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Em cumprimento ao que determina Estatuto. apresentamos a V. S'. o Relatório Anual da Diretoria da

Associação dos Servidores do Tribunal de Contas do Estado de MG - ASSCONTAS. contendo o

Relatório de Administração e suas Demonstrações Contábcis. referentes ao exercíeio social tindo em

31 de dczcmbro de 2010.

Neste ano. a ASSCONTAS resultou em um superávit acumulado no valor de R$ 134.426.00 (cento e

trinta e quatro mil quatroeentos e vinte e seis reais), notadamente pelo aumento das mensalidades dos

associados e de renegociação das comissões de convênios junto aos fornecedores. scmpre em

consomincia com os objetivos de manter o equilíbrio financeiro da instituição c COI11 os ClIstos de

realização dos variados eventos realizados e programados.

Como fato relevante neste ano, a ASSCO TAS adquiriu um terreno de em média 915 m' (novecentos

e quinze metros quadrados), no Bairro ESlori!. próximo ao Tribunal de Contas. para em futuro

próximo vir a edificar sua sede. bem como servir dc fonte de recursos com a locação de áreas que.

porventura. não venham a ser utilizadas para realização de suas atividades.

Para o seu mobiliário. a Asscontas adquiriu os seguintes bens: um computador: equipamentos c

periféricos de informática (IID intcrno c extcrno de 500 GI3, mcmória e monilOr); uma impressora

Epson '1'24; um scanner de documentos duplex modelo i1220, marca Kodak: uma copiadora

multifuncional Ricoh, modelo A1'3045. No caso da copiadora, a aquisição se deu para substituir o

equipamento antigo, que apresentava problemas c foi alienado. ocorrendo sua respectiva baixa no

patrimônio.

Ademais. foram realizados diversos eventos que possibilitaram a integração dos associados.

estreitando laços c reforçando amizades, tais como: "Campeonato de Futebol", evento que conta com a

grande aprovação dos associados, c a "Festa de Nata!"', que é a confratcrnizaçüo de final dl: ano dos

nossos associados c demais funcionários.

Cabe ressaltar que em 20 10 a Asscontas deu continuidade ;:i busca de parcenas com importantes

instituições~ firmando convênios nas mais diversas áreas de interesse dos associados, tais como:

Centro de. Edw;acão .Jar~im da l3'1)aSemente (escola infantil), Madda - Rebê, Criança e Cia Educação
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Infantil, Faculdade Milton Campos, Curves Academia, Escola Superior Dom Elder Câmara, Data

Byte, lBIJES, FACEMG e ICDEU.

A ASSCONTAS sabe que sempre terá muito o que realizar, sendo capaz de enfrentar o permanente

desafio de garantir e ampliar os benefícios, contribuindo, assim, para qualidade de vida e integração de

seus Associados.

Todos estes resultados positivos demonslram nosso empenho. como também do Conselho Deliberativo

e Fiscal, motivo pelo qual agradecemos a todos o apoio em nossas ações, bem como aos nossos

Associados, que não mediram esforços para vencer as dificuldades do dia-a-dia.

"d, H~;w"".29/~d,2011.
JOAQUIM DA'~STELE DE BARROS

Presidente

ESTÉR~MATOS

Vice Presidente

~~(B'~~
Diretora minis r tiva

MARCELO GONÇAL S .EI tEIRA

Diretor Financeiro
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