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Assumimos a gestão da AMPB em 
agosto de 2012, compromissa-
dos em manter a AMPB FORTE, 

com uma magistratura valorizada e in-
dependente. Com uma postura firme e 
atuante diante do Tribunal de Justiça, 
cobramos os direitos e prerrogativas 
de nossa classe, bem como contribuí-
mos para o aprimoramento de nosso 
Judiciário, agindo em defesa de nossos 
associados e zelando pela imagem da 
magistratura diante da sociedade e pe-
rante a opinião pública.

Durante este biênio, transforma-
mos metas em conquistas por meio de 
muito trabalho e dedicação. Somamos 
grandes vitórias, como a redução da 
diferença de subsídios entre entrâncias; 
pagamento da PAE aos aposentados, 
feito diretamente pelo TJPB; atualiza-
ção dos valores da PAE, com cálculos 
envolvendo juros e correção monetária; 
publicação de editais de vacância, que 
destravou de maneira singular a movi-
mentação na carreira; participação ati-

va na elaboração da resolução da escala 
de plantão do Judiciário, beneficiando 
os juízes de 1º grau; luta pela conversão 
de um terço de férias em abono pecu-
niário; cobrança do retroativo do auxí-
lio-alimentação e pelo pagamento de 
auxílio-transporte para magistrados.

Não podemos deixar de lembrar 
o posicionamento independente to-
mado pela AMPB diante do famigerado 
“Termo de Cooperação” imposto pelo 
CNJ, em que a AMPB não subscreveu 
o referido documento, que tentou 
macular a imagem de nossa magistra-
tura; lutamos pela nomeação de novos 
juízes, pela instalação das Varas criadas 
pela LOJE e pela abertura de concurso 
público para suprir as vagas existentes, 
principalmente na 1ª entrância.

Realizamos o 18º Encontro de 
Magistrados do Estado, oportunidade 
em que fortalecemos nossa bandeira 
pela democratização do Judiciário, lan-
çando na Paraíba a campanha “Diretas 
Já no Poder Judiciário”. 

Atuamos decisivamente em Bra-
sília, em parceria com a AMB, junto ao 
Congresso Nacional, acompanhando o 
andamento de PEC´s de nosso interesse.

Mantivemos compromissos fi-
nanceiros em dia, realizamos eventos 
para reunir a classe em datas festi-
vas; investimos em nosso patrimônio, 
ampliando nossa sede de lazer com a 
construção de mais cinco flats e novo 
salão de jogos. Além disso, compramos 
novos utensílios e móveis para todos os 
apartamentos.

Nesta publicação, os colegas 
poderão confirmar estas e muitas ou-
tras atividades realizadas durante nos-
sa gestão. Confiram o projeto vitorioso 
implantado durante este último biênio, 
com as mudanças que estão nos levan-
do ao caminho certo para o desenvolvi-
mento de nosso Judiciário.

Horácio Melo - Presidente da AMPB
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Fatos em Fotos



Chapa AMPB FORTE 
Magistratura Valorizada e Independente

Diretoria Executiva
Presidente – Juiz Horácio Ferreira de Melo Júnior
Vice-presidente – Juiz José Bonifácio Lima Lobo
1º Secretário – Juiz Edivan Rodrigues Alexandre
2º Secretário – Desembargador Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
1ª Tesoureira – Juíza Maria Aparecida Sarmento Gadelha
2º Tesoureiro – Juiz Carlos Neves da Franca Neto

Conselho Deliberativo
1º Membro – Juiz Antônio Silveira Neto
2º Membro – Juiz Alexandre Targino Gomes Falcão
3º Membro – Juiz Adilson Fabrício Gomes Filho
4º Membro – Juiz Max Nunes de França
5º Membro – Juíza Renata Barros Assunção

Suplentes do Conselho Deliberativo
1º Membro – Juíza Thana Michelle Carneiro Rodrigues
2º Membro – Juiz Alexandre José Gonçalves Trineto
3º Membro - Juiz Henrique Jorge Jácome de Figueiredo
4º Membro – Juiz Francisco Néris Pereira
5º Membro – Juiz Cláudio Pinto Lopes

Conselho Fiscal
1º Membro – Juiz Gustavo Pessoa Tavares de Lyra
2º Membro – Juiz Edailton Medeiros Silva
3º Membro – Juiz Geraldo Paulino da Costa

Suplentes do Conselho Fiscal
1º Membro – Juiz José Gutemberg Gomes de Lacerda
2º Membro – Juíza Leila Cristiani Correia de Freitas e Sousa
3º Membro – Juiz Fábio José de Oliveira Araújo
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A AMPB manteve sua luta 
constante por soluções 
satisfatórias aos pleitos 

de sua categoria. A eficácia das 
medidas adotadas observa-se 
nas conquistas acumuladas em 
apenas um biênio de gestão:

PAE

-  Atualização dos valores com 
juros e correção monetária, 
a partir de cálculos feitos por 
contador contratado pela 
AMPB

- Homologação dos valores e 
aprovação de resolução que 
definiu critérios de pagamento

- Os aposentados passaram a 
receber a PAE diretamente do 
TJPB, sem passar pela PBPREV

- Luta e colaboração para 
convênio entre o TJ e 
entidades financeiras para 
antecipação do crédito aos 
magistrados

Diálogo com o TJPB 

- Reunião realizada com a des. 
Fátima Bezerra, antes mesmo 
de sua posse como presiden-
te do Tribunal, apresentando 
os pleitos da magistratura, 
fortaleceu a participação da 
AMPB nas decisões tomadas 
pelo Tribunal que beneficia-

Metas transformadas 
em conquistas

ram a classe.
- Pedido formulado para ter as-

sento no Pleno.
- Participação de representante 

associativo no grupo gestor 
do PJE.

- Participação na comissão 
de segurança do TJPB, com 
apresentação de projeto de 
segurança adotado pelo Ju-
diciário do Rio de Janeiro. O 
modelo foi conhecido pela 
AMPB em evento promovido 
pela AMAERJ.

Carreira

- Vitória no CNJ para que as re-
moções de juízes precedam 
as promoções

- Cobrança pela publicação e 
apreciação de editais de pro-
moção e remoção de juízes 
para todas as comarcas vagas 
do Estado

- Luta pela realização de con-
curso público para juiz

- Cobrança a Diretoria de 
Planejamento Estratégico do 
TJPB para que se fizesse a 
correção de equívocos refe-
rentes à publicação de índice 
de produtividade dos juízes 
de 1º grau. Os dados divulga-
dos em maio de 2013 apre-

sentaram dados inferiores ao 
real desempenho evidencia-
do, com erros de ordem nu-
mérica que desfavoreceram 
a produção dos magistrados.

Melhorias no trabalho

- Luta e conquista por mais as-
sessores de juiz e requeri-
mento por equiparação 
remuneratória entre asses-
sores de primeiro e segundo 
graus

- Luta e aprovação de Re-
solução sobre Plantão Judi-
ciário: direito de compen-
sação do plantão de fim de 
semana por folga e conquista 
do plantão semanal

- Pedido para que escala de 
plantão seja publicada com 
antecedência, em tempo ra-
zoável para planejamento do 
juiz 

Valorização

- Redução gradual da diferença 
de subsídios entre as entrân-
cias, de 10% para 5%, até ja-
neiro de 2015

- Pagamento de auxílio alimen-
tação com parte do retroativo

- Gratificação por acúmulo de 
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mais de uma unidade judi-
ciária

- Pedido de concessão de auxí-
lio transporte e reembolso 
para aquisição de livros

- Petição pela conversão de um 
terço das férias em abono 
pecuniário

- Requerimento pela não in-
cidência do imposto de ren-
da sobre a parcela referente 
ao terço de férias (gozadas 
ou não) devido a todos os in-
tegrantes da magistratura

- Regulamentação e demo-
cratização do pagamento de 
pecúnia (férias vencidas) que 
só era paga por critérios sub-
jetivos

- Pleito pelo pagamento do 
segundo terço de férias dos 
juízes substitutos (52º con-
curso), uma vez que estes não 
receberam a verba completa 
atinente ao terço Constitu-
cional de férias, tendo sido 
percebido, no mês de julho 
de 2013, apenas o referente 
a 30 (trinta) dias, tendo fica-
do o restante do período sem 
pagamento correspondente.

Eleitoral 

- Apresentação de projeto 
de resolução com critérios 
objetivos para escolha de 
membros do TRE

- Acompanhamento do 
trabalho dos juízes eleitorais 
durante o pleito de outubro 
de 2012

- Exclusão da cobrança aos 
juízes eleitorais do excedente 
de faturas telefônicas

Democracia 

- Após enquete realizada no 
site da AMPB, onde mais 
de 90% dos associados de-
claram apoio a democratiza-
ção da forma de escolha dos 
membros da mesa diretora 
do Tribunal, encampou-se de 
forma mais efetiva a bandei-
ra da implantação de eleições 
diretas para representantes 
do Poder Judiciário.

Saiba mais

*Mais assessores para os juízes

*Cobrança ao TJPB pela insta-
lação de novas unidades ju-
diciárias

*Garantia do afastamento do 
juiz para cursar mestrado ou 
doutorado fora do país

*Ampliação da licença mater-
nidade para as magistradas, 

cobrando-se o afastamento 
integral, sem a exigência de 
frequencia a meio-expedi-
ente nos últimos 60 dias do 
período da licença.

*Prestação de contas da As-
sociação realizada de forma 
transparente, no site da En-
tidade e no informativo im-
presso.

*Pecúlio – 15 pagamentos por  
antiguidade, 2 pagamentos 
por óbito e 5 pagamentos 
por sorteio.

*Novos convênios firmados 
com Damásio Educacio-
nal (cursos jurídicos), Yázigi 
Campina Grande e Cultura 
Inglesa. Renovação de par-
cerias com a Esma, Colégio 
Motiva e Unimed, além da 
manutenção de parcerias já 
existentes.

*Confecção e distribuição da 
Agenda AMPB de forma mais 
eficiente, antecipando-se a 
entrega aos associados.



Visitas a comarcas do interior aproximaram ainda 
mais magistrados e Associação. Valorização do 
diálogo com os juízes, esclarecendo sobre o trabalho 
institucional, ouvindo sugestões e conhecendo de 
perto a realidade das condições de trabalho.

Curso promovido pela AMPB ensinou técnicas e ha-
bilidades para uso preciso de arma de fogo, visando a 
proteção pessoal dos magistrados. O evento benefi-
ciou, sobretudo, juízes empossados no TJPB no ano 
de 2013, que ainda não possuíam certificado para 
obter porte de arma.

A parceria com a ESMA-PB foi mantida, apoiando 
oportunidades de aperfeiçoamento para a magistra-
tura. Os cursos realizados sob o abrigo do convênio 
obedeceram normas da Enfam, do TJPB e da Esma, 
sendo os certificados emitidos pela Escola Superior 
da Magistratura. A AMPB sugeriu ainda a implanta-
ção de mestrado nos quadros da Escola.

Atividades associativas
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Respeito à isonomia - Os aposentados recebiam 
a PAE via PBPREV e isso trazia problemas na 
declaração de imposto de renda. A partir de 
pleito da AMPB, os aposentados passaram a 
receber os valores diretamente pelo TJPB.

Ingresso da AMB com amicus curiae na ADPF nº 
263, conforme solicitado pela AMPB, e petição 
na ADI 3593-PB requerendo a reunião dos 
processos que questionam o pagamento dos 
magistrados aposentados por meio da PBPREV, 
tramitando no Supremo Tribunal Federal, para 
que se dê julgamento conjunto.

Aposentados
Trabalho e incentivo para ampliar a participação 
dos aposentados na luta associativa. 



Mudanças que levam 
ao caminho certo

ATS - Uma das maiores batalhas travadas 
pela magistratura vem contando com o 
reforço da participação ativa da AMPB, 
que já compareceu em diversas mobili-
zações realizadas no Congresso Nacional 
em busca da aprovação da PEC 63, que 
institui uma parcela mensal de valoriza-
ção do tempo de exercício na Magistra-
tura e Ministério Público.

A comitiva paraibana sempre reforça o pleito 
nacional, por meio de contato direto com os 
representantes políticos deste Estado.

Democracia - As PEC´s nº 15/2012 e 
187/2012, que tramitam no Senado e 
na Câmara dos Deputados, também 
estão sendo acompanhadas pela atual 
gestão da AMPB. Ambas dispõem sobre 
a eleição dos órgãos diretivos dos Tribu-
nais. O relator no Senado, Vital do Rêgo, 
tem se reunido com representantes da 
AMPB e demonstrado interesse ao plei-
to da magistratura. 
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Eleitoral – Representante da AMPB participou 
de atividade no Congresso que retirou de 
pauta a PEC 31, a proposta quer alterar 
a composição dos TREs, incluindo juízes 
Federais em suas composições, tirando vagas 
daqueles que há anos e anos promovem e 
garantem todo processo eleitoral, que são 
os Juízes de Direito estaduais. Atendendo 
pedido da AMPB, o Tribunal de Justiça da PB 
aprovou Moção de Repúdio à referida PEC.

Vitaliciedade – A manutenção de prerrogativas 
da classe foi defendida no Congresso em 
mobilizações contrárias às PECs 53 e 505, que 
prevêem a exclusão da pena de aposentadoria 
a magistrados.

AMB – Participação também nas reuniões 
do Conselho Executivo da AMB, em Brasília, 
debatendo soluções para as demandas 
da classe e acompanhando de perto as 
ações pró-magistratura realizadas pela 
instituição nacional. Na AMB o Juiz Horácio 
Melo, ocupa o  cargo de subcoordenador 
nacional da Justiça Estadual para a região 
Nordeste.
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Mudanças que levam ao 
caminho certo

Avanços - O diálogo entre a AMPB e a presidência do TJPB foi marca desta gestão. Além 
de visitas constantes ao gabinete da presidente do Tribunal, bem como contato direto 
aos assessores deste setor, reuniões foram fundamentais para a solução de problemas 
levantados em requerimentos associativos. 

Assembleias – Deliberações sobre mudanças no 
Estatuto, como nova composição para a diretoria, 
que passou a contar com 16 integrantes, e 
ampliação do mandato para três anos; decisão 
sobre ações e cobranças mais contundentes 
juntos ao Tribunal; encaminhamento de 
posicionamento contrário sobre o termo de 
cooperação imposto pelo CNJ.
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Autonomia - “A magistratura da Paraíba é 
composta, massivamente, por profission-
ais abnegados, comprometidos e ciosos 
dos seus deveres” – Horácio Melo sobre 
termo de cooperação sugerido pelo CNJ, 
no ano de 2012, e que não foi assinado 
pela AMPB, conforme deliberado em As-
sembleia Geral.   

Planejamento – Metas estrategicamente 
traçadas pelos componentes da diretoria 
determinaram a direção do trabalho 
associativo durante a gestão 2012/2014.
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Patrimônio
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Patrimônio

Ampliação do clube
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Patrimônio

Mais investimentos e melhorias foram promovidos pela atual gestão na sede 
de lazer, todos os apartamentos receberam novos itens, como TV´s para os 
quartos; sofá-cama; roupa de cama e banho; reforma, limpeza e novas capas 
para os colchões das acomodações; restauração da caixa d´água e da escada 
do bloco de apartamentos; limpeza e manutenção dos condicionadores de ar; 
revisão e manutenção das instalações elétricas e das câmeras de segurança 
instaladas no Clube; aquisição e instalação de prateleiras/porta shampoo e 
sabonete nos banheiros dos apartamentos.

Compra de um novo automóvel para a Associação, trocando o antigo por um do 
modelo “Cruze”, marca Chevrolet, ano 2013.

“A ampliação de nossa sede 
e lazer, com a construção de 
mais cinco apartamentos e 
novo salão de jogos, atendeu 
uma necessidade antiga de 
nossa classe. Cresce nosso 
patrimônio, cresce nossa 
satisfação em ser parte desta 
sede recreativa” – Horácio 
Melo

As novas unidades foram cons-
truídas mantendo o mesmo 
padrão dos doze apartamentos 
já existentes. A obra recebeu 
reforço estrutural, que garante 
mais um andar de pavimento 
em caso de futuras ampliações. 
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A tradição de comemorar datas fes-
tivas foi mantida pela atual gestão 
da AMPB. Os associados tiveram a 

oportunidade de ter no ambiente associa-
tivo um local para reunir familiares e ami-
gos, em eventos marcados pelo grande 
público, organização, requinte e seguran-
ça. A arrecadação de donativos durante 
os eventos, para distribuir com entidades 
filantrópicas, foi uma das inovações da 
gestão 2012/2014.

Eventos

A valorização do quadro de servidores também foi 
marca desta gestão. Além de realizar confraterniza-
ção anual com os funcionários (2012 e 2013), os 
aniversariantes de cada mês eram celebrados por 
todos que formam a equipe da AMPB.
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Eventos

Foram realizados os seguintes eventos: “Dia das Crianças” (2012 e 2013) – com apresentações 
teatrais, brinquedos e distribuição de lanches; Festejo Junino (2013 e 2014), com grandes atra-
ções musicais: Ton Oliveira, Edgley Miguel, Sirano e Sirino e banda Forró Gente Boa; Reveillon 
(2012 e 2013) e Carnaval (2013 e 2014), com orquestras e o cantor Capilé, que ritmaram a alegria 
das festas.
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Eventos



Eventos

O evento realizado em agosto de 2013 marcou o lançamento da 
campanha “Diretas Já no Poder Judiciário”, uma parceria entre a 
AMPB, Amatra 13 e Ajufe-PB.

Além de ser prestigiado por autoridades políticas e jurídicas, o 
Encontro contou com palestras do senador Vital do Rêgo (autor da 
PEC 15/2012), do médico Luiz Eduardo Miranda Gonzaga (TJMG) e 
do juiz Marcelo Mesquita Silva (TJPI).

XVIII Encontro de Magistrados Paraibanos 
“Democracia, humanização e eficiência”
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“O processo de uma eleição direta vai inspirar a 
construção de planos e metas, com candidatos 
comprometidos em produzir a verdadeira Justiça, 
aptos a elaborarem projetos com ideias concretas, que 
viabilizem realmente o desenvolvimento deste Poder” 
– Horácio Melo, presidente da AMPB.
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Durante o último biênio, a exem-
plo dos últimos dez anos, a AMPB 
se fez presente na mídia impres-
sa, televisiva e radiofônica para-
ibana, levando esclarecimentos a 
sociedade a respeito do trabalho 
dos juízes que atuam no Estado, 
bem como sobre o funcionamen-
to do Judiciário e as necessidades 
que precisam ser supridas, apre-
sentando seus posicionamentos e 
pleitos associativos.

Comunicação
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As redes sociais Facebook e Twitter continuaram 
sendo utilizadas como ferramentas de comu-
nicação com os associados. O informativo im-
presso “AMPB Notícias” se manteve em edições 
trimestrais, que também foram disponibilizadas 
em versão online.

De modo a garantir o fácil 
acesso às suas informações, 
bem como apresentar um am-
biente visivelmente moderno, 
foi desenvolvido um novo site 
para a AMPB, também em 
versão mobile, com formato 
para acesso em dispositivos 
móveis. A praticidade somou 
valor ao sítio, que manteve 
seções de interação com os 
associados, com “área res-
trita”, onde se encontram ba-
lanços financeiros da Associa-
ção, além de atas de reuniões  
e prestação de contas.

A AMPB pautou a mídia paraibana, tendo suas principais atividades 
divulgadas para o grande público. Notas de repúdio ou de esclare-
cimento foram publicadas sempre que um associado foi exposto 
de forma equivocada em noticiários. Entrevistas em rádios e TV´s 
foram oportunidades de defesa da classe em que o presidente da 
Associação colocava o ponto de vista da categoria em evidência.



Senhores associados

Estamos apresentando o Relatório Financeiro pertinente à gestão 
2012/2014 e, em razão do prazo para a execução desta edição 
resolvemos fechar o referido relatório até a data de 30/06/2014. 
Portanto as demonstrações contábeis levantadas em 30/06/2014 
estão sendo comparadas com as demonstrações de 31/07/2012 
e o demonstrativo de Receitas e Despesas que está sendo 
evidenciado na Demonstração de Superávit, corresponde ao 
período de 01/08/2012 a 30/06/2014.

Não estamos comparando os resultados aqui apresentados com 
resultados passados de outras gestões, haja vista que o objetivo 
é apresentar os números da atual gestão, para que seja feita 
uma análise por parte de todos os interessados quanto ao nosso 
desempenho à frente da Associação no biênio 2012/2014, assim 
daremos ênfase ao resultado e aos investimentos ora realizados.

1. RESULTADO 

A Demonstração de Superávit demonstra um resultado 
positivo de R$ 273.790 equivalente a 9,23% de toda 
a receita arrecadada, evidenciando um equilíbrio 
entre a arrecadação e os gastos e, vejamos de acordo 
com o quadro abaixo, como e de que forma os valores 
arrecadados foram gastos:  

QUADRO DA DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Portanto, chamamos a atenção para os gastos com Des-
pesas com Administração, por representar 41,57% da Re-
ceita e que esses gastos não só refere-se as despesas de 
apoio administrativo como também todos os gastos com a 
manutenção da sede administrativa, despesas de viagens, 
serviços de terceiros, patrocínios e festas e eventos. As 
despesas com depreciações não representam desembol-
sos financeiros e, apenas gastos coma depreciação pelo 
uso do bem no tempo.

2. INVESTIMENTOS

Na Demonstração de Origens e Aplicações dos Recursos 
(DOAR) evidenciamos um total de R$ 438.905 de investi-
mentos realizados no período, conforme quadro ao lado:

Relatório Financeiro da Gestão

II -
65.000

272.741

12.507

88.657

438.905

14,81%

62,14%

2,85%

20,20%

100,00%

APLICAÇÕES DE RECURSOS
2. Aquisição de Veículo

3. Aquisiçao/Construção de imoveis

4. Sistemas audiencia

5. Moveis e utensilios

SOMA:

Observamos que 62,14% dos investimentos foram realiza-
dos na construção e reforma da sede social, para propor-
cionar aos seus usuários conforto e melhoria, não só no 
acesso como também em sua estadia. 

3. FINANCEIRO

Ao analisarmos a Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC), 
temos uma variação de caixa positiva de R$ 125.912, o 
que demonstra um superávit financeiro e, dessa forma, 
ao observamos junto com a demonstração de resultado, 
concluímos que esta gestão não só apresentou superávit 
econômico como também financeiro. 

4. BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial representa a situação patrimonial e 
financeira da Associação e, para melhor análise, estamos 
publicando o balanço de 30/06/2014 e 31/07/2012 para 
com isso entendermos o que aconteceu, durante a nossa 
gestão, com a situação patrimonial da AMPB. Comparan-
do os dois balanços patrimoniais observamos um cresci-
mento nos ativos correntes totais (bens se direitos opera-
cionais), como também no passivo circulante total (obri-
gações) e, diante disso, destacamos o índice de liquidez 
corrente (Razão entre Ativos correntes/Passivo circulante 
totais) onde no balanço de 31/07/2012 representava 1,11 
(R$ 733.544/R$ 662.729) e que em 30/06/2014 caiu para 
1,07 (R$ 901.600/R$ 845.385), equivalente a um decrés-
cimo de 3,60%, mostrando um certo equilíbrio. E, mesmo 
com um caixa superavitário no período, os recursos não 
foram suficientes para fazermos os investimentos que en-
tendemos como prioridades (R$ 438.905). Ainda tivemos 
um aumento no nosso Contas a Receber em 26,09% e, 
isso são recursos que até esta data não foram converti-
dos em caixa, daí para realizarmos todos os investimentos 
destacados acima assumimos compromissos com tercei-
ros e, o nosso maior credor nesse passivo circulante é a 
UNIMED, com 83,41% desse total. 

Concluímos aqui, referenciando o índice de liquidez de 
1,07 ora apresentado acima no balanço de 30/06/2014, 
que demonstra o seguinte: para cada um real de dívida da 
AMPB ela dispõe de R$ 1,07 para liquidá-la, portanto tem-
se uma sobra de R$ 0,07 de ativos correntes totais sobre o 
passivo circulante total.

Cabedelo (PB), 25 de julho de 2014.

Horácio Ferreira de Melo Júnior – Presidente

Hélio Roberto dos Santos Viégas – Contador CRC 003042/PB

RECEITAS
Receitas 2.965.023 100,00%

DESPESAS
Despesas de pessoal 719.786 24,28%

Despesas AMB/ANAMAGES/AMAJME 491.583 16,58%

Despesas com administração 1.232.594 41,57%

Despesas de manutençao 112.416 3,79%

Depreciações 126.049 4,25%

Despesas financeiras 8.805 0,30%

Total das Despesas: -2.691.233 -90,77%

SUPERÁVIT DO PERÍODO 273.790 9,23%

Relatório de Gestão  |   2012-20142424



R$ 1,00
RECEITAS
Receitas de Mensalidades 2.965.023

Total das Receitas: 2.965.023

DESPESAS
Despesas de pessoal 719.786

Despesas AMB/ANAMAGES/AMAJME 491.583

Despesas com administração 1.232.594

Despesas de manutençao 112.416

Depreciações 126.049

Despesas financeiras 8.805

Total das Despesas: 2.691.233

SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 273.790

Variação do superávit retido no balanço patrimonial 273.790

Demonstração do Superávit do Exercício de 1º/08/2012 a 30/06/2014

R$ 1,00
Entradas de caixa referentes a recebimentos e pagamentos:

Receitas 2.965.023

Menos variação em contas a receber (42.165)

Entradas de caixa 2.922.858

Menos variação em contas a pagar 170.706

Saidas de caixa 170.706

Outras saídas de caixa decorrentes das operações:

Despesas de pessoal (719.786)

Despesas AMB/ANAMAGES/AMAJME (491.583)

Despesas com administração (1.232.594)

Despesas financeiras (8.805)

Despesas com manutenção (112.416)

Total de saídas de caixa decorrentes (2.565.184)

das operações

Saídas de caixa referentes a pagamentos de impostos:

Menos variação em impostos acumulados 11.950

Entradas: Ajuste pertinente ao exercicio social anterior 278

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS OPERAÇÕES 540.607

Aquisição de ativos fixos (438.905)

Vendas de Ativos (Veiculo) 24.189

Variacão de outros ativos circulantes 21

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO UTILIZADO EM INVESTIMENTOS (414.695)

VARIAÇÃO LÍQUIDA DO FLUXO DE CAIXA 125.912

FLUXOS DE CAIXA - ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Demonstração do fluxo de caixa para o

período de 1º agosto/2012 a 30 de junho/2014

FLUXOS DE CAIXA DAS OPERAÇÕES

Ativos Circulantes:

Caixa e equivalentes de caixa 697.718 571.806

Contas a receber 203.806 161.641

Outros ativos correntes 76 97

Ativos correntes totais 901.600 733.544

Ativos Fixos:

Imóveis 1.590.421 1.317.680

Móveis e Utensílios 345.125 256.468

Veiculos 65.000 43.978

Sistemas de Audiencia 22.657 10.150

(-) Depreciações Acumuladas (271.525) (165.266)

Ativos fixos totais 1.751.678 1.463.010

ATIVOS TOTAIS 2.653.278 2.196.554

Passivo circulante:

Contas a pagar 833.418 662.712

Obrigações sociais/tributarias 11.967 17

Passivo circulante total 845.385 662.729

Passivos totais 845.385 662.729

Superávits acumulados 1.807.893 1.533.825

Patrimonio Liquido Social total 1.807.893 1.533.825
PASSIVOS E PATRIMÔNIO LIQUIDO SOCIAL TOTAIS 2.653.278 2.196.554

PASSIVOS E PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO             ( R$ 1,00)

ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DA PARAIBA - AMPB
Balanços Patrimoniais levantados em 30/06/14 e 31/07/2012

ATIVOS                                                                                  ( R$ 1, 00)
30/06/14 31/07/12

Hélio Roberto dos Santos Viégas - CT CRC/PB 003042-O2

Cabedelo (PB), 25 de julho de 2014.

I -
273.790

126.049

24.188

278

424.305
II -

65.000

272.741

12.507

88.657

438.905
III - AUMENTO/REDUÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE ( I - II ) (14.600)
IV -

Componentes no início no fim variação

Ativo Circulante 901.600 733.544 (168.056)

Passivo Circulante 845.385 662.729 (182.656)

Capital Circulante 56.215 70.815 (14.600)

ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DA PARAIBA - AMPB

(+) Baixa ativo permanente (veículo)

ORIGENS DE RECURSOS

Demonstração de Origens e Aplicações de Recursos

SOMA:

Para o período de 1º agosto/2012 a 30 de junho/2014.

1. Superávit do Exercício

(+) Ajuste de exercício anterior

(+) Valor depreciação

APLICAÇÕES DE RECURSOS
2. Aquisição de Veículo

VARIAÇÕES NOS COMPONENTES DO CAPITAL CIRCULANTE

3. Aquisiçao/Construção de imoveis

4. Sistemas audiencia

5. Moveis e utensilios

SOMA:

-150.000

-100.000

-50.000

0

50.000

100.000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

RESULTADO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)

0

50.000

100.000

150.000

200.000
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DEMONSTRATIVO: RECEITAS E DESPESAS- AGO/2012 A JUN/2014

RECEITAS DESPESAS

ago-12 set-12 out/12 nov/12 12/dez jan/13 fev/13 mar/13 abr/13 mai/13 jun/13 jul/13 ago/13 set/13 out/13 nov/13 dez/13 jan/14 fev/14 mar/14 abr/14 mai/14 jun/14

RECEITAS 105.898 105.990 113.300 116.380 122.123 143.759 110.330 145.547 122.775 135.226 120.015 124.931 123.899 123.147 131.764 123.428 177.357 139.278 127.572 131.870 130.252 132.338 157.844 2.965.023
DESPESAS 108.642 87.943 97.071 94.729 241.500 102.072 104.617 82.766 98.970 104.474 124.039 87.636 106.403 99.047 88.406 117.345 216.248 148.088 99.386 106.710 103.770 87.958 183.414 2.691.233

Despesas de pessoal 24.112 25.181 24.836 26.237 44.287 26.049 27.126 29.852 29.877 30.088 32.350 29.829 23.671 27.444 32.810 35.028 51.789 29.359 31.595 30.384 37.854 33.747 36.280 719.786

Despesas AMB/ANAMAGES/AMAJME 21.333 20.053 23.562 21.706 21.898 21.707 21.706 22.130 22.130 24.036 18.254 20.224 20.032 20.096 20.096 20.160 20.160 20.160 20.160 22.338 22.995 22.995 23.652 491.583

Despesas com administração 55142 35294 31277 38050 160.590 42.160 41.999 22.683 39.070 42.154 65.797 27.524 50.292 39.060 26.669 50.986 133.208 85.380 39.655 43.869 29.120 19.381 113.234 1.232.594

Despesas de manutençao 2.308 1.692 11.519 2.998 8.685 6.267 7.982 2.259 2.201 2.276 1.896 4.164 6.571 6.717 3.097 5.150 4.919 7.036 2.535 4.016 7.991 5.499 4.638 112.416

Depreciações 5.461 5.461 5.644 5.462 5.644 5.644 5.462 5.644 5.462 5.644 5.462 5.644 5.644 5.462 5.466 5.462 5.466 5.466 4.937 5.466 5.290 5.466 5.290 126.049

Despesas financeiras 286 262 233 276 396 245 342 198 230 276 280 251 193 268 268 559 706 687 504 637 519 870 319 8.805

RESULTADO: SUPERÁVIT (DÉFICIT) -2.744 18.047 16.229 21.651 -119.377 41.687 5.713 62.781 23.805 30.752 -4.024 37.295 17.496 24.100 43.358 6.083 -38.891 -8.811 28.186 25.161 26.482 44.380 -25.570 273.790

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA: Período de agosto/2012 a junho/2014

TOTALDESCRIÇÃO: Períodos

 Os dados aqui publicados foram analisados e aprovados pelo Conselho Fiscal da AMPB, em reunião realizada no dia 6 de agosto de 2015.
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Fatos em Fotos
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www.ampb.org.br @AMPB_magistrado AMPB Magistrados

SITE TWITTER FACEBOOK
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AMPB FORTE!

MAGISTRATURA

VALORIZADA E

INDEPENDENTE


