Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - Prodesp
CNPJ 62.577.929/0001-35
RELATÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO E DE RESPONSABILIDADE SOCIAL 2009
Senhores Acionistas,
Dentre outros resultados da atuação da Prodesp em 2009, ano em que a empresa
completou seu quadragésimo aniversário, destaca-se a implantação, para a Secretaria
de Gestão Pública, dos postos Poupatempo São José do Rio Preto, que beneﬁciará 1,4
milhão de cidadãos de 96 municípios, e Jundiaí, cujo público potencial é de 1,2 milhão de
cidadãos da própria cidade e de outros onze municípios da região.
Outro destaque foi a implementação no Emprega São Paulo, portal Internet de
intermediação de mão-de-obra da Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho, do
envio de mensagens SMS para o celular do candidato cadastrado avisando a existência
de vaga de trabalho compatível com seu perﬁl.
Para a Secretaria da Administração Penitenciária, foi iniciada a modernização das 16 salas
de Teleaudiência Criminal existentes e a implantação do sistema em mais 50 fóruns e
estabelecimentos prisionais. A modernização tecnológica inclui, entre outras melhorias
em relação ao sistema já em uso, captação e transmissão de imagens em alta deﬁnição,
televisores de cristal líquido de 42 polegadas e utilização de videofones para comunicação
entre os réus e seus advogados.
A partir do início de outubro/2009, a Prodesp assumiu a responsabilidade por toda a
infraestrutura e operação de tecnologia da informação do IAMSPE - Instituto de
Assistência Médica ao Servidor Público Estadual, na modalidade de prestação de serviços
conhecida como outsourcing.
Os serviços do Detran, da Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho e do Instituto
de Identiﬁcação Ricardo Gumbleton Daunt nos postos do Poupatempo, totalizando mais
de 800 estações de trabalho, passaram a ser acompanhados por meio do Sintonia Sistema de Gestão de Serviços. Pioneiro no mercado, o aplicativo permite medir online a

produtividade de postos de atendimento ao público, além de possibilitar ao usuário opinar
sobre a qualidade do atendimento recebido no momento seguinte à sua execução.
Durante 2009, a Prodesp deu sequência aos procedimentos para contratação de empresa
de telecomunicações para fornecimento dos serviços necessários à continuidade da
Intragov, cujo contrato com a atual operadora expira em janeiro de 2011. O novo contrato,
que vai abranger o período 2011-2015, permitirá o uso de links de até 2,5 Gbps, contra
os atuais 1 Gbps.
Como parte do processo de consolidação, contingenciamento e atualização da plataforma
open do Data Center Prodesp, foram implantados 5 pools de virtualização, chegando-se
à marca de 259 servidores virtuais. Também ocorreram investimentos em virtualização
nas áreas de back-up e de storage, ações preparatórias para a busca da certiﬁcação
ISO 14000, relacionada à gestão ambiental, e adoção do modelo de processamento
denominado cloud computing (computação em nuvem).
A Prodesp se tornou, em julho/2009, a centésima instituição do País a integrar-se
ao PTTMetro. O chamado Ponto de Troca de Tráfego é uma espécie de atalho que
interconecta os principais provedores brasileiros, permitindo que a troca de tráfego entre
eles seja feita direta e localmente, e não por meio de redes de terceiros, muitas vezes
ﬁsicamente distantes. Além de racionalizar custos, os PTTMetro proporcionam melhor
desempenho e qualidade no trânsito das informações e uma operação mais eﬁciente da
Internet como um todo.
Em relação ao Data Center Prodesp, destacam-se no exercício, ainda, a ampliação da
sala cofre corporativa de 61 para 141 metros quadrados e a interligação da empresa ao
Consórcio Brasileiro de Honeypots, com a instalação do primeiro de três sensores que
simulam virtualmente servidores e estações de trabalho, funcionando como armadilha

(potes de mel) para atrair e capturar ataques de hackers.
Em 2009, a Prodesp deu os primeiros passos para se alinhar com o seleto grupo de
organizações que, no Brasil e no mundo, estrategicamente elegeu o conhecimento como
um de seus principais ativos. Partindo-se da criação de um comitê pela Diretoria Executiva,
e com o apoio de uma consultoria especializada, foi estruturado e iniciada a execução de
um Plano de Inovação e Gestão do Conhecimento (IGC).
Para tornar a Prodesp mais alinhada com o mercado de tecnologia da informação
e comunicação, dentro de uma postura de relacionamento com seus clientes que a
torne mais competitiva, foi desencadeado no final de 2009 um amplo processo de
reestuturação organizacional, que atingiu toda a Diretoria de Atendimento a Clientes
(DAC) e, em menor grau, a Diretoria de Produção e Serviços (DPS) e a Superintendência
de Tecnologia, unidade vinculada à Presidência.
Quanto à prática de ações de responsabilidade social, em 2009 a Prodesp deu apoio à
formação de uma nova turma de 60 treinandos da Coopjovem - Sociedade Cooperativa
de Trabalho de Assistentes ao Jovem. Já os postos do Poupatempo realizaram ou
participaram de 623 eventos, sendo 121 culturais e 162 de cunho social. No aspecto
ambiental, foram implantados na sede da empresa dois projetos piloto: um para uso de
energia solar e outro para aproveitamento da água da chuva.
A íntegra do Relatório de Administração e de Responsabilidade Social de 2009, aqui
apresentado de forma sumária, encontra-se à disposição dos Senhores Acionistas na
sede da Companhia, além de estar publicada no jornal Valor Econômico de 9 de abril de
2010 e na Internet (www.prodesp.sp.gov.br).
Diretoria Executiva

BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 E 2008
(Em milhares de reais)
ATIVO

2008

CENTRAIS ABASTECIMENTOS DE CAMPINAS S.A. ............................ 8

82.639
111.780
1.129
22.125
2.191
7.599
227.463

65.644
114.685
1.128
13.525
1.943
10.711
207.636
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Fornecedores
Salários e Encargos Sociais
Provisão p/ Férias, Salários e Encargos Sociais
Impostos a Recolher
Juros Sobre o Capital Próprio e Dividendos
Contas a Pagar

70.539
12.300
22.975
10.331
10.667
654
127.466

58.283
13.260
22.915
12.179
9.363
565
116.565

Provisão para Contingências

22.838
22.838

20.949
20.949

Realizável a Longo Prazo
Depósitos para Recursos e Outros
Outras Despesas Antecipadas
Contas a Receber de Clientes
Valores a Receber
Investimentos
Imobilizado
Diferido
Intangivel

Total do Ativo

8.201
1.060
44.396
118
23
103.738
12.297
65.803
235.636
463.099

3.967
1.486
52.139
142
23
148.352
13.919

450.795

(13.738)
(7.917)
(36.468)
(58.123)
421.718

(13.753)
(7.438)
(34.260)
(55.451)
395.344

(327.051)
94.667

(303.554)
91.790

Despesas Gerais e Administrativas:
Participação nos Resultados
Depreciação e Amortização
Honorários da Diretoria e do Conselho
Outras Receitas
Resultado Financeiro Líquido
Juros sobre o Capital Próprio

(64.601)
(6.400)
(734)
(2.054)
8.975
9.853
(16.998)

(47.560)
(7.601)
(529)
(2.155)
6.466
5.981
(16.339)

LUCRO OPERACIONAL

(71.959)
22.708

(61.737)
30.053

(36)

(5)

22.672
(2.953)
(8.392)
11.327
16.998

30.048
(3.163)
(8.648)
18.237
16.339

28.325

34.576

4,79

6,59

DEDUÇÕES:

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS
LUCRO BRUTO
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS:

NÃO CIRCULANTE
NÃO CIRCULANTE

479.841

ISS
PIS/ PASEP
COFINS

CIRCULANTE:

Disponibilidades
Contas a Receber de Clientes
Estoques de Materiais
Outras Contas a Receber
Adiantamentos a Funcionários
Despesas do Exercício Seguinte
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2009

2008

CIRCULANTE:

BALANÇO

RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS PRESTADOS

PASSIVO
2009

Sumário
Caderno Empresarial 2

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 E 2008
(Em milhares de reais, exceto o lucro por lote de mil ações)

Receitas (despesas) não operacionais líquidas

PATRIMÔNIO LÍQUIDO:

220.028

Capital Social
294.628
Reservas de Capital
Reserva Legal
3.783
Lucros Retidos
11.965
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital 2.419
312.795

259.029
455
3.217
17.325
10.124
290.150

427.664

Total do Passivo

427.664

463.099

LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA
E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL E DA REVERSÃO
DOS JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO
Contribuição Social
Imposto de Renda
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
Reversão Juros sobre o Capital Próprio
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
APÓS REVERSÃO DO JUROS SOBRE
O CAPITAL PRÓPRIO
LUCRO POR LOTE DE MIL
AÇÕES DO CAPITAL - R$

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 E 2008
(Em milhares de reais)
Reserva de

Adiantamento

Reserva

Lucros

Capital

de

Reserva

Lucros

Para Futuro
Aumento de

Social

Capital

Legal

Retidos

Sub-total

Capital

Total

191.491

455

2.305

45.243

239.495

16.904

256.398

62.148

-

-

(45.243)

16.904

(16.904)

0

5.390

-

-

-

5.390

-

5.390

Adiantamento para Futuro Aumento de Capital

-

-

-

-

-

10.124

10.124

Ajuste de Exercício Anterior

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

34.576

34.576

-

34.576

Reserva Legal

-

-

912

(912)

-

-

-

Juros Sobre o Capital Próprio

-

-

-

(16.339)

(16.339)

-

(16.339)

259.029

455

3.217

17.325

280.026

10.124

290.150

27.904

(455)

-

(17.325)

10.124

(10.124)

0

7.695

-

-

-

7.695

-

7.695

Adiantamento para Futuro Aumento de Capital

-

-

-

-

-

2.419

2.419

Ajuste de Exercício Anterior

-

-

-

1.204

1.204

-

1.204

Doações

-

-

-

-

-

-

-

Lucro Líquido do Exercício

-

-

-

28.325

28.325

-

28.325

-

-

566

(566)

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2007
Integralização de Capital
Juros Sobre o Capital Próprio

Doações
Lucro Líquido do Exercício
Proposta para destinação do Lucro

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008
Integralização de Capital
Juros Sobre o Capital Próprio

-

Proposta para destinação do Lucro
Reserva Legal
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-

-

-

(16.998)

(16.998)

-

(16.998)

3.783

11.965

310.376

2.419

312.795

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 E 2008
Em milhares de reais)
2009

Empresarial 2

-

-

-

1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
a) RESULTADO AJUSTADO
( + ) Lucro Líquido do Exercício
( + ) Depreciação / Amortização
( - ) Provisões
( - ) Resultado com baixa de Ativo Fixo
( = ) LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO
b) (ACRÉSCIMO)/DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE
( - ) Contas a Receber de Clientes
( - ) Despesas Antecipadas
( - ) Outras Contas a Receber
( - ) Estoques
( = ) TOTAL (ACRÉSCIMO)/DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE
c) ACRÉSCIMO/(DECRÉSCIMO) DO PASSIVO CIRCULANTE
( + ) Fornecedores
( - ) Impostos a pagar
( - ) Salarios e Encargos a Pagar
( - ) Contas a Pagar
( = ) TOTAL ACRÉSCIMO/(DECRÉSCIMO) DO PASSIVO CIRCULANTE
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
( + ) Depósito para Recursos
( + ) Valores a Receber
( + ) Outras Despesas Antecipadas
( + ) Ajuste de Exercícios Anteriores
( - ) Novos Imobilizados
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
( + ) Juros sobre Capital Próprio
( + ) Integralização de Capital em Dinheiro (aporte)
TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
( 1 + 2 + 3 ) VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
SALDO INICIAL DAS DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO PERÍODO
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO
SALDO FINAL DAS DISPONIBILIDADES NO FINAL DO PERÍODO

Estado de São Paulo

-

-

-

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 E 2008
(Em milhares de reais)

Diário Oficial

-

294.628

Juros Sobre o Capital Próprio
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009

-

11.327
39.131
9.634
36
60.128

2008

18.237
38.660
4.606
5
61.508

2.904
3.112
(8.848)
(1)
(2.833)

(23.938)
(2.180)
(1.788)
217
(27.689)

12.256
(1.847)
(900)
89
9.598
66.893

3.321
(2.921)
4.473
(42)
4.831
38.650

(4.233)
23
426
1.204
(58.735)
(61.315)

(783)
1.677
5.697
(38.227)
(31.636)

8.998
2.419
11.417
16.995
65.644
16.995
82.639

8.469
10.124
18.593
25.607
40.037
25.607
65.644

2009

2008

1 ) RECEITA BRUTA SERVIÇOS PRESTADOS

472.061

450.879

Serviços Prestados

479.841

450.796

Não Operacional
Provisão para créditos de liquidação duvidosa

(36)

(5)

(7.744)

88

2 ) INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS

195.297

176.654

Custo dos Serviços Prestados

169.436

153.168

26.784

19.678

(923)

3.809

276.764

274.224

36.123

36.215

240.641

238.010

17.320

11.842

Despesas Operacionais
Outros

3 ) VALOR ADICIONADO BRUTO ( 1 - 2 )
4 ) DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO
5 ) VALOR ADICIONADO BRUTO PRODUZIDO PELA ENTIDADE ( 3 - 4 )
6 ) VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA
Receitas Financeiras

8.345

5.377

Outras Receitas

8.975

6.466

257.961

249.852

7 ) VALOR ADICIONADO BRUTO A DISTRIBUIR ( 5 - 6 )
8 ) DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO

%

%

GOVERNO

107.952

42%

101.694

41%

EMPREGADOS

120.428

47%

113.530

45%

ACIONISTAS

16.998

7%

16.339

7%

REMUNERAÇÃO DE CAPITAL PRÓPRIO

11.327

4%

18.237

7%

1.256

0,49%

52

0,02%

257.961

100%

249.852

100%

REMUNERAÇÃO DE CAPITAL DE TERCEIROS
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 E 2008
(Valores expressos em milhares de reais)
1. CONTEXTO OPERACIONAL

9. DIFERIDO: formado por despesas pré-operacionais registrados pelo
custo de aquisição e ajustados pela amortização acumulada. A Companhia
optou por manter no ativo diferido, o saldo existente em 31.12.2008, após
reclassificação oriunda de Direitos de Uso e Logiciais, até sua realização total
por meio de amortização ou baixa contra resultado, sujeito a análise sobre
recuperação, nos termos permitidos pelo art. 299-A, da Lei nº 6.404/76 e o
Pronunciamento CPC nº 13.

As operações da Companhia concentram-se na execução de serviços de
processamento de dados e tratamento de informações 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 processamento de dados de
interesse de entidades privadas.

15. APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
As demonstrações ﬁnanceiras foram aprovadas pelo Conselho de Administração
da Companhia e autorizadas para emissão em 19 de março de 2010.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis foram preparadas em conformidade com as práticas
contábeis adotadas no Brasil, estão apresentadas em milhares de Reais com
observância da Lei 6.404/76 e incorporam as alterações promovidas pela Lei nº
11.638/07 e nº 11.941/09, incluindo os Pronunciamentos emitidos pelo Comitê de
Pronunciamentos Contábeis - CPC e suas alterações posteriores.

10. INTANGÍVEL: representado por aquisição de softwares e reclassiﬁcação de
Direitos de Uso e Logiciais mensurados pelo custo de aquisição e ajustados pela
amortização acumulada.

Parecer dos Auditores Independentes
Ao Conselho de Administração e Acionistas da
Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - PRODESP
São Paulo – SP

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
a. Reconhecimento da Receita e Despesas –
reconhecidas pelo regime de competência.

As receitas e despesas são

b. Provisão para Imposto de Renda – A provisão foi constituída, pela sistemática
de lucro real, à alíquota de 15% acrescido do adicional de 10% do lucro tributável,
isto é, sobre o lucro do exercício ajustado nos termos previstos da legislação
ﬁscal vigente.
c. Provisão para Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – A Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido foi constituída sobre o lucro tributável, mediante
alíquota de 9%.
d. Apropriações do Lucro – De acordo com o estatuto social da Companhia e a
lei das Sociedades por Ações, a proposta da Administração para distribuição do
lucro líquido, sujeita a ratiﬁcação na Assembléia Geral dos Acionistas, considera
os juros sobre o capital próprio que incorporam o valor dos dividendos obrigatórios
conforme previsão estatutária (Notas 13c e 13d).
e. A empresa revisou o valor contábil líquido dos ativos para identiﬁcar evidências
de perda não recuperável. Não foi constatada a necessidade de reconhecimento
desta perda neste exercício.
4. DISPONIBILIDADES: O saldo das aplicações ﬁnanceiras em 31 de dezembro
de 2009 e 2008 contemplam os rendimentos ﬁnanceiros auferidos e reconhecidos
pró-rata até a data do balanço.

11. PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS
Conforme estabelecido no artigo 4.º do Decreto Estadual n.º 41.497, de 26
de dezembro de 1996, a Companhia implantou o Programa de Participação
nos Resultados baseado em metas operacionais e ﬁnanceiras previamente
estabelecidas, entre a mesma e seus empregados. O montante previsto dessa
participação no exercício de 2.009 foi de R$ 6.400 mil (R$ 7.601 mil em 2008).

2. Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria
aplicáveis no Brasil, as quais requerem que os exames sejam realizados com o
objetivo de comprovar a adequada apresentação das demonstrações ﬁnanceiras
em todos os aspectos relevantes. Portanto, nossos exames compreenderam,
entre outros procedimentos:

12. PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS
A Administração da Companhia tem como procedimento o registro de provisões
para contingências considerando a opinião de seus assessores legais, as
informações disponíveis quando do encerramento das demonstrações contábeis
e as estimativas sobre os valores correspondentes. 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.

13. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
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4. As demonstrações ﬁnanceiras relativas ao exercício encerrado em 31 de
dezembro de 2008 foram examinadas por outros auditores independentes, que
emitiram parecer sem ressalvas na data de 20 de fevereiro de 2009.

São Paulo, 26 de fevereiro de 2010.

O capital social é representado por 5.911.891.821 (5.245.113.944 em 2008) ações
ordinárias nominativas sem valor nominal.

COKINOS & ASSOCIADOS
Auditores Independentes S/S
CRC-2SP 15.753/O-0

É constituída à razão de 5% do lucro líquido apurado em cada exercício social nos
termos do artigo 193 da Lei 6404/76, até o limite de 20% do capital social.
c) JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO
De acordo com a faculdade prevista na Lei 9249/95, a Companhia calculou os juros
sobre o capital próprio com base na taxa de juros de longo prazo (TJLP) vigente no
exercício, no montante de R$ 16.998 mil, (R$ 16.339 mil em 2008), os quais foram
contabilizados em despesas ﬁnanceiras, conforme requerido pela legislação ﬁscal
e, para efeito destas demonstrações contábeis, estão sendo apresentados na
conta de lucros acumulados, em contrapartida ao passivo circulante. O imposto
de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido foram reduzidos em R$ 5.603
mil, aproximadamente, em decorrência da dedução dos juros sobre o capital
próprio. Em 2009 a Companhia, a título de antecipação, efetuou pagamento de R$
7.081 mil aos acionistas (R$ 6.976 mil em 2008).

Demétrio Cokinos
Contador
CRC-1SP 120.410/O-2
Registro CVM n.º 7.739

PARECER DO CONSELHO FISCAL
SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
DO EXERCÍCIO DE 2009
O Conselho Fiscal da Companhia de Processamento de Dados do Estado de
São Paulo - PRODESP reuniu-se para examinar e dar parecer, nos termos da
legislação vigente e do estatuto da Sociedade, sobre o Balanço Patrimonial
encerrado em trinta e um de dezembro de 2009 e as respectivas Demonstrações
do Resultado do Exercício, do Movimento das contas do Patrimônio Líquido, do
Valor Adicionado e do Fluxo de Caixa. Baseando-se nos exames e veriﬁcações
que efetuou mensalmente nos balancetes da Empresa, no parecer ﬁnal dos
auditores independentes e nos esclarecimentos da diretoria, deliberou considerar
as referidas Demonstrações Financeiras em condições de serem submetidas à
apreciação dos Senhores Acionistas.
Taboão da Serra, 16 de março de 2010.
Carmem Aparecida Abad

Eunice Barboza Machado

Nelson Galdino de Carvalho

d) LUCROS ACUMULADOS
O montante de R$ 17.325 mil de 2008, conforme deliberação da Assembléia dos
Acionistas, realizada em 22 de abril de 2009, foi incorporado ao Capital Social. O
montante apresentado de R$ 10.760 mil, em 2009 corresponde ao lucro líquido do
exercício, após as destinações legais, a ser submetido à apreciação da Assembléia
Geral Ordinária.

8. IMOBILIZADO: Registrado pelo custo de aquisição ou construção, corrigido
monetariamente até 31 de dezembro de 1995, deduzido da depreciação
calculada pelo método linear, às taxas estabelecidas em virtude do tempo de
vida útil dos bens.
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3. Em nossa opinião, as Demonstrações Financeiras acima referidas no parágrafo
1, representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição
patrimonial e ﬁnanceira da Companhia de Processamento de Dados do Estado
de São Paulo - PRODESP, em 31 de dezembro de 2009, o resultado de suas
operações, as mutações de seu patrimônio liquido, os ﬂuxos de caixa e do valor
adicionado correspondente ao exercício ﬁndo naquela data, de acordo com as
praticas contábeis adotadas no Brasil.

a) CAPITAL SOCIAL

Reserva Legal

7. DEPOSITOS PARA RECURSOS E OUTROS: os valores são registrados
pelo valor original e atualizados monetariamente pela TR mensal (depósitos
para recursos) e pela SELIC acumulada (impostos a recuperar decorrentes de
processos administrativos).

BALANÇO

a) O planejamento do trabalho, considerando a relevância dos saldos, o volume de
transações, os sistemas contábeis e controles internos da Companhia;
b) A constatação, com base em testes, das evidências e dos registros que
suportam os valores e as informações contábeis divulgados; 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;

b) RESERVAS

6. ESTOQUES DE MATERIAIS – Os estoques correspondem a material de
consumo da Companhia e foram avaliados pelo custo médio de aquisição.
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Em 31 de dezembro de 2009 os processos judiciais movidos contra a Companhia
eram de natureza trabalhista e cíveis. A provisão existente de R$ 22.838 mil (R$
20.949 mil em 2008) está adequada para cobertura de eventuais perdas nos
processos judiciais.

5. CONTAS A RECEBER DE CLIENTES: Os valores a receber de clientes, objeto
de processos de recebimento conforme Decreto n.º 40.177 de 7 de julho de
1995, foram reclassiﬁcados no Ativo Não Circulante (2008 somente para ﬁns de
publicação) para manter a uniformidade na comparação entre os exercícios, bem
como melhor reﬂetir a liquidez da empresa.

1. Examinamos o balanço patrimonial da Companhia de Processamento de Dados
do Estado de São Paulo - PRODESP, levantado em 31 de dezembro de 2009
e a respectiva demonstração do resultado, das mutações do patrimônio líquido
e dos ﬂuxos de caixa e do valor adicionado correspondente ao exercício ﬁndo
nessa data, elaborado sob a responsabilidade de sua Administração. Nossa
responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações
ﬁnanceiras.

Conselho de Administração
Presidente - Marcos Antonio Monteiro. Vice-Presidente - Bruno Caetano Raimundo.
Conselheiros - Arnaldo Gobetti Junior, Daniel Eduardo Edelmuth, George Hermann
Rodolfo Tormin, José Eduardo de Barros Poyares, Jussara Conceição Freire
Moraes, Mário Bandeira (a partir de 29.05.2009) e Leão Roberto Machado de
Carvalho (até 22.05.2009)

Diretoria Executiva
e) ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL
O “Adiantamento para Futuro Aumento de Capital” no valor de R$ 2.419 mil foi
recebido do acionista controlador e a capitalização ocorrerá conforme previsto no
artigo 13, item VIII, do estatuto social.
14. SEGUROS
A Companhia tem como política garantir seu patrimônio contra eventuais sinistros,
por meio de cobertura por apólice de seguro. Os valores são estabelecidos a ﬁm
de aproximar o valor segurado aos preços de mercado dos bens.
Destacamos, a seguir, a posição dos principais seguros mantidos na data de
encerramento do exercício social:

Diretor-Presidente
Mário Bandeira (a partir de 29.05.2009)
Leão Roberto Machado de Carvalho (até 22.05.2009)
Diretor Administrativo-Financeiro
Mário Bandeira (Acumulando as funções de DAF, a partir de 02.06.2009)
Fabio Gallo Garcia (até 02.06.2009)
Diretor de Atendimento a Clientes
Marcos Tadeu Yazaki
Diretor de Serviços ao Cidadão
José Alexandre Pereira de Araújo
Diretor de Produção e Serviços
Douglas Viudez
Contadora
Maria de Fatima R. Tolentino - CRC nº 1 SP 165.515/0-1
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