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Minas Gerais, 07 de Fevereiro de 2019. 
 
Queridos irmãos e irmãs Coordenadores de Cidade e dos Secretariados de Finanças, 
 
Estejam todos bem e animados na paz de Cristo, nosso Senhor! 
 

ECE / MG – RESUMO DAS RECEITAS & DESPESAS – JAN 2019 
 
Enviamos em anexo, para conhecimento, análise, comentários e repasse às Equipes Base das 
cidades mineiras, os relatórios de JANEIRO de 2019 – Balancete, Livro Caixa Diário e Controle das 
Arrecadações das Cidades, resumo abaixo: 
 

RECEITAS: DESPESAS:
 - Saldo do ano anterior 27.976,58      - Ressarcimento Viagens Res.012/2014 -                  
 - Contribuições Cidades ref. 2017 (*) -                   - Repasse ao CONDIR Res. 01/2007 1.575,00-        
 - Contribuições Cidades ref. 2018 (*) 577,00            - Repasse ao CONDIN (DNC) -                  
 - Contribuições Cidades ref. 2019 (*) 2.287,00         - Pgto Revista F&R Res. 06/2012 -                  
 - Depósitos não identificados em 2019 -                   - Estorno depósito não identificado -                  

  - Outras Receitas -                   - Gastos com atividades da ECE/MG 48,00-             
 - TOTAL DAS RECEITAS: 30.840,58      - TOTAL DAS DESPESAS: 1.623,00-        

 - SALDO CONTA CORRENTE ECE/MG (+) 29.217,58     

FUNDO RESERVA:              Saldo ano 2018: 15.679,65     
 - Res. 03/2007 (5% até R$ 1500,00) 75,00             
 - Res. 03/2007 (30% s/valor >R$ 1500,00) 379,80           
 - Subsídio Locom.Enc.Est.Cfe Res.012/2014 -                  
 - TOTAL FUNDO DE RESERVA: 16.134,45     SALDO DISPONÍVEL: 13.083,13     

 (*) Inclui valor referente ao DNC: -                   <== Inicial   CONTRIBUIÇÃO   Extra ==> -                  
 (*) Inclui valor revista Fato & Razão: 98,00             

 
 
 

EVOLUÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DAS CIDADES – JANEIRO 
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PENDÊNCIAS DE 2017 e 2018 – ATENÇÃO !!! 
 

Aguardamos de algumas cidades os pagamentos das mensalidades de 2018, assim como da revista 
Fato & Razão e do valor relativo ao DNC, que neste caso, pode ser o pagamento conforme condição 
de cada cidade ou até mesmo a definição e informação a essa secretaria que não haverá o 
pagamento do DNC extra. 
 
IMPORTANTE – relativamente à pendência de pagamento da revista Fato & Razão, não havendo a 
quitação das edições 101, 102, 103 e 104 até o próximo dia 20/02 ou, se for o caso, algum 
comunicado solicitando um prazo maior, infelizmente solicitaremos à Livraria do MFC a suspensão 
do envio das revistas para as cidades em débito! 
 
A situação de cada cidade poderá ser verificada no arquivo “Controle de recebimentos MFC MG 
2019” e havendo dúvidas estamos à disposição para esclarecimentos. 

 
 

 
NOVO VALOR DE CONTRIBUIÇÃO PARA 2019 

 
ERRATA: considerando os novos valores para 2019 mencionamos de forma 
incorreta em nossa carta anterior que a contribuição média das cidades de 
Minas Gerais seria de R$ 2,43, quando na realidade o correto é R$ 2,62 por 
MFCista por MÊS. 

 
E atenção COORDENADORES e TESOUREIROS – paguem as mensalidades à partir de 
JANEIRO de 2019 com base nos novos valores aprovados no Conselho de DIVINÓPOLIS. 
 
 
Que Deus abençoe a todos vocês e suas respectivas famílias e amigos, com o nosso forte e 
fraternal abraço. 

Silvio e Dilva Fumero 
Secretariado de Finanças, 

em nome da ECE/MG 


