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FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MONSENHOR MESSIAS
CNPJ: 25.002.155/0001-98

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Senhores Fundadores e Conselheiros, a FEMM - Fundação Educacional Monsenhor

Messias, entidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, com sede

administrativa nesta cidade de Sete Lagoas, à Av. Marechal Castelo Branco - 2.765,

Bairro Santo Antônio, de acordo com os dispositivos legais e estatutários, apresenta a

V.S.as., o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, dos exercícios

findos em 31 de dezembro de 2012 e 2011.

Sete Lagoas, 31 de dezembro de 2012 - José Campolina de Souza - Diretor Presidente.

RU4 PRüF,

TAR~lIÀO: CELSO i4ILTON OUAAT~_o~~y~~
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FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MONSENHOR MESSIAS

CNPJ: 25.002.155/0001-98

BALANÇO PATRIMONIAL PARA OS EXERCíCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
DE 2012 E 2011 (VRS. EM R$1,00)

20.12
13.799.437,11

3.785,92
236.335,36

~~~~~~;;~~~~~~4.949.311, 16

Estoque em Almoxarifado
Mensalidades a Receber (nota 3)
Financiamento Estudantil (FIES)
Títulos a Receber
Adiantamento de Salários
Desp. cf Pessoal a Apropriar (nota 9)
Outros Créditos

ATIVO

Caixa
Bancos cf Movi
Aplic.

ATIVO NÃO CIRCULANTE
Depósitos Judiciais
Despesas cf Pessoal a Apropriar (nota 9)
Mensalidades a Receber (nota 3)
Titulos a Receber
Fundo Educacional Rotativo(nota 10)
Projetos Didáticos Pedagógicos
Investimentos
Imobilizado (nota 4)
Diferido (nota 8)
Intangível (nota 4 e 12)
TOTAL DO ATIVO

Receitas Recebidas Antecipadamente

PATRIMÔNIO LíQUIDO

Patrimônio Social
Subver.lçõesfDoações Patrimoniais
Incorporação Resultado Exercícios
Superávit (Déficit) do Exercício
Superávit (Déficit) Acumulados (nota 14)
TOTAL DO PASSIVO

;;),,/I;'OU.~U ,81
I.ÃT.fU'-"c...C..,J ,59

428.101,61
1.603.174,10
25.819,19

18.291.488,85
227.713,84
808.040,09
4.158.665,98

0,00
259.781,49
319.875,14
52.700,00

11.328.236,95
119.841,10
1.016.634,26
32.090.925,96

2012
7.150.983,02

178.752,48
628.034,63
1.294.581,10
4.023.777,57
82.490,14
943.347,10

6.546.225,48
6.546.225,48

1.332.977,61

17.060.739,85

16.037.053,70
1.382.333,80
(2.736.357,53)
2.377.709,88

32.090.925,96
As notas explicativas são parte int~wante ~as DeT?nst5ações Fina~ce' a .41l L _

w.1
13.007.415,04

4.054,70
248.309,01
1.877.653,34
536.997,79
20.866,77

6.410.150,23
1.234.367,40
998.064,12
854.287,29
795.149,60
27.514,79

18.009.258,91
160.984,80

2.170.153,45
2.241.999,79
710.011,72
262.819,09
279.985,37
40.700,00

11.871.981,14
177.068,55
93.555,00

31.016.673,95

2011
13.094.800,91

132.900,25
520.710,68
1.132.336,13
10.907.681,73
75.583,00
325.589,12

1.882.562,14
1.882.562,14

1.356.280,93

14.683.029,97

16.037.053,70
1.382.333,80

(1.262.737,32)
(1.473.620,21)
31.016.673,95
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FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MONSENHOR MESSIAS - CNPJ 25.002.155/0001-98

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT (DEFICIT) DOS EXERCíCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO

DE 2012 E 2011 (VRS. EM R$1,00)
2012

22.439,12

Total Receita Bruta

Gratuidade

(4.456.969,84)

(475.915,84)Despesas Administrativas

Superavit antes da Depreciação/Amortização/pelO

Depreciação

Provisão Crédito Liquidação Duvidoso(nota 3)

Amortização

8.595.703,01

(776.988,89)

(2.992.844,97)

(735.382,63)

Superavit antes do Resultado Financeiro

Receitas ( Despesas) Financeiras

4.090.486,52

(1.712.776,64)

Superavit (Deficit) do Exercício 2.377.709,88

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras

2011

33.564.323,75

600,00

33.564.923,75

(470.028,00)

(1.994.548,39)

(3.724.728,79)

(548.564,90)

(617.074,46)

(7.354.944,54)

26.209.979,21

(18.548.871,07)

7.661.108,14

(3.820.965,43)

(430.901,63)

3.409.241,08

(695.394,47)

(650.311,69)

(603.439,12)

1.460.095,80

(2.722.833,12)

(1.262.737,32)

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Geral, totalizando no Ativo e Passivo o valor
de R$32.090.925,96 , (trinta e dois milhões, noventa mil ,novecentos e vinte e cinco reais e noventa
e seis centavos); e Superavit no exercício de R$2.377.709,88 , (dois milhões,trezentos e setenta e
sete mil, setecentos e nove reais e oitenta r/o centavos)

Sete Lagoas, 31 de dezembro ~,~012

/./ /
J~ , ' o V'.
Presidente

t.Ô~ rP"ti2' J2~ .~e21L
Dirceu Jo~é' Rocha
Diretor Tesoureiro 1

Den;s1~~ .:::.......\._ i ~_
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Folha 398

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PARA O EXERCíCIO FINDO
DE 2012 E 2011 (VRS. EM R$1 ,00)

1) - ATIVIDADES OPERACIONAIS

ENTRADAS

Recebimento Prestação de Serviços
Total Recebimentos

PAGAMENTOS

a fornecedores
a funcionários
a Obrigações sociais/tributárias
a Outras Despesas
a Depósitos Judiciais
Total de Pagamentos

Caixa Líquido Gerado nas Atividades Operacionais

2) -ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

uisição de Imobilizado

Construções em Andamento
Bens Depreciáveis e n/ depreciaveis
Investimentos em Intagível
Caixa Líquido Gerado nas Ativid. de Investimentos

,,_-, .: •.•• : 1· 'l.":.,:, ..;,r....,.....,.....
3) - ATIVIDADES DE FINANCIAMENTqs-··--_·-....:::*,> ..

/" . , 0"
/' / "<-'íJ'

ENTRADAS ' ,o' .•"7fí.~.i~f\Si.\

Empréstimos Bancários (.:'/j:. f'Xi y:~," yft:\
Rendimentos s/Empréstimos ,~h ,:.;?:;~::(;;~/
PAGAMENTOS /'</.... " ... ,.. ..

.- .". ~~.::.~~:;:j-~>,..-

33.274.302,98
33.274.302,98

24.001.926,43
24.001.926,43

Empréstimos Pagos
Caixa Líquido Gerado nas Ativid. de Financiamentos

(3.890.288,15)
(18.751.231,58)
(4.863.921,00)
(42.775,18)
(66.729,04)

(27.614.944,95)

(3.762.311,80)
(17.577.699,68)
(4.432.484,91 )
(665.016,25)
(92.261,13)

(26.529.773,77)

5.659.358,03 (1.199.904,11)

(154.835,92)
(732.833,33)
(290.167,00)
(1.177.836,25)

(2.300,00)
(597.855,83)
(33.320,00)
(633.475,83)

8.500.000,00
388.599,84

9.407.019,20
163.133,32

(13.370.121,62)
(4.481.521,78)

(10.136.580,80)
(566.428,28)
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FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MONSENHOR MESSIAS - CNPJ 25.002.155/0001-98

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO DO EXERCíCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO
DE 2012 E 2011 (VRS. EM R$1 ,00)

2012 2011
- 1 RECEITAS

26.724.338,71
33.530.118,35

600,00

1 Receita
1.1 Receita da Prestação de Ser'l1icr:rs--
1.2 Receita de Doações

(3.182.914,74)
(922.627,06)
(824.143,54)

(1.436.144,14)

2 INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS
2.1 Material Consumido
2.2 Custo dos Serviços Prestados

Materiais-Energia-Serviços de Terceiros/ e outros

VALOR ADICIONADO BRUTO 34.144.728,77 23.541.423,97

RETENÇÕES (nota 3)
Depreciação,Amortização e Provisão Créd.Liquidação Duvidosa

(1.949.145,28)
(1.949.145,28)

(4.505.216,49)
(4.505.216,49)

VALOR ADICIONADO LíQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE 29.639.512,28 21.592.278,69

VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA
6.1 Receitas de Aplicações FinanceirasNariações Ativas/Multas e Juros
6.2 Receitas Aluguéis salas/auditório

866.341,86
830.121,86
36.220,00

542.231,70
508.026,30
34.205,40

, (;~::;';?~~:_?!~~::'y.>,
, ';.- / -.....:_""",'\,

7 VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIRl}/' '~'(:.\
.' <:J,/ ,.~. '.~!.
ré;I ., C?,t""~J'a!O\'t2~1!:: I-;r: '"(.~"â]i r ..".,1 ~of· tY t_" (1
1'-- '.jli,/.""'" , 'J?
: 'J.i ! 'V. '" ;;. ,.;..;'~.) } (/)
: <", \ /...S';lj'-"" , '

8 DISTRIBUIÇA~DOVALORADICIONADO \~!~~<:,""",.,,,'''Q''2§1
8.1 Pessoal e Encargos '<q->- .. ._..<.,:~~.'
8.2 Taxas/Custas e Contribuições/Obrigações Sociais '.. 5':C~~:<~~~_~~':.:;.,
8.3 Bolsas de Estudos Integrais/Parciais/1° Grau e demais
8.4 Juros s/capital de terceiros;Desp.Financeira
8.5 Alu uéis Pa os a Terceiros

30.505.854,14 22.134.510,39

(30.505.854,14) (25.718.362,85)

(18.843.925,53)
(68.057,68)

(6.806.379,64)
(3.222.527,18)
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FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MONSENHOR MESSIAS CNPJ: 25.002.155/0001-98

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL PARA OS EXERCíCIOS

FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011 (VALORES EM R$1,00)

MOVIMENTAÇÃO

Patrimônio Social Subvençõesl Superavit 1Deficit
Doa ões

Realizado Patrimoniais Acumulado

15.611.023,74 1.373.885,25 (1.047.590,25)

(1.047.590,25) 1.047.590,25

8.448,55

(1.262.737,32)

14.563.433,49 1.382.333,80 (1.262.737,32)

(1.262.737,32) 1.262.737,32

Total Patrimõnio

Líquido

Saldos em 31/12/2010 15.937.318,74

Redução no P. Social
Com Deficit Acumulado

Doações 8.448,55

Deficit do Exercício (1.262.737,32)

Saldos em 31/12/2011 14.683.029,97

Redução no P. Social
Com Deficit Acumulado

Doações

Superavit do Exercício 2.377.709,88 2.377.709,88

Saldos em 31/12/2012 13.300.696,17 1.382.333,80 2.408.427,12 17.060.739,85

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras~ç~.,...."":~:::~~~~dw
/~ ~\-m~.:,'.\' ...'~!2J~ t .'A '
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NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
I - CONTEXTO OPERACIONAL:
NOTA 01

A Fundação Educacional Monsenhor Messias é uma pessoa jurídica de direito privado, de caráter
educacional e de assistência social, sem fins lucrativos e que tem por finalidade criar e manter ou absorver,
estabelecimentos de ensino de educação básica (ensino fundamental e médio), profissionalizante e superior;
desenvolver atividades de pesquisa e extensão; promover e difundir o conhecimento, a cultura, a criação
artística, cientifica e tecnológica; prestar serviços no âmbito de suas finalidades; instituir benefícios de
assistência social, destinados ao atendimento social, de alunos comprovadamente carentes, concedendo
bolsas de estudos cujos critérios de concessão serão objeto de regulamentação de Depto de Serviço Social
da Fundação, em observância à legislação pertinente e instituir outros benefícios e programas de assistência
social à comunidade. Neste sentido, a Fundação ainda investe no ensino de 1° Grau, inteiramente gratuito.

A Fundação Educacional Monsenhor Messias rege-se pelo Estatuto Social, pela legislação aplicável e foi
instituída a 27 de outubro de 1966, com sede em Sete Lagoas - MG, registrada na mesma data no Cartório do
Primeiro Oficio do Judicial e Notas de Sete Lagoas, Livro 61-B,fls.1 05v a 109v, com alterações registradas no
livro 61-B, fls. 137 a 139, e Livro A 10, sob nO2.867, em 27 de outubro de 1996 e alterações registradas no
Livro A-i O reg. 3807 folha 09 em 28 de maio de 1998 e alteração no Livro A-i O sob nO009, em 30.11.2005,
sendo a última alteração registrada no livro A-i, sob.o n.o aV.16, reg. 142 de 06.11.2006.

Foi reconhecida de Utilidade Publica Federal pelo Decreto nO86.072 de 04 de junho de 1981; de Utilidade
Publica Estadual pela Lei nO5.055 de 29 de novembro de 1968; pelo Estado de Minas Gerais; de Utilidade
Publica Municipal pela Lei 1.191 de 23 de agosto de 1967. A Entidade teve seu registro no Conselho
Nacional de Assistência Social em 13 de setembro de 1972 conforme processo nO255.384/72. A FEMM é
mantenedora do CENTRO UNIVERSITÁRIO DE SETE LAGOAS - UNIFEMM, credenciada conforme
Portaria n. ° 1.193 de 26 de junho de 2006, transformando assim as Faculdades em Unidades Acadêmicas
de Ensino UEDI, UEFI, UEGE. Em 2008 foi instituído a unidade dos TECNÓLOGOS.

11- APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:
NOTA 02

As Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas em conformidade com a escrituração
comercial, seguindo basicamente aos comandos da Lei 6.404/76, atentando ao que dis.p._õeo Decreto 7.237
de 20 de julho de 2010 que regulamenta a Lei 12.101/09 e demais legislações p~lit~m~'~,ntidades sem
fins lucrativos e estão sendo apresentadas de forma comparativa com as do Ej~~ten Q . r força das
altera9~es ~mpostas pela Lei 11.638/07, a entidade modificou a estrutura fitejsua apresentaç ~ conforme
especlflcaçoes na nota 03. Ii_. / • E.' grlio ??-

/,"!'f.' j·.'.<Of" • "":v t·1< o1'~-I,,) .. :;:flJ,;a.l. ti' v -IL!J\ - ()
\ Cj, _f~ t:f sS·i.~,I? O;
\ti \ '
·'.ü~ \ r..::""'-t(=vnnF: ,(.I.ij':"QP.lZACO ,c")\~~»,...=,..r .. - _~~1

a) As receitas e despesas são reconhecidas e apropriadas segundo o regime (j'~;p~n_çj~.:~j?/
·....:·.t(-j\:r) - ('J\" ../'

b) No ativo e passivo circulante, são registrados os direitos e obrigações sujeitos -à"~~aíi~~çãO no exercício
subseqüente. Os direitos, cuja realização se encontra prevista para o ano de 2014 e seguintes, bem como
as imobilizações, o diferido e o intangível foram classificados no ativo não circulante. Já as obrigações
vencíveis a partir de 2014 e as receitas recebidas antecipadamente, encontram-se classificadas no
pa,sivo não circulante.

c) - O item Mensalidades a Receber no Curto e Longo Prazo foi adequado para melhor demonstrar a
capacidade de recuperação desses recebíveis e no atendimento a Resolução do CFC nO 1.409 de
21.09.2012. Ressalta-se que no AC constam mensalidades a receber do exercício 2012 e mensalidades a

• SE.RVIÇO receber de 2011, 2010,2009 foram transferidos para o ANC.
, 1-0~ G - SERlIl

A ,(~ 5:'0
~ imobilizado se apresenta pelo custo de aquisição ou const . o mai~ aliação patrimonial realizada
Rd ano de 2001. A partir do exercício de 2003, a entidade pa ,'" (Ià~~~gn'~ 's! r os efeitos da de r 'ação

. ~Ôbre os bens sujeitos, constant~s do tivo permanente, utiliz ': 1 . lP9iMUidas
,... ,'pela legislação federal. I; ~ SE ' GOAS I MG • AOT.: T'~~~O"'UOFt.q~ __Aç.. '/J~ / ~"!. C/o ""'"" , "v < \

t__.-- ~'f~___r ,'./"- ,<1t~t.~{ 1 1 ABR. " \

111- RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:
NOTA 03
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FUNDJ\ÇÃO EDUCACIONAL MONSENHOR MESSIAS
CNPJ: 25.002.155/000-98 Diário Geral 043 Folha 402

e) - Os estoques são compostos basicamente por materiais escolares de uso e limpeza, avaliados pelo custo
médio.

f) - As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor da aplicação acrescida dos rendimentos
correspondentes, apropriadas até a data do Balanço, com base no regime de competência.
I

g) - A entidade registrou durante o exercício, a título de Despesas com Devedores Duvidosos, o total de
R$2.992.844,97, referente aos exercícios de 2007/2008. Restando em conta de Mensalidades a Receber
no ANC inadimplência ocorrida nos anos de 2009, 2010 e 2011, período o qual a administração ainda
considera, com razoável possibilidade de recuperação. Ressalta-se que a atenção e adequação às
normas internacionais de contabilidade juntamente com a capacidade de suporte econômico do exercício
foi o balizador para essa demanda.

h) - As despesas da entidade são suportadas, através de documentação idônea, em conformidade com as
exigências legais e fiscais, apropriadas conforme regime de competência, ou seja, são reconhecidas pelo
consumo, independentemente de seu efetivo pagamento.

i) - Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu
Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

,,--;-;:"'-"li' ~.~.:.-~,)"":--.
j) - Devido as modificações introduzidas pela Lei 11.638/07 a FEM~~~tnai~é(~RJ~ a Demonstração das

Origens e Aplicação de Recursos - DOAR. Em substituição ap~é$enta a Demô~n:~çãO do Fluxo de
Caixa - DFC, preparada pelo método direto. /~~~/ _.\~~)\

fi.. •. ! . )'-' ,.,.~ í['.\ ~.-l

'.-"! f'" .« :,' "",F1rv.::r.,.i., •./)0\
~;.- ;l .. );U 11.vfI'fi .k.v· ~ ', ... ;~v ~))

i t;1
" 'J
\\ ~:,:;ç:':c\':':';~':-E{~'Jí:.JR1ZA[.<1~~/'

", /' -~I
. ""~ .'

a)

IV - COMPOSiÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO
NOTf' 04

DENOMINAÇÃO 2012

mentos

11.871.981 14

TOTAL IMOBILIZADO + SOF1WARE 12.250.161 21

* Vr investimento em software transferido

TABELIÃO; C:LSO MIL1ON Ui)m:e OE AVElAA
- ---~ u_ ....... i! ........Cll'al\r_a 101 -leia 04
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FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MONSENHOR MESSIAS
CNPJ: 25.002.155/000-98 Diário 043 Folha 403

v -GASTOS COM ENSINO GRATUITO
NOTA 05

No atendimento ao Decreto 7.237 de 20/07/2010 e disposto art.13 da Lei 12.101 de 27/11/2009 em
consonância com a lei 9.870/99 a entidade que também aderiu ao PROUNI, durante o exercício de 2012,
concedeu as seguintes gratuidades integrais, correspondente à 20,34% de sua receita efetivamente recebida:

a) - Ensino de 1° Grau - Bolsas de 100% R$: 427.680,00
b) - Ensino Superior

PROUNI - bolsas de 100% R$ 4.153.712,14
Assistenciais FEMM-1 00% R$ 1.879.592,54
Total bolsa de 100% p/graduação R$ 6.460.984,88

TOTAL DE BOLSAS INTEGRAIS DISTRIBUíDAS P/FEMM: R$ 6.460.984,88

c) - Ensino superior bolsas parciais institucionais R$
d) - Gastos Docente 1° Grau: R$

760.592,74
491.047,10

TOTAL DE GRATUIDADE DA FEMM EM 2012: R$ 7.712.624,72

A FEMM distribuiu 490 bolsas PROUNI de 100% no exercício de 2012, correspondendo ao total
de 11,68% dos alunos matriculados atendidos nessa modalidade de gratuidade, ultrapassando o mínimo
exigido conforme art.13 da lei 12.101/99 e Lei 11.096/2005.

As bolsas PROUNI e Assistenciais distribuídas pela Fundação são atividade precípua no
atendimento aos alunos, conforme os parâmetros exigidos pela legislação pertinente e pelo Serviço Social.
Sendo também coordenado pelo Serviço Social o atendimento e acesso a todos os alunos da instituição a
diversas modalidades de desconto e ou bolsas de estudo, além do efetivo controle de atendimento aos alunos
vinculadds ou pretendentes ao FIES e ou PROUNI.

I As bolsas institucionais parciais compreendem as bolsas aos alunos que não se enquadram na
modalidade da lei 12.101/09, mas que demandam grande necessidade conforme parâmetros definidos pelo
Serviço Social da Fundação. Sendo consideradas também as seguintes modalidades como bolsas
institucionais: sindicados SAAEMG, SINPRO, convênio c/ empresas, prefeituras, monitorias e afins.

Quadro Demonstrativo da Gratuidade Distribuída em 2012

'GRATUIDADE CÁLCULO CONFORME PLANilHA MEC

es a receber no inicio do exercício

(rec. aplicações financeiras/multas,

......Descontos i.ncondicionais concedidos

. .. E~aixas/Perdél§,Qo recebimento PClD

salidades

. f0ensaligªqE?§_éltE3~E3berno final do exercício
Total da receita efetivamente recebida

UIDADEQ!§TRI(3UíDA no ano exercício 2012

: Distribuído excedente
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VI- PREVIDÊNCIA SOCIAL -IMUNIDADE - TOTAL USUFRUíDO

NOTA 06

A parte patronal, seguro acidente de trabalho e a contribuição para terceiros, como se devido fosse à
Previdência Social, usufruída pela entidade no ano de 2012 foi de aproximadamente R$: (R$: 5.248.616,79;
(R$:4.805.201,01 em 2011). Foram calculados tomando-se por base as folhas de pagamento, rescisões e
indenizações trabalhistas, bem como a parte incidente sobre os serviços prestados por pessoas físicas e
cooperativas de trabalho, durante os exercícios.

VII-SEGUROS

NOTA 07

Os bens imóveis e móveis da Fundação estão acobertados por apólice de seguros contra incêndio, raio,
explosão e danos elétricos, conforme apólice nO.03.18.0629106 da Companhia de Seguros Allianz Seguros
S.A,; no valor de cobertura de R$ 2.321.500,00 dois milhões trezentos e vinte e um mil e quinhentos reais); o
seguro de veículo da Van Sprinter apólice nO.053120740805 da Zurich Minas Brasil Seguros S A, no valor de
cobertura de danos morais e corporais para cada especificação de R$ 50.000,00.

VIII- ATIVO PERMANENTE DIFERIDO

NOTA 08

Trata-se de custos despendidos na elaboração de projetos pedagógicos e projetos realizados para
implantação do CVT (Centro Vocacional Tecnológico), a serem amortizados em conformidade com a duração
de cada curso novo. A FEMM investiu em Projetos Pedagógicos e os gastos com implantação de novos
cursos, sendo em 2008, os seguintes investimentos: Enfermagem, _Nu.tri2~'-~ Medicina, que serão
amortizados em conformidade com o decorrer da conclusão da #j~ . "1 i'H..I!l~,decada curso. As
amortizações inerentes iniciaram em 2009 e não receberão mais / !J'iádas em co '. idade com a Lei
11.638/2007. ",.( UI\~

f.":::/ l, . '.. c
IX - DESPESAS CI PESSOAL A APROPRIAR ~'I:s",~:::;~",~gdÜ}~..~.~

,\~' _:.~_.~~:",(,-"u~. J't
NOTA 09 \\»~ r:,;,-",r,_.i~,.i;U::':-)R!7.Ai>:)/fj;7

":~~., ",<'t/
Trata-se de despesas com indenizações trabalhistas realizadas a partli\~Q~er_e{ciô ae'2007, mas que irão
contribuir para a formação de resultados de exercícios subseqüentes, nece~sãrids a formação do preço a ser
definido para as mensalidades a receber, salvaguardando o patrimônio da Instituição sendo amortizado
conforme duração de curso de origem de cada indenização.

x - FUNDO EDUCACIONAL ROTATIVO

NOTA 10

Instituído pela Resolução nO. 001/2011 de 04.02.2011 conjunta do Presidente da FEMM e da Reitoria do
UNIFEMM, destinado a alunos regularmente matriculados nos cursos superiores da IES, que
comprovadamente tenham dificuldade financeira de arcar com a totalidade do valor das mensalidades, e
necessitem desse benefício mediante a concessão de crédito rotativo e reembolsável. A partir de 2012 o
Fundo Ed. Rotativo não foi mais disponibilizado pela instituição, sendo mantido esse programa som
os alunos que aderiram em 2011.

XI - EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO

NOTA 11
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XII - ATIVO INTANGíVEL

NOTA 12

Para melhor adequação às normas internacionais, foi transferido o saldo de aquisição de software do grupo
bens não depreciáveis para o grupo do ativo intangível, uma vez que a equipe de TI da Fundação interage
nesse progresso de aquisição/adequação/programação de softwares.

XIII - DOAÇÕES
NOTA 13

Doação da Empresa Motors Comércio de Veículos e Peças Ltda. CNPJ: 10.287.179/0001-98, no valor de R$
7.800,00 conforme depósito bancário na CEF.

XIV -INCORPORAÇÃO DOS RESULTADOS DOS EXERCICIOS AO PATRIMONIO SOCIAL
NOTA 14

Incorporação de resultados dos exerclclos anteriores ao Patrimônio Líquido em conformidade com a
Resolução 1409/12 do Conselho Federal de Contabilidade, para entidades sem fins lucrativos.

CONSELHO DIRETOR

Sr. Hélio Lopes dos Santos - Diretor Secretário

Sra. Dolores Campos de Aguiar Persilva - Vice-Diretora Secretária

CONTABILISTA RESPONSÁVEL

Denise Sader Vieira Viana - Contadora

CRC-MG 69.458

TABUIAO: CELSO MILTON DUARTE DE AVELAR
g .... Pmf. H9rculino França, 107· Loja 1)4
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FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MONSENHOR MESSIAS

CNPJ: 25.002.155/0001-98

PARECER FISCAL

Folha 406

o Conselho Fiscal da Fundação Educacional Monsenhor Messias, analisando a

prestação de contas, o balanço geral, bem como as demais demonstrações contábeis

inerentes, vem expressar opinião favorável a aprovação dos mesmos, pela justeza

de suas contas e pelo resultado apresentado em seu balanço referente ao ano

exercício de 2012.

11\Or:1~""V. CELSO l.4ILTON DUARTE DE AVELI\R
Rua Prot. Hel'CUlinoFrança. 107. Loja 04
C~ntro - CF.F>3~.11)(\-O?:1- Safe Lago~s.MG
• ,.. • ••• ' I, •• ,. '. " ' ......• _•• " ••,._.___.,~.
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FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MONSENHOR MESSIAS
CNPJ: 25.002.155/0001-98

Aos
Conselheiros e Diretores da Fundação Educacional Monsenhor Messias - Sete Lagoas - MG

Examinei os balanços patrimoniais da Fundação Educacional
Monsenhor Messias, levantados em 31 de dezembro de 2012 e 2011, e as respectivas
demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido, e a demonstração dos fluxos de
caixa,correspondentes aos exercícios findos naquelas datas, elaborados sob a responsabilidade de
sua administração. A minha responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas
demonstrações contábeis.

Os exames foram conduzidos de acordo com as normas de
auditoria e compreenderam: (a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos
saldos, o volume de transações e o sistema contábil e de controles internos da entidade; ( b ) a
constatação, com base em testes, das evidências e dos registros que suportam os valores e as
informações contábeis divulgadas; e ( c) a avaliação das práticas e das estimativas contábeis mais
representativas adotadas pela administração da entidade, bem como a apresentação das
demonstrações contábeis tomadas em conjunto.

Na minha OplnlaO, as demonstrações contábeis referidas no
parágrafo 1°, representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial
e financeira da Fundação Educacional Monsenhor Messias, o resultado de suas operações, as
mutações do patrimônio líquido e o seu fluxo de caixa, correspondentes aos exercícios findos
naquelas datas, conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Sete Lagoas, 20 de fevereiro de 2013

,- • " ~~~~~)->

CI~nnqUe Verdolin Martins
- Contador - CRC/MG 42.736 -
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