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Viagem para Cabo de Santo Agostinho
Associados que não se encontravam há bastante tempo, puderam colocar o papo
em dia e recordar bons momentos da época em que trabalhavam como Auditores
Fiscais no passeio promovido pela UNAFISCO-MG ao litoral pernambucano
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Happy Hour com o tema
“Comida de Boteco”

NÃO PERCA!
Oficinas de teatro e
Curso de fotografia digital serão oferecidos na
sede da entidade. Venha
participar conosco!

1- O relatório anual do
Presidente;
2- Aprovação da prestação de
contas com parecer do Conselho
Fiscal;
3- Assuntos Gerais.
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DICAS CULTURAIS
Com o objetivo de entreter e promover a interação entre os
associados, iremos criar no Jornal da UNAFISCO-MG, uma seção
somente para indicações de livros, filmes ou roteiros de viagens.
Mande sua sugestão no e-mail comunicacao@unafiscomg.org.
br e compartilhe com os outros associados suas dicas!

O edital de convocação para a
Assembleia Geral Ordinária (AGO)
foi enviado, via Correios, para os
associados da entidade em março
de 2013. A AGO será realizada
na sede da UNAFISCO-MG, no
dia 15 de abril de 2013, às 14h
em 1ª convocação, às 14h30 em
2ª convocação e às 15h em 3ª
convocação, com qualquer número
de associados para deliberar sobre
as seguintes pautas:
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Roosevelt Borges de Oliveira
Presidente

Relatório anual do Presidente
Em 1º de junho de 2012,
assumimos mais um mandato
para a administração da UNAFISCO-MG, que terminará em
31 de maio de 2015. Conforme
relatórios publicados em edições
anteriores deste jornal, e também por termos participado da
última diretoria que administrou
a entidade, podemos afirmar que
trabalhamos, naquele período,
em prol da reorganização da
UNAFISCO-MG. Nossos esforços
alcançaram melhorias tanto no
aspecto físico quanto na renovação da cultura organizacional
e administrativa, objetivando
sempre os interesses dos associados.
Na reforma física, dentre
outras ações, foi feita a substituição de toda a rede elétrica,
que já possuía mais de 30 anos
e colocava em risco de incêndio

todo o prédio. O resultado da
reforma já foi visto e aprovado
por todos que tivemos o prazer
de receber em nossa sede. O montante investido na reforma está
apresentado, de forma analítica
e clara, nas notas explicativas
das demonstrações financeiras,
divulgadas nas páginas 4 e 5
desse mesmo jornal.
No que diz respeito à reforma da cultura organizacional
e administrativa, foi criado o
setor de Comunicação para a
organização de eventos, viagens e cursos para os associados. Entre alguns dos eventos
podemos citar o passeio realizado ao Instituto Inhotim,
em Brumadinho, em novembro
de 2012. Tivemos também a
viagem, no último mês de fevereiro, para Cabo de Santo
Agostinho, em Pernambuco.

Além disso, outros eventos foram feitos como o Happy hour e
o Café com Moda e cursos para
os associados foram oferecidos
tais como as aulas de informática e de dança e, brevemente,
cursos de fotografia e oficina
de teatro, conforme anunciados
neste jornal.
Após a reorganização da entidade, os gastos com a folha de
pagamento e assessoria técnica
mensal caíram de R$45.224,54,
em 01 de setembro de 2009, data
de nossa posse anterior, para
R$32.946,21, em dezembro de
2012, mesmo considerando os
reajustes salariais obrigatórios
em função da Convenção Coletiva de Trabalho.
A nova Diretoria também
continua transparente e bem
mais próxima do associado,
ouvindo e buscando atender as

reivindicações e sugestões que
forem possíveis. Toda opinião
será muito bem vinda e poderá
ser encaminhada ao nosso setor
de comunicação através do email comunicacao@unafiscomg.
org.br.
Finalizando, agradecemos a
todos os diretores que oferecem e
dedicam o seu tempo à administração da entidade, aos empregados que estão sempre prontos
para atender aos associados,
aos parceiros que colaboram no
fornecimento de produtos ou
serviços e, em especial a você,
caríssimo associado e caríssima
associada, que, confiam e acreditam em nossa administração.

Mens@gens recebid@s

8 de março
– Dia Internacional da Mulher

À Diretoria da UNAFISCO-MG,

ticipar de outras viagens e encontros, pois quase não participo
da vida da UNAFISCO-MG.
Pude perceber a diferença da
atual administração pelas
programações ao longo do
ano 2012/2013.
Abraços

Calendário
l Recebi hoje um lindo calendário no qual pretendo anotar só
bons e alegres acontecimentos.
Agradeço a gentileza e peço a
Deus que continue a abençoá-lo
em suas atividades.
Lygia Muniz Loyola
Enviada via e-mail em 8 de janeiro de 2013

l Acabo de receber o lindo calendário, com números bem fortes
que dá para gente ver. Estava
com uns aqui que era preciso
levantar para ver que dia seria
este ou aquele.
Obrigada!
Besos
Jandyra Adami
Enviada via e-mail
em 7 de janeiro de 2013

l Agradeço sensibilizada o carinho que recebi dos amigos no
dia da mulher. Desejo a todas as
amigas da UNAFISCO-MG todo
o amor e alegrias do mundo. Um
grande abraço.
Maria Elizabet G. Pessoa
Enviada via e-mail em 11 de março de 2013

Passeio para Cabo de Santo
Agostinho - Resort Vila Galé
l Gostamos muito do passeio
ao Vila Galé. O Resort atendeu
as nossas expectativas e o grupo
organizado pela UNAFISCO-MG
esteve alegre
e animado.
Um abraço,
Ângela e
Abel
Enviada via e-mail
em 19 de março
de 2013

Informativo da União dos Auditores
Fiscais da Receita Federal do Brasil

Sede: Rua Espírito Santo, nº 616, 12º
andar, Centro, Belo Horizonte – MG
Telefone: (31) 3249-9000
Fax: 3249-9003
E-mail: unafiscomg@terra.com.br /
comunicacao@unafiscomg.org.br
www.unafiscomg.org.br

Matérias, colunas e artigos assinados
são de responsabilidade dos autores
dos textos e não representam,
necessariamente, a opinião do
veículo.

Diretoria Executiva
Presidente: Roosevelt Borges de Oliveira
Vice presidente: Walter Coelho Moura
Diretor de Finanças e Contabilidade:
José Nísio Miranda
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l Fantástico o
passeio ao Cabo
de Santo Agostinho, ¨Vila
Galé¨,que nos foi
proporcionado.
Hotel maravilhoso, comida
internacional,
praia privativa
que dava prazer
em ficar em suas
águas. Senti-me
gratificada com
o jantar oferecido ao grupo com
todo requinte.
Gostei muito do passeio a Recife
e Olinda, e percebi o progresso
daquela cidade, e a preocupação
de todos em receber bem o turista. O guia que, com detalhes, nos
contou a história do Recife, seu
folclore, suas curiosidades, atendeu plenamente ao grupo. Devo,
também, destacar a atuação da
Daiane Fiuza, esforçada em atender a todos, solidária e que tem o
perfil de guia. Com o tempo vai
melhorando cada vez mais. Foi
uma amiga para todos nós. Finalmente, parabéns para nossos
diretores da UNAFISCO-MG, e a
funcionária Daiane. Espero parDiretor Adjunto de Finanças e
Contabilidade:
Walter José Pereira
Diretora Social e de Assuntos de
Aposentados e Pensionistas:
Anísia Eustáquia K. Ferreira
Diretores suplentes:
Afonso de Lima Moreira
Aurea Benedita Cintra
Conselheiros fiscais:
Rosa Maria Bicalho; Clarita Ayres
Carneiro Souza; José Gelmini

Cordialmente,
Roosevelt Borges de Oliveira
Presidente da UNAFISCO-MG

Elzira G. Marques Santos.
Enviada via e-mail em
21 de março de 2013

l Parabenizo a UNAFISCOMG pelo lindo passeio realizado em Cabo de Santo Agostinho-PE. Os participantes se
mostraram verdadeiramente
amigos e colaboradores uns com
os outros. Os lugares visitados
são lindos, agradáveis e com
uma infraestrutura invejável,
nada deixando a desejar. O resort
muito bom, com seus jardins e
paisagem costeira. A nossa coordenadora, Daiane, foi muito
simpática, gentil e prestativa.
Parabéns! Minha família e eu
gostamos imensamente da viagem. Que outras venham a acontecer brevemente.
Beijos,
Maria Rita Tenaglia
Enviada via e-mail em 2 de abril de 2013

Conselheiros fiscais suplentes:
Lygia Muniz Loyola; Márcio Felicori Tonelli;
Margil Mourão Gil Nunes
Redação, edição e revisão: Alexandre
Dutra (MG 12783 JP)
Colaboração: Daiane Fiuza
Programação visual e editoração: Sygno
Design Gráfico e Comunicação
Fotografia: Alexandre Dutra, Daiane Fiuza
e Banco de Imagens
Tiragem: 1.500 exemplares
Impressão: Bigráfica

UNAFISCO-MG promove viagem para Cabo de Santo Agostinho

Com o objetivo de promover
mais um encontro entre os Auditores Fiscais da Receita Federal,
a UNAFISCO-MG realizou entre
os dias 24 de fevereiro e 2 de
março, um passeio para o litoral
pernambucano.
No total, 32 pessoas conheceram a beleza e a tranquilidade
do lugar. O grupo contou com
associados das cidades de Belo
Horizonte, Brasília, Rezende
Costa, Muriaé, Jaboticatubas,
Contagem e Pouso Alegre. Todos
ficaram hospedados no luxuoso
Eco Resort Vila Galé, em Cabo de
Santo Agostinho.
Os associados puderam visitar as belas praias do litoral,
entre elas Porto de Galinhas e
as Praias de Carneiros, Paraíso,

Calhetas, Caibu, Pedra do Xarel
e Enseada dos Corais. Também
foram feitos passeios para as
cidades de Olinda e Recife. A
parada no Museu dos Bonecos
Gigantes, no Centro Histórico
da capital pernambucana e o
passeio de Buggy pelas praias de
Cabo de Santo Agostinho foram
atrativos que propiciaram momentos de lazer e descontração
para todos.
Além das atividades oferecidas durante o passeio, os associados também contaram com
diversas atrações oferecidas pelo
Eco Resort Vila Galé como shows,
hidroginástica, boate, teatro e
jantares temáticos.
O passeio foi muito divertido e
os associados elogiaram bastante

a iniciativa da UNAFISCO-MG.
Exemplo disso foi o associado Olavo Antônio Vitoriano que contou
ter gostado muito da hospedagem
com área privativa para o litoral.
“Os passeios foram todos agradáveis. O grupo que foi na viagem
era muito bacana e estou aguardando o próximo passeio, para
unir a turma novamente. Um
abraço a todos os companheiros
que foram na viagem”, disse.
A receptividade e a qualidade
da SBHTour - Agência organizadora do passeio também foram
itens elogiados. O guia turístico,
Henrique Farias, se destacou por
sua atenção e prestatividade. Segundo ele, foi um enorme prazer
poder compartilhar a estadia
dos auditores em Pernambuco.

“Espero que os associados da
UNAFISCO-MG tenham gostado
e levado boas lembranças do meu
amado e querido estado. Eles irão
deixar saudades. Desejo de coração que as próximas viagens do
grupo sejam tão boa quanto foi
essa. Deixo meus agradecimentos
e um grande abraço a cada um.
Saibam que as portas estarão
sempre abertas para todos vocês”, comentou.
A UNAFISCO-MG também
agradece a presença de todos
que foram na viagem e comunica que já está organizando um
próximo passeio. Você que não
pode ir, fique ligado, que em 2013
teremos vários encontros. Mais
informações podem ser obtidas
pelo telefone 3249-9000.

Os grandes destaques do passeio foram os associados Luiz de Rezende Chaves
e a esposa Ana, Maria da Graça Silva Lopes e Olavo Antônio Vitoriano
que contagiaram a todos pela animação e irreverência.
Eles contavam piadas e interagiam com a turma toda.

Terapia holística: agende seu horário
A parceria com a professora
Mônica dos Santos permite que
os auditores possam fazer massagens terapêuticas com preços
diferenciados. A profissional é
Mestra em Reiki, formada em
Fisiologia Chinesa e Quiropraxia
Indiana, e também realiza terapia com cristais.
A técnica utilizada por
Mônica tem base na fisiologia
chinesa e, além de relaxar a
musculatura, alivia as dores

musculares promovendo melhor articulação da energia.
Dois tipos de procedimentos
estão sendo oferecidos para os
associados da UNAFISCO-MG.
O primeiro deles é conhecido
como Florais de Bach. Os florais
harmonizam os corpos e são
indicados para situações como
pânico, traumas, medos e insegurança. Já a Quiropraxia Indiana
é um tratamento suave com as
mãos para aliviar dores da colu-

na vertebral, ciatalgia (dor ciática), lombalgia, dorsalgia, artrose
nos joelhos e dores que irradiam
para os braços e pernas.
Os interessados devem entrar
em contato com a UNAFISCOMG pelo telefone 3249-9000 e
agendar horário. Ambas as técnicas são ofertadas sempre às
segundas-feiras e os procedimentos são realizados nas instalações
médicas da própria entidade.

Jornal da UNAFISCO-MG - 3

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS:
COMPARATIVO DE BALANÇO ENTRE 2012 E 2011
Priorizando a transparência e a prestação de contas aos associados, a diretoria da UNAFISCO-MG apresenta nesta edição as
demonstrações financeiras, referentes a 31 de dezembro de 2012,
em comparação com o período findo em 31 de dezembro de 2011.
O objetivo da divulgação destes dados é mostrar a atual situação
econômica e patrimonial da entidade.

A diretoria da UNAFISCO-MG agradece a confiança depositada
em sua gestão e reafirma o comprometimento na busca da melhor
administração financeira, sempre com clareza e exatidão.
O balanço segue acompanhado de nota do Conselho Fiscal e
qualquer dúvida que o associado apresentar a UNAFISCO-MG está
à disposição para esclarecer.

BALANÇOS PATRIMONIAIS REALIZADOS
EM 31/12/2012 E EM 31/12/2011

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS REALIZADOS
EM 31/12/2012 E EM 31/12/2011

BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO

DEZ 2011
1.797.357

Circulante
Caixa e Bancos Conta Movimento
Aplicações Financeiras
Mensalidade de Associados a Receber
Valores a Receber de Consorciados

DEZ 2012

DEMONSTRAÇAO DE RESULTADOS

1.767.053

327.050

226.924

26.683

17.367

252.249

172.268

38.143

36.614

DEZ 2011

DEZ 2012

RECEITAS

898.280

754.276

Mensalidade de Associados

458.560

452.030

Receitas Setor Seguro

247.496

236.390

25.158

9.818

Receitas Setor de Consórcio
Dividendos/Doações/Ações judiciais/Eventos
Rendimento Aplicação Financeira (líquido)

153.393

62.787

38.816

12.172

7.142

-

(-) Impostos/Contribuições

- 25.143

-18.920

Adiantamento Salarial

280

-

DESPESAS

638.668

761.558

Despesas Antecipadas

2.553

675

5.907

17.447

1.470.307

1.540.129

47.365

60.223

959.513

959.513

6.819

7.226

Imobilizado (líquido)

168.762

555.512

Obras em Andamento

314.386

Não Circulante
Valores a Receber
Investimentos

Intangível (líquido)
BALANÇO PATRIMONIAL
PASSIVO

20.827
DEZ 2011

17.878
DEZ 2012

Diversas com Setor de Consórcio
Salários, Encargos e Benefícios Setor de Consórcio
Diversas com Setor de Seguros

5.559

4.590

Salários, Encargos e Benefícios Setor de Seguro

101.388

127.286

Diversas com Setor Administrativo

184.749

271.078

Salários, Encargos e Benefícios Setor Administrativo

255.244

230.531

Resultado Depreciação/Amortização

38.455

50.404

Superávit/Déficit apurado no Período

259.612

- 7.282

MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
NOS PERÍODOS DE 31/12/2012 E EM 31/12/2011

1.797.358

1.767.053

Circulante

16.736

414.649

Fornecedores de Bens e Serviços

20.781

9.867

Obrigações Sociais

15.633

9.130

Saldo em 31/12/2010

Obrigações Fiscais

5.510

3.542

Ajustes de Exercícios Anteriores

Outras Obrigações

20.375

20.366

Contratos Cia Seguro
Conta Corrente - Saúde

334.472

333.890

Descrição das Mutações
ocorridas

Transferência Patrimonial
Realização da Res. Reavaliação

Resultado
Acumulado

Real. Aval.
Imóveis

Total Final

983.514

404.424

129.606

1.098.241

3.465
404.424

-

39.541

37.854

Patrimônio Social

1.780.622

1.352.404

Patrimônio Social

1.415.704

1.278.682

Reserva Reavaliação

105.305

81.004

Resultado Líquido do Exercício

Superávit/Déficit do Período

259.613

- 7.282

Saldo em 31/12/2012

Saldo em 31/12/2011
Ajustes de Exercícios Anteriores
Transferência Patrimonial
Realização Reserva Reavaliação

3.465
-404.424

24.301

Resultado Líquido do Exercício

-419.576

Provisões Trabalhistas

Patrimônio
Social

-24.301

259.613
1.415.704

259.613

105.305

-420.936
259.613

259.613
1.780.622
- 420.936

-259.613

24.301

-24.301

-

-7.282
1.278.682

-7.282

-7.282
81.004

1.352.404

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA OS PERÍODOS FINDOS EM 31/12/2012 E 31/12/2011
1 – CONTEXTO OPERACIONAL
União dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil – UNAFISCO-MG, associação civil sem
fins lucrativos, representativa da classe dos AFRFB, tem como objetivo, conforme o Artigo
2º do ESTATUTO: representar e defender a classe e seus interesses, inclusive judicialmente;
fomentar e cultivar a solidariedade entre associados; patrocinar as reivindicações da classe;
promover o seguro de vida em grupo e grupos de consórcio; firmar convênios com sindicatos,
associações, fundações, autarquias e outros entes de direito público ou privado, sem fins
lucrativos, representativos dos interesses dos funcionários públicos, para fins de participação
nos planos de seguro, consórcio e outros serviços prestados pela Entidade e também estudar e
empreender outras atividades de interesse associativo e recreativo da classe.

correção monetária conforme o disposto no artigo 4º da lei 9.249/1995 em consonância com
o artigo nº 446 do Decreto 3.000/1999, RIR/99. As aquisições contabilizadas no subgrupo
imobilizado – bens em operação são depreciados através do método linear, levando em
consideração o prazo de vida útil do bem, dentro dos limites admitidos pela legislação vigente.
Os ativos intangíveis são representados por sistemas de softwares e direito de uso de linhas
telefônicas. A amortização dos ativos intangíveis, sistemas de softwares, está sendo constituída
pelo prazo de cinco anos;

2 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3 – ATIVO CIRCULANTE

A) As demonstrações financeiras foram elaboradas com base nas práticas contábeis adotadas
no Brasil, de acordo com os critérios estabelecidos pela Lei 6.404/76 em consonância às
alterações requeridas pela Lei nº 11.638/2007 e Lei 11.941/2009;

3.1 - Aplicações Financeiras
Disponibilidades em aplicações de curto prazo no Banco Brasil.
3.2 - Valores a Receber
3.2.1 - Contribuições de Associados
O grupo de contas “MENSALIDADE DE ASSOCIADO A RECEBER” representa a mensalidade social
a receber no mês seguinte, para o mês de dezembro de 2012 e para o mês dezembro de 2011.

B) As contas do Ativo não Circulante, subgrupo Investimento, Imobilizado, Intangível e do
Patrimônio Líquido estão demonstradas com seus saldos em valores reais e não sofreram
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C) A Apuração do Resultado obedece ao regime contábil de competência dos exercícios,
conforme artigo nº 273, Decreto nº 3000/1999, RIR/99;

Contribuições Associados

DEZ 2012

DEZ 2011

Mensalidade Social UNAFISCO-MG

36.614

38.143

3.2.2 - Créditos com Consorciados
A taxa de administração refere-se à contribuição mensal apurada pelos grupos, devida à
UNAFISCO-MG. Em dezembro de 2012, não existiam grupos operando, apenas um ainda em
formação. As cotas de Consórcio referem-se a saldo devedor de consorciados em atraso,
recebido em sua totalidade em cobrança administrativa.
Créditos C/Consorciados

DEZ 2012

Taxa de Administração mensal dos grupos

DEZ 2011

-

1.198

Cotas de consórcio a receber de Associado

-

5.944

TOTAL

-

7.142

4 – ATIVO NÃO CIRCULANTE em 31/12/2012
4.1 - Valores a Receber
Refere-se a direito da UNAFISCO-MG, em cobrança judicial, administrativa e com registro no
Serasa, mas que até a finalização do balanço, ainda se encontram em aberto.
Créditos Diversos

DEZ 2012

Ex-empregado (consórcio)
Ex-empregado (consórcio)

Situação em DEZEMBRO 2012

75.886 Registro CDL/SERASA/SPC
766.529 Cobrança judicial

Ex-diretor (consórcio)

41.797 Cobrança administrativa

Ex-diretor (hospitalar)

50.133 Cobrança judicial

Ex-empregdo (hospitalar)

17.544 Registro CDL/SERASA/SPC

Ex-empregado (quitação empréstimo)

2.995 Registro CDL/SERASA/SPC

Ex-empregado (quitação empréstimo)

4.340 Registro CDL/SERASA/SPC
959.513

4.2 - Investimentos
DEZ 2012

DEZ 2011

Obras de Arte

5.177

5.176

Participação Societária (Credifisco)

2.049

1.643

TOTAL INVESTIMENTOS

7.226

6.819

4.3 - Imobilizado e Intangível
IMOBILIZADO

DEZ 2012

DEZ 2011

BENS EM OPERAÇÃO
Imóveis

1.022.189

635.557

138.245

103.752

91.577

82.894

8.259

4.977

704.758

658.420

0

314.386

555.512

483.147

41.349

40.233

8.398

8.398

(-) Amortiz. Acumulada

31.869

27.803

TOTAL DO INTANGÍVEL

17.878

20.828

Móveis, Utens. Instalações
Máqs, Aparelhos Equipamentos
Equiptos p/ Processamento Dados
(-) Deprec. Acumulada
OBRAS EM ANDAMENTO
Projetos/Material/Mão de obra
TOTAL DO IMOBILIZADO
INTANGÍVEL
Softwares p/ Processamento Dados
Direito Uso – Linha Telef.

4.3.1 - Demonstração dos recursos investidos na reforma da Sede
O saldo da conta “Projetos/Materiais/Mão de Obra”, no grupo Obras em Andamento, foi
encerrado em 31 de maio de 2012, sendo transferido para a conta “Imóveis” no grupo Bens
em Operação, devido à conclusão da obra de reforma na sede da UNAFISCO-MG. O total do
investimento, após o término da reforma, foi:
Obras em Andamento
Material para reforma
Projeto Arquitetônico

MAIO 2012
162.411
6.367

Projeto Elétrico

89.821

Serviços Prestados p/ Pessoa Física

74.728

Serviços Prestados p/ Pessoa Jurídica

31.316

Encargos Sociais

16.051

TOTAL DO INVESTIMENTO NA REFORMA DA SEDE

6 – NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 31 DE DEZEMBRO DE 2011.
6.1 – Receitas
6.1.1 - Mensalidade de Associados
A Mensalidade de Associados é a taxa associativa mensal recebida dos Auditores Fiscais da
Receita Federal do Brasil.
6.1.2 – Receitas Setor de Seguro
Refere-se à taxa de administração recebida das corretoras, sobre o agenciamento das apólices
de seguros, na condição de Estipulante das Apólices.
6.1.3 – Receitas Setor de Consórcio
Refere-se à taxa de administração recebida pela administração dos grupos de consórcios.
6.1.4 – Dividendos/Doações/Ações Judiciais/Eventos
As doações contabilizadas nesta conta referem-se a bônus repassados à UNAFISCO-MG, pela
Corretora de Seguros Mendes e Filhos. Os dividendos são juros sobre capital próprio. As
receitas com ações judiciais referem-se a honorários recebidos do escritório de advocacia,
através de administração conjunta das ações trabalhadas em favor do AFRFB. A receita com
eventos são de convites vendidos para não associados no “Baile 30 Anos” e na confraternização
natalina.

Despesas Diversas Setor Administrativo

288 Cobrança administrativa

INVESTIMENTO

5.1 – Contratos Cia. Seguro
Refere-se a seguros de vida em grupo administrados pela UNAFISCO-MG, na condição de
estipulante.

6.2 – Despesas
6.2. – Apresentamos a composição do saldo das despesas diversas com o Setor
Administrativo

Ex-empregado (quitação empréstimo)

TOTAL

5 – PASSIVO CIRCULANTE

380.696

DEZ 2012

DEZ 2011

Condomínio/Seguro do andar

23.437

27.237

Cemig/Telecomunicações/Serviços diversos

54.148

32.600

Honorários Advogados/Informática

19.229

21.209

Homenagens e Presentes

30.329

4.034

Representação (Alimentação/Transporte)

13.075

8.575

Correios

15.914

15.592

Confraternização *

55.690

17.486

9.404

8.334

10.908

13.860

Plano Odontológico para Associados
Expediente
Gerais

38.944

35.822

TOTAL

271.078

184.749

*Observação: O saldo apresentado na conta “Confraternização” refere-se a gastos efetuados na
realização do “Baile 30 Anos” da UNAFISCO-MG, em maio de 2012 e também na confraternização
natalina de 2012.

7 – DIRETORIA DA UNAFISCO-MG TRIÊNIO 2012/2015
Roosevelt Borges de Oliveira..........Presidente
Walter Coelho Moura.....................Vice-Presidente
José Nísio Miranda........................Diretor de Finanças e Contabilidade
Walter José Pereira.......................Diretor Adjunto de Finanças e Contabilidade
Anísia Eustáquia K. Ferreira............Diretor Social e de Assuntos de Aposentados e Pensionistas
Afonso de Lima Moreira..................Diretor Suplente
Aurea Benedita Cintra....................Diretor Suplente
Rosa Maria Bicalho........................Conselho Fiscal
Clarita Ayres Carneiro Souza..........Conselho Fiscal
José Gelmini..................................Conselho Fiscal
Lygia Muniz Loyola.........................Conselho Fiscal Suplente
Márcio Felicori Tonelli.....................Conselho Fiscal Suplente
Margil Mourão Gil Nunes................Conselho Fiscal Suplente
8 - RESPONSÁVEL PELA ÁREA CONTÁBIL
Valéria Alice Dutra - Contadora CRC/MG Nº 59.283/O-4
9 - PARECER DO CONSELHO FISCAL
O Conselho Fiscal da União dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil –
UNAFISCO-MG, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, procedeu ao exame do
Relatório da Administração, do Balanço e das Demonstrações Contábil relativo ao exercício de
2012, em reunião realizada em 14 de fevereiro de 2013, e afirma:
1) nossos exames foram realizados trimestralmente e efetuados em documentos
contábeis, administrativos e relatórios diversos, de acordo com que julgamos necessário e,
consequentemente, incluíram as provas nos registros contábeis e outros procedimentos.
2) em nossa opinião, as demonstrações referidas representam, adequadamente, a
posição financeira e patrimonial da UNAFISCO-MG, e os resultados de suas operações, as
mutações do patrimônio líquido referentes ao período mencionado, estão de acordo com os
princípios de contabilidade geralmente aceitos, como determina a lei.
Belo Horizonte, 14 de fevereiro de 2013.
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GDAT: Informações sobre as ações do artigo 184, da lei 1.711
Publicamos nesta edição duas correspondências, enviadas por email, pelo advogado da entidade Antônio de Paula Oliveira. Elas
esclarecem e trazem novas informações aos associados sobre as ações referentes ao artigo 184, da lei 1.711, de 28 de outubro de 1952.
Confiram abaixo o conteúdo de ambas as correspondências sobre juros moratórios pagos a menor na ação da GDAT, em sua íntegra:
Ilmo. Sr. Roosevelt Borges de Oliveira

Prezado Roosevelt Borges de Oliveira

Informo que as ações a serem propostas em favor dos associados da
UNAFISCO-MG, com objetivo de conseguir na Justiça o pagamento das
vantagens do artigo 184, incisos I, II e III da Lei nº 1.711 de 28 de outubro de
1952, que “dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União”
e/ou no artigo 192, Incisos I e II; e 193 da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, que “dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis
da União, das autarquias e das fundações públicas federais”, deverão ser
distribuídas na Seção Judiciária de Minas Gerais na 1ª semana seguinte ao
recesso forense que cobre o período de 20/12/2012 a 06/01/2013, ou seja,
serão aforadas entre os dias 07 a 10 de janeiro de 2013.
Nas ações propostas contra a UNIÃO, os documentos devem ser
organizados e numerados, fazendo-se a colagem em tamanho A-4 dos
documentos de tamanho menor. Além disso, devem ser fornecidas cópias
completas do todos os documentos para efeito de citação da Advocacia da
União.
Por isso que constatamos a necessidade de fazer uma conferência mais
apurada dos documentos, antes do ajuizamento. Além disso, durante o recesso
e na véspera do recesso, os processos não andam, justificando ainda mais
a distribuição das ações após o recesso.
Com relação à execução complementar dos juros, contratamos serviços
de contadoria para apuração das diferenças a serem cobradas a esse título,
em duas listagens distintas:
1ª) associados da UNAFISCO vivos, que receberam o valor do precatório
expedido nos autos do Processo de Execução nº 2005.38.00.024147-8, sem
o cômputo dos juros moratórios;
2ª) herdeiros e pensionistas de associados falecidos que receberam os
valores da GDAT através de Precatórios e RPV - Requisições de Pequeno
Valor nos autos do Processo de Execução nº 2005.38.00.024147-8, sem o
cômputo dos juros moratórios.
A apuração das diferenças relativas aos juros moratórios é muito
complexa, mas necessária para instruir a execução complementar. Nessa
execução complementar dos juros moratórios, os associados e não associados
(herdeiros, etc.) não arcarão com custas e outras despesas.

Em resposta à sua mensagem, reporto-me ao conteúdo do e-mail que enviei no dia 12/03/2013,
do seguinte teor:
Em resposta à sua consulta, informo que não foi possível concluir os trabalhos preparatórios da
execução complementar dos juros moratórios sobre os valores de GDAT que foram pagos através
de precatórios expedidos no processo de execução nº 2005.38.00.024147-8.
Isso se deu em virtude de nosso envolvimento com as ações do art. 184 da Lei 1.711/52 - que
deu muito trabalho no início e ainda continua dando - em virtude de decisões de juízes federais que
entenderam que o valor da causa - per capita (por litisconsorte) deveria ser acima de 60 (sessenta)
salários mínimos, perfilhando, ainda, o entendimento de o valor da causa individualmente considerado
deve corresponder ao conteúdo econômico do pedido, ou seja, o somatório de todas as diferenças
reclamadas a partir de 1º de julho de 2008.
A elevação do valor das causas, para tal efeito e definição da competência do juiz federal para
o processo e julgamento da causa, se mostrou, a nosso juízo, temerária e inconveniente, com
substancial elevação das despesas processuais, de maneira que nosso trabalho foi no sentido de
convencer os juízes que o valor individual é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, provocando,
dessa maneira, o deslocamento das ações (não todas) para o Juizado Especial Federal, em face do
qual não há necessidade de pagar custas adicionais.
Outro fator que nos impede de propor desde logo a execução complementar dos juros moratórios
é a necessidade de produzir duas listagens distintas de exequentes que devem figurar na execução:
1) lista de associados vivos; 2) lista de herdeiros e sucessores dos associados falecidos, com
verificação e comprovação da existência ou não de inventário(s) em andamento.
Feitas as listagens, devem ser feitos os cálculos de apuração e atualização das diferenças de juros
moratórios, em dois blocos: vivos e falecidos (herdeiros e sucessores), para que já encomendamos
os serviços profissional especializado nesse tipo de cálculos. Eles são de alta complexidade, se
considerarmos a situação de pensionistas, herdeiros e sucessores de associados falecidos a partir
de 1º de agosto de 1999 até a presente data.
Considerados os trabalhos a serem feitos, acima especificados, estamos projetando para
daqui a 30 (trinta) dias o ajuizamento da execução complementar dos juros. No que tange aos
trabalhos de confecção das planilhas de cálculos de liquidação e atualização das diferenças, iremos
passar o valor cobrado pelo profissional contratado para os associados, mediante rateio, para os
associados da UNAFISCO-MG.
Ao ensejo, renovamos os nossos cordiais cumprimentos.

OLIVEIRA E CHAVES ADVOGADOS ASSOCIADOS
Antônio de Paula Oliveira

OLIVEIRA E CHAVES ADVOGADOS ASSOCIADOS
Antônio de Paula Oliveira

Consórcio de veículos da UNAFISCO-MG
Através do ConVeículo
sórcio de veículos da
Valor Crédito Mensalidade*
de referência
UNAFISCO-MG ficou
mais fácil adquirir o
FIAT - Novo Uno Vivace 1.0 4pts
27.730,00
582,33
veículo dos seus sonhos. As taxas são as CHEVROLET - Ágile LT 1.4
36.390,00
764,19
menores do merca44.490,00
934,29
do: taxa de adminis- CITROEN – C3 Flex 1.6 4 pts
tração de apenas 4%
HYUNDAI - HB 20 Premium
51.255,00
1.076,35
e fundo de reserva
de 1%. Já existe um
*Acrescentar o Seguro Prestamista decrescente sobre o valor
grupo em andamento e você pode fazer
do saldo devedor, para a faixa etária de 16 a 70 anos de idade
parte dele. Escolha,
no quadro ao lado, o
veículo de sua preferência e confira o valor
Vantagens deste
estimado da carta de crédito.

grupo de Consórcio:

Os interessados deverão preencher a
ficha de adesão disponível no site www.
unafiscomg.org.br (Proposta de adesão disponível na Seção Consórcio), ou solicitá-la
pelo telefone (31) 3249-9000. Em seguida,
devem encaminhá-la para a sede da entidade, à Rua Espírito Santo, nº 616, 12º andar,
Centro, Belo Horizonte/MG, CEP: 30160-030.
Mais informações podem ser obtidas no Setor
de Consórcio (31) 3249-9010 ou pelo e-mail
consorciounafiscomg@terra.com.br.
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l Liberdade de escolha do seu automóvel
l Entrega garantida
l Prazo de 50 meses
l Planejamento para a família
l Adesão em grupos mistos
l Pagamento embutido de lance
l Conversão da Carta de Crédito

No dia 15 de março, foi
realizado o primeiro sorteio
do grupo 18 do Consório de
veículos, na sede da
UNAFISCO-MG. A segunda
Assembleia Geral Ordinária
(AGO) do Consórcio está prevista
para 15 de abril de 2013

Cursos para associados

Plano Odontológico

Não perca tempo e faça sua inscrição!
Fotografia digital

Jogos teatrais

As atividades serão direcionadas para
aqueles que desejam aprender os variados
recursos que as câmeras digitais portáteis
oferecem. O curso, ministrado pelo fotógrafo Rafael Rocha, será de nível básico e
composto por aulas práticas e teóricas.
Após aprender as orientações técnicas, o aluno irá praticar o que aprendeu
em parques, praças e pontos turísticos da
cidade.
Os interessados devem deixar o contato
com a UNAFISCO-MG. Uma turma será
criada e os dias e horários das aulas serão
definidos de acordo com a preferência de
todos.
Venha se preparar para registrar todos
os momentos da nossa próxima viagem!

As oficinas de teatro têm como principal objetivo aguçar o sentido poético
dos associados. Serão oficinas lúdicas,
que proporcionarão uma experiência
prazerosa para todos. Os participantes
trabalharão a memória, o corpo, a visão,
a audição, o tato e o olfato.
As oficinas serão dadas pela professora de teatro, Anair Patrícia, que faz parte
do grupo Tirania e Cia.
Venha fazer parte desse grupo e participar de momentos de descontração na
sede da UNAFISCO-MG. Os dias e horários das oficinas serão definidos após a
formação da primeira turma.

Informática
Dança de Salão
A escola de dança “Corpo e Arte” tem
parceria com a entidade e promove aulas
de dança para os associados na própria
sede da UNAFISCO-MG. Queremos ampliar essa atividade e uma nova turma
está sendo formada.
Vários associados já mostraram seu
gingado e agora está na hora de você
entrar para o grupo também. Escolha
o ritmo de sua preferência e venha bailar conosco. As aulas de samba, bolero,
tango, forró ou zouk acontecem toda
segunda-feira, das 19h às 20h, no salão
Multiuso. O valor mensal é de R$ 50,00
para cada aluno ou R$ 80,00 para o
casal.

A internet é um dos meios de comunicação mais ágeis usado no mundo
todo e, pensando nisto, a UNAFISCO-MG
oferece um curso de informática a seus
associados, gratuitamente.
Em Belo Horizonte, as aulas acontecem toda sexta-feira, com início às 9h30
e término às 11h30, na própria sede da
entidade, com carga horária de 16h. É um
curso básico em que os alunos aprendem
os conceitos teóricos e práticos dessa
grande rede.
Os associados que não residem na capital poderão escolher a escola ou professor de sua preferência e a Associação fará
o reembolso no valor de até R$ 150,00.
É necessário apresentar o comprovante
de pagamento que pode ser uma nota
fiscal da escola escolhida ou um recibo
do professor que ministrou o curso.

Mais informações sobre os cursos acima, podem ser obtidas pelos telefones
3249-9001/ 9005. Sua sugestão também é bem-vinda! Caso você queira
propor algum curso ou uma nova parceria, não deixe de nos enviar um e-mail
(comunicacao@unafiscomg.org.br) Participe com a gente!

A UNAFISCO-MG mantém parceria com
o Plano Odontológico Unimed Odonto – um
dos planos odontológicos mais completos
existentes no mercado. Priorizando a comodidade de seus clientes, a empresa disponibiliza agora uma listagem virtual contendo
todos os dentistas credenciados no sistema,
bem como a cidade em que eles atendem. As
consultas podem ser feitas pelo site: portal.
unimedodonto.com.br
Após clicar em “Rede Credenciada”, você
deve selecionar o plano, a cidade e o estado e
clicar em “BUSCAR”. Em seguida aparecerá a
relação dos dentistas credenciados em ordem
alfabética.
Os associados que desejarem aderir ao
plano, podem entrar em contato com a entidade através dos telefones 3249-9000 / 9001
ou e-mail unafiscomg@terra.com.br para que
seja encaminhada a proposta da adesão. O
benefício é inteiramente grátis. Aproveite!

Faça seu evento
na nossa sede!

A UNAFISCO-MG disponibiliza o Salão
Multiuso da entidade para associados promoverem suas festas de aniversário (exceto
festas infantis), reuniões, eventos ou recepções variadas, com preços diferenciados.
O público externo também pode usufruir
do salão para cursos ou palestras. Nesse caso,
o locatário contará com 50 cadeiras, amplificador, som com mesa, microfone, computadores conectados à internet, TV de Led com
55 polegadas, ar condicionado e banheiros
(preços dos equipamentos à parte).
O salão, com 100 m², poderá ser utilizado
de segunda à sexta-feira, no período entre
18h30 e 23h30, para encontros de até 100
convidados.
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Happy Hour de confraternização
A grande atração do encontro foi o
karaokê, valendo brindes da Boticário
para quem fizesse a maior pontuação.
Foram descobertos vários associados
cantores que não perderam tempo e
entraram na brincadeira.

Na tarde do dia 13 de março, aconteceu mais um Happy Hour na sede da entidade,
com o tema “Comida de Boteco”. Foram convidados os associados e familiares da
UNAFISCO-MG, DS/BH e CREDIFISCO. O evento contou com a presença do músico
William Claudino, que animou todos os presentes tocando Música Popular Brasileira.

Passeio na Serra do Cipó
Um novo passeio está sendo
organizando pela UNAFISCOMG para promover a aproximação entre os Auditores Fiscais.
Dessa vez a viagem será para
a Serra do Cipó, localizada a
aproximadamente 75 km de Belo
Horizonte.
O passeio está programado
para os dias 7, 8 e 9 de junho,
com saída do ônibus às 15 h da
sexta-feira, em frente ao Palácio
das Artes, em Belo Horizonte e
retorno no domingo, por volta
das 17h.
O grupo ficará hospedado
no município de Jaboticatubas,
na Pousada Cachoeira da Serra.
É possível visualizar toda a beleza natural da região pelo site
www.pousadacachoeiradaserra.
com.br
A pousada possui uma área

Durante o passeio também
será feita uma festa junina organizada pela pousada para todos
os associados. Aproveite para
tirar do armário o chapéu de
palha e o vestido de chita e venha
participar de mais um encontro.
Mais informações pelos telefones: 3249-9001/9005.
Pousada Cachoeira da Serra
de 58 hectares e oferece aos
hóspedes caminhadas por trilhas, banho de cachoeiras e
nascentes, mata nativa, piscina
com aquecimento solar, sauna a
vapor, restaurante de cardápio
variado, além do circuito paisagístico planejado para o conforto
e descanso dos visitantes.
Está incluso no passeio um
jantar na sexta-feira com seresta
ao luar. No sábado inclui o café

A associada Elzira G. Marques
Santos indicou a pousada
para o encontro

Novas Associadas

da manhã, almoço, jantar e baile
de forró com música ao vivo. Já
no domingo, os associados ainda
poderão desfrutar de toda a área
de lazer da pousada, com café da
manhã e almoço inclusos. O valor
cobrado será de duas parcelas de
R$ 135,00 + R$ 30,00 do transporte por pessoa.

A entidade conta agora com
quatro novas associadas.
Confira abaixo quem são elas:
l

Ana Olímpia Grossi Vilela

lMárcia
lMary

Patrícia David

Alice Ferreira da Silva

lSolange

Alves Vidal Moreira

Rua Espírito Santo, 616 - 12º andar - Centro
CEP: 30160-030 Belo Horizonte – MG
Telefone: (31) 3249-9000 - Fax: (31) 3249-9003
unafiscomg@terra.com.br / comunicacao@unafiscomg.org.br
www.unafiscomg.org.br

UNAFISCO-MG
9912241072/2009
DR/ECT/MG
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