COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PRODEMGE
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E
2018
(Em Reais, exceto outro modo indicado)

1. CONTEXTO OPERACIONAL
A Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais – Prodemge, criada pela Lei Estadual
nº 6.003, de 12 de outubro de 1972, é uma sociedade de economia mista com sede na cidade de Belo
Horizonte, MG. Suas atividades compreendem a execução dos serviços de tecnologia da informação para
órgãos e entidades da administração pública e iniciativa privada, de acordo com as prioridades estabelecidas
pelo Estado de Minas Gerais, acionista majoritário. Em sintonia com os programas de Governo, a Prodemge
tem como missão propiciar o desenvolvimento contínuo da administração pública por meio de soluções em
tecnologia da informação e comunicação em benefício do cidadão no âmbito do Estado de Minas Gerais.
Dentre os segmentos de atuação da Companhia destacam-se os serviços de data center, sistemas de
informação, rede, business intelligence, infraestrutura e certificação digital.
No exercício de 2019, a Prodemge, juntamente com o Governo de Minas Gerais, deu um passo importante
na sua transformação digital, extinguindo a impressão do Jornal Minas Gerais. A Companhia suspendeu o
convênio com a extinta Secretaria de Casa Civil e Relações Institucionais (atual Secretaria de Governo Segov), pelo qual a empresa absorveu a prestação de serviços gráficos da extinta Imprensa Oficial.
2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
2.1 Declaração de conformidade
As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com as práticas
contábeis brasileiras e com observância às disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações,
abrangendo os pronunciamentos, as orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de
Pronunciamentos Contábeis – CPC, referendados pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC. Estas
demonstrações foram aprovadas pela Diretoria Executiva em 14 de fevereiro de 2020.
2.2 Base de mensuração
As demonstrações contábeis foram elaboradas com base no custo histórico, exceto determinados
instrumentos financeiros mensurados pelos seus valores justos.
2.3 Moeda funcional e moeda de apresentação
As demonstrações contábeis são apresentadas em Reais (R$), que é a moeda funcional e de apresentação
da Companhia.
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2.4. Uso de estimativas e julgamento
A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as normas CFC exige que a Administração faça
julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados
de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas.
Estimativas e premissas são revistas de forma contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são
reconhecidas no exercício em que as estimativas são revisadas e em quaisquer exercícios futuros afetados.
As informações sobre incertezas das premissas e estimativas que possuam um risco significativo de resultar
em um ajuste material dentro do próximo exercício financeiro estão incluídas nas seguintes notas
explicativas:


Notas 06 e 07 – Contas a receber e serviços a faturar



Nota 25 – Mensuração de obrigações de benefícios definidos



Nota 26 – Processos judiciais

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
As práticas contábeis descritas abaixo foram aplicadas de maneira consistente a todos os exercícios
apresentados nas demonstrações financeiras.
a) Caixa e equivalente de caixa compreendem os valores de caixa, bancos e aplicações financeiras
de liquidez imediata. Esses valores são registrados ao custo de aquisição, acrescido das
remunerações contratadas e reconhecidas proporcionalmente até a data do balanço, e não
excedem o respectivo valor de mercado.
b) O imobilizado da Companhia está demonstrado ao custo de aquisição, reavaliado com base em
avaliação efetuada por peritos independentes, em relação às contas de terrenos,
edificações/instalações, deduzido da correspondente depreciação, que é calculada pelo método
linear às taxas mencionadas na Nota Explicativa nº 15, e leva em consideração a vida útil econômica
dos bens. Ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado são apurados pela comparação
entre os recursos advindos da alienação com o valor residual do imobilizado e são reconhecidos
líquidos como outras receitas (despesas) no resultado. O valor contábil líquido do Ativo Imobilizado
é avaliado segundo os preceitos do CPC 27 – Ativo Imobilizado e não excedem o seu valor
recuperável, em conformidade com as disposições do CPC 01 – Redução ao Valor Recuperável de
Ativos.
c) O Intangível está demonstrado ao custo de aquisição, deduzido da amortização acumulada. Os
ativos intangíveis são compostos pelo custo incorrido na aquisição de software e licenças de uso,
os quais são amortizados levando-se em conta uma vida útil estimada de 10 anos. Os custos
associados à manutenção são reconhecidos como despesa, conforme incorridos.
d) Os ativos que estão sujeitos à depreciação e à amortização são revisados para a verificação de
impairment ao final de cada exercício contábil. Uma perda por impairment é reconhecida pelo valor
ao qual o valor contábil do ativo excede seu valor recuperável. Para fins de avaliação do impairment,
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os ativos são agrupados nos níveis mais baixos para os quais existem fluxos de caixa identificáveis
separadamente (Unidades Geradoras de Caixa (UGC)).
e) Os bens do almoxarifado foram avaliados pelo custo médio ponderado de aquisição, não
ultrapassando, portanto, os preços de mercado.
f) As receitas e despesas são reconhecidas no resultado apurado do exercício pelo regime de
competência.
g) O reconhecimento dos processos trabalhistas é constituído com base na expectativa de perda
provável nas respectivas ações em andamento, por valores julgados pelos administradores e
assessores jurídicos internos como suficientes para a sua cobertura.
h) Os demais ativos e passivos encontram-se devidamente contabilizados no circulante e não
circulante, pelos seus respectivos valores de mercado, registrados com base em índices contratuais
até a data do balanço.
i)

A Companhia possui benefícios pós-emprego caraterizados com planos de complementação de
aposentadoria, reconhecidos pelo regime de competência em conformidade com a NBCTG 33 (R2)
– Benefícios a Empregados, sendo considerada Patrocinadora destes planos. Apesar dos planos
possuírem particularidades, têm as seguintes características:

 Plano de Contribuição Definida: plano de benefícios pós-emprego pelo qual a Patrocinadora paga
contribuições fixas para uma entidade patrocinada. As obrigações são reconhecidas como despesas
no resultado do exercício em que os serviços são prestados.
 Plano de Benefício Definido e Saldado: a obrigação líquida é calculada pela diferença entre o valor
presente da obrigação atuarial obtida através de premissas, estudos biométricos e taxas de juros
condizentes com os rendimentos de mercado, e o valor justo dos ativos do plano na data do balanço.
 A obrigação atuarial é anualmente calculada por atuários independentes, sob responsabilidade da
Companhia, através do método da unidade de crédito projetada. Os juros líquidos (receita ou despesa)
são calculados aplicando a taxa de desconto no início do período ao valor líquido do passivo ou ativo
de benefício definido. Ganhos e perdas atuariais decorrentes de ajustes com base na experiência e
nas mudanças das premissas atuariais são registrados diretamente no patrimônio líquido, como outros
resultados abrangentes.
 Perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa (PECLD), implantado no ano de 2019, foram
constituídas de acordo com os procedimentos e critérios definidos pela administração, que inclui a
análise das faturas a receber vencidas e incertas quanto ao seu recebimento. O cálculo considera as
faturas vencidas, utilizando-se o critério temporal. Com base no histórico, os valores vencidos há mais
de 04 anos possuem maior possibilidade de não recebimento e, portanto, compõem a PECLD, salvo
naqueles casos em que haja manifestação formal de pagamento por parte do cliente.
3.1 PRONUNCIAMENTOS NOVOS OU REVISADOS


CPC 06 – R2 9IFRS 16) Operações de arrendamento mercantil

Este pronunciamento estabelece os princípios para o reconhecimento, mensuração, apresentação e
divulgação de arrendamentos. A norma estrou em vigor em 1º de janeiro de 2019 e revoga o CPC 06 – R1
(IAS 17) e correspondentes interpretações. A Companhia não possui contratos de arrendamento, assim, a
adoção desta norma contábil não trouxe impactos no reconhecimento das receitas e, consequentemente,
nas demonstrações contábeis da Companhia.
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4.

RETIFICAÇÃO DE ERROS

A Companhia refez a apuração do Lucro real e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido dos exercícios
de 2017 e 2018 e desses anos e identificou novos montantes dos tributos IRPJ e CSLL a recolher.
Os erros foram corrigidos pela reapresentação dos valores correspondentes relativos aos exercícios
anteriores apresentados para fins de comparação, em conformidade com o CPC 23 - Políticas Contábeis,
Mudança de Estimativa e Retificação de Erro e CPC 26(R1) - Apresentação das Demonstrações Contábeis,
conforme demonstrado a seguir:
ATIVO
31/12/2017
Original
CIRCULANTE
Caixa e equivalente de caixa
Clientes - contas a receber
Serviços realizados a faturar
Estoques
Impostos a recuperar
Créditos Pis/Cofins
Devedores diversos
Ativos de contratos
Despesas do exercício seguinte
NÃO CIRCULANTE
Realizável a longo prazo
Investimentos
Imobilizado
Intangível
TOTAL DO ATIVO

Ajustes

35.410.999
102.584.424
52.080.514
1.647.475
2.578.302
980.146
652.117
66.408
196.000.385
541.786
900
37.270.282
4.758.752
42.571.720
238.572.105

01/01/2018
Reapresentado

-

35.410.999
102.584.424
52.080.514
1.647.475
2.578.302
980.146
652.117
66.408
196.000.385

-

541.786
900
37.270.282
4.758.752
42.571.720
238.572.105

PASSIVO
31/12/2017
Original
CIRCULANTE
Fornecedores
Obrigações sociais e trabalhistas
Obrigações fiscais
Provisão de férias
REFIS
Passivo atuarial Libertas
Demais contas a pagar
NÃO CIRCULANTE
REFIS
Passivo atuarial Libertas
Provisão p/IRPJ e CSLL diferidos
Obrigações sociais
Benefício Pós-Emprego
Provisão para processos judiciais
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social realizado
Reserva de capital
Ajuste avaliação atuarial
Reserva de reavaliação
Lucro/Prejuízo Acumulado
TOTAL DO PASSIVO

32.421.933
36.780.707
3.698.412
14.092.961
2.252.096
8.153.613
1.972.932
99.372.654

Ajustes

6.614.813

6.614.813

01/01/2018
Reapresentado
32.421.933
36.780.707
10.313.225
14.092.961
2.252.096
8.153.613
1.972.932
105.987.467

18.579.789
23.572.380
17.895.376
4.820.603
3.847.038
8.255.190
76.970.376

18.579.789
23.572.380
17.895.376
4.820.603
3.847.038
8.255.190
76.970.376

77.227.838
(3.847.038)
10.348.231
(21.499.956)
62.229.075
238.572.105

77.227.838
(3.847.038)
10.348.231
(28.114.769)
55.614.262
238.572.105

(6.614.813)
(6.614.813)
-
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ATIVO
31/12/2018
Original
CIRCULANTE
Caixa e equivalente de caixa
Clientes - contas a receber
Serviços realizados a faturar
Estoques
Impostos a recuperar
Créditos Pis/Cofins
Devedores diversos
Ativos de contratos
Despesas do exercício seguinte
NÃO CIRCULANTE
Realizável a longo prazo
Investimentos
Imobilizado
Intangível
TOTAL DO ATIVO

4.547.652
150.774.321
42.841.323
1.586.700
2.022.921
1.443.048
787.718
1.155.512
350.870
205.510.065
6.167.585
313.310
35.984.276
2.995.242
45.460.413
250.970.478

Ajustes

31/12/2018
Reapresentado

-

4.547.652
150.774.321
42.841.323
1.586.700
2.022.921
1.443.048
787.718
1.155.512
350.870
205.510.065

-

6.167.585
313.310
35.984.276
2.995.242
45.460.413
250.970.478

PASSIVO
31/12/2018
Original
CIRCULANTE
Fornecedores
Obrigações sociais e trabalhistas
Obrigações fiscais
Provisão de férias
REFIS
Passivo atuarial Libertas
Demais contas a pagar
NÃO CIRCULANTE
REFIS
Passivo atuarial Libertas
Provisão p/IRPJ e CSLL diferidos
Obrigações sociais
Benefício Pós-Emprego
Provisão para processos judiciais
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social realizado
Reserva de capital
Ajuste avaliação atuarial
Reserva de reavaliação
Lucro/Prejuízo Acumulado
TOTAL DO PASSIVO

38.425.452
23.040.835
3.156.593
14.933.010
2.386.181
6.647.653
1.162.918
89.752.642

Ajustes

14.559.362

14.559.362

31/12/2018
Reapresentado
38.425.452
23.040.835
17.715.955
14.933.010
2.386.181
6.647.653
1.162.918
104.312.004

15.510.176
21.193.023
5.292.157
4.914.366
5.173.171
9.899.899
61.982.792

15.510.176
21.193.023
5.292.157
4.914.366
5.173.171
9.899.899
61.982.792

97.540.247
1
1.191.727
10.321.837
(9.818.768)
99.235.044
250.970.478

97.540.247
1
1.191.727
10.321.837
(24.378.130)
84.675.682
250.970.478

(14.559.362)
(14.559.362)
-
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DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS
2018
Anterior

Ajuste

2018
Reapresentado

RECEITA OPERACIONAL BRUTA
Prestação de serviços
Vendas canceladas
Impostos incidentes

297.833.153
(757.239)
(44.164.170)

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA

297.833.153
(757.239)
(44.164.170)

252.911.744

CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS

-

(201.084.388)

LUCRO BRUTO

252.911.744
(201.084.388)

51.827.356

-

51.827.356

DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS
Despesas administrativas e gerais
Despesas financeiras
Receitas financeiras
Reversão da provisão para processos judiciais
Provisão para processos judiciais
Despesas tributárias
PECLD
Outras receitas/despesas operacionais

(48.939.808)
(9.265.026)
2.431.171
(1.644.709)
(1.064.765)

LUCRO/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO
Provisão IRPJ diferido
Provisão CSLL diferida
Imposto de Renda
Contribuição Social
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

4.257.676
(54.225.461)

(1.178.181)

(48.939.808)
(10.443.207)
2.431.171
(1.644.709)
(1.064.765)
4.257.676
(55.403.642)

(2.398.105)

(1.178.181)

(3.576.286)

533.949
192.222
(253.938)
(164.648)

(4.891.239)
(1.875.128)

533.949
192.222
(5.145.177)
(2.039.776)

(2.090.520)

(7.944.549)

(10.035.069)

(1.178.181)

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS ABRANGENTES
2018
PREJUÍZO/LUCRO DO EXERCÍCIO

(2.090.520)

Ajuste

2018
Reapresentado

(7.944.549)

(10.035.069)

OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES
Ajuste avaliação atuarial
TOTAL DE RESULTADOS ABANGENTES DO EXERCÍCIO

5.038.765
2.948.245

5.038.765
(7.944.549)
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(4.996.304)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

DESCRIÇÃO
SALDO EM 01 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME
APRESENTADO ANTERIORMENTE
Ajuste da retificação de erros (nota 27.e)
SALDO EM 01 DE JANEIRO DE 2018
REAPRESENTADO
Aumento do Capital Social

Capital Social Reserva de Reserva Outros Resultados
Abrangentes
Reavaliação de Capital
Realizado
77.227.838
-

77.227.838

10.348.231
-

10.348.231

(3.847.038)

-

-

-

(3.847.038)

-

Prejuízos
Acumulados

Total

(21.499.956)

62.229.075

(6.614.813)

(6.614.813)

(28.114.769)

55.614.262
20.312.409

20.312.409

Ajuste de exercícios anteriores
. Saldo de abertura - CPC 47
. Ajuste de exercícios anteriores
(26.394)

Realização da reserva de reavaliação

1.915.517
11.816.199

39.992

13.598
1

1

Ágio emissão ações
Outros resultados abrangentes
. Ajuste de avaliação atuarial

5.038.765

5.038.765

Prejuízo do exercício reapresentado
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
REAPRESENTADO

1.915.517
11.816.199

97.540.247

10.321.837

1

1.191.727

(10.035.069)

(10.035.069)

(24.378.130)

84.675.682
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DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS - MÉTODO INDIRETO

ATIVIDADE OPERACIONAL
Resultado Líquido antes do IRPJ e CSLL
Depreciação e amortização
Depreciação Reavaliação
Baixa não monetária imobilizado/almoxarifado
Despesas de juros
Provisão para processos judiciais
Reversão provisão para processos judiciais
PCELD
IRPJ/CSLL diferidos
Ativo de contrato
Ganho com prescrição
Benefício pós emprego
Serviços realizados a faturar
Ganho com bens em substituição
Ajuste de exercícios anteriores
RESULTADO AJUSTADO
Redução (aumento) nas contas de ativos
Contas a receber de clientes
Estoques
Impostos a recuperar
Créditos Pis/Cofins a utilizar
Depósitos judiciais
Demais contas a receber
Aumento (Redução) nas contas de passivos
Fornecedores
Impostos a recolher
Salários e encargos sociais
Parcelamento de débitos - Libertas (Passivo Atuarial)
Parcelamento de débitos - Refis
IRPJ e CSLL diferidos
Pasep a Recolher
Outras contas a pagar
IRPJ e CSLL do Exercício
IRPJ e CSLL Diferidos
Recursos líquidos gerados pelas atividades operacionais

2018

Ajuste

(2.398.105)
10.978.203
39.992
18.737
93.764
1.644.709
(726.170)
760.005
(1.541.910)
(2.252.845)
9.239.191

(1.178.181)

11.816.199
27.671.771
(54.028.807)
(48.189.897)
60.775
555.381
(462.902)
(5.589.300)
(402.864)
(13.961.111)
8.815.189
(541.819)
(2.523.203)
(3.885.317)
(2.935.529)
(12.080.419)

2018
Reapresentado

(1.178.181)

7.944.549

(810.013)
(418.586)
726.170

(3.576.286)
10.978.203
39.992
18.737
93.764
1.644.709
(726.170)
760.005
(1.541.910)
(2.252.845)
9.239.191
11.816.199
26.493.590
(54.028.807)
(48.189.897)
60.775
555.381
(462.902)
(5.589.300)
(402.864)
(6.016.562)
8.815.189
7.402.730
(2.523.203)
(3.885.317)
(2.935.529)
(12.080.419)
(810.013)

(6.766.367)

(7.184.953)
726.170

(40.010.563)

-

(40.010.562)

ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO
Aumento de Capital Social
Recursos líquidos gerados pelas atividades de financiamento

20.000.000
20.000.000

-

20.000.000
20.000.000

ATIVIDADE DE INVESTIMENTO
Aumento do ativo imobilizado
Aumento do ativo intangível
Recursos líquidos gerados pelas atividades de investimentos

(10.488.226)
(364.559)
(10.852.785)

-

(10.488.226)
(364.559)
(10.852.785)

AUMENTO/DIMINUIÇÃO LÍQUIDO DE CAIXA E
EQUIVALENTES DE CAIXA

(30.863.347)

-

(30.863.347)

DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA
No início do período
No fim do período
AUMENTO/DIMINUIÇÃO LÍQUIDO DE CAIXA E
EQUIVALENTES DE CAIXA

35.410.999
4.547.652
(30.863.347)

35.410.999
4.547.652
-
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(30.863.347)

5.

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

Caixa e bancos
Aplicações Financeiras
. Certificados de Depósitos Bancários - CDB's
. Fundos de Investimentos
. Conta Poupança - Convênio
Total

2019
398

2018
32.955

32.844.577
9.052.099
100.000
41.997.074

4.407.190
107.507
4.547.652

O Caixa e Equivalente de Caixa são mantidos com a finalidade de atender compromissos de curto prazo.
Os certificados de depósitos bancários - CDB’s Flex Empresarial, da Caixa Econômica Federal, são
classificados como disponibilidades por serem ativos financeiros com possibilidade de resgate imediato,
assim como os Fundos de Investimentos de renda fixa.
Em 2019, a Companhia firmou convênio CV-138/00 com a Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais AGE para desenvolvimento de solução tecnológica, onde a Companhia participa com contraprestação
econômica e a AGE participa com a contraprestação financeira. Decorrente disso, foi registrada uma conta
poupança na parcela de R$100.000,00 referente à contrapartida financeira repassada pela AGE e em conta
de Passivo, Convênio AGE (grupo de contas Demais Contas a pagar).
6.

CONTAS A RECEBER
2019
Vencidos há
Saldo contábil mais de 04 anos
(PECLD)

Estado de Minas Gerais:
Administração Direta
Administração Indireta
Outros
Total Estado
Extra Estado
Prefeituras
Iniciativa Privada
Total Extra Estado
Total

2018
Valor Líquido

Valor
Líquido

95.081.362
3.625.061
32.393
98.738.816

31.142.242
9.652
31.151.894

63.939.120 139.383.381
3.615.409
9.081.423
32.393
281.039
67.586.922 148.745.843

1.265.036
125.598
1.390.634
100.129.450

85.568
85.568
31.237.461

1.179.468
1.911.316
125.598
117.162
1.305.066
2.028.478
68.891.988 150.774.321

No exercício de 2019, a Companhia implementou a Política de Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação
Duvidosa (PECLD), onde as provisões e perdas foram mensuradas e reconhecidas a partir da análise do
histórico dos recebimentos, com o objetivo de exercer o julgamento adequado dos saldos. O montante
registrado foi de R$31.237.461.
Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia possui créditos vencidos e a vencer no montante de
R$68.891.988, ajustado da PECLD, sendo que para o ano de 2018 o montante era de R$150.774.321,
referentes a serviços prestados substancialmente a órgãos e entidades da administração pública do Estado
de Minas Gerais.
A segregação da composição do Contas a Receber, conforme prazo de realização, está demonstrada
abaixo:
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A vencer
Até 30 dias:
De 31 até 60 dias:
De 61 até 90 dias:
De 91 até 120 dias:
Acima de 120 dias:
Total

2019
2.241.461
21.751.408
1.716.644
4.585.571
4.328.430
65.505.936
100.129.450

7. SERVIÇOS REALIZADOS A FATURAR
Os serviços prestados e entregues aos clientes durante o exercício de 2019 que não foram faturados estão
contabilizados a título de Serviços Realizados a Faturar, totalizando R$50.470.888 em 2019 e R$42.841.323
em 2018. Desse montante registrado, temos a seguinte composição:

Saldo Contábil
Prestação de serviço sem cobertura contratual
Prestação de serviço mês dez faturado em jan
Total

32.650.481
19.997.849
52.648.330

2019
2018
Vencidos há
Valor
Valor
mais de 04 anos
Líquido
Líquido
(PECLD)
2.177.442 30.473.039 21.862.354
19.997.849 20.978.969
2.177.442 50.470.888 42.841.323

No exercício de 2019, a Companhia implementou a Política de Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação
Duvidosa (PECLD), onde as provisões foram mensuradas e reconhecidas a partir da análise do histórico
das regularizações contratuais, com o objetivo de exercer o julgamento adequado dos saldos. O montante
registrado foi de R$2.177.442.
8. PARTES RELACIONADAS
8.1) Ativo, Passivo e Resultado
Natureza das operações com partes relacionadas:
. Estado de Minas Gerais
a) Prestação de serviço de tecnologia da informação (nota explicativa 06 e 07)
b) Aluguel Condomínio Cidade Administrativa – SEPLAG
Segundo a Lei 22.257 de 27/07/2016 (art. 38, II, c), 1)), a Prodemge está vinculada à Seplag na
estrutura orgânica da administração pública do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais.
Adicionalmente, a Companhia possui com este mesmo órgão contrato de aluguel de condomínio da
Cidade Administrativa.
c) Contratação de serviço terceirizado com a Minas Gerais Participações SA - MGS
A Prodemge possui atualmente ações no montante de R$312.410 da MGS, o que corresponde a
1% (um por cento) do capital da empresa participada.
Adicionalmente, possui com esta mesma empresa contratos de prestação de serviços terceirizados.
. Fundação Libertas: Previdência complementar para os empregados e diretoria da Companhia
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Abaixo, segue posição em 31/12/2019 e 31/12/2018, nos grupos de Ativo e Passivo:

Ativo - Contas a Receber
. Administração Direta (Cliente)
. Administração Indireta (Cliente)
Ativo - Serviços a Faturar
. Administração Direta (Cliente)
. Administração Indireta (Cliente)
Passivo
. SEPLAG - Fornecedor
. MGS - Fornecedor
. Fundação Libertas

2019

2018

95.081.362
3.625.061

139.383.381
9.081.423

47.409.425
3.219.944

35.409.082
5.544.815

301.744
25.528.974

8.098.994
10.389.318
31.750.326

Referente à Provisão Estimada para Crédito de Liquidação Duvidosa a Companhia apresentou os seguintes
valores para as transações com suas partes relacionadas:
2019
PCELD - Contas a receber
. Administração Direta
. Administração Indireta
PCELD - Serviços a faturar
. Administração Direta
. Administração Indireta

31.142.242
9.652
1.663.120
477.319

Para as transações referente à prestação de serviços, a Companhia registrou os montantes abaixo para os
exercícios de 2019 e 2018:

Receita
. Administração Direta e Indireta

2019

2018

290.035.995

287.616.692

8.2) Operações com Administradores
Os administradores são compostos pelos membros do conselho de administração e diretores, com
autoridade e responsabilidade pelo planejamento, direção e controle das atividades da Companhia. A
remuneração da Diretoria Executiva da Companhia compreende honorários e benefícios (plano de
previdência, plano assistencial, vale alimentação, seguro de vida), e o Conselho de Administração é
remunerado com honorários. Os montantes anuais estão demonstrados abaixo:

Diretoria Executiva
Conselho de Administração

2019
1.111.261
244.500

2018
2.220.268
307.700
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9. ESTOQUE
Com o término do convênio de prestação dos serviços gráficos e, consequentemente, a extinção da
impressão do Jornal Minas Gerais, ocorreu redução nos estoques da Companhia, tornando-se menos
expressivos em relação ao exercício de 2018.
10. IMPOSTOS A RECUPERAR
Durante o exercício de 2019, a Companhia utilizou os impostos a recuperar, retidos de aplicações financeiras
e notas fiscais de prestação de serviços, na compensação dos seus tributos (IRPJ, CSLL, Pis e Cofins),
restando apenas o ISSQN a compensar (R$12.336 – aguardando posicionamento da Prefeitura de Belo
Horizonte), provisão do IRPJ sobre saldo de aplicação financeira (R$20.453) e IRPJ sobre notas fiscais de
prestação de serviços (R$31).
11. CRÉDITOS PIS/COFINS
A Companhia utiliza, na apuração do PIS e COFINS não cumulativos, os créditos permitidos sobre
aquisições de bens, insumos, custos e despesas utilizados na prestação de serviços de TI. As apurações
dessas contribuições acontecem à medida em que ocorrem os recebimentos sobre o faturamento, visto que
a receita da Companhia advém de contratos com órgãos públicos. Com isso, mantém registrado os créditos
ainda não utilizados em seu ativo.
No exercício de 2019, a partir de ações da Companhia junto ao Estado para recebimento dos seus créditos,
ocasionou uma utilização maior nos créditos permitidos e consequentemente redução no saldo da conta.
12. ATIVOS DE CONTRATOS
Atendendo ao CPC 47 / IFRS 15 – Receita de Contrato com Clientes, a Companhia registrou em seu ativo
o montante de R$2.285.608 referente aos custos com o serviço de desenvolvimento de software, onde o
faturamento ocorre apenas no momento em que há transferência de serviços prometidos a clientes no valor
que reflita a contraprestação à qual a entidade espera ter direito em troca desses bens ou serviços.
Os ativos de contrato reconhecidos, basicamente são constituídos pelo custo necessário para execução de
um contrato, relativo à parcela que ainda não tenha sido faturada.

Custo 2017
Custo 2018
Custo 2019

2019
562.567
1.723.041
2.285.608

2018
76.892
1.078.620
1.155.512
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13. REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
Os créditos a longo prazo referem-se, em sua maior parte, aos saldos de depósitos recursais de ações
trabalhistas, atualizados conforme índice da poupança, conforme abaixo:

2019
6.704.475
36.500
6.740.975

Depósitos Judiciais/Bloqueios
Projeto Imóvel IEPHA
Total

2018
6.131.085
36.500
6.167.585

A Companhia possui depósitos recursais decorrente de processos judiciais, sendo que o mais relevante, no
valor de R$4.748.409, refere-se à ação de reivindicação de pagamento de hora ficta, movida pelo Sindicato
dos Empregados em Empresas de Processamento de Dados, Serviços de Informática e Similares do Estado
de Minas Gerais - Sindados, representando alguns empregados da Prodemge.
Além disso, decorrente de um Termo de cessão oneroso de imóvel do Instituto Estadual do Patrimônio
Histórico e Artístico de Minas Gerais – IEPHA, que autoriza a realização de obras no local, possui registrado
o valor de R$36.500, referente ao projeto da reforma do imóvel.
14. INVESTIMENTOS
A Companhia possui participação acionária na empresa Minas Gerais Participações S.A, que também é
parte relacionada da Companhia, que corresponde a 1% (um por cento) do capital da empresa participada.

Participação societária
Obra de arte
Total

2019
312.410
900
313.310

2018
312.410
900
313.310

15. IMOBILIZADO

Custo corrigido e
reavaliado

Depreciação
acumulada

2019

2018

Líquido

Líquido

10.400.000

10.400.000

Taxas anuais de
depreciação

Terrenos

10.400.000

Edificações

19.532.343

(16.960.429)

2.571.914

4.069.372

4%

Equipamentos Processamento de Dados

80.043.972

(64.860.882)

15.183.090

19.105.733

20%

Móveis, Utensílios e Ferramentas

1.633.914

(1.034.259)

599.655

701.040

10%

Rede de Comunicação Via Satélite

2.264.814

(848.831)

1.415.983

1.577.267

7%

107.798

(61.850)

45.948

130.864

20%

113.982.841

(83.766.252)

30.216.589

35.984.276

Veículos
Total

-

-

-

O ativo imobilizado é registrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação calculada pelo método
linear de acordo com a vida útil dos bens.
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A movimentação do ativo imobilizado em 2019 pode ser demonstrada como segue:

2018
35.984.276

Aquisições Depreciação/Baixa
2.463.220
(8.230.907)

2019
30.216.589

A Companhia considerou o método “valor em uso” como sendo o melhor método para avaliar os Ativos
Imobilizados. As taxas de depreciação utilizadas representam adequadamente a vida útil dos equipamentos
o que permite concluir que o valor do imobilizado está próximo do seu valor justo. O teste do Impairment
não trouxe impactos para a Companhia, não sendo necessários quaisquer ajustes.
O imobilizado foi submetido ao teste de recuperabilidade, análise de revisão de vida útil e redução ao valor
recuperável conforme o disposto nos pronunciamentos técnicos CPC 01(R1), CPC 04(R1) e CPC 27.
Permanece no patrimônio líquido o montante referente à reserva de reavaliação de R$10.295.442,36, ainda
não realizado, referente a Terrenos e Edificações. (Vide NE 27.d)
A Companhia optou por manter a reserva de reavaliação existente até a sua efetiva realização, ao amparo
do art. 6º da Lei 11.638/07.
16. INTANGÍVEL

Direito de Uso de Sistemas

2019

2018

Custo corrigido

Amortização
acumulada

Líquido

Líquido

56.738.003

(52.393.263)

4.344.741

2.995.242

Os ativos intangíveis, tais como licenças de uso e direito de uso de software, são registrados ao custo de
aquisição. A amortização é calculada pelo método linear de acordo com a vida útil dos intangíveis limitada
ao prazo de 10 anos.
A movimentação do ativo intangível em 2019 pode ser demonstrada como segue:
2018
2.995.242

Aquisições Amortização/Baixa
2.968.966

(1.619.467)

2019
4.344.741

O intangível foi submetido ao teste de recuperabilidade, análise de revisão de vida útil e redução ao valor
recuperável, conforme o disposto nos pronunciamentos técnicos CPC 01(R1), CPC 04(R1) e CPC 27. Não
existiu a necessidade de ajustes em atendimento e observação destas normas para os itens que compõem
a unidade geradora de caixa.
17. FORNECEDORES
No ano de 2019, a partir de ações junto aos fornecedores, buscando redução de valores contratados e
descontos, além de ações junto ao Estado, nosso principal cliente, para recebimento dos seus créditos, a
Companhia conseguiu honrar os compromissos assumidos com os fornecedores.
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A vencer
Até 30 dias
De 31 até 60 dias
De 61 até 90 dias
Acima de 91 dias
Saldo Contas a Pagar
Provisão Fornecedores
Total

2019
6.229.973
0
0
0
0
6.229.973
5.665.331
11.895.304

2018
7.004.958
5.868.630
3.767.024
2.380.492
13.576.575
32.597.679
5.827.773
38.425.452

18. OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS

PIS
INSS
COFINS
Salários e Honorários a pagar
Participação nos lucros e resultados - PLR
FGTS
Plano Previdencial Libertas
Contribuições retidas na fonte
Benefício Pós Emprego
Total

2019
2.185.966
2.157.104
10.073.314
4.476.683
1.255.185
898.428
2.130.643
185.364
23.649
23.386.336

2018
2.630.803
2.619.225
12.135.274
72.940
1.052.043
3.902.023
620.901
7.626
23.040.835

A Companhia possui os regimes de incidências cumulativos e não cumulativos para apuração do PIS e da
COFINS. Os créditos de PIS/COFINS (vide nota explicativa 11) são compensados com as contribuições não
cumulativas, na proporção dos recebimentos de órgãos públicos.
A rubrica do INSS é composta pelo montante apurado pelo sistema de contribuição sobre a receita bruta
(desoneração da folha de pagamento) acrescido do INSS incidente sobre salários.
O Plano Previdencial Libertas refere-se a parcelas de contribuições normais para custeio dos planos de
benefícios de aposentadoria, modalidade BD e CD. O exigível da Companhia perante a Fundação totaliza
R$2.130.643 em 2019 e R$3.902.023 em 2018.
No exercício de 2019 foi registrado a título de Participação nos Lucros e Resultados – PLR o montante de
R$1.255.185, visto que a Companhia apresentou lucro no exercício.
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19. OBRIGAÇÕES FISCAIS
As obrigações fiscais estão compostas conforme segue:
2019
IRRF
ISSQN - Próprio
ISSQN retido
IRPJ/CSLL - estimativa dezembro
IRPJ/CSLL - 2017/2018
ICMS diferencial de alíquota
TOTAL

2.408.142
35.147
63.903
4.882.989
15.657.731
23.047.912

2018
Reapresentado
2.889.919
42.245
99.542
119.335
14.559.362
5.552
17.715.955

Do montante total do IRPJ/CSLL (R$20.540.720), R$4.882.989 refere-se à parcela da estimativa de
dezembro de 2019 e R$15.657.731 corresponde ao IRPJ/CSLL dos anos de 2017 e 2018 (vide nota
explicativa 04), conforme histórico abaixo:


O Governo do Estado de Minas Gerais, através da Lei 22.285, de 14/09/2016, extinguiu a Imprensa
Oficial do Estado de Minas Gerais, incorporando a competência para edição e a gestão das
publicações no Diário Oficial do Estado à Secretaria de Casa Civil e de Relações Institucionais –
SECCRI. Diante da necessidade de continuidade dos serviços de impressão do jornal Diário Oficial
de Minas Gerais, dada a essencialidade de acesso às informações e interesse público e publicações
de atos oficiais das esferas pública e privada, a Companhia firmou Termo de Cooperação Mútua
com a SECCRI, devido ser, entre as entidades da Administração Indireta do Estado de Minas
Gerais, a que possuía as melhores condições para assumir a atividade de serviços gráficos do Diário
Oficial de Minas Gerais.



O Termo de Cooperação Mútua possuía cláusula de ausência de transferências ou repasses de
recursos financeiros. A partir de janeiro de 2017, a Companhia executou a atividade de serviços
gráficos, e respeitando a referida cláusula do Termo não houve registro de faturamento em 2018 e
2017 para esse serviço.



No ano de 2018, em decorrência dessa atividade assumida pela Companhia, registrou-se o
montante de R$27.150.477, sendo que no ano de 2017 foi de R$30.207.609 nos custos
operacionais diretos para a execução dessa atividade.



Tais custos, em virtude da liberalidade assumida pela Companhia em abrir mão da receita dessas
atividades, deveriam ser adicionadas na apuração do IRPJ e CSLL.

Para regularizar a situação da Companhia, foi realizada nova apuração do Lucro Real dos exercícios de
2017 e 2018, onde foram identificados os novos montantes dos tributos IRPJ e CSLL. Com isso, a
Companhia corrigiu os erros da apuração registrando os impactos dos novos montantes, conforme
demonstrado abaixo:
Lucros/Prejuízos Acumulados - PL
Despesas financeiras - Resultado
TOTAL IRPJ/CSLL - 2017/2018

14.559.362
1.098.369
15.657.731
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20. REFIS – PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL
Em 28 de abril de 2000, visando ao parcelamento de impostos e contribuições federais vencidos até 29 de
fevereiro do mesmo ano, a Companhia manifestou sua opção, aderindo ao Programa de Recuperação Fiscal
- REFIS, nos termos estabelecidos pela Lei 9.964, de 10 de abril de 2000, e legislação complementar.
Em 2019, a partir de análises do saldo real da dívida, a Administração da Companhia autorizou o ajuste do
saldo contábil conforme o saldo do extrato apresentado pela Receita Federal do Brasil, regularizando as
diferenças registradas em seu Passivo Circulante e Não Circulante, optando ainda por quitar a totalidade do
saldo devedor, impactando o resultado da Companhia, conforme nota explicativa 33.
21. OBRIGAÇÕES DE BENEFÍCIOS DE APOSENTADORIA
A Companhia é patrocinadora de Planos de Benefícios administrados pela Fundação Libertas de Seguridade
Social e tem por finalidade principal a complementação dos benefícios previdenciários concedidos pela
previdência oficial aos seus empregados.
Até o ano de 2012, a Companhia oferecia o plano de benefício definido RP5 a seus empregados. Dos anos
de 2012 a 2014, adotou uma estratégia previdencial, visto que o Plano Prodemge RP5 apresentava-se
deficitário, que culminou com a criação do Plano ProdemgePrev, na modalidade de contribuição definida,
em 01 de dezembro de 2012; fechamento do Plano Prodemge RP5-II para novas adesões, ocorrido em
dezembro de 2013; cisão do Plano Prodemge RP5-II para criação do Plano Saldado, modalidade
contribuição definida, fechado ao ingresso de novos participantes com o início da eficácia a partir da data
efetiva de transação ocorrida em 31 de outubro de 2014; e migração de participantes do Plano Prodemge
RP5-II para o ProdemgePrev e/ou Plano Saldado ocorrido nos meses de setembro e outubro de 2014 com
data efetiva de transação em 31 de outubro de 2014.
Em 31 de outubro de 2014, na data efetiva da transação, ocorreram os cálculos para equacionamento do
Plano Prodemge RP5-II que se basearam na Proporção Contributiva entre a Patrocinadora (Prodemge) e
Participantes/Assistidos, em função das Contribuições Normais Vertidas, atendendo ao Art. 29 da Resolução
CGPC 26/08, alterada pelo CNPC 10/2012, apurando-se um déficit atuarial e que coube à Companhia o
montante de R$48.846.497.
A partir da implantação da estratégia previdencial, em 2014, gerou-se os contratos de Termo de Confissão
e Parcelamento de Dívida, relativa à migração de participantes e assistidos do plano Prodemge RP5-II para
os Planos ProdemgePrev e o Saldado pactuados a juros de 6% ao ano e atualizados mensalmente pela
variação do INPC-Índice Nacional de Preços ao Consumidor, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística-IBGE e divididos em parcelas mensais e consecutivas., sendo 77 parcelas para o Plano
ProdemgePrev e 30 parcelas para o Plano Saldado.
No ano de 2017, a Prodemge e a Fundação Libertas repactuaram o prazo do contrato do Plano
ProdemgePrev, referente à dívida da migração, onde passou a vigorar o novo prazo de 96 parcelas, a contar
a partir de abril de 2017. Com isso, para o ano de 2017, o saldo devedor apresentou o valor de
R$27.506.438, restando 88 parcelas. O contrato Saldado foi totalmente quitado no exercício de 2017.
No exercício de 2018, devido à dificuldade financeira que a Companhia passou, 03 (três) parcelas não foram
quitadas no momento devido e novamente ocorreu a renegociação dos débitos do plano ProdemgePrev,
onde esses débitos foram adicionados ao saldo devedor.
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Em 31 de dezembro de 2019, o saldo devedor registrado foi de R$23.374.682, restando 64 parcelas a vencer
para o contrato do Plano ProdemgePrev – CD.
2019

2018

5.086.618
5.086.619

1.715.408
4.932.245
6.647.653

Não Circulante
Contrato ProdemgePrev - CD

18.288.064

21.193.023

Total - Circulante + Não Circulante

23.374.682

27.840.676

Circulante
Contrato Dívida Passada - ProdemgePrev - CD
Contrato ProdemgePrev - CD
Total

22. COBERTURA DE SEGUROS
A Companhia mantém cobertura de seguros para os bens do imobilizado por montantes considerados
suficientes para cobrir eventuais sinistros, como segue:

Edifícios
Equipamentos Processamento de Dados
Móveis, Utensílios e Ferramentas
Estoque
Bens de Terceiros
Certificação Digital
Veículos

Vr. Segurado
4.069.372
17.239.881
701.039
1.586.700
17.147.512
1.000.000
Vr. de mercado

A Companhia contratou serviços de Seguro de Responsabilidade Civil para os membros do Conselho de
Administração, Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva, no limite máximo de indenização de R$5.000.000
(cinco milhões de reais), visando garantir indenização para as referidas pessoas, referente a eventuais
acordos judiciais e extrajudiciais, sentenças proferidas por tribunais arbitrais, condenações judiciais
transitadas em julgado, incluindo honorários advocatícios e despesas processuais, durante o andamento
dos processos, fundados em responsabilidade civil por seus atos de gestão, no exercício de suas funções.
23. PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA DIFERIDO E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DIFERIDA
A constituição do Imposto de renda diferido e da contribuição social diferida refere-se à aplicação do
percentual de 25% para o IR e 9% para a Contribuição Social sobre o lucro do negócio Receita a Faturar
(vide nota explicativa 07), sobre a Reserva de Reavaliação sobre Edificações (vide nota explicativa 15) e
sobre o Passivo Líquido apurado na Avaliação Atuarial (nota explicativa 25).
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IRPJ/CSLL Diferidos s/ Serviços a Faturar
IRPJ/CSLL Diferido s/Reserva de Reavaliação
IRPJ/CSLL Diferido s/Avaliação Atuarial
Total

2019
4.134.057
160.807
5.558.490
9.853.354

2018
3.358.875
174.404
1.758.878
5.292.157

24. OBRIGAÇÕES SOCIAIS – PASSIVO NÃO CIRCULANTE
A Companhia possuía um passivo contingente de PASEP, abrangendo o período de junho de 2000 a
dezembro de 2002 e que, após análise pelo setor Jurídico da Companhia, foi apontado a decadência do
débito. Com isso, a Companhia procedeu com a baixa do saldo em 31/12/2019 no montante de R$4.944.031,
reconhecendo como receita no exercício. O valor em 31/12/2018 era de R$4.914.366.
25. BENEFÍCIO POS EMPREGO
Em atendimento a deliberação CVM nº 695/2012 (Pronunciamento Técnico NBC TG 33(R2)), onde ganhos
ou perdas atuariais devem ser registrados no próprio exercício, há o reconhecimento no Passivo Não
Circulante do montante de R$16.348.501 em 2019 e R$5.173.171 referente a 2018, em contrapartida em
Outros Resultados Abrangentes, no Patrimônio Líquido, conforme esclarecimentos abaixo.
AVALIAÇÃO ATUARIAL
A Prodemge é uma das patrocinadoras da Fundação Libertas de Seguridade Social, que é uma entidade de
previdência complementar fechada multipatrocinada, sem fins lucrativos, fundada em julho de 1992, de
acordo com a legislação em vigor.
A Companhia apresenta um quadro funcional com a presença de analistas, técnicos, assistentes de
tecnologia, assessores e assistentes organizacionais, entre gerentes, superintendentes, supervisores e
demais especialistas. Oferece aos atuais e aos ex-empregados planos previdenciários, administrados pela
Fundação Libertas de Seguridade Social.
Os planos de benefícios patrocinados pela Prodemge são:
 Plano de Benefícios RP5II - estruturado na modalidade de benefício definido e fechado para novas
adesões desde 19 de dezembro de 2013.
 Plano de Benefícios Prodemge Saldado – estruturado na modalidade de benefício definido, com
início operacional em 01 de novembro de 2014 e fechado a novas adesões desde seu início.
 Plano ProdemgePrev – estruturado na modalidade de contribuição definida, tendo seu início em
outubro de 2012.
Conforme definido pela CVM nº 695, nos planos de benefícios pós-emprego classificados como contribuição
definida a entidade empregadora realiza contribuições pré-estabelecidas a uma outra entidade, não tendo
obrigação legal ou construtiva de complementar qualquer insuficiência de ativos para pagamento dos
benefícios. Assim, os riscos atuariais e de investimento recaem apenas para os empregados.
Nos planos de benefício definido é obrigação da empregadora fornecer os benefícios prometidos aos atuais
e ex-empregados. Com isso, o risco atuarial e de investimento recaem sobre a patrocinadora, aumentando
ou reduzindo a sua obrigação.
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O pagamento dos benefícios concedidos depende também da capacidade e do interesse da entidade de
suprir qualquer insuficiência nos ativos do fundo. Consequentemente, a despesa reconhecida do plano de
benefício definido não será somente o montante da contribuição devida no período, mas também o resultado
entre as obrigações esperadas e ocorridas, conforme aplicação de premissas atuariais.
A contabilização das obrigações com benefícios pós emprego da Prodemge é realizada somente para os
benefícios estruturados na modalidade de benefício definido, ou seja, benefícios concedidos e a conceder
de participantes dos Planos RP5II e Saldado.
A seguir, as estatísticas dos empregados e ex-empregados da Patrocinadora Prodemge, cadastrados nos
Planos RP5II e Saldado:
2019
2018
RP5-II Saldado
Total
RP5-II Saldado
Total
Quantidade
1
3
4
3
4
7
Ativos
Média Idades
43
56
50
45
55
50
Quantidade
3
6
9
3
5
8
Mantidos
Média Idades
48
53
51
47
52
50
Quantidade
10
146
156
9
147
156
Aposentados Média Idades
68
68
68
65
67
66
Suplementação Média
3.269,68 4.785,65 4.027,67
2.838,80 4.524,69 3.681,75
Quantidade
4
16
20
4
16
20
Pensionistas Média Idades
53
69
61
60
67
64
Suplementação Média
1.873,31 2.217,26 2.045,29
2.228,55 2.229,59 2.229,07
Fonte: Base de Dados Fundação Libertas

De acordo com as normas aplicáveis, as hipóteses atuariais adotadas estão em consonância com as
hipóteses utilizadas pela Fundação Libertas.

Hipóteses
demográficas

Hipóteses
Econômicas

Evento Morte Válidos
Mortalidade de Inválidos
Entrada em Invalidez
Rotatividade
Aposentadoria
Composição familiar
Taxa Real de Juros
Crescimento Real Salarial
Índice de Inflação
Fator Capacidade
(Salários e Benefícios)

Plano RP5II
GIM - 94 M&F (D20%)
AT-49 M
TASA 1927
Nula
1ª Elegibilidade
Família Real
3,15%
1,28%
3,63%

Plano Saldado
GIM - 94 M&F (D20%)
AT-49 M
TASA 1927
Nula
1ª Elegibilidade
Família Real
2,96%
Não Aplicável
3,63%

98,20%

98,20%

A taxa nominal de juros aplicada de 6,89% para o plano RP5II e de 6,70% para o plano Saldado resulta da
composição:


Da taxa real de juros de 3,15%, para o Plano RP5II e de 2,96% para o Plano Saldado e,
correspondente a NTN-B com vencimento mais próximo à duration de 177 meses para o Plano
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RP5II e de 132 meses para o Plano Saldado, encontrada nas Demonstrações Atuariais de
31/12/2018 transmitidas à PREVIC;
E da taxa de inflação esperada no curto prazo de 3,63%, baseada em histórico da variação do IPCA
e projeção divulgada no Relatório FOCUS do Banco Central, publicado em 22 de novembro de
2019.

Conforme determinação da CVM nº 695/2012, o método atuarial a ser utilizado para determinar o déficit ou
superávit de planos de benefício definido é o Crédito Unitário Projetado.
O custo é avaliado em períodos passados e corrente, para que seja identificado o quanto de direito o
empregado adquiriu com serviço já prestado e o quanto desse direito deverá ser acrescentado referente ao
serviço prestado no ano corrente.
Para a reconciliação é necessário conhecer o valor da obrigação do benefício definido registrado no final do
ano anterior. A esse valor, é acrescentado o custo do serviço corrente, calculado atuarialmente pelo método
Crédito Unitário Projetado. Considera-se também, o valor do custo dos juros e fluxos de caixa da empresa
como pagamento de benefícios e contribuição de participantes. Incluem-se, ainda, os efeitos com alterações
de premissas que caracterizará o ganho ou perda atuarial no período.
Todas essas contas resultarão no valor da obrigação de benefício definido no final do ano em estudo. A
seguir, os resultados apurados a partir da base de dados e premissas admitidas:

1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.

Obrigação de benefício definido no final do ano anterior
Custo do serviço corrente
Custo dos juros
Fluxos de caixa
a. Benefício pago pelo plano
b. Benefício pago diretamente pela empresa
c. Pagamento decorrente de liquidação antecipada do plano
d. Contribuição de participante
e. Despesa administrativa incluída na obrigação
f. Imposto incluído na obrigação
g. Prêmio de seguro para benefício de risco
Outros eventos significativos
a. Aumento (redução) decorrente de fusão/
alienação/transferência
b. Aumento / (redução) decorrente de fusão de plano
Redimensionamento da obrigação
a. Efeito da alteração de premissas demográficas
b. Efeito da alteração de premissas financeiras
c. Efeito da experiência do plano
Efeito da mudança da taxa de câmbio
Obrigação de benefício definido no final do ano

2019

2018

117.599.145
40.404
11.392.034

118.853.659
32.327
11.419.196

(8.360.516)
-

(7.951.972)
-

-

-

23.783.091
1.779.103
146.233.261

(47.136.897)
42.382.832
117.599.145

O custo do serviço corrente em 31/12/2019, mostrou-se superior ao registrado em 31/12/2018. Um forte
influenciador deste custo é a variação da taxa de juros utilizada para os cálculos dos compromissos futuros.
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1. Valor justo do ativo do plano no final do ano anterior
2. Juros sobre o valor justo do ativo do plano
3. Fluxos de caixa
a. Desembolso total da empresa
i. Contribuição paga pela empresa
ii. Contribuição relativa a benefícios pagos pela empresa
b. Contribuição de participante
c. Benefício pago pelo plano
d. Benefício pago diretamente pela empresa
e. Pagamento decorrente de liquidação antecipada do plano
f. Despesa administrativa paga pelo ativo do plano
g. Imposto pago pelo ativo do plano
h. Prêmio de seguro para benefício de risco
4. Outros eventos significativos
a. Aumento/(redução) decorrente de fusão/alienação/transferência
b. Aumento / (redução) decorrente de fusão de plano
5. Redimensionamento do valor justo do ativo do plano
a. Rendimento do valor justo do ativo do plano (deduzido dos
juros sobre o valor justo do ativo)
6. Efeito da mudança da taxa de câmbio
7. Valor justo do ativo do plano no final do ano

2018
2019
111.949.432 113.450.644
10.900.086
10.836.531

13.802
10.790
(8.360.516)
-

14.537
14.529
(7.951.972)
-

-

-

(4.478.392)
14.839.521
129.289.561 111.949.432

O valor registrado em “Contribuição paga pela empresa” foi informado pela Fundação Libertas, em balancete
do mês de outubro/2019, sendo o valor atualizado pelo INPC para o mês de dezembro/2019.
A conta de “Benefício pago pelo plano” repete a informação da reconciliação da obrigação de benefício
definido.
O redimensionamento do valor justo do ativo do plano registra a diferença entre a receita de juros sobre
ativos do plano e o retorno sobre ativos do plano. A Deliberação CVM nº 695/2012 determina que o retorno
sobre os ativos do plano consiste em juros, dividendos e outras receitas derivadas dos ativos do plano,
incluindo ganhos ou perdas sobre os ativos, excluindo custos com administração e impostos.

1. Obrigação de benefício definido
2. Valor justo do ativo do plano
3. Situação financeira do plano
4. Reconhecimento de passivo oneroso - Déficit Técnico Contratado
5. Passivo / (Ativo) líquido

2019
146.233.261
(129.289.561)
16.943.700
(595.199)
16.348.501

2018
117.599.145
(111.949.432)
5.649.713
(476.542)
5.173.171

Seguindo a Deliberação CVM nº 695/2012, o valor líquido de passivo (ativo) representa o déficit ou superávit
do plano de benefício definido, sendo calculado pela subtração do valor presente da obrigação pelo valor
justo dos ativos.
A seguir, demonstramos os componentes da despesa/receita para apuração do montante a ser reconhecido
no exercício de 2020:
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2019

2018

Componentes da despesa / (receita) de benefício definido
1. Custo do serviço
32.327
40.404
a. Custo do serviço corrente
122.493
54.572
b. Amortização custo do serviço passado
c. (Ganho) / perda decorrente de liquidação antecipada do plano
154.820
94.976
Custo total do serviço
2. Custo líquido dos juros
11.392.034 11.419.196
a. Juros sobre a obrigação de benefício definido
(10.836.531) (10.900.086)
b. Juros / (rendimento) sobre o valor justo do ativo do plano
c. Juros / (rendimento) sobre o direito reembolsável
d. Juros sobre o (limite máximo de reconhecimento de ativo) / passivo oneroso
519.110
555.502
e. Custo líquido total dos juros
3. Redimensionamento de outro benefício de longo prazo
4. Despesa administrativa e imposto
673.930
650.478
5. Despesa (receita) a ser reconhecida

26. PROVISÃO PARA PROCESSOS JUDICIAIS
A Companhia figura como parte em processos judiciais de natureza trabalhista e justiça comum, decorrentes
do curso normal de suas atividades, no total de 53 processos, classificados como possíveis e prováveis, dos
quais 49 referem-se a processos trabalhistas e 4 processos na vara da Fazenda Pública.
Se comparado com o ano de 2018, houve redução das provisões a título de perda provável dos valores dos
processos judiciais no montante de R$1.473.129.
As provisões são constituídas levando-se em conta a opinião dos assessores jurídicos, a natureza das
ações, a similaridade com processos anteriores, a complexidade e o posicionamento de nossos Tribunais,
para processos judiciais que foram avaliados como perda provável, no montante de R$8.426.770. Dentro
deste montante, está incluído o depósito para garantia do juízo no valor de R$4.748.409, referente à ação
de reivindicação de pagamento de hora ficta, movida pelo SINDADOS, representando alguns empregados
da Companhia.
Na Justiça do Trabalho, as ações nas quais a Companhia tem responsabilidade direta estão em sua maioria
relacionadas a danos morais e materiais em razão de doença ocupacional ou acidente de trabalho,
insalubridade, horas extras, hora ficta, PLR, 40% do FGTS, sobreaviso, diferenças salariais decorrentes de
isonomia de função, dentre outras.
A Companhia figura também na condição de litisconsorte passivo com responsabilidade subsidiária, em 11
processos (21% do total dos processos), representando 25% do valor total aprovisionado. Caso o pleito
seja procedente, a Prodemge será compelida judicialmente a satisfazer o débito trabalhista. Dessa forma,
para os casos considerados perda provável, a Companhia constitui provisão de recursos para eventuais
condenações subsidiárias.
Na Justiça Comum, sendo a Companhia uma sociedade de economia mista, as ações movidas correm nas
Varas da Fazenda Pública Estadual. São relacionadas às ações de sustação de protesto, danos morais,
concurso público e cobrança.
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A classificação das provisões de processos pela assessoria jurídica está assim representada:

Justiça Trabalho
Justiça Comum
Total provisão processos

2019
8.126.770
300.000
8.426.770

2018
8.899.899
1.000.000
9.899.899

Possui também, como Passivo Contingente o montante de R$486.529 avaliados como perda possível pela
Assessoria Jurídica da Companhia, classificados entre a Justiça do Trabalho e Justiça Comum.
27. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
a) Capital Social
O capital social está representado por 97.540.247 ações ordinárias nominativas, no valor nominal de R$1,00
cada.
b) Reserva de capital
Os acionistas deliberaram por absorção da reserva de capital pelo Prejuízo Acumulado da Reserva de
Capital na 45ª Assembleia Geral Ordinária, ocorrida em 16 de abril de 2019.
c) Outros Resultados Abrangentes - Ajuste de Avaliação Atuarial
Para o reconhecimento de ganhos/perdas, adotou-se o procedimento padrão constante do Pronunciamento
Técnico NBC TG 33 (R2) onde, para o exercício de 2019, de acordo com os cálculos realizados pela
consultoria atuarial contratada pela Companhia, ocorreu o reconhecimento de R$14.875.112 como Ajuste
de Avaliação Atuarial - Outros Resultados Abrangentes, levando o saldo apresentar-se negativo em
R$13.683.385 em 31 de dezembro de 2019.
d) Reserva de reavaliação
A reserva decorre da reavaliação dos bens do imobilizado, efetuada pela Companhia em 1989, 2001 e 2007,
(vide nota explicativa 15). É transferida para prejuízos acumulados na proporção em que os bens objeto da
reavaliação são realizados por depreciação, venda ou baixa.
Em 2019 foi realizado o valor de R$26.395 referente à realização da Reserva de Reavaliação de Edificações.
e)

Lucros/Prejuízos acumulados

A Companhia corrigiu erros decorrente do recálculo do Lucro Real dos exercícios de 2017 e 2018, conforme
notas explicativas 04 e 19, onde os impactos dos ajustes afetaram a conta de Lucros/Prejuízo Acumulados,
no montante de R$14.559.362, conforme demonstrado abaixo:
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Evolução Prejuízo Acumulado
Prejuízo Acumulado 2018
Ajustes de Exercícios Anteriores
- Ajuste IRPJ/CSLL 2017
- Ajuste IRPJ/CSLL 2018
Prejuízo Ajustado 2018
Eventos exercício 2019
- Absorção reserva de capital
- Reserva Reavaliação
- Lucro Exercício
Total Prejuízo Acumulado 2019

(9.818.768)
(6.614.813)
(7.944.549)
(24.378.130)
1
39.991
7.676.523
(16.661.614)

28. RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
A receita de prestação de serviços de tecnologia da informação é reconhecida mensalmente no resultado
tendo como base o regime de competência, conforme definido no contrato de prestação de serviço, tendo
como principal cliente os órgãos da Administração Direta e Indireta do Estado de Minas Gerais.
28.a) DESCONTOS CONCEDIDOS
Para alavancar o recebimento de créditos, a Companhia procedeu, no ano de 2019, com uma ação de
desconto para clientes adimplentes com a Companhia. Assim, no exercício de 2019 foi registrado o montante
de R$966.179 a título de descontos concedidos.
28.b) IMPOSTOS INCIDENTES
A Companhia apresenta os seguintes impostos incidentes sobre a sua prestação de serviços:

ISSQN (2,5%)
PIS ( 0,65% e 1,65%)
COFINS (3,0% e 7,6%)
INSS desoneração(4,5%)

2019
7.193.572
3.838.316
17.676.759
13.381.685
42.090.332

2018
7.640.784
4.127.668
19.027.302
13.368.416
44.164.170

29. CUSTOS OPERACIONAIS
O ano de 2019 foi marcado por diversas reduções de gastos na Companhia, decorrente de ações da nova
Diretoria, tais como redução de empregados contratados em regimento amplo, reestruturação
organizacional, renegociação de contratos com fornecedores, com redução ou supressão de valores,
extinção da prestação de serviços gráficos, dentre outras.
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As ações ocasionaram grande redução nos custos da Companhia, conforme demonstrado abaixo:
2019
Pessoal
Treinamento
Material
Manutenção Equipamentos
Manutenção Bens Instalações
Aluguel Equipamentos
Serviços Terceiros
Licenciamento e Manutenção Software
Utilidades e Custos Gerais
Depreciação/Amortização
Total

112.394.220
22.860
1.864.864
13.969.642
89.384
853.344
14.319.123
16.115.193
3.930.596
8.914.152
172.473.379

%
2018 Redução
116.970.814
-3,91%
82.882
-72,42%
5.244.272
-64,44%
14.837.853
-5,85%
150.749
-40,71%
2.106.955
-59,50%
27.434.072
-47,81%
19.890.660
-18,98%
4.285.096
-8,27%
10.081.035
-11,58%
201.084.388
-14,23%

30. DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS
O grupo Despesas Administrativas e Gerais também foi impactado pelas ações da Diretoria Executiva da
Companhia (vide NE 29), sofrendo reduções conforme composição abaixo:

Pessoal
Treinamento
Material
Manutenção Equipamentos
Manutenção Bens/Instalação
Aluguel Equipamentos
Serviços de Terceiros
Licenciamento/Manutenção Software
Utilidades e Despesas Gerais
Depreciação/Amortização

2019

2018

28.218.812
15.525
80.737
42.914
141.737
38.030
5.781.619
2.181
6.233.291
340.281
40.895.127

32.391.814
66.932
336.164
39.936
94.027
58.541
9.254.909
12.203
6.339.927
345.355
48.939.808

%
Redução
-12,88%
-76,80%
-75,98%
7,46%
50,74%
-35,04%
-37,53%
-82,13%
-1,68%
-1,47%
-16,44%

31. RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS
2019
Receitas Financeiras
. Receitas Aplicação Financeira
. Descontos Obtidos/Juros Recebidos
. Variação Monetária Ativa
Despesas Financeiras
. Multas
. Correção Monetária
. Juros
. Descontos Concedidos

2018
Reapresentado

295.811
982.232
379.282
1.657.325

1.584.346
18.786
828.039
2.431.171

1.129.782
874.778
2.829.469
1.482
4.835.511

5.715.765
1.139.327
3.587.502
612
10.443.207
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No ano de 2019, devido ao esforço da administração em obter descontos juntos aos fornecedores, a
Companhia registrou aumento na rubrica Descontos Obtidos.
Já para o grupo de despesas financeiras, com a melhoria considerável nos recebimentos de clientes, a
Companhia conseguiu, a partir da competência fevereiro/2019, manter em dia seus tributos e,
consequentemente não registrando mais multas e juros por atraso, com exceção às atualizações (multa e
juros) calculadas sobre os IRPJ/CSLL dos exercícios de 2017 e 2018, que afetaram o exercício de 2019 no
montante de R$1.098.370. O restante das atualizações sobre estes tributos foi ajustado diretamente na
conta de Lucros/Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores, conforme nota explicativa 26.e.
Segue abaixo detalhamento das despesas financeiras:
2019
Cemig e Copasa (Serv.Gráficos)
INSS/ISS/IRRF/PIS/COFINS/FGTS
IRPJ/CSLL anos 2017/2018
Juros, multas e correção
Pasep
monetária
Refis
Libertas
Passivo Atuarial
Descontos Concedidos
Total

31.221
908.474
1.098.369
29.664
383.673
2.382.628
1.482
4.835.511

2018
Reapresentado
85.654
5.127.854
1.178.181
91.634
566.458
946.965
2.445.849
612
10.443.207

32. PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - PECLD
A partir da implantação da Política de Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa, foi constituída
a PECLD no montante referente ao Contas a Receber e Serviços Realizados a Faturar, conforme notas
explicativas 06 e 07, afetando o resultado do exercício de 2019 em R$33.414.903.
33. OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS
No exercício de 2019, foi registrado o ganho com a decadência do PASEP, no montante de R$4.944.031
(vide nota explicativa 24) e o ganho com o ajuste do saldo do Refis R$11.188.120 (vide nota explicativa
20).
34. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
A redução dos custos e despesas operacionais das atividades da Companhia fez com que a empresa
apresentasse resultados fiscais positivos e apurar tributos sobre o lucro.
A contribuição social foi calculada à alíquota de 9%, o imposto de renda a 15% e o adicional de imposto de
renda de 10%, sobre o lucro tributável, em atendimento às disposições fiscais em vigor.
Os valores dos impostos estão apresentados a seguir, assim como para o exercício de 2018, conforme
reapresentação dos valores (vide nota explicativa 04).
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2018
REAPRESENTADO
(1.671.934)
27.150.477
40.948.543
(9.512.670)
27.150.477
29.763.939
(8.145.143)
(8.929.182)
19.005.333
20.834.757
1.710.480
1.875.128

ORIGINAL
(1.671.934)
13.798.066
(9.512.670)
2.613.462
(784.039)
1.829.424
164.648

AJUSTE

RESULTADO CONTÁBIL ANTES DA CSLL
Adições
Exclusões
LUCRO REAL
Compensação de prejuízos fiscais e bases negativas
RESULTADO TRIBUTÁVEL
PROVISÃO IR/CSLL

2019
22.172.275
41.987.860
(8.139.361)
56.020.773
(10.624.196)
45.396.577
4.085.692

ORIGINAL
(1.671.934)
13.798.066
(9.512.670)
2.613.462
(784.039)
1.829.423
(10.977)
(168.441)
253.938

AJUSTE

RESULTADO CONTÁBIL ANTES DO IRPJ
Adições
Exclusões
LUCRO REAL
Compensação de prejuízos fiscais e bases negativas
RESULTADO TRIBUTÁVEL
Incentivo PAT
Licença Maternidade/Paternidade
PROVISÃO IR/CSLL

2019
18.086.583
45.996.660
(8.139.361)
55.943.882
(12.345.823)
43.598.059
(261.588)
(203.867)
10.410.059

2018
REAPRESENTADO
(1.671.934)
27.150.477
40.948.543
(9.512.670)
27.150.477
29.763.939
(8.145.143)
(8.929.182)
19.005.334
20.834.757
(114.032)
(125.009)
(168.441)
4.637.301
4.891.239

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Ezequiel de Melo Campos Netto
Roberto Tostes Reis
Rodrigo Antônio de Paiva
Tadeu Barreto Guimarães
Conrado Lopes Vilaça de Abreu
Octávio Cortes Pereira Lopes
Kassius Caxito de Vasconcelos
DIRETORIA EXECUTIVA
Rodrigo Antônio de Paiva – Diretor Presidente
Ladimir Lourenço dos Santos Freitas - Diretor
Geraldo Gilson Maciel Ribeiro - Diretor
CONSELHO FISCAL
Guadalupe Machado Dias
Andrea Riechert Senko
Carolina de Oliveira Castro Baia Antunes
Fábio Rodrigo Amaral de Assunção
Luiz Cláudio Fernandes Lourenço Gomes
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
Carlos Antônio Duarte
Luis Carlos Jardim
Sandro Cesar Borges
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SUPERINTENDÊNCIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
Ionala de Paiva Carneiro
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE E CUSTOS
Sheila Blom de Lacerda
Contadora – CRC MG – 076747/O-9
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