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Em cumprimento ao que determina Estatuto, apresentamos a V
o Relatório Anual da
Associação dos Servidores do Tribunal de Contas do Estado de MG - ASSCONTAS,
contendo o Relatório de Administração e suas Demonstrações Contábeis, referentes ao
exercício social findo em 31 de dezembro de 2015.
Neste ano, novamente a ASSCONTAS apresentou superávit, mantendo o equilíbrio e o
fortalecimento financeiro da instituição.
No que diz respeito ao patrimônio, destaca-se a valorização dos imóveis adquiridos por
esta entidade nos exercícios financeiros anteriores, quais sejam, a sala comercial
situada ao lado do prédio do TCEMG e terreno de cerca de 915m2 no Bairro Buritis,
também próximo a sua sede. Neste contexto, importante salientar que a Asscontas
adquiriu a propriedade de mais uma sala comercial situada ao lado da primeira já
mencionada, consolidando ainda mais o patrimônio da entidade.
A Diretoria da ASSCONTAS reafirma o compromisso permanente de buscar melhorias,
de maneira ética e com foco nos resultados, com o objetivo de promover as condições
necessárias ao cumprimento das disposições estatutárias da ASSCONTAS. Neste
contexto, no âmbito interno, foram realizados diversos eventos que possibilitaram a
integração dos associados, estreitando laços e reforçando amizades, tais como:
"Manhãs Recreativas", "Festa de Natal", etc. Já no âmbito externo, foi promovida a "3a
Conferência de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais" nos
dias 06, 07 e 08 de maio de 2015, no Expominas, em parceria com o TCEMG e Escola
de Contas, contando com mais de 4.000 (quatro mil) participantes. Sobre tal evento,
destaca-se que não houve custo algum para a Asscontas, pois os recursos foram
oriundos de patrocínio das seguintes empresas/entidades: BDMG, CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL, CBMM, CEMIG, COPASA, SEBRAE, SENAI, CODEMIG e AMM.
Finalmente, importante salientar que neste exercício financeiro também
considerável e contínuo aumento do número de associados e convênios.
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Sendo assim, através de tais informações, a ASSCONTAS pretende demonstrar
respeito e consideração às contribuições mensais de todos com atitudes que se
coadunam com os conceitos de economicidade, praticidade e transparência.
Desta forma, a Presidência e sua diretoria sabem que sempre terão muito a realizar,
sendo capazes de enfrentar o permanente desafio de garantir e ampliar os benefícios
concedidos aos associados, de forma eficiente e criativa.
Todos estes resultados positivos demonstram nosso empenho e dos nossos
associados, como também do Conselho Fiscal, motivo pelo qual agradecemos a todos
o apoio em nossas ações.
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