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Relatório dos procedimentos de diagnóstico contábil e financeiro — Período findo em 31 de
dezembro de 2020.

Este relatório em como objetivo demonstrar ao controlador da CODERP- Companhia de
Desenvolvimento Econômico de Ribeirão, a Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, os.

principais assuntosdos quais tomamos conhecimento no desenvolvimento de nossos trabalhos.
mão se constituindo, portanto, em relatório de revisão limitada ou parecerde auditoria

A finalidade deste relatórioéapresentar pontos de controles internos e procedimtents contábeis
e financeiros obscevados durante a etapa de auditoria dos saldosde31 e dezembro de 2020, os
quaisnecessitam melhoras paraatingir um grau adequado de eficiência e eficácia, bem como
nossas recomendações consideradas pertinentes.

Durante a execução denossos trabalhos, chegaram ao nosso conhecimento assuntos reativosacontroles intemos ou áreas onde pode sr possivel melhorar a eficácia de suas operações, as
us estão sendo reportadas nesse relatório, À extensão de nossos exames sobre os controles
imteros, e consegBentemente a oportunidade que temos de observar pontos frágeis, é afetada
pela nossaescolha de abordagem de trabalho mai eficaz.

Estas sugestões são provenientes dos nossos exames e não se referem à estudos para formular
recomendações de alcance sobre sistetas e métodos. Assim sendo não podemos assegurar que
todasasdeficiências porventura existentes estão sendo aqui comentadas,

Permanecemos ao intro dispor, para quaisquer esclarecimentos julgados necessário,
Atenciosamente,

André Rodini
Vereador
novo /
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Parte A - Introdução
A CODERP - Companhia de Desensolvimento Econômico de RbeistoPreto é uma sociedade
por ações de economia mista criada conforme Lei Municipal nº 2591/72, inicrane da
administração inlrea da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto cujo Objeto é a)executar
Serviços de peocessamento, tratamento « hospedagem de dados: b) exceutar seviços de
informação e comunicação de dados, (TIC Tecnologia da Informação e Comunicação) e)
peste assessoramento técnico no campo de sua especialização: ) gerir € executar,ares de
tereiros au de Forma direta serviçosde cobrança amigável ou não, decréditos tributários da
admiiscação pública municipal de Rieião Preto, irae indireta e, mediante convênio ou
contrato, de cutros municípios interessados: e) implantar, executar e explorar Serviços de
Comunicação Multimidia - SM; À prover conexão omàInema: 6) desenvolver, implorar,
hospedare prover serviços de comunicação de voz sobre IP (voip): A implanar e prover
conexão de intranet: ) implatar, executar « prover serviços gerenciados para Tecnologia da
Informação « Camuniação+TIC: prover o serviço de hospedagem aluguel de infineintura
de Tecnologia da Infiemação e Comunicação « TIC; ) executa e promover stamerto
dados, provedores de serviços de aplicação é serviçs de ospedagem na inerete intane: |)
air executar, atavésde tercicosau de forma diea,senvços de manutenção coriva €
prevenixa de equipamentos de informática em geral, m) gerir € executar, airanés de
dereros ou de Tomadirt, serviços de implantação € manutenção corel e preventiva de
infraestrudurade rede lógicaeelétrica em geral ) desemvaver, implantar, hospedar e executar
manutenção perádica em sistemas de informação travésde lereirs ou de forma dia; 0)
executa serviços de consultoria e supart em Tecnlogia d Informaçãoe Comunicação
p) disponibilizar licenciamento de uso de sistemasde informação próprios aude te
implantar e executar serviços de telstendimento ou telemarketing: 1) enteuar serviços de
mierofimagem: 9) implantar, hospedar e executar senvços de gerenciamento elemônico
de documentos (GD)1) organizar e administrar a imprensa oficial de Ribeirão Preto elou
outros municipios e serviços de impressão gera, airavés de leesitos ou de forma direto: 0)
promover estudoseexecutar projetos relacionados com o desenvolvimento sócio-econômico euibanístico do município de Ribeirdo Preto e mediante convênio ou contato, de ouros
municípios ileressados: v) alugar e amendar máquinas e equipamentos no eaipo de sua
especialização: w) realizar quaisquer outras atividades compativeis com as sas finalidades,
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B— Revisão dos sistemas decontroles internos
1º Geral

11 Definição de controle interno
Tengo em vista a frequência com que citamos controles intemas, jultamos interessantesonseitu-lo e expor as suas caracteristicas Fundamentais

Um sistema de controle interno consiste no plano de organização todas os métodos « medidas,goordenadamente adotadas dentro de uma Empresa ou entidade, a fim de salvaguardar 0 sesstivo. conferir a exatidão e veracidade dos seus dados contábeis, promover à eficiênciaoperacional e encorajar a aderência à política gerencial prescrita. As caraterísticas búsiesa deum sistema de controle sã:

organograma elare objetivo contendo responsablidades definidas, segregação dedeveres funções;

*  Asilização de Iormulários, documentos é esquemas adequados, processamento eletrônicode dados

* imrodução de verificações e provas independentes é continuas (conferênciasautomiticas; e
7 Rysu de qualidade e competência do pessoal (a qualificação do pessoal segundo as suasFesponsabilidadesefunçõesa serem desempenhadas)

12. Padronização de procedimentos de controle interno
teme a Empresa não possui manuais de procedimentos implementados para todos as.epartamento, estando 0 controle destes descentralizado, soba responsabilidade dos gerentesde

cada
departamento

À fítulo de exemplo citamos a falta de formalização de um manual de procedimentos da áreacomercial

Entre as vantagens que advem da utilização de um manual de procedimentos, citamos:

* Definição formalda politica a ser seguida as principais decisões,

* Possibilidade de verificação de que as politicas estabeleidas estão sendo seguidas
*. Apropriada delegação de funçõese estabelecimento deníveis de responsabilidade: .f
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* A cominuidade dos trabalhos, ainda que haja transferência, afastamento ou demissão deprofissional eateporiado,

Organograma/segregação de funções
Tendo em vista uma definição formal de responsabilidade, sugerimos a criação do organogramadefinindo claramente as responsabilidades de cada indivíduo e todas as linhas de sutonidadedepartamentis e da Empresa em gera

À etinição de um organograma atualizado e completo é uma atitude pra dotar a Empresa deuma estrutura de organização compativel com sus necessidades. À divulgação sburto doorganogramaéfalodeeficiência, pos, ao definir as relações harizantais e veiaisdos pruposento da organização Fclta as Comunicaçõese promoveacooperação em grp
Na definição de um organograma, é importante considerar algumas medidas de controle queObjetivam conferir maior segurança os sistemas, diminuindose as possibiidades doocorrências de erros intencianais ou não,

Entre essas medidas, uma que merece destaque diz respeitoàsegregação que deve existir entrefunções incompatíveis. As funções incompatíveis comà finalidade de controle são aquelasqueSolocam qualquer pessoa em posição de perpetrar e esconder erros ou iregularidados po cubonrde suas atividades. Qualquer pessoa que autorize ou registre transações 0 tenha asersodosativos, normalmente está em condições de perperar erros ou irregularidades,
Consequentemente, à segurança dos sistemas depende, em grande pare, da eliminação dasoportunidades de se ocuitarem erros ou irregularidades

Os procedimentos destinados à deletar eos au iregularidades devem ser executados portas pessoss que não aquelas emcondições de relizá-os, isto €por pessoss que não sejamfesponsáveis pelo próprio registro das transações, Consequentemente, a segurança depende. amgrande parte, da eliminação de tis oportunidade

1.4 Administração de pessoal

É necessário que se dê uma atenção especial ao problema decentralização do conhecimento dossistemas e suo funcionalidades

À centralização & consequentemente a concentração do conhecimento dos sistemas e suasfuncionalidades ocasiona. progressivamente, problemas da seguinte ordem:

* AS decisões importantes são cetardadas devido à demasiada centralização dos poderes dedecisão nos principais administradores da Empresas

= Os problemas antigos se acumulam tomando-se dedificil solução;
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2 Ocorrem sistematicamente falhas téenicas: e

* Os departamentos e seções não dão uma contibuição compativel com o seu custo de
maritenção, quer pela sobrecarga de serviços próprios de cada departamento querpelo
acumulo de tarefas que seciam melhor desempenihadas por outras seções,

+ Apresentamos a seguir, algumas recomendações como uma das muitas formas que podem
ser apontadas como prevenção ou solução para tais problemas

a) Treinamento do pessoal

Devem ser desenvolvidos programas internos de treinamento da pessoa! existente, contando
com funcionários categorizados da Empresa ou com técnicos contratados para atuarem como.

Uma atenção especial deve ser dada no treinamento direto, isto é, na própria execução das
tarefs diárias. Os chetes ou supervisores de serviço devem acompanhar de pertoa execução das
tarefas por seus colaboradores, mostrando-lhes a melhor e mais prálica maneira de executálas.

b) Avaliação do desempenho individual

Um sistema de avaliação do desempenho individual de cada funcionário deve ser insttido,
Esse sistema deve prever uma avaliação periódica fita por mais de uma pessoa, de modo a
minimizar eros de julgamento. Os resulados destas avaliações seriam submetidos à apreciação.
da administração servindo de instrumento básico para promoções ou modificações no quadro de
pessoal

o) Sistema de rodísio de funções.

A instituição de um sistema de rodizio de funções entre os funcionários dove ser considerada
Esse procedimento, alémde promoner treinamento útil ao pessoal, traz como consequência, a
vantagem de habilitar os funcionários no desempenho de mais de uma função dentro de
qualquer área facilitar o processa de substituição de funcionários por afastamento férias ou
demissão,

15 Controles no nível da entidade — considerações

Atravésde nossas análises verificamos que a Erpresa não possui 0s seguintes controles no
velda entidade, e que são úteis para aprimoramento da política de governança corporativa:

+ Planejamento estratégico quantoa continuidade operacional da Empresa;

+ Dei rações assinadas por colaboradores e que estão cientes com as políticas da Empresa:
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+ Relatório específico contendo as riscos que a Empresa está sujeita, bem como as respostas
da administração aos possiveis efeitosdos riscos

+ Não há um departamento de auditoria imeena com o muito de executar procedimentos
visando à verificação da utilização dos procedimentos internos, hem comoadetecção de
possiveis fraudes
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Parte C - Procedimentos de diagnóstico contábil e financeiro e
os resultados alcançados

Aspectos gerais

Alteração das práticas contábeis.
Dentro do processo de convergência das práticas contábeis adotadas no Brasil para as normas
mternacionais de relatórios financeiros (IFRS) diversos pronunciamentos, imerpretações e
orientações foram emitidos com aplicação mandatória para os exercícios encerrados a parir de
dezembro de 2010.

AEmpresa não possui formalizadoaavaliação e implantação dos potenciais efeitos relativos.plantaçãodospo
ãos seguintes pronunciamentos, interpretações e orientações, os quais poderãoter impacto
eievantenas demonstrações financeiras

NECTG 1000 -CPC PM

Recomendamos os eguimes iens

Revisão dos procedimentos contábeis adotadose os processos que alimentam as informações
contábeis da Empresa com o abjtiva de produzir informações qualitativaseintegra:e
Maior envolvimento da alta adevinistração no acompanhamento das informações contábeis e
obrigações tributárias

Manual de procedimentos
Visando a racianalização das tarefas de roina, bem como assegurar a máxima eficiência
aperacional, a Empresa deve adotar manuais de procedimentos contábeis de controle intemo.
denindo formalmente as diversas políticas, procedimentos e responsabilidades de cada setor e
o correspondente registro contábil.

Estesas vantagens advindas da utilização de um mana!de procedimentos,citamos
ão Formal da política a ser seguida nas principais decisões

Po idade de vesificação se as políticas estabelecidas estão sendo seguidas.

“Aprapriada delegação de funções e estabelecimento de níveis de responsabilidade: e

A continuidade ds trabalhos, aínda que haja transferência, afastamento ou demissão de
lemento estegoizado.

A Empresa dove efetuar um levantamento a fim de atualizar todas as circulares que versem
re rotinas, política, ete, em vigor e que as mesmas sejam classificadas por áreas.

opernionais. Estas circulares podem apresentar um acervo valioso para a preparação futura do AM
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Administração e resultados da operação da Empresa

Resultado operacional dos últimos seisanos

Nos últimos seis anos a Empresa vem acumulando o prejuizo operacional de R$ 107.271.202.
ressaliamos queolueo demonstrando no anode 2020 só oi pasível devido a transação
excepional insttuda pela ei n"13.988/2020 regulamentada pela portaria PGFN
nº14.402/2020, onde a Empresa pode contar com beneficios e reduções no saldo das.
parcelamentos de impostose gerando assim uma receita contábil não operacional
Operacionalmente a Empresa continua com resultado de prejuizo,

Resultado operacional por unidade de negócio

Ste adir—| ssa penha ques prio me [omnes teen arsn]
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Ressaltamos queo luero das linhas de negócios não superam os custosdespesas em nenhum dos.

aros apresentados, ou seja, mesmo que retirando 3 linhas de negócios queda pejuizo as.
linhas que dão lucros não sustentam a operação da Empresa.

O longo histórico de prejuizo de determinadas unidades de negócio só evidencia a demora da
atministação e de seu acionista majoritária Prefeitura Municipal de Ribeisão Preto de realizar
ações paca reverter a quadro financeiro da Empresa

Budget e planejamento estratégico

A presidência juntamente comadiretoriafi
“de 2022 será divulpado no steda CODERP.

janeeira informou queo orçamento anual pura o ano

Em uses realizadas no escritório administrativo da CODERP nas datas de 08 de fevereiro de
2021, 05 deagosto de 2021 e 29 de setembro de 2021enas reuniões públicas da CEE CODERP.
— Estudo de viabilidade financeira e continuidade operacional não obtivemos documentos que
demonstrem quea ata adariistração tenha formalizado demonstrativos gerenciais robustos e
bem estruturados utilizados na tomada de decisões dos úlimos 6 anos. Na reunião pública da
CEE CODERP realizada no dia 26/1102] 0 Gereate Administrativo Sr. Renato Gomes.
informou que para tomada de decisões a Empresa possuí algumas planilhas Excel arquivadas em
sua rede,

Na reunião pública da CEE CODERP realizada no dia 26/11/2021 0 Diretor Financeiro e
Adeninistativo Sr, Michael David Gama informou quea CODERP não possui o demonstrativo.

orçamento anual noIo aplicada pelo mercado e quea atual administração est estruturando
posa apresentação do orçamento amupara o ano de 2022.

No dia 07 de janeiro de 2022 a Administração da CODERP em resposta ao tem 46 do afício
90/2021 atravêsda aficio 01/2022 disponibilizou o arquivo "planilha de Muxo orçamentário”
sendo este o arçamento da Empresa para o ana de 2022, Destacantos que o demonstrativo.
disponibilizado não possui transparência, tampouco está apresentado em um layout queseja
aplicado por Empresas do meteado.

O orçamento disponibilizado demonstra quea Empresa continuar tendo seuresiltado.
operacional como prejuizo por mais um anoe que a Empresa não consegue gerar caixa para
liquidação das parcelas dos parcelamentos que constam no orçamento no valor mensal deR$
1.508.200,0,

Risco Potenciat
A falta de formalização dos demonstrativos utilizados pela administração para tomada de
decisões afeta a transparência que uma Empresa de economia mta deveria ter e descumpre o
queaLei 13.303/16 exite. À uilização de planilhas Excel para tomadade deseições possibilita
que as dados ali apresentados sejam alterados e sem nenhuma ferramenta de segurança que
possa ser acompanhado as logs de alteração ou até mesmo alçada de aprovação do que foi
diseuido,
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do conselho fiscal é seus pareceres.

Verificamos queno parecer do conselho fiscal e no relatório da auditoria independente émencionado a preocupação com a continuidade operacional da Empresa, entretanto não háfessalvas devido ser mencionado que o passivo da Empresa poderia se ssumido pela susgontoladora a Prefeitura Municipal de Ribeirão Prto,oquede fo não pode ocorer devidoles valores não constarem nas peças orgamentaias (OAe PPA) da Prefeitura Munsipal deRibeieão Preto.

Nosso entendimento é queos entes fiscalizadores deveriam incluir a ressalva sobre aSominuidade da Empresa dar publicidade quant ao passivo que à Prfátura Municipal deveráAssumir, visto que por ser uma empresa cj capital social é de 9.99% da Prefeitura Muni$ foda prejuizo e fat de caixa para liquidação de seus passivos irão impactar na PrefeituraMunicipal consequentemente nos munícipes de Ribeirão Preto, Ressaltamos também que osSrs fiscalizadores não apresenta emnenhum relatório os pontos eiticosna relação issmecia«operacional entre CODERP e Prefeitura Municipal de Ribeirao Preto.

Risco Potencial
Em reúnibes realizadas no escritório administrativo da CODERP nas datas de 8 de fevereiro de2021, 05 de agosto de 2021 29 de setembro de 2021enas reunidos públicas da CEE CODE RP.+ Estudo de viabilidade financeira e continuidade operacional, verificamos que o conselho fiscal8 tetinecomaadministração umavez o ano para aprovação das demonstrações Financeirasão vem aplicando o que 0 estatuto da Empresa exige no seu artigo 26º do estao puicado emAGE 26/04/18 (figura 1)eartigo 36º estauro publicado em AGE: 16/12/20 (guns 5),

Uma atuação do conselho fiscal mais periódica posibiliaia que assuntos crticos fossemsiscutidos com núis periodicidade e cam amplo debate entre adninistração, conselho de“administração, conselho fiscal e acionista Prefeitura Municipal de Ribeisão Proto,

Esanvona ocoace isodous
ART. Cont peARTIGOS” 0 Co Fl peçoebe,meJeca rcpat cdine 6 hmree deemede essepitaeesc dareipcs nipddapelépdopeertoco a ldeeeça, nm diedieserpeeçsidcrnri,Exemplo qu mad cadaLévi
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Auditoria interna e controles internos

A administração da CODERPe seu conselho fiscal não conseguiram demonstrar que a Empresa
vera aplicando o que está exigido em seu estatuto quanto a auditoria intema e controles intemos
veja figura abaixo onde é demonstrado os artigos do estatuto publicado em Assembleia Geral
Extraordinária (AGE) de 26/04/2018,

ONTROLE LE AUDITORIA INTERNA
Artigo NA Compara devera intsema de onte e atanos
Mt 0 nisto de conte e aostoia iremos será conduzito per ermregados da

Coop, e deverá compreender: exames, análies, avaliações, levantamentos e

congevações,metodlogicamente extsurados para a avaliação da ietgridae,adegução,

eita, eficiência e eceqemicdado dos pesos, das sistemas de inrmações « de

trotes into integrados a ambiente e e psrensiamento de risos, com vistas a esta
adição da eniade o cumprimenta dos sesoteivos. | SÊego 40 - Os membros do sistema de controleéauditora idem ser Fponsávels por

aferir consinuamente

1a adequação dos sistemas de controle inteno As necessidades e objetivos da emp
noemas, regulamentos e disposições vigentes;

use dade do gerenciamento dos riscos e dos processos de govemmançs

abilidade do pesessade coleta, mensuração, lasifiação, acumulação, registro é

divalgação de eventos e transações, visando o preparo de demonstrações financeiras

Fluxo de caixa

Quando questionado sobrea fluxo de caia da Empresa em reunião do dia 29 de setembro de
2021 a presidente da CODERP Sr. Everaldo Rochainformou que atualmente a capacidade de

ração de caixa pela operação da Empresa é somente para liquidar o contas a pagar da
operação, ficando descoberto o caixa quantoa liquidação do parcelantento dos impostos de anos
amteriores, ou seja, se for levado em consideração somente o csixa gerado pela operação da
Empresa este não consegue liquidar a parcela mensal dos parcelamentos no valor de R$
1.608.200,00, conforme demonstrativo planilha de Muxo orçamentário”

Na reunião pública da CEE CODERP realizada no dia 26/11/2021 o Dietor Financeiro e
Administrativo Sr. Michael David Gama informou que se for levado em consideraçãoo
petamento dos pareelamentos dos impostos de anos anteriores, o caixada CODERPé negativo
e que por comiado recebimento de notas fiscais de anos anteriores om aberta com a Prefeitura
Mural e Rio Ps, cava d Empresa se marea posto toalo an de 2021inicio do ano de 202º e que apés este periodo à Empresa conseguira honrar suas contas à

s



Câmara Municipalde Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

CODERE - Companhia de Desemimento Econômico de Ribeirão Preto
Relatório pvoesmer

de
domo conti ncia doeind em 3 dk esmo de 3030

pagar somente com repasse financeiro vindo de cu acionista Prefeitura Municipal de Ribeirão
Preto,

Risco Potenciar
A falta de caixa para liquidar uma possivel3ºparta vencida dos parcelamentos ocorrerá na
perca dos benefícios adquiridos com a adesão da transação excepcional PGFN, ou seja, a receita
de mais de 36 milhões registrada no resultado de 2020 seria revertida

Outra ponto quama Ft de Caixa é o pagamento de juras e multas sobe as contas em atraso,
nos demonstrativos financeiros as contas de despesas financeiras são relevantes

Folha de pagamento

Em nossas analises podemos evindenciar que os custosedespesas com pessoal sobre o
faturamento no anode 2020 foram de 86%epara o ano de 2021 está previsto no orçamento

81% ou seja, o aturamiento da CODERTébasicamente para custear a folha de pagamento
Com o imuio de evidenciar que a folha de pagamento da CODERP está completamente distame
do mercado, realizamos duas comparações, sendo: Comparação do salario bruto dos anatstas de
sistema sênior com um guiade salários divulgado por empresa especializada e comparação do
impacto dos custosidespesas com folha sobe o Faturamento de Empresa do mesmo seguimento.

Através do portalda transparência da CODERP podemos verificar o valor dos vencimentos e

vantagens aplicados na Empresa no ano de2020e selecionamos os analistas de sistema sénior —

desenvolvimento, a médiado salario bruto destes profissionais foi de R$ 21.279.87 eo
divulgado no guia salarial da empresa Robert ala média é de RS 11.562,50. ou sejaa média
do valarde salários aplicados na CODERP está R$ 9.717,37 acimada que 0 mercado aplica
Questionamos a Administração da CODERP através do item 58Cdo ofício 128/2021 quanto
metodologia aplicada na estipulação dos valores de salários, através do ofício 001/2022 a
Administração respondeu “destacamos que a CODERP é uma Sociedade de Economia Mist, e
por este motivo, os Índices de remuneração utilizados no mercado geralnã são totalmente
aplicáveis”,

“Através do portal da transparência da Empresa EMPRO Tecnologia e informação, obtivemos o
demonstrativo do resultado do ano de 2020 e apuramos que o custoidespesa com pessoa!
representa 46% do faturamento. Conforme informado na incia deste tópica o custoidespesa
com pessont da CODERP representa 86% do Faturamento, ou seja, quando comparado com
Empresa do mesmo perfil e segmentoafolha da CODERPestá 40% a maior,

Destacamos que o custofdespesa com pessoal pode ser maior que 86% devido a Empresa não
apresentar controles robustas quantoa ativação dos custosidespesas com pessoal, ou seja, o
custaidespesa com pessoal apresemtado no balança da ano de 2020 pode ser maior devido a

ros na apuração das horas gastas no desenvolvimento dos sistemaseestes registados no ativo
intangível da Empresa.
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ssaltamos que esse relanório de diagnóstico contábil e financeiro partiu dos demonstrativosfinanceiros do ana de 2020 e que até este amo à Empresa não possula um departamento deSendas, o que de fito. ai na cortra mãodo que Uma Empresa sériae que buscatruma situaçãofinanceira positiva praticaia

Na reunião pública da CEE CODERP realizada no dia 18/01/2022 0 Assessor Comercial SrDavi Siera de Almeida Fogundes informou que foi contado em janeiro de 2021 para exercer35 feinas comerciaisede negócioseafirmou que a Empresa não possuium departamentoSemeccial e informou que ão há estrutura e flade Ferramentas paraprospecção de novosgenes. Nest mesma reunião fo colocado em discussão que nos úlimos anos a Admaistação$s Empresa demandou maior tempo na busca de notas fscis emitidas no pasado para cobrnçajumto a Pretitura Municipal de Ribeirao Preta so invés de prospectar novos clientes
Quando questionado sobre a operação da Empresa, Sr, David sugeriu queaEmpresa passe porsuma eforma administrativa. readequação do organograma e que mude seu perlde Umdepartamento da Profitura Municipal de Ribirao Preto para uma Empresa de mercado,
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Impacto relação CODERPx Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

Multase encargos financeiros na CODERP

Em nossas reuniões com a alta administração da Empresa podemos corroborar que na relação
comercial ente CODERP e Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto não são aplicadas as praticas
comerciais e financeiras adotados no mercado, identificamos que asdatas de vencimentos dos
titulos emitidos contra a Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto nãsão respeitados e devido a
Lei Complementar 2421/2010 não são atualizados com multa juros

Em reunião pública da CEE CODERP realizada no dia 18/11/2021 0 Presidente Sr Everaldo
Rocha informou que este fato da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto não respeitar os.
vencimentos das notas fiscais com a CODERP ocorreu no passado e que duranteoano de 2020
não ocorreram atrasoequea prazo médio de recebimento são de 30 dias

Multas pagas aos funcionários da CODERP por conta do atraso de sal:

Verificamos que a CODERP realizou pagamentos de multas a ses funcionários pelo mo
não realizar pagamento da folha salarial na data correta, a adivinistrção da Empresa nos.
informou que os atrasos dospagamentos ocrreram devido 30s bloqueios judias decorrente
da operação Sevandija

O pagamento dessas multas são reflexo de uma péssima administraçãoefla de controles na
relação comereial e financeira da CODERP com administração direta elou indiretada Prefeitura
Municipal de Ribeirão Preto.

Indagamos a alta administração da CODERPe esta não soube nos informar se a Empresa entrou
com processo para reaver 0s valores comàs pessoss fisicasejurídicas envolvidas na operação
Sevandija. O montante de mulas foram de R$ 477.780,20 no ano de 2020 e R$ 454.272,14 no
ano de 2019, abaixo demonstramos as datasevalores registrados nos livros con

29 mm

SONS Muha des Pagto LOAD Msa eAeon muto seo Pao 771? mean mai
Jejonaata muto Hero Pao 68.178/8
Jejosaata Musa tro Pagto 210057
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Sucumbência contabilizadas referente ao processo com o DAERP- Departamentode Água e Esgotosde Ribeirão Preto

Em nossa auditoria verificamos que no ano de 2020a CODERP contabilizou despesas no.
mantante de R$ 257.920,99 a tulo de sucumbência dos processos de parcelamento com o
DAERP- Departamento de água e esgotos de Ribeirio Preto, Aqui podemos evidenciar mais,
um eítto negativo da relação entre CODERP com administração direla elo indiretadaPrettitura Municipal de Ribeirão Preto
Se for tevado em conta que o DAERP é uma autarquiada controladora da CODERP, entidadese bsixo do mesmo "puanta chuva” não faz sentido haver processos e consequentemente
pagamento de sucumbência.

Preços praticados sem padrão e margens conforme dotação orçamentária.
Solicitamos para a administração da CODERP relatório contendo 0s preços e margens
praticados nas vendas de sus produtos. Fomos informados que a Empresa não possuidocumentação formalizada que de suparte para as preços praticados em seus produtosaté o ano.de 2020. Nos foi apresentado uma planilha de prcificaçãoàser aplicada em 2031

Em reunião pública da CEE CODERPeelizada nos dias 16/11/2021 e 18/11/2021 0 Diretor do
pastamento de T Sr, Renato Cesar Ramos informou que já ocorreu dedeterminada secretariatec disponível somente determinada verba e que a CODERP teve que adaptara projeto, fazendo

tum processo de equalização e absorvendo o impacto, fi citada o caso do sistema de controle da
sede proetiva e a sistema de coprocessamento desenvolvido paraasecretaria da saúde

Aravés de indagação fitasao diretor téenio Sr. Henry William Smith verificamos que 0 customédio hora é de R$ 166.00. Analisando 0s contratos realizados com a Prefeitura Munisipal de
Ribeirão Pretoo valor médio da hora aplicado em alguns contatoséde R$ 80.00, ficando.
evidente quea Administração da CODERP precifica determinados serviços abaixo do próprio
susto, uma Empresa que visa margem positiva e até mesmo o luero operacional não realiza este
tipo de operaç

Risco Potencial
A falta de governança corporativa quantoapolítica de pregos e margens praticados entreCODERP e sua maior acionista e controladora Prefeitura Municipal de Ribeirdo Pretopossibilita que não sejam identificados os refleos da impacto financeiro e comercial quanto à
preços mais bixosque os custos para desenvolvimendo de determinado sistema. Não há umdemonstrativo dos serviços prestados eujo o departamento de Tt realizou equalização dos custose consequentemente absorvição dos mesmos.

Impacto financeiro devido demora da vendas dos jazigas e preço de mercado não
praticado

Conforme previsto no amigo 1º e parda1º da Lei Complementar 2.830de t4 de setembrode2017, bem como, sua alteração através daLei Complementar 2.837 de 09 de novembro de 2017,
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a partir de janeiro de 2013, o Cemitério Bom Pastar fica subordinado à Secretaria Municipal de
Amaestrutura e não mais à CODERP, Em seu parágrafo3ºdo mesmo artigo à referida Lei trata
do ressarcimento referente a Javigos de concessão disponíveis para utilização. até a data de
31/12/2017. À administração informou queo seerto ocorreu somente em 19/03/2021

Nossa auditoria encontrou dois pontos que impaetaram a CODERPFsanceiramente, sendo

Ressarcimento: O valor estipulado para ressarcimento (RS 1.375,39) destacado no parágrafo 3º
do 1º amigo da Lei Complementar 2.830 é menorqueo custo registrado nos livros combeis (R$
1.704,58), ou seja, a CODERP será ressarcida com valor menor queo custo do jziperfazendo um efeito financeiro negativo de R$ 329,19 por jazigo.Ocusto de RS 1.704,58 foio
praticado na retomada de 612 jazigo nodia 29122017.

Atraso no ressarcimento O ressarcimento deveria ocorrer em OU/DI/201 e conforme resposta
do aicio nº 62/2021 o mesmo ocorreu somente em 19/03/2021, ou seja,aCODERP ficou com
um ativo de R$ 1.201.729,44 sem realização em caixa por anosem uma relação normal de
mercado o ativo seria atualizado por índice utilizado no mercado, Para finsde mensuração do
impacto financeito utilizamos a metodologia que a Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
utiliza para atualização dos atrasos dos pagamentos da concessão onerosade uso de jazigo no
cemitério municipal do distrito de Bonfim Paulista conforme Artigo 3º do Discreto Nº048 de 12
“de Março de 2021, sendo incidência de multa de2%eo acréscimo mensal da variação da taxa
SELIC,o valor atualizado seria de R$ 1.421.934,90, perfazendo um impacto financeiro de RS]

220.208,46
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Questões e irregularidades no âmbito da administração pública
Dispensa de licitaçãoem desencontro do que a lei exige

A CODERPna condição deórgão integrante da Administração Pública, eriada pela Lei“unizipal nº 2.59]/1973, pode ser contratada por meio de dispensa de Hctação, nos termosdoat, 25, VI,da Lei Federal nº 8.666/95 e suas alterações, uma vez comprovado acompatibilidade das pregos ofertados com os praticados no mercado,

Para nossaauditoria selecionamos o processa de compra 110/2020 - Contrato Nº 114/2020:CONTRATO DE PRESTAÇÃODE SERVIÇOS (CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA,INFORMAÇÃOE COMUNICAÇÃO, VISANDO À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DEJELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS)QUE ENTRESI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL, DE RIBEIRÃO PRETO ECoDERP,

Nossa auditoria identificou queas cotações realizadas e utilizadas para demonstrar os valorespraticados no mercado, catou serviços diferentes dos que a CODERP se propós a executar. oiso ocorreu nas cotações realizados nocomtrao é na sua pesrogação.
O sro é evidenciadoeregistrado na processo anravés de e-mail enviado pela diretor de TI daCODERP (figura 1) e complemento da justificativa e preço(figura 2) ocorre queajustificativaSe stenta questão da médiados valores das cotações estarem 30% infestor, Novsa resolva éSe em nenhuma cotação é cotadoopreço da serviça de segurança, sendo esseo maior preçodes três serviços alertados pela CODERP (figura),

eat fera Con fame «cnsdeedera eres
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1. Pela prestação dos senviços, hora descriminado acimaedetalhado nos Anexos 1 te1SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOSpagará a Coder o vaio
mensal de:

EI Anexo! Link de Fibra Oy

12) Anexo Acesso Fibra
13. Anexo Segurança 67 host's- R$ 529.30
Totlizando um valor mensal de R$ 1.383,14 (um mit e trezentos e is
e quatorze centavos)

Figura 3 Abertura dos preços praticados no contrato auditado

Prestação de serviço sem contrato

Verificamos que no item 4 da ATA da AGE da dia 15052019 a Adavinistração da CODERP
informa que constava em aberto valor de R$ 1.777.169,17 referente a serviços prestadosedescobertos por contatos. Em reunião com a alta adeninisração fomos informados que nãofoi a
primeira vez que a Empresa prestou serviçossem contrato vigente e que a Prefeitura Municipal
de Ribeirão Preto realizou pagamentos de notas fiscaisde indenização quamo aos serviços sem

20
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Impaeto da baixa do projeto Novo Sistema DAERP Web-—RS 1.351.244

Verificamos que no dia 30/09/2020 foi contabilizado a baixo do Projeto — 1010 (Novo Sistema.
DAERP Web) no valor de R$ 1.351.243,97, sendo contabilizado com despesa do exereício de
2020,

Em reunio públicada CEE CODERP realizada nos dias 16/11/2021 é 18/11/2021 o Ditetor do
departamento de TI Sr. Renato Cesar Ramos informou queosistema em desenvolvimento foi
iniciado no govemo anterior para o DAERP fazera gestão de todoo seu faturamentoe que o
atual governa optou em seguir comoutosistema e à CODERP ficou com todao custo
absorvido paraeste projeto, lançado para despesado exercicio de 2020.
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Impacto relação CODERP x Atmosphera
Valores desembolsados pela CODERP em processos judiciais movidos contra a
Atmosphera

No dia07 de janeirode 2022a Administração da CODERP em resposta ao tem 47 do oficio90/2021 através da aficio 01/2022 disponibilizou o arquivo “Eleito Atmosphera « processostinalhistas”, relatório este que demonstra que a CODERP pagou R$ 1.515.617,83 atíalo de
processas trabalhistas movidos por colaboradores da Empresa Atmaspbhera e que até o momentoda conclusãodeste relatório a CODERP não havia realizado ação de regresso para reaverosvalores,
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Erros tributários e contã eis

Processos tribunal de contas do Estado de São Paulo

No dia 07 de janeiro de 2022 a Adivinistração da CODERP em resposta ao item $2 do oficio
902021 através do oficio 01/2022 informou da impossibilidade de disponibilizar os.
questioramoseesizados pelo tribunal de contas do Estado de São Paulo.

Risco Potenctar
A não disponibilização destes questionamentos demonstra a faltade transparência que uma
Eimpresa de economia mista deveria tere descumpreoquea Lei 13.303/16 exi
Tributação errada SVA (serviços de valor adicionado)

Através do processo de compra 11012020 — Contrato Nº 114/2020 obtivemos a abertura dos
igos preços da linha de negócio CPDISCM, sendo três serviços: Link de bra ótica, acesso

fibra ótica e segurança. Em nossa auditoria verificamos que as três serviçossão tributados como.
telecomunicações (SOM) destacamos quesobe os serviçosde telecomunicação se incidem um.
alta carga tributaria

Em nossa entendimento a CODERP deveria reaveratributação destes serviços, visto que o
mercado segrega esse ipo de serviço entre SCM(serviçosde telecomunicação)e SVA (serviços
de valor adicionado), à ANATEL define como SVAtodaequalquer prestação de serviço, que
seja auviliar às avidades de telecomunicações

Após avaliação do contrato Nº 114/2020, nosso entendimento é que 35% da valor do contrato
deveria ser faturado como SCM e 6% como SVA, Com a into de demonstrar a impacto da
tributação do SVA nos limas 5 anos, solicitamos planilha eletrônica contendo o faturamento
da inha de negócio CPDISCM e dest total como se 68% fossem serviçosde valor adicionado
(SVA) e multplicamos por 28,65% (259% ICMS e 3.65% PIS é COFINS) totalizando em RS
1.539.460,45, ou seja seofaturamento da linha de negócio CPD/SCM seguir a composição e
raciocímio do contato Nº1 14/2020 a CODERP pagou a maior R$ 1.53
PISICOFINS,

1057054 s86

2336
snesãos sseomos srasade

es, 959 CCE TRBUTADOAMAIGR ATT SIGANCAENETOSTNSST SEIA NARA
IRPJ e CSLL sem aproveitamento de benefícios fiscais

O Jucro contábil do ano de 2020 é explicado na nota explicativa Nº publicada no DOU
Ari de2021 que diz "A Campanha realizou em dezembro de 2020atransação excepcional

tua pela lei nº1 3,9882020 e regulamentada pela portaria PGFN nº14,402/2020, em
detrimento à resisto dos parcelamentos de débitos previdenciários e demais junto à PGFN, que
haviam sida firmados em outubro de 2017, insttuidos pela Lei 13.496/2017 = PERT, Tal

a
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operação gerou uma reversão de R$36217.526.95 (trintae sis milhões, duzendois e dezessete
lentos e vinteeseis reais e noventa e cinco centavos) referente multas, juros €

legais, afetando positivamente o resultado doexercícioda Companhia. Devido à
grande reversão cartábil a CODERP registrou lucroeconsequentemente contabilizou os
impostos sobre este luero (IRPJ e CSLL) e estão sendo pagos no ano de 2021
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Parte D - Conclusão
Em reuniões realizadas no escritório administrativo da CODERP nas datas de08 de fevereiro de
2021, 05 de agosto de 2021 29 de setembro de 2021 e nas reuniões públicas da CEE CODERP.
— Estudo de viabilidade financeira e continuidade operacional, com à diretoria empossada em,
2021, sendoodiretor presideme Sr. Everaldo Rocha de Oliveira, diretor financeiro e
atministativo Se. Michael David Gama e o diretor técnica St, Henry Wilam Savith nos fo dito
queaatual administração vem realizando estudos para apresentar no acionista Prefeitura
Municipal de Ribeirão Preto quanto ao problema de falta de caixa para pagamento dos
parcelamentos, visto que o acumulo de tês parcelas emy aberto acarretariam na perca dos
beneficios adquiridos comaadesãoda transação excepeional PGFN, ou seja, a receita de mais
de 36 milhões registrada no resultado de 2020 seria revertida e consequentemente aumentando o
prejuizo acumulado

Quanto aofu de esa fica elaro nos reuniões públicas da CEE CODERP - Estudo de
viabilidade financeira e continuidade operacional realizadas nos dias 09/11/2021, 16/11/2021,
18/11/2021 e 26/1 12021, que a CODERP consegue gerar caixa para pagar as contas geradas na

operaçãoe que só vem iquidanda os parcelamentos por conta de netas fiscais emitidos pela
Empresa e manos anteriores e que somente agora a Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto vem
reconhecendo e pagando estes valores este problemaé evidenciado na reunião do dia
2611 2021 ande a diretor financeiro confirma que à Empresa conseguiria honrar os
Psseslamentos atéoinicio do ano de 2022 e que para o gestante das parcelasoacinionsta
majoritaro e comrolador da CODERP deveria realizar repasses (aportes), o que de fato não há
transparência e nem projeção levanto em consideração que estes repasses não estão apontados
nes peças orçamentárias (LOA e PPA) da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto.

Quamia a operação da CODERP podemos entender através das respectivas reuniões públicas,
queoatual administração de fato não possui um planejamento cobusto e formalizado que
garanta quea Empresa consiga dar lucra em seu resultado e sã pouco que consiga sobreviver
sem repasses de sua acionista controladora, muitfi ito quantoaqualidade de seus
profissionais, sistemas, infraestrutura e rede de fibra aptca, mas em anos da atual gestão do
Prefeito Municipal Sr. Duarte Nogueira poueo foi feito para melhorar o resultado da CODERP,
sendo disponibilizado um plano de redução de carga horaripara os colaboradores, extinção de
centros de serviço que não faziam parte do core da Empresa ou que seus custos Fossem maior
que sta receita, mas não fai ertado um departamento de vendas estruturado um plano de
demissão volumtaria, uma reforma administrativa destro de um plano estrategico para liquidação
das mais de R$ 100 milhões de parcelamentosàpagar
Verificamos que os custos despesas com pesso representam 86% do seu faturamento ea
mesmo indicador em Empresa do mesmo segmentoeequivalente perfiléde 46%. Ressaliamos.
que devido a Fta de controles na apuração das horas gastasno desenvolvimento dos sistemas o
custos! despesas com pessoal podem ser maiores

Foi evidenciado que a CODERP vem realizando pagamentos de processos trabalhistas a título
de solidariedade poe conta da relação com a Empresa Atmasphera e que té o momento
neehuma ação de regressofr levada a justiça.
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Mesmo no ste da Empresaser disposibilizado uma politica de parts relacionadas, mesterelatório podemos demonstrar o quanto de dinheirose perdeu nos últimos 5 amos eniroCODERPe administração dieta e indireta por não haver poliase comeols intaros robustosfa relação enre estes entes, em muitos pontos destacados hete relatório fica tido quesCODERP na sua essência não é uma Empresa de economia mista e sium departamento detsenologia da informação da Prefeitura Municipal de Ribeiro Preto.

A CEE da CODERP encaminha a sugestão da liquidação da Empresa ou a realização de umafobusta reforma administrativa, contemplando: alteração do organograma da Empresa reduçãodo quadro de colaboradores contratação de um executivo com experiência em reestruturação deEmpresas; implantação do departamento de vendas; mudança da modelo de cargosésalários:fumemto do faturamento através da implantação do plano de parcerias estratégica um posse!MEda unidade de negócios SCM para liquidação do REFIS: implantação do pino picstedução das contingências com os cargos em comissãoelicenças de produtos consumidos pelaCODERP: revisão ca tributação aplicada aos serviços da CODERP,

Nestes termos, estas são as razões conclusiva que fundamentam o respestivo RELATÓRIOFINAL que após ser apresentado 20 Douto Plenário desta Egrécia Casa de Leis seja remetidotambém ao llmo, St, Prefeito Duane Nogueiraeao Tribunal de Contas do Estado deSão Paulo,para que sirva de subsídios para auxiliar na elucidação de eventual apuração aeerea daViabilidade financeira e continuidade operacianal da CODERP — Companhia doDaeen
Y 1)dumRildo// Presidente CER)


