
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

(Em Reais)

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES TRIBUNAL DE CONTAS MG - ASSCONTAS
é uma associação civil, de direito privado, sem fins lucrativos e econômicos, fundada
em 22 de outubro de 1999, tendo por finalidade o desenvolvimento de ações e
projetos sociais que representem e defendam os interesses dos associados.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com a legislação
societária, e estão apresentadas de forma comparativa com as do exercício findo em
31 de dezembro de 2020 e 2019.

3. PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS

a. Apuração do resultado

o resultado, apurado pelo regime contábil de competência de exercícios, inclui os
rendimentos, encargos e variações monetárias, a índices ou taxas oficiais,
incidentes sobre ativos e passivos circulantes.

b. Aplicações Financeiras

Registradas pelos valores aplicados, acrescido dos rendimentos proporcionais
auferidos até a data do balanço.

c. Créditos de Atividades Sociais

Representam os valores a receber de associados referentes a convênios firmados
com diversos estabelecimentos nos mais variados ramos, tais como cooperativas
de assistência médica, laboratório fotográfico, seguros, cooperativas de
transporte, convênio farmácia, telefonia móvel.

d. Demais ativos circulantes

São apresentados pelos valores de realização, incluindo, quando aplicável, os
rendimentos e as variações monetárias auferidas.

e. Tributos a recuperar

Trata-se de Contribuição Previdenciária (INSS) incidente sobre a Nota Fiscal ou
Fatura de Cooperativa de Trabalho.

:1"1. v

\j



o STF decidiu pela inconstitucionalidade da referida contribuição previdenciária.
O Procurador Geral da Fazenda Nacional para evitar demandas desnecessárias,
tendo em vista que o Fisco irá sucumbir na matéria, editou ato determinando que
os Procuradores da Fazenda Nacional, não contestem ações nem recorram de
decisões em processo neste tema. Tal manifestação e determinação
consubstanciou-se pela Nota PGFN/CASTF no 174/2015.

Ou seja, o Procurador Geral da Fazenda Nacional, com este ato, aceita que o
Fisco não tem razão em cobrar esta contribuição.

Razão pela qual a ASSCONTAS retificou as GFIP's - Guia de Informação da
Previdência Social e está recuperando os valores a medida dos recolhimentos
mensais.

f. Imobilizado

Demonstrado ao custo de aqulslçao. As depreciações são calculadas sobre o
custo reavaliado, com base em taxas determinadas em função do prazo de vida
útil estimada, conforme descrito na nota 4.

g. Passivo circulante

São demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando
aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias.

h. Provisão de férias e encargos

Foram calculadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data
do balanço, e incluem os encargos sociais correspondentes.

4. IMOBILIZADO

2020 2019 Taxas
Valor DeprecIAm. Valor Valor Anuais de

Dos Bens Acumulada Liquido Líquido Depreciação

Investimentos 2.332 2.332 1.090 0%
Terrenos 647.094 647.094 647.094 0%
Imóveis 877.799 400.972 476.827 571.316 4%
Instalações 8.428 5.933 2.495 3.338 10%
Móveis e utensílios 31.642 26.984 4.658 10.275 10%
Equips. de informática 116.061 116.061 20%
Máquinas e Equip. 49.473 49.473 20%
Software 11.595 11.595 11.595 20%

1.741.543 496.835 1.133.406 1.244.708



5. ATIVIDADES SOCIAIS E EVENTOS DE EDUCAÇÃO CONTINUADA

No ano de 2020, com a pandemia COVID-19 a ASSCONTAS adaptou o
funcionamento de suas atividades às necessidades impostas no dia a dia. Adotou,
na medida do possível, o teletrabalho para que não faltasse qualquer atendimento
aos seus associados, no que tange à manutenção de convênios de saúde, seguro,
assistência médico odontológica, telefonia, farmacológica, etc. com vistas ao
atendimento dos seus objetivos estatutários: promoção do servidor público e seus
dependentes.

No contexto 2020 não foi possível promover várias atividades voltadas à integração
dos seus associados na forma presencial, mas colaborou na disseminação de
práticas amplamente divulgadas pelos órgãos de saúde e autoridades quanto ao
combate da COVID-19, a manutenção de convênios de saúde, seguro, assistência
médico odontológica, telefonia, farmacológica, etc. com vistas ao atendimento dos
seus objetivos estatutários: promoção do servidor público e seus dependentes.

6.- PATRIMÔNIO SOCIAL

Compreende o Patrimônio Social inicial, acrescido dos valores de Superávit e
reduzido de Déficit ocorridos.
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Diretor Administrativo

Diretor Financeiro

Secretário Geral

AMG Consultoria Contábil e Tributária Ltda.
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