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As notas explicativas anexas são parte integrante das informações trimestrais.
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DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA – MÉTODO INDIRETO

As notas explicativas anexas são parte integrante das informações trimestrais.
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NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCICIO
FINDO EM 30 DE SETEMBRO DE 2021
(Valores expressos em milhares de reais)

1. CONTEXTO OPERACIONAL:
A Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo – Prodesp, fundada em 06 de
novembro de 1969, com sede localizada na Rua Agueda Gonçalves, nº 240, na cidade de Taboão da
Serra, Estado de São Paulo, é uma sociedade por ações de capital fechado com a natureza jurídica de
empresa pública que tem como acionista majoritário a Fazenda do Estado de São Paulo regida pelas
Leis federais nº 6.404/76 e nº 13.303/16, e demais disposições legais aplicáveis. A atuação da
Companhia concentra-se nas áreas de desenvolvimento de sistemas, operações de TI, terceirização de
processos de negócios e prestação de serviços profissionais - segurança da informação e consultoria
especializada - para os órgãos da administração direta e indireta do Governo do Estado de São Paulo.
Adicionalmente, a Companhia presta assessoramento técnico a órgãos da administração pública em
geral e, mediante contratos, executa serviços de tecnologia da informação de interesse de entidades
privadas, além de ser responsável pela implantação, operação e gerenciamento dos Postos de Serviços
Poupatempo e operacionalização do Programa Bolsa do Povo. A visão da Prodesp é ser referenciada
pela excelência no provimento de soluções contribuindo para a eficiência do setor público e para a
simplificação da vida do cidadão por meio de soluções tecnológicas inovadoras.

2. BASE DE PREPARAÇÃO:
As informações trimestrais de 30 de setembro de 2021 foram preparadas tomando-se por base as
disposições da Norma Brasileira de Contabilidade – NBC TG 21 (R4) – Demonstrações Intermediárias e
estão em conformidade com a norma internacional de contabilidade – IAS 34 – Interim Financial
Reporting emitida pelo International Accounting Standards Board (IASB). As Informações Trimestrais
contemplam os requisitos mínimos de divulgação, bem como outras informações consideradas
relevantes, portanto, não incorporam todas as notas e divulgações exigidas pelas normas das
demonstrações financeiras anuais por razão de redundância e, consequentemente, devem ser lidas em
conjunto com as Demonstrações Financeiras Anuais de 31 de dezembro de 2020.
a. Reorganização Societária
A Lei Estadual n° 17.056, de 05 de junho de 2019, autorizou a incorporação da Imprensa Oficial do
Estado S.A – IMESP pela Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo –
PRODESP, nos termos da Lei federal n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976 a qual finalizou o processo

integralidade do patrimônio da IMESP pela Prodesp que a sucedeu em todos os direitos e obrigações,
ocasionando a consequente extinção da IMESP. Desta forma, a companhia inicia o fornecimento de
Página 10 de 34

Assinado com senha por ROBERTA CAPOTE COSTA - Analista de Suporte e Gestão / GFC - 20/12/2021 às 17:04:46 e ALEX
SANDRO DA SILVA - Gerente / AGF - 21/12/2021 às 08:14:40.
Autenticado com senha por ROBERTA CAPOTE COSTA - Analista de Suporte e Gestão / GFC - 20/12/2021 às 17:04:38.
Documento Nº: 31230235-5954 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=31230235-5954

PDDCI202116875

em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 02 de agosto de 2021. A operação consistiu na
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serviços de publicação no Diário Oficial, emissão de certificados digitais e gerenciamento eletrônico de
dados a qualquer interessado.
Apesar de considerar a incorporação fato importante, com base na Orientação Técnica – OCPC 06 –
Apresentação de Informações Financeiras Pro Forma não se constitui transação relevante de negócio de
modo que os efeitos pertinentes desta incorporação estão destacados ao decorrer das Notas
Explicativas a seguir, bem como nas Demonstrações Financeiras, quando oportuno.
b. Representação dos valores correspondentes:
Para melhor comparabilidade com o exercício atual, devido ao ajuste efetivado pela companhia nas
demonstrações apresentadas em 31 de dezembro de 2020, os trimestres anteriores refletem as essas



Demonstração do Resultado;



Demonstração do Resultado Abrangente;



Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido;



Demonstração do Fluxo de Caixa – Método Indireto; e
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alterações nos seguintes quadros:

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 30 DE SETEMBRO DE 2021



Demonstração do Valor Abrangente.

As notas explicativas reapresentadas por consequência deste ajuste são:


Outras Receitas;



Receitas Financeiras;

Já as notas referentes à Provisão de Imposto Diferido e Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido, foram mantidos os valores apresentados no 3º trimestre de 2020, uma vez que a base de
cálculo foi alterada em 31 de dezembro de 2020.
3. EFEITOS DA PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19:
Após a Organização Mundial da Saúde – OMS caracterizar os surtos ocorridos no início de 2020 como
uma Pandemia, em 17 de março de 2020 a Prodesp constituiu um comitê interno para tratar das
questões relacionadas à pandemia, como medidas preventivas, planos de contingência e orientações
aos funcionários. A divulgação de boletins de orientação aos funcionários por meio de e-mails, bem
como disponibilizados na Intranet da Prodesp, passa a ser realizada também por meio do “PRODESP
Informa” no aplicativo “Teams” e pelo “Whatsapp” corporativo para os funcionários que fizeram seu
cadastro.
A Gerência de Conformidade, Gestão de Riscos e de Controle Interno – PGC, publicou no Portal
Corporativo em 23 de março de 2020 o “PR 008 - Procedimento Contingencial para Teletrabalho” que
estabelece as regras gerais e responsabilidades na adoção do chamado home office em caráter
emergencial e provisório. Com isso, 93,4% dos funcionários executam suas atividades no sistema de
teletrabalho.
Suspensão temporária de viagem corporativa (nacional ou internacional), dos treinamentos presenciais,
exames médicos periódicos, e, por fim, foi recomendada a utilização do recurso de “conference call” pelo
aplicativo “Teams” em substituição as reuniões presenciais. Já as consultas agendadas junto ao serviço
médico passam a ser realizadas pelo aplicativo “Teams” com a aderência da Telemedicina.
Em agosto do mesmo ano, foi publicado no portal corporativo o “PR -012 - Procedimentos Sanitários
Prodesp” que estabelece o aumento da frequência da limpeza dos ambientes e superfícies com
bactericidas, a aferição da temperatura de colaboradores e visitantes; a instalação de totens / dispensers
de álcool gel em vários locais, a colocação de divisórias de acrílico e o espaçamento entre as mesas no
refeitório. Cabe destacar ainda a aquisição e distribuição de máscaras na Sede e Unidades, instalação
de tapetes sanitizantes para desinfecção de calçados e lixeiras com pedal, exclusivas para descarte
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Com a adoção das medidas de proteção, a Prodesp iniciou uma retomada parcial de suas atividades
presenciais em 01 de outubro. Entre os critérios para seleção de retorno, foram considerados aspectos
relacionados aos grupos de risco - como comorbidades e idade - bem como a existência de dependentes
menores com até 12 anos, e priorizadas atividades com maior grau de dificuldade para execução à
distância.
Para ajudar os funcionários a tomar a decisão mais adequada quando surgem sintomas que podem
gerar dúvidas, a Prodesp, em abril de 2021, disponibilizou um sistema de automonitoramento de
sintomas chamado “Sistema de Controle de Sintomas da Covid-19”, desenvolvido pela equipe da
Gerência de Sistemas de Informações Estratégicas e Operacionais que pode ser utilizado por
funcionários Prodesp e por terceiros que tenham e-mail corporativo com domínio @sp.gov.br ou
@prodesp.sp.gov.br.
Em junho foi feita nova campanha de vacinação contra a gripe em modalidades drive-thru e por
agendamento prévio para funcionários, terceiros e familiares.
Em agosto iniciou a retomada ao trabalho presencial, com levantamento de dados estatísticos com a
recepção dos comprovantes de vacinação contra covid-19 da primeira e da segunda doses.
4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA:
Compreendem os saldos de caixa, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras. Os saldos das
aplicações financeiras contemplam os rendimentos financeiros em Fundos de Investimento de curto
prazo de liquidez imediata e de baixo risco, auferidos e reconhecidos pro rata até a data do balanço, que
não excedem o seu valor de mercado ou de realização.

Uma vez que os valores estão registrados no CNPJ da Prodesp, os saldos de caixa, depósitos bancários
à vista e aplicações financeiras dos Programas Poupatempo e Bolsa do Povo compõe o valor do quadro
acima e segue detalhado no quadro a seguir:
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a. Poupatempo

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 30 DE SETEMBRO DE 2021

b. Bolsa do Povo

5. CONTAS A RECEBER DE CLIENTES E PROVISÃO PARA CRÉDITO LIQUIDAÇÃO
DUVIDOSA:
Os valores a receber estão representados por serviços prestados substancialmente a órgãos públicos
em geral. A Companhia constitui a provisão para crédito de liquidação duvidosa dos valores de difícil
recebimento vencidos a mais de 12 meses. Esses valores são reconhecidos pelo seu valor contratual e
não são ajustados a valor presente.

a. Circulante

Total do valor pendente exposto por quantidade de dias vencidos (Aging List):
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b. Não Circulante
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6. CONVÊNIOS:
a. Poupatempo
Apresenta o controle da Prodesp, na qualidade de executora do Programa Poupatempo (Decreto
Estadual nº 42.886/98), que é responsável pela implantação, instalação, operação e adequado
funcionamento dos postos e gestão dos recursos financeiros repassados pela Secretaria de Governo por
meio de convênio, com emissão de notas de débito para ressarcimento/reembolso de despesas
referentes à contratação de apoio a execução do Programa (parecer jurídico da Procuradoria Geral do
Estado - PGE - SGGE/SEP/SF/PGE -1/1999). Diante deste processo, considerando que tais transações
não pressupõem benefício econômico ou aumento de patrimônio líquido (NBC TG 47 – Apêndice A), os
recursos financeiros não transitam no resultado da Prodesp, sendo controlados em conta patrimonial do
ativo e passivo com prestação de contas mensal à Secretaria de Governo. Tendo em vista o processo
como reembolso, não há incidência tributária (tema respaldado pelo parecer jurídico nº 0565/2014 Loeser e Portela Advogados - OAB/SP nº 1.359).
Com parecer técnico emitido pela FIPECAFI - Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis Atuariais e
Financeiras em julho de 2021, ratificamos o entendimento de que o passivo do programa Poupatempo
deve ser realizado pelo valor líquido dos tributos pagos pela companhia, ou seja, a obrigação da Prodesp
– qual seja, seu passivo perante a Secretaria de Governo do Estado de São Paulo – deverá ser
diminuída dos tributos incorridos e pagos em decorrência do Convênio.
Portanto, para o exercício de 2021, a companhia identificou os tributos incidentes nas receitas auferidas
do Poupatempo para repasse à Secretaria do Governo do Estado de São Paulo através das prestações
de contas. Os efeitos tributários anteriores a 2020 permanecem em avaliação pela companhia para
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apresentação a Secretaria de Governo.

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 30 DE SETEMBRO DE 2021

Os valores correspondentes a “Valores a Receber” e “Valores a Pagar” estão demonstrados nos quadros
abaixo:

(i) Valores a Receber - Convênio Poupatempo: Esta conta corresponde às despesas de
gerenciamento realizadas nos Postos Poupatempo, aguardando ressarcimento/reembolso;
(ii) Valores a Receber - Condomínios Poupatempo: São despesas referentes à instalação, operação
e adequado funcionamento dos postos que são rateados para o ressarcimento das
entidades/órgãos que estão alocados dentro dos postos. Estes valores são utilizados para
pagamentos de despesas que não estão incluídas no ressarcimento do convênio.
(iii) Valores a Receber – Exploração Comercial: Receitas oriundas de exploração comercial das áreas
destinadas a prestação de serviços de apoio de papelaria, foto, café, xerox e outros

(iv) Valores a Pagar - Convênio Poupatempo: Como a movimentação das contas Poupatempo é
controlada em conta patrimonial do ativo e passivo com prestação de contas mensal à Secretaria
de Governo do Estado de São Paulo, esta conta é correspondente as notas emitidas de

rendimentos financeiros de aplicações financeiras, desconsiderando valores que foram
contemplados nas prestado contas apresentadas a Secretaria ao final do período
Página 16 de 34

Assinado com senha por ROBERTA CAPOTE COSTA - Analista de Suporte e Gestão / GFC - 20/12/2021 às 17:04:46 e ALEX
SANDRO DA SILVA - Gerente / AGF - 21/12/2021 às 08:14:40.
Autenticado com senha por ROBERTA CAPOTE COSTA - Analista de Suporte e Gestão / GFC - 20/12/2021 às 17:04:38.
Documento Nº: 31230235-5954 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=31230235-5954

PDDCI202116875

ressarcimento do convênio, receitas oriundas de condomínio e exploração comercial, além dos

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 30 DE SETEMBRO DE 2021

Além dos gastos com gerenciamento dos postos, também são observados nos controles da companhia
os processos trabalhistas e cíveis que totalizam R$ 65.339 mil. Os valores são de responsabilidade da
Secretaria do Governo e em caso de condenação serão assumidas pela mesma.

b. Bolsa do Povo
Em 19 de julho de 2021, foi assinado o convênio SEGOV n° 001/2021, dando início ao Programa Bolsa
do Povo, regulamentado pelo Decreto Estadual n° 65.812, de 23 de junho de 2021, criado pela Lei n°
17.372, de 26 de maio de 2021 com o objetivo de concentrar a gestão de benefícios, ações e projetos,
com ou sem transferência de renda, instituídos para atendimento de pessoas em situação de
vulnerabilidade social.
Os recursos financeiros não transitam no resultado da Prodesp, sendo controlados em conta patrimonial
do ativo e passivo com emissão de nota de débito conforme o plano de trabalho e prestação de contas
mensal à Secretaria de Governo.
A Companhia tem como responsabilidade manter os recursos financeiros em aplicações financeiras até
que seu valor seja liberado para transferência aos beneficiários do programa e para tanto adotamos a
mesma regra do convênio Poupatempo com relação às receitas financeiras, onde os tributos auferidos e
pagos pela companhia são repassados à Secretaria do Governo do Estado de São Paulo através das

Os valores correspondentes a “Valores a Pagar” estão demonstrados nos quadros abaixo:
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prestações de contas.
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(i) Valores a Pagar - Convênio Bolsa do Povo: Como a movimentação das contas é controlada em
conta patrimonial do ativo e passivo, esta conta é correspondente as notas emitidas do convênio,
assim como recebimentos aplicados para liberação e emissão de nota de débito posterior quando
da transferência para os beneficiários, além dos rendimentos financeiros de aplicações
financeiras, desconsiderando valores que foram contemplados nas prestado contas apresentadas
a Secretaria ao final do período.

7. IMPOSTOS A COMPENSAR E IMPOSTOS A RECUPERAR:
Encontram-se demonstrados pelos seus respectivos valores de recuperação e estão compostos
substancialmente por impostos e encargos, atualizados, com exceção do ISSqn, oportunamente pela
taxa Selic. O valor de IPI a Receber refere-se a crédito de Imposto sobre Produtos Industrializados,
oriundo de aquisições de matérias-primas na produção de produtos gráficos na empresa incorporada
Imprensa Oficial do Estado – IMESP, os quais foram solicitados ressarcimento através de PER/DCOMP
e aguarda liberação de pagamento da Receita Federal do Brasil.
a. Impostos a Compensar
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b. Impostos a Recuperar

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 30 DE SETEMBRO DE 2021

8. OUTROS ATIVOS:
a.

Circulante: Compreendem

(i) Outros Valores a Receber – representam valores a receber das multas aplicadas a fornecedores,
além de Salários e Encargos de Funcionários Cedidos;
(ii) Despesas do Exercício Seguinte – a Companhia permanece com sua política constante de
atualizações tecnológicas por meio de efetivação de contratos de locação de softwares, os quais
são contabilizados em despesas do exercício seguinte para apropriação em suas devidas
competências, conforme previsto nos contratos;
(iii) Adiantamento a Funcionários – adiantamento de Férias e da 1ª Parcela do 13º salário concedido
por ocasião do gozo de férias.
(iv) Estoques de Materiais – representa em sua maioria produtos editoriais, matéria prima, entre
outros reconhecidos pela incorporação e aguardando decisão da administração da companhia
para movimentação futura, além dos cartões de certificados digitais.

b. Não Circulante: Compreendem
(v) Valores a Receber – valores pagos de processos trabalhistas aguardando ressarcimento de
órgão responsável; e
(vi) Outras Despesas Antecipadas – a Companhia permanece com sua política constante de
atualizações tecnológicas por meio de efetivação de contratos de locação de softwares, os quais
são contabilizados em despesas do exercício seguinte para apropriação em suas devidas
competências, conforme previsto nos contratos.

9. PROVISÃO PARA IMPOSTO DIFERIDO:

tributáveis, ou seja, diferenças que resultarão em valores a serem excluídos no cálculo do resultado

Página 19 de 34

Assinado com senha por ROBERTA CAPOTE COSTA - Analista de Suporte e Gestão / GFC - 20/12/2021 às 17:04:46 e ALEX
SANDRO DA SILVA - Gerente / AGF - 21/12/2021 às 08:14:40.
Autenticado com senha por ROBERTA CAPOTE COSTA - Analista de Suporte e Gestão / GFC - 20/12/2021 às 17:04:38.
Documento Nº: 31230235-5954 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=31230235-5954

PDDCI202116875

Os ativos fiscais diferidos cuja dedutibilidade seja provável são reconhecidos com relação às diferenças

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 30 DE SETEMBRO DE 2021

tributável do imposto de renda e da contribuição social de exercícios futuros, quando o valor do ativo for
recuperado. Os

impostos

foram

constituídos

considerando as

alíquotas

vigentes, conforme

demonstrados a seguir:

10. IMOBILIZADO:
Os bens imobilizados registrados na empresa incorporada pela companhia foram incluídos na
movimentação como Incorporação, bem como as devidas depreciações acumuladas registradas.
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a. Saldos Patrimoniais

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 30 DE SETEMBRO DE 2021

b. Movimentação

Sendo a movimentação do saldo transferido pela incorporação, conforme quadro a seguir:

11. INTANGÍVEL:
Os bens registrados na empresa incorporada pela companhia foram incluídos na movimentação como
Incorporação, bem como as devidas depreciações acumuladas registradas.
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a. Saldos Patrimoniais

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 30 DE SETEMBRO DE 2021

b. Movimentação

Sendo a movimentação do saldo transferido pela incorporação, conforme quadro a seguir:

12. FORNECEDORES:

Compreendem:

(i) São apropriados pelo efetivo recebimento de bens e serviços, com prazo médio de liquidação de
30 dias. Dado ao curto prazo de vencimento destas obrigações, em termos práticos, normalmente
são reconhecidas ao valor da fatura correspondente. Sendo deste total o valor correspondente a
Convênios conforme quadro abaixo.

eventuais inadimplências contratuais, fiscais e trabalhistas destes prestadores, em decorrência de
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(ii) Trata-se de garantia contratual estabelecida com os prestadores de serviços, destinadas a suprir

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 30 DE SETEMBRO DE 2021

responsabilidade solidária por parte da Companhia. Um percentual é retido no valor das notas
fiscais até o encerramento do contrato de prestação de serviços.
13. SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS:
A Companhia provisiona os salários, férias, honorários e programa de participação dos resultados a
pagar adicionados aos encargos sociais correspondentes, tais como, FGTS, INSS, além das
contribuições de Cofins e Pasep pelo regime de competência.
O Decreto 41.497, de 26 de dezembro de 1996, dispõe sobre a participação dos empregados nos lucros
ou resultados das empresas estatais. A provisão realizada pela Prodesp é feita com base na folha de
pagamento de janeiro do ano corrente, acrescida do dissídio previsto no ano. Após apuração das metas
corporativas a provisão sofreu um ajuste no 1º trimestre de 2021 a fim de refletir a realidade da
companhia.
O Decreto 65.463, de 12 de janeiro de 2021, dispõe sobre medidas de redução de despesas com
pessoal e encargos e de acordo com o artigo 1º, inciso IV, fica suspenso até 31 de dezembro de 2021 a
fixação de metas e a realização de avaliações referentes a bonificações e participações nos resultados
que possam importar a assunção de despesas adicionais. Diante do exposto, para o exercício de 2021
não há provisão das participações de resultados.
O dissídio coletivo de 2020 foi aprovado durante a elaboração deste documento em outubro de 2021 e
terá seu pagamento retroativo realizado oportunamente. O dissídio coletivo de 2021 permanece sem
acordo com o Sindicato Patronal e aguarda a designação do relator para julgamento pelo Tribunal
Regional do Trabalho da 2ª Região. A empresa não antecipou o percentual, mas vem provisionando-o.

14. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS:
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Compreendem:

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 30 DE SETEMBRO DE 2021

15. OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES:
Compreendem:
(i) Adiantamento de Clientes - é composto de créditos dos clientes do e-commerce para
agendamentos nas Autoridades de Registro - AR da companhia para a emissão dos Certificados
Digitais e publicações no Diário Oficial. O registro na conta de adiantamento ocorre no
reconhecimento do pagamento realizado pelo cliente no sistema e-commerce e é debitado no
reconhecimento da receita, conforme disposições da Norma Brasileira de Contabilidade – NBC
TG 47 (R14) – Receita de Contrato com Clientes.
(ii) Contas a Pagar - são valores a liquidar de instituições financeiras que fazem transações
consignadas em nossa folha de pagamento e mensalidade sindical, tais valores são liquidados no
dia útil seguinte ao processamento das referidas informações
(iii) Depósitos em cauções que são garantias constituídas em espécie por fornecedores para
assegurar o cumprimento das cláusulas contratuais.

16. JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO E DIVIDENDOS:
De acordo com a faculdade prevista na Lei Federal nº 9.249/95, a Companhia calculou os juros sobre o
capital próprio de acordo com a legislação vigente, respeitando o limite de variação da taxa de juros de
longo prazo (TJLP) vigente no exercício, aplicada sobre o patrimônio líquido ajustado. O montante de R$
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7.392 mil, aprovado pelo Conselho de Administração em 29 de Junho de 2021, (R$ 16.176 mil em
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dezembro de 2020), os juros sobre o capital próprio são demonstrados diretamente no Patrimônio
Líquido, em contrapartida ao passivo circulante, conforme disposto no item 15 da NBC TG 9.

A legislação fiscal permite que as companhias procedam o pagamento de juros sobre o capital próprio,
dentro de certos limites, aos acionistas e tratarem esses pagamentos como despesa dedutível para fins
de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido. Deste modo, os
impostos foram reduzidos em R$ 2.469 mil, aproximadamente, em decorrência da dedução dos juros
sobre o capital próprio (benefício fiscal).

17. PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS:
Com base na análise individual dos processos ajuizados contra a Companhia e suportadas por opinião
de seus assessores jurídicos, foram constituídas provisões de naturezas trabalhistas e cíveis no Passivo
Não Circulante, para riscos com perdas consideradas prováveis. As estimativas utilizadas para
constituição das provisões para contingências podem variar em relação aos valores a serem
desembolsados em caso de desfecho desfavorável das discussões judiciais em andamento. A
Administração da Companhia, fundamentada na opinião de seus assessores jurídicos, estima que o
efetivo desembolso das referidas provisões para riscos trabalhistas e cíveis ocorrerá em até 5 anos,
sendo certo de que o andamento processual depende de fatores externos, alheios ao controle da

(I) Correspondem ao complemento das provisões para riscos trabalhistas e cíveis, representadas por
novos processos e por mudanças na avaliação do risco de perda dos processos efetuadas pelos
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Companhia.

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 30 DE SETEMBRO DE 2021

assessores jurídicos, que foram registradas em contrapartida à rubrica “Despesas Gerais e
Administrativas”, na Demonstração do Resultado.
(II) Representadas pela reversão de provisão para riscos trabalhistas e cíveis em virtude de
prescrição, processos encerrados ou mudança na avaliação do risco de perda pelos assessores
jurídicos da Companhia, seguindo exclusivamente a Norma Brasileira de Contabilidade – NBC TG
25.
(III) Os registros até o dia 30/09/2021 são atualizados monetariamente pela TR mensal, desde 2017
a TR está zero.
(IV) Os saldos dos processos com perdas consideradas prováveis da incorporada IMESP foram
transferidos para a companhia e estão sob responsabilidade da Gerência Jurídica para análise
conforme processo determinado pela companhia incorporadora.
Processos trabalhistas
As ações trabalhistas quando iniciadas são consideradas com probabilidade de perda possível. Foram
criados critérios de provisionamento dos processos conforme a fase (processo novo, decisões de mérito
e execução), as ações são reclassificadas com probabilidade de perda provável, possível ou remota,
dependendo do teor da decisão e considerando o histórico de perdas em ações similares. As ações
trabalhistas propostas por empregados atuais e desligados da Prodesp, bem como de suas prestadoras
de serviços, correspondem à discussão de inúmeras verbas, tais como: diferenças salariais e de horas
extras; equiparação salarial; reintegração; plano de saúde; multas normativas; e benefícios previstos em
convenções coletivas, dentre outras.
Em 30 de setembro de 2021, a provisão registrada para perdas Prováveis em trabalhistas foi de R$
24.493 mil, além do montante de R$ 10.934 mil de causas Possíveis não contabilizadas.

Processos cíveis
Em 30 de setembro de 2021, a provisão registrada para perdas Prováveis em cíveis foi de R$ 488 mil,
além do montante de R$ 23.587 mil de causas Possíveis não contabilizadas.

Processos tributários
Processos incorporados da Imprensa Oficial do Estado – IMESP com exigibilidade suspensa listados no
relatório de Diagnóstico Fiscal da Receita Federal do Brasil.
Em 30 de setembro de 2021, o valor registrado corresponde a cinco processos, sendo quatro referente a
compensação de tributos com crédito de IPI e um referente a compensação de tributos com saldo

18. PATRIMÔNIO LÍQUIDO:
a. Capital social:
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negativo de CSLL.
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Em decorrência da incorporação, o capital social da companhia foi aumentado em R$ 160.352 mediante
emissão de 2.985.932.465 (dois milhões, novecentos e oitenta e cinco milhões, novecentos e trinta e
duas mil, quatrocentas e sessenta e cinco) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal da
PRODESP, subscritas pelos acionistas IMESP na proporção de suas participações. Por conseguinte, o
capital social subscrito e integralizado em 30 de setembro de 2021 é de R$ 668.232, estando
representadas por 12.443.221.271 (doze bilhões, quatrocentos e quarenta e três milhões, duzentos e
vinte e um mil, duzentos e setenta e um) ações ordinárias sem valor nominal.
b. Reserva de lucros: Constituída por:
(i) Reserva Legal - A razão de 5% do lucro líquido apurado no exercício até o limite de 20% do
capital social e a Companhia poderá deixar de constituir a reserva legal no exercício em que o
saldo dessa reserva acrescido do montante das reservas de capital exceder de 30% do capital
social, nos termos do artigo 193 caput e § 1º da Lei federal nº 6.404/76. Essa reserva poderá ser
utilizada para aumento de capital ou compensar prejuízos, porém não poderá ser utilizada para
distribuição de dividendos.
(ii) Lucros Retidos - Apurado até 30 de setembro de 2021 o valor de R$ 57.465 mil correspondente
ao lucro líquido do exercício.

O s valores referentes a incorporação apontado no Laudo de Avaliação, no termo dos artigos 13 e 182 §
1° da Lei federal n° 6.404/76, terá capitalização por deliberação em Assembléia Geral Ordinária,
conforme artigo 167 da mesma lei.
Composto pelos seguintes eventos: (i) Lucros Acumulados no montante de R$ 50.972; (ii) Reserva Legal
no montante de R$ 14.806;
19. RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA:
Composta pelos valores dos contratos de prestação de serviços para os clientes da Administração Direta
e Indireta que têm como base a dotação e respectivas suplementações orçamentárias constantes do
Orçamento do Estado de São Paulo, e serviços de publicação no Diário Oficial, emissão de certificados
digitais e gerenciamento eletrônico de dados prestados a qualquer interessado. Evidenciados abaixo

Demonstração de Resultado da Companhia.
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pela receita bruta e suas respectivas deduções para apuração da receita liquida apresentada na

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 30 DE SETEMBRO DE 2021

20. CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS:
Compreendem:

21. DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS:
Compreendem:

As receitas não operacionais auferidas até 30 de setembro de 2021 e 2020 são compostas:
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22. OUTRAS RECEITAS:

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 30 DE SETEMBRO DE 2021

(i) Receitas com Aquisições Imobilizado PPT: Conforme plano de trabalho do convênio Poupatempo,
a Prodesp faz aquisições para os itens de “Inovação e ferramentas de gestão” e “Implantação de
plataforma tecnológica para gestão da experiência do cidadão” e esses bens são registrados no
imobilizado Prodesp por serem de nossa responsabilidade, conforme nota explicativa 6.
23. RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO:
Compreendem:
a. Receitas Financeiras

b. Despesas Financeiras

24. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO:
Os valores registrados como despesa de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido nas
demonstrações financeiras estão constituídos sobre o lucro tributável de acordo com legislação vigente,
sendo calculado com base nas alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% para o imposto de
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renda e de 9% para a contribuição social sobre o lucro líquido.

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 30 DE SETEMBRO DE 2021

25. COBERTURA DE SEGUROS
A Companhia aprovou em 25 de agosto de 2021, conforme artigo 19 de seu Estatuto Social, o Plano
Anual de Seguros e possui um programa de gerenciamento de riscos com o objetivo de delimitar os
riscos, buscando no mercado cobertura compatível com seu porte e operação.
As coberturas foram contratadas por montantes considerados suficientes pela Administração para cobrir
eventuais sinistros, considerando a natureza da sua atividade, os riscos envolvidos em suas operações e
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a orientação de seus consultores de seguros incluindo as atividades incorporadas da IMESP.

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 30 DE SETEMBRO DE 2021

26. SALDOS E TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS:
A Companhia participa de transações com seu acionista controlador, a Secretaria da Fazenda do Estado
de São Paulo, e empresas/entidades a ele relacionadas, conforme item 4.1 da sua Política de
Transações com Partes Relacionadas, em conformidade com inciso VII, artigo 8º, da Lei federal nº
13.303/16, disponível em http://www.prodesp.sp.gov.br/governanca-corporativa.asp
a. Saldos a Receber
Os saldos a receber, decorrentes de transações com partes relacionadas, estão registrados na rubrica
“Contas a Receber de Clientes”, no Ativo Circulante e Não Circulante detalhado no item 5 destas Notas
Explicativas.

b. Contrato de cessão de pessoal
A Companhia possui contratos de cessão de empregados com entidades ligadas ao Governo do Estado
de São Paulo, registrados na rubrica “Outras Contas a Receber”, no Ativo Circulante, sendo que os
gastos são integralmente repassados e reembolsados monetariamente. Em 30 de setembro de 2021, o
total de notas de débitos emitidas referente a funcionários cedidos pela PRODESP a outras entidades
estaduais somaram R$ 2.006 mil (R$ 2.354 mil em setembro de 2020).
A composição dos valores pendentes de recebimento referente a funcionários cedidos está demonstrada

Página 31 de 34

Assinado com senha por ROBERTA CAPOTE COSTA - Analista de Suporte e Gestão / GFC - 20/12/2021 às 17:04:46 e ALEX
SANDRO DA SILVA - Gerente / AGF - 21/12/2021 às 08:14:40.
Autenticado com senha por ROBERTA CAPOTE COSTA - Analista de Suporte e Gestão / GFC - 20/12/2021 às 17:04:38.
Documento Nº: 31230235-5954 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=31230235-5954

PDDCI202116875

a seguir:

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 30 DE SETEMBRO DE 2021

c. Serviços prestados para partes relacionadas
Em 30 de setembro de 2021, o montante dos serviços prestados pela PRODESP para partes
relacionadas atingiu o valor de R$ 803.277 mil (R$ 578.076 mil, em junho 2020).

d. Remuneração da Administração
A política de remuneração dos administradores é estabelecida de acordo com diretrizes do Governo do
Estado de São Paulo, por meio dos Pareceres CODEC (Conselho de Defesa dos Capitais do Estado) nº
001/2018 e 001/2019, baseada no desempenho e competitividade de mercado, relacionados ao negócio
da Companhia estando sujeita à aprovação dos acionistas na Assembleia Geral Ordinária.
A remuneração dos executivos está limitada a remuneração do Governador do Estado. A remuneração
do Conselho de Administração é de R$ 6.581,79 e do Conselho Fiscal, R$ 4.387,86 que correspondem a
30% e 20%, respectivamente, da remuneração dos Diretores que é R$ 21.939,31, condicionada à
participação de no mínimo uma reunião mensal. A remuneração mensal do Comitê de Auditoria fixada
em R$ 10.747,49, ambos por profissional.
Além da remuneração mensal, os membros da Diretoria Executiva, do Conselho de Administração,
Conselho Fiscal e Comitê de Auditoria recebem gratificação anual, equivalente a um honorário mensal,
calculada sobre uma base pro rata temporis, no mês de dezembro de cada ano.
Os gastos relacionados à remuneração dos membros da Diretoria Executiva, do Conselho de
Administração, Conselho Fiscal e Comitê de Auditoria, com os montantes de janeiro a setembro de 2021
e 2020 registrados na rubrica “Honorários”, foi de R$ 1.481 mil e R$ 1.111 mil, conforme demonstrado
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abaixo:

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 30 DE SETEMBRO DE 2021

O total mensal de membros remunerados nos períodos está demonstrado a seguir:
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Os números de membros dos colegiados, em 30 de setembro ao fim do período, eram:

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 30 DE SETEMBRO DE 2021

Conforme estatuto da Companhia integrará o Conselho de Administração o Diretor-Presidente, além de
um membro do Comitê de Auditoria de órgão técnico que deverá optar neste caso, por uma das
remunerações.
e. Dividendos e Juros sobre Capital Próprio a Pagar
Os saldos a pagar de JCP e dividendos, estão registrados na rubrica “Juros sobre o Capital Próprio e
Dividendos”, no Passivo Circulante, detalhados no item 16 das Notas Explicativas.
27. APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS:
As demonstrações financeiras, as quais contemplam os eventos subsequentes ocorridos após 30 de
setembro de 2021, têm sua divulgação autorizada pelo Conselho de Administração conforme ata de
reunião realizada no dia 15 de dezembro de 2021.
28. EVENTOS SUBSEQUENTES:
Programa de Participação dos Resultados: Devido Decreto nº 65.463, de 12 de janeiro de 2021, que
impôs restrições a despesas com pessoal e encargos sociais, conforme nota explicativa 13 deste
documento. Assim, a Prodesp precisou obter, de forma excepcional, a autorização conjunta das
Secretarias de Governo, de Fazenda e Planejamento e de Projetos, Orçamento e Gestão efetivando o
pagamento do PPR em 29 de outubro de 2021.
Dissídio 2020: Conforme exposto na nota 13 deste documento, o dissídio coletivo de 2020 foi aprovado
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Gerente Financeiro
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em 4,48%, tendo a reversão de provisão no valor de R$ 20.855 em novembro de 2021.

