/2021
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- A diretoria executiva apresenta as principais ações da sua 
administração no exercício de 2020, e em preliminar relata di-
versos registros, dentre os quais ressalto:  

- que 2020 foi o ano em que a AFFeMg completou 70 anos de 
existência, um marco de solidez, força e vitalidade;

- a entrega da colônia de Férias de cabo Frio ampliada e re-
formada; o aprimoramento e ampliação da oferta de servi-
ços, sendo proativa na defesa dos direitos e dos interesses 
classistas, contando com assessoria jurídica e parlamentar 
especializada; 

- os efeitos da pandemia da covid 19 nas atividades AFFeMg, 
com adoção de protocolo sanitário visando proteger a  saúde 
dos associados, dos empregados, e de pessoas do seu círculo 
de relações de trabalho; a substituição do atendimento pre-
sencial pelo remoto;  a manutenção inalterados dos contratos 
de trabalho, porém  antecipando férias coletivas e adotando 
regime de compensação de horas, e banco de horas para os 
empregados das colônias de férias.

A diretoria executiva apresentou também diversos desta-
ques, dentre os quais sobressaem: 

- realização, no dia 14.02.20, da celebração de 70 anos da 
AFFeMg;

- funcionamento das colônias em um curto período durante o 
ano, tendo suas atividades suspensas em razão da pandemia 
no período de abril a agosto, e quando liberadas, imposição 
de protocolos rígidos e ocupação que variou entre 30% e 50% 
da capacidade; adequações nas instalações das cozinhas, re-
feitórios, áreas de lazer e convivência. 

- no que tange às atividades sociais e classistas, ressalta-
-se a participação  virtual de todas as reuniões do conselho 
deliberativo da Febrafite; participação em atos de mobili-
zação relacionados à Reforma Administrativa e Tributária; 
articulação e busca de apoio para medidas de defesa do 
interesse da classe; encontros políticos presenciais e vir-
tuais na Assembleia legislativa, articulando apoio contra 
as Reformas Administrativa, previdenciária e sindical. Os 
temas de interesse da classe tratados em várias reuniões 
com o secretário de Fazenda/Mg e corpo diretivo da seF; 
participação como membro fundador do coletivo de enti-
dades “Frente Mineira popular em defesa da previdência 
social” e do FOMcATe- Forum Mineiro das carreiras Típi-
cas de estado.

- finalização e entrega da obra de reforma e ampliação da 
colônia de férias de cabo Frio/Rj, bem como a manutenção 
e melhorias nas diretorias Regionais e colônias de Férias de 
guarujá/sp e cabrália/BA; 

- desempenho satisfatório das despesas administrativas e fi-
nanceiras, e a queda de algumas despesas operacionais.

A seguir, apresenta análise dos números do Balanço, 
onde destaca os seguintes indicadores: a- A capacidade de 
pagamento de compromissos financeiros e de aumento do 
capital de giro está representado pelo indicador de 1,60; b- O 
índice de endividamento está em 7,5%, ou seja apenas 7,5% 
do patrimônio social da AFFEMG é suficiente para o paga-
mento de todo o passivo da entidade; c- A rentabilidade que 

é demonstrada na capacidade de investimentos da entidade, 
evidencia um  indicador de 10,7%; d- O ativo permanente da 
AFFeMg está na ordem de R$ 63,9 milhões de Reais, sem 
considerar a correção monetária. 

passamos a seguir para as demonstrações contábeis.

O Balanço patrimonial em 31.12.2020, em valores em R$ 1,00, 
demonstra que:

 O Ativo Total foi na ordem de 72.334.988 constituído 
pelo subgrupo: Ativo circulante de 6.944.957, Não circulante 
de R$ 65.390.387. Quanto ao Passivo, verifica-se que o Circu-
lante foi 5.318.395, o Não circulante 84.526 e o patrimônio so-
cial 66.932.064.

 O Ativo Total em 2020 representou um aumento 
12,75% em relação a 2019 que foi de 64.156.078,

 O Ativo circulante representou um crescimento de 
63,53% em relação a 2019, e o Ativo não circulante um cresci-
mento de 9,15% em relação a 2019.

 O imobilizado/intangível em 2020 apresentou um 
saldo de 63.714.669, enquanto em 2019 foi de 53.713.239, cor-
respondendo a um aumento de 18,62%, ou seja, um cresci-
mento de 10.001.430 no exercício de 2020.

 Quanto ao Passivo, verifica-se que o Circulante, em 
2020 representou um aumento de 14,45%, em relação a 2019. 
O passivo não circulante, constituído pelo exigível a longo 
prazo em 2020 apresentou do uma queda de 75,58% em rela-
ção a 2019.

 Quanto ao patrimônio social, em 2020 com valores 
na ordem de 66.932.064, apresentou aumento de 13,13% em 
relação a 2019 que foi de 59.163.192.  Ressalta-se o superá-
vit acumulado de 37.044.213, e o Resultado do exercício de 
7.768.871.

 A demonstração do Resultado apurado para o exercí-
cio de 2020, valor em R$1,00, evidencia:

- que as receitas em 2020, no montante de 21.679.931, re-
presentou uma ligeira queda de 0,027%, em relação a 2019, 
que foi no valor de 22.285.668, em função especialmente da 
queda na conta pro-labore – seguros; diárias de colônias de 
Férias, recuperação de custos de colônias de férias e receitas 
financeira. Entretanto, a maior receita que é de Contribuições 
de Associados teve uma inexpressiva queda cujo montante 
em 2020 foi de 11.468.528, enquanto em 2019 foi 11.471.842.

- que as despesas em 2020 foram na ordem de 13.911.060 e 
representou  uma queda de 20,9%,    em relação a 2019, que 
foi de 17.576.608, A maior queda ocorreu nas despesas admi-
nistrativas que em 2020 foi de R$ 6.565.493, com um declínio 
de 35,8%, em relação a 2019 que foi de R$10.228.142, ou seja, 
uma expressiva queda de R$ 3.662.649; As despesas financei-
ras tiveram uma queda de 50,3%, e as despesas tributárias, de 
31%, em relação a 2119.

As despesas de pessoal, no montante foi de 6.973.937, 
tiveram um aumento de 2,4% em 2020 quando comparada 
com as de 2019 que foram 6.809.656. 

O superávit apurado no exercício de 2020 foi de R$ 
7.768.871, enquanto em 2019 foi de 4.709.060, representando 
um aumento de 65%, ou seja, de R$ 3.059.811. esse superávit 
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é devido, em grande parte, à queda nas despesas de 2020 de R$ 3.665.548, sendo 
que a receita teve uma pequena queda de 605.737.

Nas Notas explicativas constam as informações adicionais em relação às 
apresentadas nas demonstrações contábeis, e em especial os efeitos da pandemia 
da covid 19 nas atividades da AFFeMg.

Quanto As coligadas: A Fisco corretora de seguros apresentou um resultado 
líquido do período e R$ 53.710,84 em 2020, e a AFFeMg prestadora de serviços ltda 
de R$ 53.709,50.

O parecer Técnico do conselho Fiscal, que efetuou a análise dos Balanços 
patrimoniais e das demonstrações Financeiras do exercício de 2020, concluiu que se 
encontram em consonância com os dados e elementos escriturados de acordo com 
os princípios contábeis geralmente aceitos, opinando pela sua aprovação. 

Sr. Presidente, a respeito do que foi verificado tanto no Relatório da Admi-
nistração, quanto nas demonstrações contábeis, assim como nos indicadores de 
balanço e os gráficos apresentados dão um perfeito entendimento sobre as contas, 
bem como a gestão dos recursos, tanto da AFFeMg como de suas coligadas,  retra-
tando a solidez e confortável posição e ainda que os atos da Administração foram 
praticados com transparência, fidelidade aos objetivos estatutários, responsabilida-
de, competência e profissionalismo, o meu Parecer é:

pela ApROVAçãO do Relatório da Administração, bem como de suas con-
tas, referentes ao exercício de 2020.

estando em conformidade com o que foi apresentado no parecer do con-
selho Fiscal

Belo Horizonte, 11 de junho de 2021.

Magda Alvarenga
Relatora

PARECER DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

O cONselHO de AdMINIsTRAçãO da Associação dos Funcionários Fiscais do 
estado de Minas gerais – AFFeMg, em reunião realizada em 11 de junho de 2021, 
cumprindo suas atribuições legais e estatutárias, apreciou o Relatório da Adminis-
tração da diretoria executiva referente ao exercício de 2020, bem como a presta-
ção de contas, incluindo as demonstrações contábeis e Financeiras referente ao 
mencionado exercício,  acompanhadas do parecer do conselho Fiscal, opinando 
por unanimidade, pela aprovação das contas.

Belo Horizonte, 11 de junho de 2021.

Francisco Mota santos
presidente
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