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Ações garantem equilíbrio
financeiro e melhor

atendimento ao associado

Balanço 2005

Confira, nesta edição do Jornal da Aslemg, um balanço das ações
desenvolvidas pela Diretoria em vários setores

A atual gestão
implementou
várias
mudanças na
cantina com
o objetivo de
garantir um
atendimento
de qualidade
aos associados

pág. 3

Cantina

pág. 2

Participação política

Com reestruturação
administrativa e corte

nas despesas, a Aslemg
conseguiu obter o

equilíbrio nas contas e
manter investimentos

pág. 6 e 7

Situação financeira

Assembléia Geral de Prestação de Contas
Dia 7 de março, na cantina da Aslemg, às 16 horas, em primeira convocação, com pre-
sença da maioria dos associados; ou às 17 horas, em segunda convocação, com qual-

quer número de associados presentes. Os documentos contábeis e o relatório de ativida-
des estão à disposição dos associados na secretaria da Aslemg.

Associação participou de
várias ações em defesa

dos servidores da ALMG e
garantiu presença em

eventos significativos para
a categoria
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A Diretoria

Editorial

AgradecimentoAgradecimentoAgradecimentoAgradecimentoAgradecimento

A Diretoria da Aslemg vem man-
tendo, nos últimos anos, em parceria
com as demais entidades, uma efetiva
ação política em defesa dos interesses e
direitos de seus associados e demais
servidores da ALMG. Em 2004, a atu-
ação da entidade foi marcada pela dis-
cussão do pagamento das diferenças da
URV (a Mesa Diretora da Assembléia
Legislativa emitiu uma resolução que
possibilitou aos interessados aderirem
a um acordo, abrindo mão de sua con-
tinuidade na Justiça) e encaminhamen-
to, juntamente com o Sindalemg, de mo-
dificações propostas pelos servidores
para o plano de carreira elaborado pela
administração da Casa.

Outra importante conquista foi o
ajuizamento do segundo grupo das
ações do Prelegis, visando à revisão do
valor pago aos participantes na época
de sua extinção. Tanto o primeiro quan-

to o segundo grupo desta ação estão na
fase de perícia contábil. A Diretoria tam-
bém teve participação ativa nos dois en-
contros realizados pela Fenal em 2005,
em São Luís/MA e Florianópolis/SC.

Reforma do Estatuto

Em 14 de dezembro de 2005 foi apro-
vada a reforma do Estatuto da Aslemg,
visando à sua atualização e adequação ao
novo Código Civil. Algumas mudanças
implementadas: exigência de assembléia
geral prévia para compra e/ou alienação
de bem imóvel; mudança do Conselho
Deliberativo e Fiscal para Conselho Fis-
cal; e ampliação dos prazos do processo
eleitoral. Outras modificações, relaciona-
das aos servidores de RA: eles agora po-
dem ser votados para o Conselho Fiscal,
e não é mais necessária a apresentação
prévia de avalista para se filiarem à Aslemg.

Diretoria incrementaDiretoria incrementaDiretoria incrementaDiretoria incrementaDiretoria incrementa
sua atuaçãosua atuaçãosua atuaçãosua atuaçãosua atuação

Participação Política

Exercício Valor em R$1,00

2002 R$     68.544,90

2003 (R$    11.169,14)

2004 R$     58.574,10

2005 R$   205.237,06

Evolução do Patrimônio
Social da Aslemg

Fonte: Balancetes Analíticos - Dezembro
2002 a 2005 - Valores nominais

Dirigimo-nos carinhosamente a
todos os associados, funcionários e
demais pessoas que, direta ou indi-
retamente, nos apoiaram nesta ad-
ministração, que compreenderam e
reconheceram nosso trabalho. Agra-
decemos também à Aplemg, à
Cofal e ao Sindalemg, pelo grande
apoio e parceria nos projetos em
prol dos servidores. Sem essa união
não conseguiríamos nos fortalecer.

Podemos afirmar, com seguran-
ça, que a Associação cresceu muito
em respeito, autonomia e credibi-
lidade, e isso é motivo de muito
orgulho para todos nós.

Houve inegável progresso no

sentido de atendermos melhor ao
associado. Temos a consciência de
que não acertamos em tudo, mas
também a certeza de que tomamos
as decisões com responsabilidade
e coragem, objetivando sempre o
fortalecimento da Associação.

Sabemos que há muitos cami-
nhos a serem percorridos para o
aprimoramento e a expansão de
nossas conquistas e esperamos  que
continuem sendo trilhados dentro
do mesmo espírito ético e fraterno
que sempre norteou nosso trabalho.

Serão realizadas no dia 21 de março, de 8 às 18 horas, no hall de
entrada do Palácio da Inconfidência - próximo à Coordenação de
Segurança - as eleições da Aslemg, para o triênio de abril/2006 a
março/2009. As inscrições de chapas acontecem até o dia 6 de mar-
ço. É pré-requisito básico para se candidatar ser associado da Aslemg
há pelo menos 2 anos ininterruptos, anteriores ao pleito.

Eleições da AslemgEleições da AslemgEleições da AslemgEleições da AslemgEleições da Aslemg
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Com as mudanças, associadosCom as mudanças, associadosCom as mudanças, associadosCom as mudanças, associadosCom as mudanças, associados
ganham mais confortoganham mais confortoganham mais confortoganham mais confortoganham mais conforto
e melhor atendimentoe melhor atendimentoe melhor atendimentoe melhor atendimentoe melhor atendimento

Com o objetivo de atender cada
vez melhor o associado, a Diretoria da
Aslemg implementou mudanças signi-
ficativas na cantina. Essas mudanças,
que aconteceram ao longo de 2004 e
2005, garantiram um atendimento mais
eficiente, pondo fim a problemas que
impediam o bom funcionamento do
espaço, e consolidaram a cantina
como benefício importante para os as-
sociados. Confira:

• Modificação no sistema de atendi-
mento, passando para self-service a qui-
lo, com maior variedade no cardápio
e redução drástica do desperdício, e
implementação de balcão refrigerado
para a venda de refrigerantes, sucos e
sobremesas a quilo;
• Cobrança de preço diferenciado para
associado (extensivo aos dependentes)
e não-associado;
• Término do uso do vale-refeição,
com adoção da assinatura na coman-
da diária, retirando-se a guia de des-
conto com base nessa comanda;
• Recebimento de ticket restaurante na
cantina e lanchonete;
• Controle efetivo de entrada e saída
dos usuários da cantina e sua distinção
entre associados e não-associados, atra-
vés da carteira do associado e do sis-
tema de catraca;
• Aquisição de novos uniformes para
os funcionários da cantina/lanchonete;
• O cupom fiscal passou a ser impres-
so em duas vias, possibilitando ao usu-
ário ter meios de conferir seus gastos
mensais na cantina;
• No caso de desconto em folha, o
próprio cupom fiscal, anexado à co-
manda de refeição, devidamente
identificada e assinada pelo associado,
passou a ser a guia de desconto,
agilizando o trâmite interno de traba-

Cantina e Lanchonete

lho, com redução dos gastos com pa-
pel e ganho de espaço no arquivo;
• Contratação de vigia para garantir
mais segurança para os funcionários e
usuários;
• Participação de funcionários em cur-
sos oferecidos pelo Senac, dentro das
necessidades da Aslemg (venda de
pizzas e sobremesas e realização de
happy hours) e da área de atuação do
funcionário: corte e preparo de car-
nes, aves e peixes; saladas especiais; pre-
paração de pizzas; decoração artística

de bolos e barman;
• Instalação da copa para os funcio-
nários, objetivando dar a eles espaço
adequado para suas refeições;
• Manutenção do convênio com a
UNI/BH, que possibilita o trabalho
de estagiários na área de Nutrição, sem
ônus para a Aslemg;
• Pintura e manutenção da cantina
e lanchonte, mantendo-as em boas
condições de higiene e conforto e
adequadas às exigências da Vigi-
lância Sanitária.

Espaço agradável e cuidado
com a alimentação: diferenciais
da cantina da Aslemg
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De 2003 a 2005, a atuação da
Diretoria da Aslemg foi pautada
pela busca do equilíbrio financei-
ro. Os esforços foram direcionados
para a diminuição de despesas e a
obtenção de receitas.

Veja, a seguir, as ações imple-
mentadas:
• Redução de quadro de pessoal,
passando de 63 para 51 funcioná-
rios, dos quais 32 em atividade di-
reta na Associação. Do restante, 8
estão em licença médica pelo INSS
(sem ônus para a Aslemg), 3 traba-
lham no Videoclube e 9 na ALMG,
todos com ressarcimento integral à
Aslemg dos pagamentos efetuados;
• Cobrança de uma taxa fixa do
Videoclube, no valor atual de R$
460,00 mensais, pelos serviços
prestados pela Aslemg, tais como
contabilidade, faxina, manutenção
do site, movimentação bancária e
emissão de guias;

• Obtenção de patrocínios junto às
demais entidades (Sindalemg, Cofal
e Aplemg) para a realização da fes-
ta de Natal;
• Parcelamento da dívida do ITBI
da Escola do Legislativo junto à
PBH, com início de pagamento em
novembro/04;
• Término do financiamento junto
à Cofal, contraído para fazer face
às despesas com redução de pes-
soal e colocação em dia do paga-
mento de convênios;
• Cobrança de débitos de associa-
dos, através de acordos e de
ajuizamento de ações;
• Continuidade do pagamento do
IPTU do Buritis de 2000 a 2003,
agora assumidos de forma integral,
em função do não-pagamento des-
ses valores pela Crown (parte refe-
rente aos lotes alugados);
• Início do pagamento do IPTU do
Buritis de 2004 e 2005, dividido no
mesmo número de parcelas restan-

Equilíbrio financeiro garante Equilíbrio financeiro garante Equilíbrio financeiro garante Equilíbrio financeiro garante Equilíbrio financeiro garante 
tes do parcelamento de 2000 a
2003 – ação a ser feita em março/
2006;
• Reajuste do aluguel da Escola do
Legislativo, com data retroativa a
dezembro/04, incluindo no Aditivo
a realização de obras (adequação do
passeio às exigências da PBH, ade-
quação dos banheiros às necessida-
des dos portadores de deficiência;
introdução de sistema de exaustão
nos banheiros; mudança no sistema
de ar condicionado, de modo a re-
solver um antigo problema, alvo de
notificações da PBH);
• Cobrança de taxa de adesão para
novos conveniados no valor de
meio salário mínimo.

É importante ressaltar que as
obras acima mencionadas serão
efetuadas pela ALMG, mediante
prévia aprovação orçamentária da
Aslemg, sendo o valor gasto dedu-
zido dos valores dos aluguéis dos
meses de janeiro a março/2006.

RRRRReceitas e Despesas da Aslemg - 2003 a 2005eceitas e Despesas da Aslemg - 2003 a 2005eceitas e Despesas da Aslemg - 2003 a 2005eceitas e Despesas da Aslemg - 2003 a 2005eceitas e Despesas da Aslemg - 2003 a 2005
Tendo o exercício de 2002

como base, as tabelas e gráficos
aqui apresentados demonstram
que no período de 2003 a 2005
os números da ASLEMG retra-
tam o equilíbrio das contas de
Receitas e Despesas, sendo que
em 2005 as receitas superam, sig-
nificativamente, as despesas. Isso
se evidencia na evolução positiva
do Resultado do Exercício
(DRE) e do Patrimônio Social da
associação.

As medidas saneadoras toma-
das pela administração da nossa

entidade, implementadas nos
exercícios de 2003 e 2004, foram
as responsáveis pelos resultados
aqui demonstrados. Para exempli-
ficar citamos as rescisões e inde-
nizações trabalhistas, que impac-
taram as despesas do 1º trimestre
de 2004 em cerca de R$100 mil,
proporcionando uma economia
mensal em torno de R$13 mil. As
mudanças ocorridas no Setor Can-
tina – sistema de refeição Self-
service a quilo e exigência de car-
teira de sócio – minimizaram a si-
tuação deficitária do setor.

Tais medidas, aliadas à nova
sistemática de apropriação das
receitas auferidas no caixa úni-
co do horário do almoço, imple-
mentada em 2005, reverteram a
situação de prejuízo do Setor
Lanchonete, que encerrou aque-
le exercício com superávit de
R$28 mil. É prudente salientar
que essa sistemática reduziu as
receitas da Cantina naquele ano,
se comparadas com os anterio-
res.

Salazar Rodrigues Júnior
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sustentabilidade da Aslemgsustentabilidade da Aslemgsustentabilidade da Aslemgsustentabilidade da Aslemgsustentabilidade da Aslemg

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS/DESPESAS E DO RESULTADO DO EXERCÍCIO -

ASLEMG

(R$ 500.000,00)
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R$ 2.500.000,00
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Receita

Despesa

Resultado

Gráficos da Receita Setorial e Despesa Setorial:
Os gráficos registram o Setor Administrativo com o melhor desempenho na relação Receitas X Despesas

com crescente resultado positivo. Os setores Cantina, Lanchonete, Buritis e Festas e Eventos apresentam sensí-
vel melhora em suas situações deficitárias.



6
Jornal da

Diretoria Financeira

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL ASLEMG
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Gráfico da Evolução das Receitas/Despesas e do Resultado do Exercício:
O gráfico evidencia a redução da despesa em todo o período de 2003 a 2005, registrando resultados

positivos em 2004 e 2005, sendo que no último ano a receita teve um aumento significativo, fruto dos resulta-
dos das ações implementadas ao longo de 2003 e 2004.
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A promoção de vários eventos,
como Dia das Mães, Dia dos Pais,
Happy Hour Junino e Festa de Natal,
também tem marcado as ações da Di-
retoria da  Aslemg, em congraçamen-
tos de grande sucesso, reunindo gran-
de número de participantes.

Em relação ao ginásio da Aslemg,
algumas medidas foram tomadas visan-
do à redução de despesas e ao aumen-
to de receita, tais como: permanência
de apenas um funcionário no ginásio;
adequação de horários de utilização; e
aumento no valor do aluguel, de R$
35,00 para R$ 50,00 a hora. E, agora,
no início de 2006, o ginásio foi alugado
para a Escolinha de Futsal do Hulk.

Em 2005, os associados puderam
jogar futebol society nas quadras do

Centro de Futebol Zico
BH, no bairro Buritis, e nas
quadras do Dom Orione,
na Pampulha, com despe-
sa compartilhada entre As-
lemg e participantes. Tam-
bém receberam investi-
mento as aulas de violão,
com utilização gratuita da
sala do Coral, e a volta do
patrocínio ao Coral.

Em 2004 e 2005, a par-
ticipação da Diretoria na
Semana do Servidor foi
bastante ativa. Foram rea-
lizados eventos na própria
sede da Aslemg, como aulas de culi-
nária e o tradicional happy hour, além
da instalação de um estande da Asso-

RRRRReestruturação garante maiseestruturação garante maiseestruturação garante maiseestruturação garante maiseestruturação garante mais
eficiência no atendimentoeficiência no atendimentoeficiência no atendimentoeficiência no atendimentoeficiência no atendimento

No setor administrativo, as
ações da Diretoria foram pautadas
pela necessidade de garantir a efi-
ciência do trabalho desenvolvido
pela Associação. As mudanças bus-
caram a qualidade no atendimento
ao associado, que passou a contar
com uma sala específica, ao lado
da recepção da Aslemg, e também
com o “café do associado”, que
acontece todos os meses, no dia do
pagamento.

Houve também otimização da
área de convênios com o objetivo
de garantir, para o associado, bene-
fícios nas áreas de saúde, lazer e edu-
cação. Merecem destaque os con-
vênios firmados com a Unimed/BH
(na época da mudança ocorrida na
Assembléia para a Previminas),

com academias (Cia. Athlética e
Samurai’s) e com diversas Faculda-
des (UNA, Promove, Pitágoras,
Newton Paiva e Metropolitana).

Outras modificações

Para garantir um melhor funci-
onamento da área administrativa,
a Diretoria implementou, também,
várias outras mudanças como: par-
ticipação de funcionários em cur-
sos direcionados para suas ativi-
dades; reestruturação das regras
de convênio; reestruturação das
regras de exposição; aquisição de
duas barracas, para utilização pe-
los expositores; aquisição de no-
vos uniformes para os funcionári-
os da Administração; início do

processo de registro do contrato
de compra e venda da Escola do
Legislativo – processo ainda em an-
damento, à vista de questio-
namentos feitos pelo cartório; par-
ceria com a Seguradora Icatu e com
a Máxima Turismo, para um traba-
lho mais diferenciado, com manu-
tenção de funcionários dessas em-
presas na sede da Aslemg, para man-
ter contato com os associados e ga-
rantir atendimento personalizado.

Algumas mudanças na estrutu-
ra física da Associação também
foram realizadas, como a pintura
do setor de administração e da can-
tina/lanchonete e reparos na es-
trutura do prédio, em função de
danos decorrentes de infiltrações
de água de chuva.

LLLLLazer e esporte também foramazer e esporte também foramazer e esporte também foramazer e esporte também foramazer e esporte também foram
preocupações da Diretoriapreocupações da Diretoriapreocupações da Diretoriapreocupações da Diretoriapreocupações da Diretoria

Eventos

ciação, juntamente com os da Cofal,
da Aplemg e do Sindalemg, no Espa-
ço Cultural da Assembléia.

Festa de Natal reuniu grande número de associados
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Jornal da Aslemg
Rua Dias Adorno, 300
Santo Agostinho - BH/MG
CEP: 30190-100
Tel.: 3337-7788/3290-7900 - fax: 3292-6962

IMPRESSO ESPECIAL

CONTRATO
nº 7317265301

ECT/DR/MG
ASLEMG

Fonte: Balancetes Analíticos dos meses de dezembro de 2002 a 2005; valores nominais
(*) prejuízo contábil na baixa de veículos e equipamentos da cantina alienados, devido à não depreciação do imobilizado;
(**) não considerados os valores do Prejuízo Alienação de Imobilizado.

Aslemg busca alternativas para terrenoAslemg busca alternativas para terrenoAslemg busca alternativas para terrenoAslemg busca alternativas para terrenoAslemg busca alternativas para terreno
Adquirido pela Aslemg em 1990, o

terreno do Buritis engloba uma área de
cerca de 66.000 m², dos quais cerca de
36.000 m² estão disponíveis para uso.
O restante, não disponível, foi repassa-
do à PBH, conforme o acordo firma-
do entre as partes em 1998, para uso
insititucional, área verde e de preser-
vação ambiental e construção de vias
de acesso.

Buritis

Demonstrativo do resultado do exercício-ASLEMG - 2002 a 2005 Valores em R$ 1,00

Conta Denominação 2003 2004 2005

828.739,98

17.349,69

12.258,86

487.361,41

248.963,84

37.690,28

132.488,08

200.230,04

--------------

1.965.082,18

742.436,33

523.941,31

277.553,17

34.079,16

97.471,09

179.523,16

41.026,90

68.199,00

1.964.230,12

852,06

91.461,18

(22.410,12)

3.1.1.01

3.1.1.02

3.1.1.03

3.1.1.04

3.1.1.05

3.1.1.06

3.1.1.07

3.1.1.09

3.1.1.10

TTTTTotal Rotal Rotal Rotal Rotal Receita-Receita-Receita-Receita-Receita-R

4.1

4.2.1

4.2.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7 (*)

TTTTTotal Despesas - Dotal Despesas - Dotal Despesas - Dotal Despesas - Dotal Despesas - D

Resultado Apurado (R-D)

Resultado Videoclube

(***)

Resultado Aslemg sem

Videoclube (**)(***)

Receitas da Administração

Receitas do Buritis

Receitas Financeiras

Receitas da Cantina

Receitas da Lanchonete

Festas e Eventos

Receitas do Videoclube

Receita - (Alemg)

Recuperação de Despesas

Despesas da Administração

Despesas da Cantina

Despesas da Lanchonete

Despesas c/ Festas e Eventos

Despesas do Buritis

Despesas c/ Alemg

Despesas com Videoclube

Prejuízo Alienação de Imobilizado

758.383,52

15.133,61

7.011,58

495.253,12

212.321,92

9.888,94

143.394,23

219.249,87

9.842,16

1.870.478.95

734.440,78

506.480,46

248.951,09

34.757,29

88.579,75

209.027,28

59.411,44

0,00

1.881.648,09

(11.169,14)

83.982,79

(95.151,93)

741.476,25

28.115,00

2.057,29

437.842,40

177.046,13

14.030,00

138.945,13

233.517,07

0,00

1.773.029,27

666.158,23

406.028,72

217.671,95

19.986,27

94.783,93

231.643,10

69.582,97

8.600,00

1.714.455,17

58.574,10

69.362,16

(2.188,06)

780.401,86

35.474,90

3.172,44

382.890,88

272.627,66

22.705,10

159.547,13

203.912,77

0,00

1.860.732,74

642.553,61

391.875,42

244.025,06

27.906,60

80.455,87

199.614,48

69.064,64

0,00

1.655.495,68

205.237,06

90.482,49

114.754,57

Em abril de 2002, a Aslemg fez um
contrato de aluguel com a empresa
Crown Import & Export para a cons-
trução de um campo de treinamento de
golfe, sendo feito, em outubro de 2003,
um aditivo a este contrato, com mudan-
ças nas cláusulas, para resolução de to-
das as pendências existentes.

Em dezembro de 2004, a Aslemg e
a Crown celebraram um acordo para

quitação dos débitos existentes, sobre-
tudo aluguéis vencidos a partir de 1º/
10/04. No início, o acordo foi cumpri-
do, mas ao ser descumprido, a Direto-
ria da Aslemg tomou todas as providên-
cias necessárias, desde uma notificação,
com prazo para solução final das pen-
dências, até o ajuizamento de ação de
cobrança dos débitos, interposta em ou-
tubro/05.

2002


