
Ptoiua Municipal 
K cde Belo Hoizonte 

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 2020 

EMPRESA DE INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO DO MUNIcÍPiO DE BELO HORIZONTE S/A 
CNP: 18.239.038/0001-87 

BALANÇO PATRIMONIAL 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020e 2019 Em RS 1,00 

ATIVO Nota 2020 2019 

CIRCULANTE 15.298.002 13.859.767 

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 4 4.620.039 3.619.590 

SUBVENÇÕES ECON. P/CUSTEIO A RECEBER 7.596.168 7.132.286 

CLIENTESs 5 300.819 455.582 

ESTOQUES 49.540 44.816 

TRIBUTOS A RECUPERAR 434.165 409.838 

DESPESAS ANTECIPADAS 6 1.513.729 1.131.667 

OUTROS CRËDITOS 783.543 1.065.987 

NÃO CIRCULANTE 7.860.175 9.2.30.815 
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 593.396 1.367.186 

INVESTIMENTOS 9 350.909 350.895 

IMOBILIZADO - LÍQUIDO 

INTANGI VEL - LÍQUIDO 
I0 5.665.429 6.276.273 

10 1.250.440 1.236.462 

TOTAL DO ATIVO 23.158.177 23.090.583 

PASSIVO Nota 2020 2019 

CIRCULANTE 17.008.484 19.198.608 
FORNECEDORES 1.554.666 2.897.319 

OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS 

OBRIGAÇÕES FISCAIS 
11 10.760.626 12.638.928 

1.946.483 1.840.611 

OUTROS PASSIVOS 12 2.746.710 1.821.750 

NAO CIRcULANTE 4.249.595 4.805.685 
PROVISÖES NATUREZA TRABALHISTA 13 578.439,76 1.134.530 

OUTRAS OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO 14 3.671.155 3.671.155 

PATRIMONIO LÍQUIDo 1.900.098 (913.711) 
CAPITAL sOCIAL 15 117.029.693 114.829.251 

RESERVAS LEGAL 16 30.668 

AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0 (5.508) 
PREJUÍZOS ACUMULADOS (115.160.263) (115.737.453) 

TOTAL D0 PASSIVO E PATRIMÔNIO NEGATIVO 
As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis 

23.158.177 23.090.583 
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Peteitua Municipa 
de Belo Hoizonte 

EMPRESA DE INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELO HORIzONTE S/A 
CNPJ 18.239.038/0001-87 

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 - Em RS 1,00 

DISCRIMINAÇÃO Nota 2020 2019 

RECEITA BRUTA DE VENDAS 4.204.006 3.151.384 
Venda de Serviços 4.204.006 3.151.384 

DEDUÇOES DAS RECEITAS VENDAS 
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS 

(500.780) (381.088) 
3.703.226 2.770.295 

CUSTO DOS SERVIÇOS VENDIDOS (1.871.427) (561.205) 
Custo Serviços Vendidos (1.871.427) (561.205) 

RESULTADO BRUTO 1.831.799 2.209.090 

RECEITAS/ DESPESAS OPERACIONAIS (3.675.151)2 (1.408.884 
(154.126) 

(12.934.891) 

Despesas Comerciais (504.453) 
Despesas administrativas 18 (13.545.725) 
Outras Despesas 18 (95.188.840) (87.950.462) 
Outras Receitas 19 106.868.974 98.325.489 

RESULTADO OPERACIONAL 422.915 (1.466.061) 

RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO 190.451 395.641 
Recetas Financeiras 195.181 405.414 

Despesas Financeiras (4.730) (9.773) 

RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO SOBRE LUCROS 20 613.366 (1.070.420) 

Provisão para Contribuição Social 0 

Provisão para Imposto de Renda 0 0 

RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO 613.366 (1.070.420) 

128.941.105 No. DE AÇÕES 
Resutado Liquido por Ação no Periodo 

128.941.105 

0,005 -0,01 
. 

As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis 
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Prefeitura Municipal 
de Pelo Horizonte 

EM PRESA DE INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE S/A 
CNPJ: 18.239.038/0001-87 

MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO 
Exercicios findos em 31 de dezembro de 2020e 2019- Em RS 1,00 

RESERVAS 
CAPITAL CAPITALA 

DISCRIMINAÇÃO RESERVAS DE RESERVA PREJUÍZOS 
sOCIAL REALIZAR TOTAL 

CAPITAL LEGAL ACUMULADOS| 

SALDOS EM 31/12/2018 115.262.639 (7.839.305) (114.667.033) (7.243.699 

(5.508) AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 

INTEGRALIZAÇÃO NO ANO 
PREJUÍZO DO EXERCÍCI0 

(5.508) 
5.942.000 1.463.917 7.405.917 

(1.070.420) (1.070.420) 

SALDOS EM 31/12/2019 121.204.639 (6.375.388) 0 (115.742.962) | (913.711) 
= 

AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 

INTEGRALIZAÇÃO NO ANO 
RESULTADO DO EXERcicio 

2.200.442,53 2.200.443 

30.668.31 582.697,94 613.366 

121.204.639 (4.174.946 30.668 (115.160.264) 1.900.098 SALDOS EM 31/12/2020 
As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis 
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Petaitura Municipal 
cte Belo Horizonte 

EMPRESA DE INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO Do MUNICÍP10 DE BELO HORIZONTE S/A 
CNPJ: 18.239.038/0001-87 

DEMONSTRAÇÕES DOs FLUXOS DE CAIXA 
Exercicios findos em 31 de dezembro de 2020e 2019 Em R$ 1,00 

2020 2019 

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 

(+) Recebimentos de clientes e outros 110.600.505 96.495.281,19 

()Pagamento de fornecedores -33.111.040o 28.149.212 

()Pagamento a empregados -45.734.962 -43.414.535 

()Recolhimentos impostos/tributos -31.796.461 -29.850.385 

()Pagamentos de credores diversos -168.933 -262.603 

()Caixa líquido das atividades operacionais -210.890 5.181.455 

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS 

(+) Recebimento de venda de imobilizado 

(-)Aquisição de ativo permanente -1.653.967 -3.269.948 

(+) Recebimento de dividendos/juros 2.196 2.640 

(F) Caixa líquido das atividades operacionais L -1.651.771| -3.267.308 

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 

(+) Recursos de terceiros 4.622.9900 6.640.089 

-3.960.323 -6.565.8000 ()Amortização recursos de terceiros 

2.200.443 7.405.917 (+) Integralização de capital 

(F) Caixa líquido das atividades de financiamento 2.863.110 7.480.205 

1.000.449 -968.558 VARIAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 

AUMENTO/DIMINUIÇÃO lQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 
Caixa e equivalentes de caixa - inicio do exercicio 3.619.590 4.588.148 

4.620.039 
1.000.449 

3.619.590 
-968.558 

Caixa e equivalentes de caixa final do exercício 

PRODABEL 
Empresa de Informática e Informação do Municipio de Belo Horizonte SIA 
Av. Presidente Carlos Luz, 1275, 3° andar, sl. 312- Caiçara Telefone: (31) 3277-7531 
CEP: 31.230-000 Belo Horizonte - MG Brasil 

Página 4 



Peteitura Municipal 
de Belo Hoizonte 

EMPRESA DE INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO DO MUNIcíPIO DE BELO HORIZONTE S/A 
CNPJ 18.239.038/0001-87 

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS Dos EXERCÍCIOs 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 - Em R$ 1,00 

1. Contexto Operacional 

A PRODABEL é uma sociedade de economia mista, de capital fechado, com sede em Belo Horizonte/MG, 
e tem como acionista principal a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. Tem como objeto social a prestação 
de serviços de informática e informação à administraç�o municipal, disponibilizando serviços de qualidade, 
integrandoe gerenciando as soluções de TIC e inclusão digital para a PBH. Grande parte do custo dos diversos 
serviços prestados pela companhia é suportada diretamente por recursos oriundos do Tesouro Municipal, 
mediante subvenção econômica concedida pela PBH. 

2. Apresentação das Demonstrações Financeiras 

Essas Demonstrações Financeiras foram elaboradas de acordo com as políticas contábeis adotadas no 

Brasil compreendendo: A Lei das sociedades por Ações (6.404/76) que incorporam os dispositivos das Leis 

11.638/07 e 11.941/09; Lei 13.303 de 30/06/2016 e as normas de contabilidade aprovadas pelo Conselho 
Federal de Contabilidade (CFC) em especial a NBC TG 1000 Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas. 

Em concordância com a legislação aplicada e a NBC TG 26 Apresentação das Demonstrações 
Contábeis, emitida e aprovada pelo conselho Federal de Contabilidade, os demonstrativos contábeis estão 

apresentados de forma comparativa ao exercicio anterior. 
As principais práticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações estão definidas a seguir. 

Essas práticas vêm sendo aplicadas de modo consistente em todos os exercicios apresentados, salvo 
disposição em contrário. 

2.1 Autorização de Emissão das Demanstrações Contábeis e Eventos Subsequentes 

Eventos subsequentes ao período a que se referem essas Demonstrações Contábeis são eventos, 
favoráveis ou desfavoráveis, que ocorrem entre a data final do período a que se referem, ou seja, 31 de 
dezembro de 2020, e a data na qual é autorizada a emissão dessas demonstrações. Esta autorização é de 

competência da diretoria executiva da Companhia, tendo sido as Demonstrações Contábeis apreciadas e 
autorizadas pela diretoria da Companhia em 01 de fevereiro de 2021. 

Os administradores declara m a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de 
encerramento do exercicio que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da 

Companhia ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros. 

3. Principais Práticas Contábeis 

a. Apuração do Resultado O resultado das operações foi apurado de acordo com o regime contábil de 

competência de exercícios; 
b. Aplicações Financeiras 

Estão avaliadas aos valores aplicados e atualizados para a data do balanço. Os rendimentos são 

contabilizados no resultado do período; 
C. Contas a Receber Clientes, Convênios e Subvenções 

São valores registrados pelo valor nominal com base no regime de competência; 

PRODABEL 
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d. Estoques 
Fomado por materlal de consumo, registrados ao custo médio de aquisição e nso excedem os seus 
custos de reposição ou valores de realização, deduzidos de provisQes para perdas, quando necessários, 

e,Imobllizado e Intanglvel 
E demonstrado ao custo de aquisição ou construçáo, sendo suas depreciações e amortizações calculadas 
pelo método linear de acordo com a vida útil-econômica estirmada dos bens e, quando necessário, 
reduzidos a valores recuperáveis; 

f. Ativo Circulante e Não circulante - São apresentados pelo valor de realização, incluindo, quando 
aplicável, os rendimentos e variações monetárías auferidos, ou, no caso de despesas do exercício 
seguinte, ao custo. 

8. Passivo Circulante e Não Circulante São apresentados por valores conhecidos ou calculáveis, 

acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridos em base 
"pro-rata". 

h. Passivos Contingentes: Uma obrigaç�o possivel que resulta de eventos passados e cuja existência será 

contirmada apenas pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros incertos não totalmente sob 
controle da Companhia. Quando os passivos contingentes forem prováveis, a Companhia registrao 
passivo em suas demonstrações contábeis; para os passivos contingentes considerados possiveis, s�ão 

apenas divulgados em notas explicativas, e para os passivos contingentes julgados remotos não são 
registrados e nem divulgados. 

4. Caixa e Equivalentes Caixa 

Representado pelos saldos existentes em caixa, contas correntes bancárias de movimento e aplicações 
financeiras cujo vencimento das operagöes na data efetiva de sua aplicação seja igual ou inferior a 90 dias, e 
que são utilizados pela companhia para gerenciamento de seus compromissos de curto prazo. Incluem-se 
também neste grupo recursos de convênios celebrados com o Governo Federal/ Ministério da Ciência, 

Tecnologia, Inovação e Comunicaçes. Os valores estão representados por: 

Discriminação 31/12/2020 31/12/2019 
CAIXA E BANCOS 4.620.039 3.619.590 

CAIXA 1.600 

BANCOS C. MOVIMENTO 0 8.781 

APLICAÇÕES FINANCEIRAS 4.620.039 3.609.209 

5. Clientes e Subvenções 

Representado pelos serviços prestados em conformidade corn o objetivo social da empresa com 
servigos de qualidade, como também a integração e gerenciamento das soluções de TIC e inclusão digital para 
a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, sendo parte destes custos dos serviços prestados, suportado 

diretamente por recursos oriundos do Tesouro Municipal, mediante subvenção econômica concedida pelo 
seu maior acionista. 
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Discriminação_ 31/12/2020 31/12/2019 
sUBVENÇOES ECONÔMICAS P/ CUSTEIO A RECE BER 

PRH SUBVENÇÃO 
7.596.168 7.132.286 

7.596.168 7.132.286 

cUENTES 300.819 455.582 

EMP.TRANSP.TRANSITO BH BHTRANS 127.059 127.039 

PBH ATIVOos 23. 280 3.280 

cOMISSÃO INTERMEDIAÇÃO BHTRANS RO1ATIV 94, 101 139.5 544 

PREF. MUNICIPAL DE MONTES CLAROS 157.600 

PTLS SERVIÇçoS DE TECNOLOGIA E ASSESSORIA 8.100 

PREF, MUNICIPAL DE IBIRITE A,014 

PBH-FUNDo DE TRANSPORTE URBANO 52.364 

6. Despesas antecipadas 

Discriminação 31/12/2020 31/12/2019 
1.131.667 DESPESAS ANTECIPADAS 1.513.729 

PREMIOS DE SEGUROS A VENCER 6.752 7.118 
ASSINATURAS A APROPRIAR .485 1.360 

VALE TRANSPORTE 7.936 30.074 

VALE REFEIÇÃO 326.768 306.865 
TARIFAS MoIP - WIRECARD 8.294 3.681 

SUBSCRIÇÃO DE SOFTWARES 1.162.495 782.569 

7. Outros créditos 

Discriminação 31/12/2020 31/12/2019 
OUTROS CRÉDITOS 783.543 1.065.987 

CORRENTISTAS DEVEDORES 9.566 9.566 

ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS 361.9 370.648 

VALORES A RECEB. CONTA TERCEIROSs 372.942 645.9 

VALORES BLOQUEIO JUDICIAL 1.000 0 

cONV. COOPERAÇÃO A RECEBER 38.092 39.863 

A conta "Correntistas Devedores" refere-se a valores de ex. funcionários, os quais estão sendo cobrados 

por via judicial. 

A conta "Valores a Receber por Conta de Terceiros" refere-se ao registro dos valores gerados na 

intermediação das vendas de crédito de estacionamento rotativo, mas que ainda não foram repassados pelo 

intermediador de pagamentos WireCard.

A conta "Adiantamento a empregados" refere-se aos valores relativos a adiantamento de férias aos 

empregados. 

PRODABEL 
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8. Realizável a longo prazo 

Discriminação 31/12/2020o 31/12/2019 
REALIZÁVELA LONGO PRAZO 593.396 1.367.186 

DEPÓSITOS JUDICIAIS 485.716 1.265.781 
PREFEITURA MUNICIPAL CONTAGEM 107.681 101.4 405 

A conta "Prefeitura Municipal de Contagem" refere-se aos valores devido à Prodabel pela Prefeitura 
Municipal de Contagem, os quais encontram-se em precatórios. 

9. Investimentos 

Grupo composto por valores referentes a ações de outras companhias, sendo que do montante total do 
8rupo 94,38% referem-se a empresas da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (BHTRANS, BELOTUR e PBH 
ATIVOS), o restante referem-se a incentivos fiscais e ações de empresas de telecomunicação, sendo que para 
estes últimos houve o reconhecimento de provisão para perdas. 

10. Imobilizado e Intangivel 

O imobilizado está demonstrado ao custo de aquisição. As depreciações sobre o imobilizado foram 
calculadas pelo método linear, de acordo com as taxas de depreciação e vida econômica dos bens, em 

conformidade com o estabelecido na IN SRF ns 162, de 1998. O intangivel corresponde aos direitos adquiridos 
que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da entidade ou exercidos com essa 
finalidade. Os ativos intangiveis com vida útil definida são geralmente amortizados de forma linear, no 
decorrer de um período estimado de beneficio econômico. 

Depreciação/ Redugão vr 
Amortização 

Valor de custo (RS) Valor Liquido (R$) 
Discriminacão recuperável bens 

Inicia Adicões Baixas Itansf. inal Lacumuladas móeis 2015 ( 2020 2019 
Terrenos 47.932 47.932 47.932 47.9 

Edificações 2.200.595 2.200.595 (1.893.279) 307.316 323.9 918 

Instalações 8.244.319 8.244.319 (6.036.531) 2.207.788 2.711.345 

Benfeitorias Imóveis terceiros 94.961 94. .961 402) 14.559 18.795 

Máquinas e Equipamentos 5.374.338 86.842 5.461.181 (4.871.389) (547.706) .086 146.7 794 

Móveis e Utensilios 1.314.534 1.314.534 (1.248.110) (50.373) 16.052 53.278 

Computa dores e Periféricos 22.060.517 1.065.432 23.125.949 (19.911.421) (265.233) 2.949.295 2.898.045 

Imobilizado de Uso 39.337.197 1.152.274 40.489.471 (34.041.132) (863.312) 5.585.027 6.200.106 

Direito de Uso de Softwares 11.926.448 501.693 12.428.141 (11.097.299) 1.330.842 1.312.629 

11.926.448 
51.263.645 1.653.967 

12.428.141 
52.917.612 45.138.431) (863.312) 6.915.870 7.512.735 

(11.097.299) Intangivel 
Totais 

501.693 1.330.842 1.312.629 

() Valores referentes ao trabalho de impairment realizado no exercicio de 2015 

11. Obrigações Sociais e Trabalhistas 

Discriminaç�o 
OBRIGAÇOES SOCIAIS E TRABALHISTAS 

31/12/20200 

10.760.626 
31/12/2019 

12.638.928 
SALÁRIOS E REMUNERAçÕES 
ENCARGOS sOCIAIS SOBRE SALÁRIOos

7.480.844 7.776.026
3.254.088 3.220.382

INSS- RETENÇÃO .694 35.114 

AÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR 0 1.607.406 

PRODABEL 
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12. Outros passlvos 

Dlscrmlnação 31/12/2020 31/12/2019 
oUIROS PASSIVOS 2.706.710 1.821.750 

cORRENTISTAS CREDORES 
INIERMEDIAÇÃO ROTAIIVO BHTRANS 

191AOM 

631 1 

SUBVENÇAO A APROPRIAR 
GARANIIA P/EXECUÇAO DE CONTRATOS 

1.177.148 

115.910 2/0.1 

RECURSOS DE TLRCEIROS 612.606 A20.313 

A conta "Correntistas Credores" refere-se ao reglstro dos valores retidos na folha de salários, os quais 
serão repassados a terceiros, sendo estes: pensöes alimentícias, seguro de vida, empréstimos bancários e 

contribuiçöes ABEP. 

A conta "Intermediação Rotativo BHTRANS" refere-se ao registro dos valores obtidos na intermediação 
na venda de créditos de estacionamento rotativo, os quais são devidos à BHTRANS e ser�o repassados 
conforme contrato, 

A conta "Subvenção a apropriar" refere-se ao registro dos valores vinculados à subscrição de software, 
OS quais são apropriados mensalmente concomitante com a respectiva despesa. 

A conta "Recursos de Terceiros" refere-se ao registro dos valores relativos ao convênio celebrado entre 
a Prodabel e o Ministério das Comunicações. 

13. Provisões para ações trabalhistas 

Processos em andamento com perda provável, com provisão de contingência reconhecida - A 

Companhia possui provisão relativa aos processos judiciais movidos por ex-empregados, ex-estagiários e 
funcionáios de prestadores de serviços em que pleiteiam horas extras, verbas rescisórias, entre outras 

demandas especificas. 

Discriminação 31/12/2020 31/12/2019 
Provisões para ações trabalhistas 578.440 1.134.530 

A exigibilidade dos passivos considerados como possiveis é de R$ 18.540,75e remotos é de R$ 
2.052.029,25, e sobre esses valores não se efetuou provisão contábil. 

14. Outras obrigações de longo prazo 

A conta "Encargos e contribuições sob judice" refere-se a valores de INSS compensados em 2016, mas 
que ainda não foram homologados pela Receita Federal do Brasil. Por prudência optou-se por manter estes 
valores no passivo não circulante enquanto a homologação pela RFB não é feita. 

31/12/2020 31/12/2019 Discriminação
oUTRAS OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO 3.671.155 3.671.155 

ENCARGOSE CONTRIBUIÇÕES SOB JUDICE 3.671.155 3.671.155 

PRODABEL 
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QUANTDADE DE AçÖEN VALON DA PAMIGIPAGAO ACIONIS1A 
2020 2010 2020 2019 

1P DA1 OuD ON 1U YA1 O9h 121 20M 129,000 121 904 69) 
ON 1,0316 1,11 

S CA ON 3,/4 3,1 
ON 1,141 

1,1309 
1,19 

ON 1,4% 

128.041.106 120,041.106 121.204.039,00 121.204.639,00 

2020 
()CAPnAL SOCAL SUBSCIRIIO 121 204 639,00 

2019 
121 204 639,00 

)CAPNAL SOCAL A REALVAR (4 174.046,74) (6 375 388,27) 
(-) CAPITAL SOCIAL 117.020.603,26 114.829.260,73 

16. Reserva legal 

Foi constituida Reserva Legal no montante de 5% do lucro liquido, conforme determinado no artigp 19 
da Lei 6.404/76, bem como no art. 75 do Estatuto Soclal da empresa. 

17. Cobertura de Seguros 

A politica da entidade é de manter cobertura de seguros para os bens do imobilizado por montantes 

considerados suficientes para cobrir eventuais sinistros, levando-se em consideração a natureza de suas 
atividades operacionais. 

18. Despesas administrativas e outras 

Discriminação 31/12/2020 31/12/2019 
DESPESAS ADMINISTRATIVAS 12.934.891 13.545.725 

SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 7.589.876 6.859.978 

2.756.844 

1.523.176 
ENCARGOs SOCIAIS 2.089.216 

OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL 1.494.281 

MATERIAL DE CONSUMO 42.914 72.695 

SERVIÇOS GERAIS 452.931 594.187 
1.265.673 1.338.846 SERV.PREST.TERC.-P.JURIDICA 

oUTRAS DESPESAS 95.188.840 87.950.462 

94.458.091 87.086.545 CUSTO SERVIÇOS EM GERAL 

DESPESAS LEGAIS E TRIBUTÁRIAS 183.526 162.156 

172.818 12.803 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 

DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 235 950 

223.093 188.9 918 DEPRECIAÇÕES 
DESPESAS DE CONVÊNIOos 110.133 07.6 692 

AMORTIZACOES 944 399 

A conta "Custos Serviços em Geral" refere-se a custos inerentes às atividades executadas pela Prodabel 

tendo como beneficiária a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e seus componentes, em conformidade 

PRODABEL 
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Pheteitura Municipal 
de Belo Horizonte 

com o Art. 4° do seu Estatuto Social da empresa. O valor é relativo à apropriação de custos, decorrentes das despesas da empresa. 

A conta "Despesas Legais e Tributárias" refere-se aos valores decorrentes de impostos comno: PASEP/COFINS sobre receitas, Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta, despesas jurídicas e taxas. 

A conta "Outras Despesas Operacionais" refere-se aos valores de perdas no serviço de intermediação, reembolso de despesas, e principalmente a perdas no recebimento de créditos. 

19. Outras receitas 

Discriminação 31/12/2020 
106.868.974 

31/12/2019 
OUTRAS RECEITAS 

98.325.489 
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 
SUBVENÇÃO ECONÔMICA PBH 
RECEITA TX. ADM. EMPRÉSTIMOS EM 

1. .767 1.913 

105.893.943 97.182.565 

4.157 3.918 
RECEITA CONV. COOPERAÇÃO OTIMO 

REC. CONVÊNIO MINICOM SICONV 823903 
4617 752 457. 101 

118.935 501.4 
REVERSAO DE PROVISOES - NÃO DEDUTÍVEIS 

387.5 0 

OUTRAS REC. NÃO OPERACIONAIS 908 18.032 

A conta "Subvenç�o Econômica PBH" é constituída pelos repasses efetuados pela Prefeitura Municipal 
de Belo Horizonte, acionista controlador, destinados às despesas com pessoal e custeio geral da Prodabel. A 

Prodabel faz parte da estrutura do município, subordinada à Secretaria Municipal de Planejamento, sendo o 
orçamento da empresa previsto na LOA municipal, demonstrando sua dependência conforme clasificação da 
Lei Complementar 101/2000. 

A conta "Reversão de Provisões näo dedutiveis" refere-se à reversão de parte do valor anteriormente 
registrado na conta, relativo à provisão para perdas em açöes trabalhistas conforme detalhado na NE 13 
destas Demonstrações Financeiras. O valor é periodicamente recalculadoe montante varia de acordo com a 
soma do valor das ações que possuem grande probabilidade de perda. 

20. Resultado liquido no período 

Discriminação 31/12/2020 31/12/2019 
Resultado Liquido do Exercício 613.366 (1.070.420) 

Vale ressaltar que parte do valor do resultado positivo obtido pela empresa no exercicio de 2020 refere- 
se à reversão de provisão, conforme detalhado na NE 19 destas Demonstrações Financeiras. Esta reversão 
embora implique em um efeito positivo na apuração do resultado, não representa ganho financeiro para a 
empresa, uma vez que é uma receita econômica. O valor da reversão de provisão foi de R$ 387.511, portanto
podemos concluir que o resultado positivo obtido pela empresa decorrente das suas operaçães foi de fato de 

R$ 225.855. 
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21. Transações entre partes relacionadas 

No exercicio encerrado em dezembro de 2020 a Prodabel prestou serviços, mediante a celebração de 
contratos, com a Empresa de Transporte e Trânsito de Belo Horizonte S/A - BHTRANS e a PBH Ativos S/A, 
sendo Prodabel uma das acionistas minoritárias destas empresas. 

Os contratos referem-se a prestação de serviços de intermediação na comercialização de créditos de 

estacionamento rotativo digital celebrado com a BHTRANS, e serviços de desenvolvimento, suporte e 
manutenção de sistemas celebrado com a BHTRANS e PBH ATIVOS. Ressalta-se que os valores negociados 

para estas prestaçðes de serviços seguiram as condições usuais de preços, prazos e condições praticados pela 
empresa para qualquer outro cliente. 

Durante o exercicio de 2020 estes contratos representaram uma receita total de R$ 2.523.731,91. 

22. Dados operacionais e financeiros das atividades relacionadas à consecução dos fins de interesse coletivo ou 
de segurança nacional 

Em atendimento ao disposto no inciso VI do art. 8 da Lei Federal n9 13.303/16 e do art. 11, IV, b, do 
Decreto Municipal n.9 16.935/2018, a PRODABEL comunica que os dados operacionais das atividades 

relacionadas à consecução dos fins de interesse coletivo estão descritos no RELATÓRIO DE 

SUSTENTABILIDADE 2020 da empresa. Os dados financeiros são parte integrante destas demonstrações 
financeiras de encerramento do exercício. 

23. Imposto de Renda e Contribuição Social Sobre Lucro Líquido 

A empresa levantou balancete de suspensão em todos os meses do exercicio de 2020, nos quais foi 
apurado prejuízo fiscal e base negativa para cálculo da CSLL. Ao final do exercicio em 31/12/2020 o resultado 
final da empresa foi de lucro contábil, entretanto foi apurado prejuizo fiscal e base negativa para a CsLL, por 
este motivo não houve a constituiç�o de provisão para recolhimento destes tributos. 

24. Efeitos pandemia do COVID-19 nas Demonstrações Financeiras da empresa 

A Prodabel, visando a segurança de seus funcionários, adotou todas as medidas estabelecidas pela 
Prefeitura de Belo Horizonte para o combate à pandemia do COVID-19. 

Do ponto de vista operacional a empresa manteve sua plena capacidade para a prestação de seus 

serviços, resguardandoa qualidade e os prazos já estabelecidos.

Com relação ao recebimento dos seus serviços prestados não houve impacto que pudesse comprometer 
a continuidade da empresa. 

A empresa manteve o[ pagamentos de seus compromissos, sejam estes decorrentes de salários, 

encargos, tributos e fornecedores. 
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Peteitura Municipal 
de Belo Horizonte 

A Administração da Prodabel seguirá atenta e diligente a toda e qualquer informação ou evento relacionado ao COVID-19, de forma a deixar a sociedade em geral informada acerca de mudanças de avaliação ou outros fatores que tragam efeitos relevantes na empresa. 

EMPRESA DE INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE S/A 

MUM LeandroMoretra Garcia 
Diretor Pfesidente 

Thiago Souza Dutra 
Diretor de Administração, Finanças e Compliance 

Sandro Ritete Campgs/Júnior 

Contador RGMG 080¢75/0 
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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES 
CONTÁBEIS 
 
Aos  
Diretores e aos Acionistas da 
EMPRESA DE INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELO 
HORIZONTE S/A - PRODABEL 
Belo Horizonte - MG 
 
Opinião com ressalva 
 
Examinamos as demonstrações contábeis da EMPRESA DE INFORMÁTICA E 
INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE S/A – PRODABEL 
(“Companhia”) que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro 
de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do 
patrimônio líquido, do resultado abrangente e dos fluxos de caixa para o 
exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, 
incluindo o resumo das principais políticas contábeis. 
  
Em nossa opinião, exceto pelos efeitos do assunto descrito na seção a seguir 
intitulada “Base para opinião com ressalva” as demonstrações contábeis acima 
referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a 
posição patrimonial e financeira da Companhia em 31 de dezembro de 2020, o 
desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo 
nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 
 
Base para opinião com ressalva 
  
Ativo Imobilizado e Intangível 
 
Em 31 de dezembro de 2020, não foi apresentado pela Companhia o teste de 
recuperabilidade “Impairment” dos bens do Ativo Imobilizado e estudo da vida 
útil dos bens, valor residual e taxas de depreciação, conforme requer a NBC TG 
01 (R4) – Valor Recuperável de Ativos e NBC TG 27 (R4), não sendo possível 
estimar os efeitos patrimoniais e no resultado caso esses procedimentos 
tivessem sido aplicados. 
 
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com 
tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do 
auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em 
relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos 
no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas 
pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais 
responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a 
evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa 
opinião com ressalva. 
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Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o 
relatório do auditor 
 
A administração da Companhia é responsável por essas outras informações que 
compreendem o Relatório da Administração, cuja expectativa de recebimento é 
posterior à data deste relatório. 
 
Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da 
Administração e não expressaremos qualquer forma de conclusão de auditoria 
sobre esse relatório. 
 
Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa 
responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração, quando ele nos for 
disponibilizado, e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma 
relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com o nosso 
conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido 
de forma relevante. Se, quando lermos o Relatório da Administração, nós 
concluirmos que há distorção relevante nesse relatório, temos que comunicar a 
questão aos responsáveis pela governança. 
 
Responsabilidades da administração e da governança pelas 
demonstrações contábeis 
 
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das 
demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para 
permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro. 
 
Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável 
pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, 
quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional 
e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não 
ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas 
operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o 
encerramento das operações.  
 
Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com 
responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das 
demonstrações contábeis. 
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Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis 
 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações 
contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria 
contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas 
não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais 
distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude 
ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, 
possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões 
econômicas dos usuários tomadas como base nas referidas demonstrações 
contábeis.  
 
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos 
ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: 
 

 Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas 
demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou 
erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a 
tais riscos, bem como obtivemos evidência de auditoria apropriada e 
suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de 
distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de 
erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, 
conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais; 

 

 Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria 
para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, 
mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos 
controles internos da Companhia;  

 

 Avaliamos a adequação das políticas financeiras utilizadas e a razoabilidade 
das estimativas financeiras e respectivas divulgações feitas pela 
administração;  

 

 Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil 
de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria 
obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições 
que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de 
continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe 
incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de 
auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou 
incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. 
Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria 
obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras 
podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade 
operacional;  
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 Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das 
demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações 
financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de 
maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. 

 
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros 
aspectos, do alcance e da época dos trabalhos de auditoria planejados e das 
constatações significativas de auditoria, inclusive as deficiências significativas 
nos controles internos que, eventualmente, tenham sido identificadas durante 
nossos trabalhos. 
 
 

Porto Alegre, 21 de fevereiro de 2021. 
 
 

JK AUDITORES S/S LTDA 
CRC RS 007358/O-5 

 
 
 
 
 

Rosangela Pereira Peixoto 
Contadora 1 CRC RS 65.932/O-7 

Sócia Responsável Técnica 
 
 
 
 
 

Rosenara dos Santos Chagas 
Contadora CRC RS 070178/O-3 

Sócia Responsável Técnica 
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