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A INSTITUIÇÃO
A CETESB é uma empresa pública estadual, da administração indireta, de capital fechado, onde o acionista
controlador é o Governo do Estado de São Paulo, regida pelas Leis Federais 6.404/76 e suas alterações e
13.303/16. As receitas são da ordem de R$ 472 milhões/ano (LOA 2019), cerca de 42% de subvenção de custeio
do Estado e 58% de recursos próprios composto por receitas com o sistema de licenciamento ambiental,
arrecadação de multas ambientais, taxa de fiscalização ambiental e prestação de serviços. Atua na execução das
políticas de meio ambiente e de desenvolvimento sustentável, no âmbito do licenciamento ambiental e das
atividades que utilizam os recursos naturais, do monitoramento ambiental, dos resíduos, da proteção aos
mananciais, da fiscalização e do aperfeiçoamento profissional nas questões ambientais. Está organizada em 05
Diretorias: Presidência, Diretoria de Gestão Corporativa, Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental,
Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental e Diretoria de Engenharia e Qualidade Ambiental. Conta com 46
Agências Ambientais e 19 laboratórios, distribuídos em todo o estado. Possui 1.896 empregados, 1.698 compondo
a força trabalho da CETESB e 198 cedidos a outros órgãos, licenciados, aposentados por invalidez e outras
situações. Dos 1.698 empregados na CETESB, 741 são mulheres e 957 homens, dos quais, em ambos os
gêneros, 186 são pessoas com deficiência. São 1.101 profissionais de nível universitário, 548 de nível médio e 49
de nível operacional.

DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO - A receita operacional líquida teve significativa elevação, passando
de R$ 419 milhões em 2018, para R$ 443 milhões em 2019. Ao longo dos anos vem reduzindo o grau de
dependência dos recursos do Tesouro e, em 2019, conseguiu resultados favoráveis no aumento dos ingressos de
recursos. Em 2019 não houve necessidade de crédito suplementar e, mesmo assim, a Companhia honrou os
compromissos financeiros, sem gerar contas em atraso e manteve o nível de investimentos. Atuou na contenção
de gastos com pessoal, diretos e indiretos, que representam cerca de 85% dos desembolsos. O quadro de
pessoal tem sido reduzido e, apesar dos reajustes salariais concedidos na data-base e pagamento da participação
nos resultados, manteve os gastos em patamar administrável de R$ 412 milhões em 2018 e 2019.
TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS - Existem transações com Órgãos e Entidades do Governo do
Estado de São Paulo, principalmente com a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente - SIMA, a qual está
vinculada. Detalhes na Nota Explicativa 21 do Balanço Patrimonial de 2019.
RELATÓRIO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - O Comitê reuniu-se em 22 datas para tratar dos
assuntos que exigiam mais atenção e brevidade na análise e solução, além da agenda ordinária estabelecida de
acordo com suas responsabilidades legais e estatutárias. Todos os trabalhos, material de análise e anexos foram
registrados em atas, com acesso aos membros do Conselho de Administração.

CAPITAL HUMANO - Pratica uma política salarial única para todo o estado, sem distinção de gênero. Os cargos
e as faixas salarias são definidos paras as divisões ocupacionais: Operacionais, Técnicos de Nível Médio,
Universitários e Gerenciais. A ocupação dos cargos gerenciais está equilibrada entre os gêneros. O quadro é
É um dos 16 centros de referência da Organização das Nações Unidas - ONU para questões ambientais, atuando
especializado, com maior concentração na faixa etária dos 51 a 70 anos e idade média em torno de 54 anos.
em colaboração com os 184 países que a integram; Principal Companhia de Meio Ambiente Brasileira; Centro
A distribuição dos empregados por divisão ocupacional e gênero, faixa etária, escolaridade e demais dados
Regional para a Convenção de Estocolmo sobre Poluentes Orgânicos Persistentes - POPs para Capacitação e
podem ser obtidos no Relatório completo em www.cetesb.sp.gov.br.
Transferência de Tecnologia para a Região da América Latina e Caribe; Membro da Rede Latino-Americana de
Prevenção e Controle da Contaminação do Solo e das Águas Subterrâneas - RELASC; Membro da Rede de Benefícios concedidos - Vale-Refeição, Vale-Alimentação, Lanche em Horário Extraordinário, Cesta de Natal
Informação em Consumo e Produção Sustentáveis para a América Latina e Caribe - Rede PyCS do Programa (excepcionalmente em 2019), Garantia no emprego de 96%, Complementação Auxílio Doença, Gratificação de
das Nações Unidas para o Meio Ambiente - PNUMA; Moderadora da Rede de Emergências Químicas da América Férias em substituição à prevista na Constituição Federal, Assistência Médico-Hospitalar, Adicional Noturno
Latina e Caribe - REQUILAC, da Organização Pan-Americana da Saúde; Participante da Regions4 Sustainable previsto na Constituição Federal e CLT, Descanso Semanal Remunerado previsto na Lei 605/49, Constituição
Development; Signatária da Declaração Internacional da Produção Mais Limpa do Programa das Nações Unidas Federal e CLT, Horas Extras, Adicional de Insalubridade, Adicional de Periculosidade, Auxílio Creche, Auxílio
Excepcional, Plantão a Distância, Vale Transporte, Seguro de Vida em Grupo com participação integral do
para o Meio Ambiente - PNUMA. Possui o Selo Women on Board - WOB, que reconhece e valoriza a existência
empregado, Seguro de Acidentes Pessoais, Piso Salarial previsto na Lei 4.950A/66.
de mulheres em conselhos de administração, para demonstrar os benefícios desta diversidade junto ao
Programas e Campanhas Institucionais: Assistência Social, Programa de Prevenção e Tratamento de
mundo empresarial.
Dependência Química, Programa de Qualidade de Vida no Trabalho, Comissão Interna de Prevenção de
CARTA ANUAL DE GOVERNANÇA CORPORATIVA
Acidentes - CIPA, Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho - SIPAT, Feira da Saúde, Outubro Rosa
Em atendimento à Lei Federal 13.303/16 e ao Decreto Estadual 62.349/16, adota as melhores práticas de - Prevenção do Câncer de Mama, Novembro Azul - Prevenção ao Câncer de Próstata, Ginástica Laboral,
governança corporativa, recomendadas pelo Conselho de Defesa dos Capitais do Estado - CODEC e Instituto Programa de Estágio, Programa Aprendiz, Programa 4.0, Campanha de Vacinação contra Sarampo, Caxumba e
Brasileiro de Governança Corporativa - IBGC. Está pautada com foco na transparência, prestação de contas, Rubéola e Jubileu dos Empregados.
equidade das informações e responsabilidade corporativa para todos os interessados e envolvidos, sejam
OUVIDORIA - Foram recebidas 2.465 manifestações, sendo: 1.470 reclamações, 726 pedidos de informações,
acionistas, órgãos de controle, empreendedores, empregados, fornecedores, prestadores de serviços, clientes e
217 denúncias, 42 elogios e 10 sugestões, das quais 99,72% foram atendidas.
a população em geral.
COMPROMISSOS E METAS - Programa CETESB Para Todos, com os seguintes pilares: Inovação e Novas
SISTEMA DE GOVERNANÇA
Tecnologias: dinamização e modernização das atividades da CETESB; Licenciamento e Eficiência: gestão com
foco na eficiência do processo de licenciamento ambiental; Boas Práticas: compliance para os públicos externo e
interno; CETESB de Portas Abertas: troca de experiências e conhecimentos, além de novas parcerias com o
Assembleia Geral
setor empresarial e Melhor Ambiente de Trabalho - Great Place to Work: mais produtividade e melhor atendimento.
RECONHECIMENTO INSTITUCIONAL

COMPROMISSOS DE CONSECUÇÃO DE OBJETIVOS DAS POLÍTICAS PÚBLICAS - Foi elaborado o Plano
de Negócios 2020 e Estratégia de Longo Prazo 2020-2024, em consonância com o Projeto de Lei do Plano
Plurianual para 2020-2023 (PL 924/19), considerando a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2020 e a Lei
Orçamentária Anual - LOA para 2020.

Comitê de Elegibilidade - CoEle

Conselho de Administração - CA

Comitê de Auditoria
Estatutário - CoAud

Conselho Fiscal - CF

PLANO ORÇAMENTÁRIO PARA 2020 - O montante de recursos previstos a serem destinados à CETESB é da
ordem de R$ 534 milhões, conforme segue:
Fonte de Recursos

Secretaria Executiva

P - Presidência
Auditoria
Independente

PA - Departamento
de Auditoria Interna

A - Diretoria de
Gestão Corporativa

I - Diretoria de
Avaliação de
Impacto Ambiental

Investimentos

Total

205.540

11.013

–

216.553

Próprios

188.701

113.370

3.203

305.274

–

–

13.018

13.018

394.241

124.383

16.221

534.845

Total

C - Diretoria de Controle
e Licenciamento
Ambiental

Outras Despesas
Correntes

Tesouro
Vinculados
Ouvidoria

Pessoal e
Encargos Sociais

Valores em R$ mil
ESTRATÉGIA 2020-2024 - Estabelecimento prioritário dos eixos para atuação, em consonância com as diretrizes
estratégicas do Governo do estado de São Paulo e baseados no Programa CETESB Para Todos: Eficiência e
Sustentabilidade Financeira, Desenvolvimento Sustentável, Inovação e Novas Tecnologias, Licenciamento
Ambiental voltado para a Eficiência, Monitoramento Ambiental e Logística Reversa.

E - Diretoria de
Engenharia e
Qualidade Ambiental

SUSTENTABILIDADE

Composição da governança corporativa - Conselho de Administração: Presidente: Cláudio Carvalho;
Conselheiros: Patrícia Iglecias, Floriano de Azevedo Marques Neto, Luiz Antonio Carvalho Pacheco, Marcio Rea,
Orestes Marraccini Gonçalves, Wagner de Ornellas Pereira; Conselheiros Independentes: Susana Stiphan Jabra,
João Carlos Castilho Garcia, Jorge Alberto Soares Tenório. Comitê de Auditoria Estatutário: Coordenadora:
Susana Stiphan Jabra; Membros: Afonso Antonio Hennel, Ruy Martins Altenfelder da Silva. Diretoria Colegiada:
Patrícia Iglecias - Diretora Presidente, Clayton Paganotto - Diretor de Gestão Corporativa; Zuleica Maria de
Lisboa Perez - Diretora de Controle e Licenciamento Ambiental; Domenico Tremaroli - Diretor de Avaliação de
Impacto Ambiental; Carlos Roberto dos Santos - Diretor de Engenharia e Qualidade Ambiental. Conselho Fiscal:
Titulares: Heloísa Maria de Salles Penteado Proença, José Ricardo Mega Rocha, José Valter da Silva Júnior,
Nanci Cortazzo Mendes Galuzio, Roberto Yoshikazu Yamazaki; Suplentes: Amauri Gavião Almeida Marques da
Silva, David Polessi de Moraes, Humberto Macedo Puccinelli, Maria Aparecida de Jesus Melo, Manoel Victor de
Azevedo Neto.

A área ambiental, onde a Companhia tem suas atribuições, é difusa e tem impactos em diversos aspectos da
sociedade sem ter a devida visibilidade. No campo habitacional, atua como membro do Grupo de Análise e
Aprovação de Projetos Habitacionais do Estado de SP - GRAPROHAB, onde analisa e emite pareceres de
viabilidade para instalação de empreendimentos habitacionais localizados em Área de Preservação Permanente
- APP, Área de Proteção aos Mananciais - APM e Área de Proteção e Recuperação aos Mananciais - APRM; na
saúde pública, licencia empreendimentos para o abastecimento público de água, monitora os reservatórios de
águas superficiais, subterrâneas e litorâneas e divulga a qualidade das praias; realiza atividades de vigilância
ambiental do vírus da poliomielite, dos protozoários patogênicos e entéricos nos mananciais, esgotos, águas de
reuso e outros; fiscaliza a emissão de fumaça preta nos veículos a diesel, com o objetivo de melhorar a qualidade
do ar e consequentemente a saúde da população; no campo educacional, a Escola Superior colabora na
atualização e disseminação do conhecimento ambiental para seu público interno e público externo, concede
reserva de vagas para atendimento da Administração Pública e estudantes de graduação e pós-graduação;
destaque para a celebração do Termo de Cooperação firmado entre a CETESB e o Corpo de Bombeiros da
Polícia Militar do Estado de São Paulo, para troca de informações técnicas, capacitação de profissionais para
prevenção, preparação e resposta às emergências envolvendo produtos químicos, entre outras; na área do
desenvolvimento econômico, em conjunto com o setor produtivo, busca os meios de produção de menor impacto
ambiental ao influir no processo produtivo e na implantação do empreendimento em determinada região; mantém
interlocução direta com o setor produtivo por meio das Câmaras Ambientais; no campo das políticas públicas,
emite manuais da qualidade, com o objetivo de influenciar as políticas dos diversos órgãos executores.

Instrumentos de governança - Estatuto Social, Regimento Interno do Conselho de Administração e atas das
reuniões, Regulamento de Eleição do Representante dos Empregados para compor o Conselho de Administração,
Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário e atas das reuniões, Relatório Anual do Comitê de Auditoria
Estatutário, vinculação da Auditoria Interna ao Comitê de Auditoria Estatutário, Regulamento da Auditoria Interna,
atas das reuniões do Conselho Fiscal, Código de Conduta e Integridade, Canal de Denúncias, Comitê de Ética,
Regimento Interno do Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento, Regulamento de Licitações e Contratos, Plano
de Negócios 2019 e Análise de Riscos e Oportunidades para 2019 a 2023 e Política de divulgação de informações
Além das ações de sustentabilidade decorrentes da missão da CETESB, também são realizadas medidas
e de porta-vozes.
pontuais para redução de insumos nas instalações da Companhia. Na Agência/Laboratório de Cubatão foi
COMPROMISSO DA ADMINISTRAÇÃO - Está alinhada ao Planejamento Estratégico, ao Plano de Negócios
instalado, por meio de um Termo de Ajustamento de Conduta, um sistema de geração de energia solar
2019 e à Análise de Riscos e Oportunidades 2019-2023 e ao Plano Plurianual do estado de São Paulo para
fotovoltaica, com potência nominal de 45,12kWp, que deverá promover uma economia de até 4.200 kWh/mês.
2016-2019, instituído pelo Governo, com o programa “Monitoramento da Qualidade e Redução da Pegada
Além disso, a Sede utiliza placas solares para aquecimento de água para os laboratórios e sistemas de
Ambiental”. A Administração está permanentemente comprometida com o cumprimento das atribuições legais,
iluminação externa com refletores fotovoltaicos de LED. Houve redução do consumo médio mensal de
com a redução do grau de dependência financeira do Tesouro Estadual e com o atendimento ao interesse coletivo
energia elétrica nas instalações da Sede, de 416 MWh em 2000 para 320 MWh em 2019. Em relação à água
dentro dos princípios de excelência na gestão, conduta ética e das melhores práticas de governança corporativa.
tratada, foi reduzido o consumo médio mensal na Sede, de 6.043 m³ em 1999 para 1.402 m³ em 2019 e o
REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES - A remuneração mensal, as gratificações, benefícios e vantagens consumo de água pluvial foi aumentado de 605 para 1.333 m³ de 2018 para 2019.
dos membros do Conselho de Administração, do Comitê de Auditoria Estatutário, do Conselho Fiscal e da
A Sede possui área de armazenamento temporário de resíduos perigosos, destinada à separação dos materiais.
Diretoria Colegiada seguem as Deliberações do Conselho de Defesa dos Capitais do Estado - CODEC 001/2018
Foram destinadas à reciclagem 36,33 toneladas de material, 4.378 lâmpadas fluorescentes foram encaminhadas
e 001/2019. Detalhes no Portal da Transparência de SP.
para descontaminação, houve redução de 44% do nº de cópias reprográficas de 2014 a 2019, equivalente a 3
Valores em Milhares de Reais
Número de Membros
milhões de cópias. 1.460 kg de equipamentos eletroeletrônicos descartados pelos empregados também foram
destinados à reciclagem.
2019
2018
2019
2018
Conselho de Administração

625

348

10

9

Comitê de Auditoria (*)

418

204

3

3

Houve substituição dos copos plásticos descartáveis por canecas de inox para os empregados e copos
biodegradáveis de papel para visitantes, com redução anual de 900.000 copos plásticos; compostagem para
Conselho Fiscal
260
191
5
4 destinação dos copos biodegradáveis de papel; bicicletários na Sede para estimular o transporte sustentável;
Diretoria Colegiada
1.431
1.419
5
5 exigências mais rigorosas nas contratações de obras e serviços visando à utilização de equipamentos mais
Total
2.734
2.162
23
21 eficientes e a adoção de tecnologia mais limpa; ampliação do catálogo de compras de produtos sustentáveis;
palestras sobre lixo e reciclagem aos prestadores de serviço; substituição gradativa de lâmpadas fluorescentes
Notas: Na composição do Conselho de Administração foi observado o limite mínimo de 25% de por lâmpadas LED; implantação de uma horta solidária com manutenção feita por voluntários e sem uso de
Conselheiros Independentes, sendo que um deles é coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário, agrotóxico, para produzir alimentos saudáveis e disponibilizá-los aos prestadores de serviço de limpeza,
onde foi registrada sua remuneração. (*) O Comitê de Auditoria Estatutário foi instalado em junho/18.
segurança, portaria e outros segmentos.
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RESULTADOS OBTIDOS PARA MELHORIA DA QUALIDADE Mais 02 novas estações automáticas de monitoramento da qualidade das
AMBIENTAL E SAÚDE DA POPULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO águas, em Ribeirão Pires e Itu, foram acrescidas às estações existentes e
Licenciamento Ambiental de Empreendimentos Sujeitos à Avaliação houve modernização das estações de Rasgão, Laranjal Paulista e
de Impacto Ambiental - contribuiu em R$ 11,8 milhões nas receitas Piracicaba. Nas Águas Subterrâneas, são analisados parâmetros físicos,
próprias e estima-se que tenha viabilizado investimentos no Estado na químicos e biológicos em 313 pontos de monitoramento em poços
ordem de R$ 13 bilhões em obras de infraestrutura e grandes tubulares e nascentes na Rede de Monitoramento de Qualidade e 64
empreendimentos, que se refletem na melhoria das condições de vida para piezômetros nos aquíferos Bauru e Guarani na Rede Integrada de
a população, na dinamização da economia e na oferta de empregos. Por Monitoramento de Qualidade e Quantidade. Com relação às Águas
exemplo, nos anos de 2018 e 2019 estima-se a geração de 350 mil postos Superficiais, são monitoradas as águas pertencentes ao continente, que
de trabalho ligados às obras e empreendimentos licenciados com avaliação ficam antes da faixa do litoral, como mangues, rios, riachos, lagoas e
córregos, lagos e represas, e contam com 480 pontos de amostragem de
de impacto ambiental.
água doce nos principais rios e reservatórios. Nas Águas Costeiras, são
EMPREENDIMENTOS DE GRANDE PORTE ANALISADOS EM 2019
monitoradas as águas litorâneas - praias, manguezais e restingas, em 66
Investimento
pontos de amostragem em estuários e no Oceano Atlântico. Quanto à
Classificação
Descrição
R$ mil
Balneabilidade de Praias, o gerenciamento é realizado por meio de
Transporte não
Terminais rodoviários, ferrovias,
2.824.597 indicadores fecais na água. Gera uma classificação de qualidade “própria”
rodoviário
hidrovias monotrilho e metrô
ou “imprópria” para o banho, que é divulgada por meio de boletins semanais
Transporte
Implantação e duplicação de
90.520 e alerta quanto ao uso das praias para recreação de contato primário, a fim
rodoviário
rodovias e construção de pontes
de garantir a saúde e bem-estar dos banhistas. São monitorados 170
Empreendimentos Usinas termelétricas, linhas de
10.117.539 pontos em 153 praias, localizadas em 15 municípios, com 80 boletins
de energia
transmissão e gasodutos
informativos sobre balneabilidade. A divulgação é feita pelo site,
Obras hidráulicas
Barragens e reservatórios
110.189 Facebook, bandeiras locais e aplicativo - APP para dispositivos móveis.
Aterros sanitários, mineração,
Outras tipologias
7.710 Ar - Acompanhamento da evolução da qualidade do ar para orientar sobre
parcelamento de solo etc
as medidas de controle ambiental, por meio da Rede de Monitoramento
Total
13.150.554 da Qualidade do Ar com estações fixas na Região Metropolitana, no
interior e litoral do estado de São Paulo, além de estações móveis. A Rede
O licenciamento de empreendimentos com Estudos de Impacto Ambiental/
Manual está em operação desde 1972, com 26 pontos de monitoramento
Relatório de Impacto Ambiental - EIA/RIMA foi responsável pela captação
manual. A Rede Automática opera desde 1981, recebeu 04 novas
de valores na ordem de R$ 17 milhões em compensações ambientais.
estações, em Limeira, Rio Claro, Perus e São Sebastião além da
Esses valores desoneram os cofres do Estado, garantindo recursos
modernização da estação do Ibirapuera, contando com 64 estações. As
necessários para a manutenção, criação e ampliação das Unidades de
Redes Manual e Automática totalizam 90 estações, 800 equipamentos
Conservação. Em decorrência da necessidade de supressão de vegetação
e são responsáveis por 20.000 dados diários (aumento de 67% em
para a instalação dos empreendimentos, são emitidas autorizações,
relação a 2018). Os dados são disponibilizados de hora em hora na
contudo, a fim de garantir um ambiente saudável, juntamente com a
internet, além da divulgação diária do Boletim de Qualidade do Ar com
autorização, são emitidos títulos executáveis para comprometer os
um resumo das condições da poluição atmosférica das 24 horas anteriores
responsáveis a efetuar plantios como forma de compensar o que foi
e uma previsão meteorológica das condições de dispersão dos poluentes
suprimido. Houve emissão de 152 pareceres para definição do tipo de
para as 24 horas seguintes. Com base nessas informações é possível
estudo necessário ao licenciamento ambiental; concessão de 171 licenças
determinar as ações previstas na legislação ambiental, quando os padrões
com Avaliação de Impacto, viabilizando investimentos na ordem de
de qualidade do ar forem ultrapassados e apresentarem níveis que
R$ 13 bilhões; Compensações Ambientais às Unidades de Conservação
prejudiquem a saúde pública.
na ordem de R$ 17 milhões; emissão de 90 autorizações de supressão
de vegetação, equivalentes à 2.000 ha, com aproximadamente 7.500 ha Outro importante programa é a fiscalização de fumaça preta emitida por
compromissados a título de recuperação ambiental; emissão de 1.413 veículos movidos a diesel, constituída por partículas com frações inaláveis,
pareceres e informações técnicas de assessoria técnica especializada que podem se depositar nos pulmões. O potencial de nocividade pode ser
para apoio nas emissões de licenças de fontes de poluição; desembaraço aumentado por estarem revestidas de substâncias de caráter mutagênico
de mais de 500 processos junto ao Comando da Aeronáutica - COMAER; e carcinogênico, além de outros poluentes. Foram realizadas 01 campanha
e emissão de 201 pareceres e informações técnicas ao Ministério de conscientização e 03 megacomandos de fiscalização.
Público - MP.
Licenciamento Ambiental Ordinário - Foram atendidas 60.267
solicitações, com uma média de 236 solicitações atendidas por dia útil,
representando 36,8% a mais de produtividade comparado a 2018 e 16,5%
a mais de produtividade comparado ao melhor ano (2015). Houve uma
sensível melhora no tempo de atendimento às solicitações de
licenciamento, com uma média de 67 dias para o atendimento às
solicitações abertas em 2019.
Termos de Compromisso de Recuperação Ambiental - TCRA - Em
relação às medidas de compensação mediante o plantio de mudas de
espécies nativas e mitigação exigidas quando da emissão de autorizações
para supressão de vegetação ou intervenção em Área de Preservação
Permanente - APP, foram avaliados 181 Termos de Compromisso de
Recuperação Ambiental com mais de 5.000 mudas, onde 94 foram
cumpridos, representando cerca de 1,2 milhões de mudas, 09 não
cumpridos, 21 arquivados, 49 parcialmente cumpridos e 08 continuaram
em outros processos.
QUALIDADE AMBIENTAL - Análises Ambientais - A CETESB é líder em
nº e diversidade de ensaios dos laboratórios governamentais acreditados
no Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO,
pela norma NBR ISO/IEC 17.025:2005, com 1.292 ensaios acreditados.
Foram realizados cerca de 400 mil ensaios para o monitoramento da
qualidade do ar, água e solo, um aumento de 8% em relação a 2018, com
reflexos diretos nos programas e diagnósticos da qualidade ambiental,
revertendo em ganho para a saúde pública. É importante ressaltar o
desenvolvimento pioneiro do novo método de detecção de metilmercúrio
em peixes. Além das ações rotineiras, os laboratórios atuam no Projeto
Novo Rio Pinheiros, com a ampliação de pontos e frequência de
monitoramento no rio Pinheiros, na prestação de consultoria à Fundação
Nacional de Saúde - FUNASA, voltada a acreditação de 04 laboratórios
regionais e na análise de Poluentes Orgânicos Persistentes - POPs
retardantes de chama, ou seja, os polibromados - PBDEs na rede de
monitoramento de sedimento.
Rede Automática da Qualidade das Águas - Acompanhamento em
tempo real da qualidade das águas dos rios Tietê, Pinheiros, Piracicaba e
Paraíba do Sul e dos principais mananciais da Região Metropolitana de SP.

Passivo e Patrimônio Líquido
Circulante
Fornecedores
Equivalentes de Caixa - Recursos Próprios (nota 04) 16.232
17.481
Salários e Remunerações a Pagar (nota 09)
Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (nota 04) 28.407
28.629
Impostos e Contribuições a Recolher (nota 10)
Clientes e Outras Contas a Receber
440
588
Adiantamentos de Convênios (nota 11)
Adiantamentos a Empregados
1.790
2.096
Adiantamentos de Clientes
Impostos a Recuperar
650
166
Outras Contas a Pagar
Parcelamentos a Receber (nota 05)
40.891
40.981
Provisão Contingências Trabalhistas (nota 12)
Valores a Receber - Dívida Ativa (nota 06)
2.861
31.730
Provisão Contingências Cíveis/Fiscais (nota 12)
Estoques
542
824 Não Circulante
Impostos Reservas de Reavaliação (nota 10)
Despesas Exercício Seguinte
463
596
Adiantamentos de Convênios
Não Circulante
249.544 258.319
Provisão Contingências Trabalhistas (nota 12)
Depósitos Restituíveis (nota 12)
9.933
10.090
Provisão Contingências Cíveis/Fiscais (nota 12)
Adiantamentos a Empregados
3.529
2.693
Patrimônio Líquido
Parcelamentos a Receber (nota 05)
18.649
21.235
Capital Social (nota 13a)
Valores a Receber - Dívida Ativa (nota 06)
84.860
84.308
Ações em Tesouraria (–)
Impostos a Recuperar
1.036
1.544
Adiantamentos para Aumento de Capital
Imobilizado (nota 07)
127.657 132.868
Reservas de Capital (nota 13b)
Intangível (nota 08)
3.880
5.581
Reservas de Reavaliação (nota 13c)
Total
341.820 381.410 Total
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
Circulante

2019

2018

92.276 123.091

Sistema Estadual de Gerenciamento Online de Resíduos Sólidos SIGOR - Módulo de Resíduos da Construção Civil - Gerenciamento dos
fluxos de resíduos, da geração à destinação final, para transporte por
empresas cadastradas/legalizadas e destinados a locais licenciados/
legalizados. Implementado em: São José do Rio Preto, Catanduva, Santos,
Bertioga e Sertãozinho.
Resíduos Sólidos Urbanos - Controle e prevenção das condições
ambientais sanitárias, relativas à destinação de resíduos urbanos pelos
municípios do estado. Foram realizadas 1.426 inspeções, aplicadas 211
advertências e 104 multas e interditados 11 aterros.
ATENDIMENTOS ÀS RECLAMAÇÕES RELATIVAS ÀS FONTES DE
POLUIÇÃO - Foram registradas 10.935 reclamações relativas a fontes
de poluição e 1.735 relativas à emissão de fumaça, no Centro de
Controle de Desastres e Emergências Químicas, nas Agências Ambientais,
Aplicativo Denúncia Ambiente e no 0800.
EMERGÊNCIAS QUÍMICAS - Em mais de 50 anos de atividade, a
CETESB já atuou em mais de 11.700 emergências químicas. A atividade
de transporte de produtos perigosos lidera as estatísticas de acidentes,
com 45,95% do total (desde 1978), seguida pela indústria com 7,36%. Em
2019 foram 316 atendimentos.
ÁREAS CONTAMINADAS - São 1.480 áreas contaminadas em
investigação ou avaliação de risco e 4.805 áreas aptas para o uso ou
com solução aprovada. Participação na 8ª campanha de monitoramento
e amostragem de solo na Estação Antártica Comandante Ferraz, após o
incêndio ocorrido em 2012, para avaliar eventuais riscos à saúde.
SUPORTE TÉCNICO AO FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS
- FEHIDRO - Atua contribuindo para o FEHIDRO na liberação de verbas
oriundas de financiamento a fundo perdido para obras de saneamento.
Indiretamente contribui com os municípios, que são os principais
tomadores deste recurso, na orientação dos projetos apresentados.
Emissão de 206 pareceres de Aprovação de Viabilidade Técnica em
apoio técnico ao FEHIDRO, com investimentos na ordem de R$ 75 milhões.

CÂMARAS AMBIENTAIS em funcionamento: Indústria da Construção;
Indústria Têxtil; Setor da Madeira, do Mobiliário e de Papel, Papelão e
Celulose; Indústrias Químicas e Petroquímicas; Comércio de Derivados de
Petróleo; Gerenciamento de Áreas Contaminadas; Setor de Mineração;
Setor de Refrigeração, Ar-condicionado, Aquecimento e Ventilação; Setor
Programa para Melhoria da Manutenção de Veículos a Diesel - PMMVD
de Resíduos; Setor Sucroenergético.
- Visa diminuir a quantidade de veículos em más condições de manutenção
e a redução dos níveis de poluentes atmosféricos e de gases de efeito MUDANÇAS CLIMÁTICAS - Participação na Conferência das Nações
estufa - GEE emitidos e consequente melhoria da qualidade do ar no Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2019 (COP 25), ocorrida em
estado, além do fortalecimento de parcerias do Governo com setores da Madri, Espanha, onde foi apresentado o “Acordo Ambiental SP” para
sociedade, como a assinatura de protocolo de intenções com a Federação redução de emissão de gases de efeito estufa e incentivo às ações de
das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado de SP - FETPESP sustentabilidade, com 99 signatários comprometidos com o envio de
e com a Federação das Empresas de Transporte de Cargas do Estado de informações relativas ao balanço das emissões para a CETESB avaliar e
SP - FETCESP, objetivando desenvolver e avançar nas diretrizes do auxiliar na elaboração de planos de mitigação. 29 segmentos da indústria
Programa. Também houve a divulgação das ações voltadas para o controle do estado enviaram, em 2019, o Inventário de Gases de Efeito Estufa.
das emissões de poluentes em São Paulo na China.
DIFUSÃO DO CONHECIMENTO - Escola Superior CETESB: Foram
FISCALIZAÇÃO - Na fiscalização de Fontes Fixas, foram realizadas realizados 201 cursos e eventos técnicos, incluindo o curso de
35.692 inspeções técnicas e emitidos 3.691 Autos de Advertências,
especialização “Conformidade Ambiental com Requisitos Técnicos e
2.371 Autos de Penalidade de Multas e 17 Autos de Interdição, sendo
Legais”, com 6.274 participações de profissionais internos e externos, de
11 em aterros e 06 em indústrias. Nos postos de combustíveis foram
outros estados brasileiros e de países da América Latina e Caribe. Houve
realizadas 4.079 inspeções, sendo aplicadas 07 multas diárias, 306
aumento das capacitações oferecidas na modalidade de ensino a distância.
multas e 363 advertências.
A Biblioteca, que possui um acervo técnico especializado, contou com
Na realização da atividade de fiscalização, a CETESB exerce o poder de
mais de 132 mil acessos pela internet.
polícia delegado, conforme Lei 118/73, alterada pela Lei 13.542/09.
Quando constatadas infrações tipificadas na legislação, lavra multa Gestão 2019 - Conselho de Administração: Presidente: Cláudio
ambiental pecuniária que passa por um processo de reconhecimento de Carvalho; Conselheiros: Patrícia Iglecias, Floriano de Azevedo Marques
exigibilidade. Em 31/12/19, havia o montante de R$ 262 milhões neste Neto, Luiz Antonio Carvalho Pacheco, Marcio Rea, Orestes Marraccini
Gonçalves, Wagner de Ornellas Pereira; Conselheiros Independentes:
processo.
RESÍDUOS - Esgoto Doméstico - Houve queda de 40 para 39 Susana Stiphan Jabra, João Carlos Castilho Garcia, Jorge Alberto Soares
municípios sem tratamento, de 2018 para 2019. Foram concedidas 223 Tenório. Comitê de Auditoria Estatutário: Coordenadora: Susana Stiphan
licenças em Estação de Tratamento de Esgoto - ETE, realizadas 984 Jabra; Membros: Afonso Antonio Hennel, Ruy Martins Altenfelder da Silva.
inspeções em sistemas de tratamento de esgotos, e aplicadas 99 Diretoria Colegiada: Patrícia Iglecias - Diretora Presidente, Clayton
Paganotto - Diretor de Gestão Corporativa; Zuleica Maria de Lisboa Perez
advertências e 34 multas.
Logística Reversa - A Decisão de Diretoria CETESB 114/2019/P/C - Diretora de Controle e Licenciamento Ambiental; Domenico Tremaroli vinculou a obtenção de Licença de Operação ao cumprimento de logística Diretor de Avaliação de Impacto Ambiental; Carlos Roberto dos Santos reversa em escala gradual. Estão vigentes os seguintes Termos de Diretor de Engenharia e Qualidade Ambiental. Conselho fiscal: Titulares:
Compromisso de Logística Reversa: Embalagens de Saneantes e Heloísa Maria de Salles Penteado Proença, José Ricardo Mega Rocha,
Desinfetantes; Óleo Comestível; Filtros de Óleos Lubrificantes; Embalagens José Valter da Silva Júnior, Nanci Cortazzo Mendes Galuzio, Roberto
de Agrotóxicos; Embalagens de Óleos Lubrificantes; Baterias Automotivas; Yoshikazu Yamazaki; Suplentes: Amauri Gavião Almeida Marques da Silva,
Pilhas e Baterias; Eletroeletrônicos; Embalagens Geral (2); Comércio de David Polessi de Moraes, Humberto Macedo Puccinelli, Maria Aparecida
embalagens em geral e óleo comestível; Embalagens de aerossóis.
de Jesus Melo, Manoel Victor de Azevedo Neto.

BALANÇOS PATRIMONIAIS
Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018
(valores em milhares de reais)
Ativo

Após treinamento em todas as Agências Ambientais, foram emitidas as
primeiras licenças com exigência técnica vinculada ao cumprimento da
logística reversa, notificadas 340 empresas e lavrados autos de infração
por descumprimento. No total são 2.869 empresas inseridas em planos
de Logística Reversa, sendo 1.848 empresas instaladas no estado de
São Paulo.

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS
Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018
(valores em milhares de reais)
2019
101.551
6.068
42.047
18.587
16.085
28
990
14.671
3.075
43.830
1.475
9.596
7.793
24.966
196.439
169.577
(1)
0
7.698
19.165
341.820

2018
113.179
7.021
59.470
19.253
11.002
155
1.683
6.519
8.076
48.700
1.552
15.370
11.081
20.697
219.531
169.522
(1)
54
30.554
19.402
381.410

2019
2018
Receita de Serviços e Vendas
Subvenção de Custeio
205.716
166.623
Exercício do Poder de Polícia Delegado
256.738
272.291
Venda de Serviços e Produtos
8.884
7.761
Deduções
(28.996)
(27.068)
Total Receitas Líquidas (nota 14)
442.342
419.607
Custo dos Serviços e Produtos
Vendidos e Subvencionados (nota 15)
(326.982) (334.471)
Lucro Bruto
115.360
85.136
Despesas/Receitas Operacionais
Despesas Administrativas (nota 15)
(142.240) (133.514)
Despesas/Reversão de Provisão para Créditos
		 de Liquidação Duvidosa - Dívida Ativa
2.922 (186.898)
Outras Despesas e Receitas Operacionais (nota 16) (3.125)
45.080
(142.443) (275.332)
Resultado Operacional antes
dos Encargos Financeiros
(27.083) (190.196)
Encargos Financeiros Líquidos (nota 17)
2.530
20.146
Prejuízo do Exercício
(24.553) (170.050)
Resultado Líquido por Ação
Participação do Acionista Controlador
(24.553) (170.050)
Participação de Acionistas não Controladores
–
–
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ nº 43.776.491/0001-70

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018
(valores em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018
(valores em milhares de reais)

Adiantamento
Lucros ou
Capital para Aumento Ações em Reservas Reservas de Reservas
Prejuízos
Social
de Capital Tesouraria de Capital Reavaliação de Lucros Acumulados
Total
Saldos em 31 de Dezembro de 2017
169.115
407
–
41.536
19.639
155.813
– 386.510
Capital Autorizado pelo Governo do Estado
407
(407)
–
–
–
–
–
–
Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital
–
54
–
–
–
–
–
54
Alienação de Ações Acionistas Minoritários
–
–
(1)
–
–
–
–
(1)
Realização das Reservas de Reavaliação
–
–
–
–
(237)
–
–
(237)
Diferimento da Tributação sobre as Reservas
–
–
–
–
–
312
–
312
Bens Recebidos em Doação
–
–
–
2.943
–
–
–
2.943
Prejuízo do Exercício
–
–
–
–
–
–
(170.050) (170.050)
Transferência para Reservas de Lucros
–
–
–
–
– (156.125)
156.125
–
Transferência para Reservas de Capital
–
–
– (13.925)
–
–
13.925
–
Saldos em 31 de Dezembro de 2018
169.522
54
(1 )
30.554
19.402
–
– 219.531
Capital Autorizado pelo Governo do Estado
54
(54)
–
–
–
–
–
–
Realização das Reservas de Reavaliação
–
–
–
–
(237)
–
–
(237)
Diferimento da Tributação sobre as Reservas
–
–
–
–
–
–
312
312
Bens Recebidos em Doação
–
–
–
1.385
–
–
–
1.385
Prejuízo do Exercício
–
–
–
–
–
–
(24.553) (24.553)
Transferência para Reservas de Capital
–
–
– (24.241)
–
–
24.241
–
Saldos em 31 de Dezembro de 2019
169.577
–
(1)
7.698
19.165
–
– 196.439
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

2019
2018
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Prejuízo do Exercício
(24.553) (170.050)
Despesas (Receitas) que não Afetam o Caixa:
		Provisão Contingências Trabalhistas/Cíveis
4.132
(38.165)
		 Provisão para Créditos de Liquidação
			 Duvidosa - Dívida Ativa
47.500
199.483
		 Provisão para Créditos de Liquidação
			Duvidosa - Outras
2.141
1.302
		 Provisão PPR - Programa de
			Participação de Resultados
(10.768)
(564)
		 Provisão Plano de Carreira
0
(2.024)
		 Depreciação do Imobilizado
14.915
15.764
		 Amortização do Intangível
1.702
1.697
		 Realização Reserva de Reavaliação
75
75
		 Baixas no Ativo Imobilizado
671
55
Subtotal
35.815
7.573
Variações no Ativo Circulante e não Circulante
		 Clientes e Outras Contas a Receber
(135)
78
		 Adiantamentos a Empregados
(652)
(882)
		 Impostos a Recuperar
520
6.860
		 Parcelamentos a Receber
448
(10.832)
		 Valores a Receber - Dívida Ativa
(19.182)
9.527
		Estoques
282
9
		 Despesas Exercício Seguinte
133
(205)
		Depósitos Restituíveis
157
1.191
Subtotal
(18.429)
5.746
Variações no Passivo Circulante e não Circulante
		Fornecedores
(953)
274
		 Salários e Remunerações a Pagar
(6.655)
316
		 Impostos e Contribuições a Recolher
(666)
(3.109)
		 Adiantamentos de Convênios
(690)
(1.183)
		 Adiantamentos de Clientes
(127)
(92)
		 Outras Contas a Pagar
(691)
346
		 Impostos Reservas de Reavaliação
(77)
(73)
Subtotal
(9.859)
(3.521)
Caixa Líquido Gerado pelas
Atividades Operacionais
7.527
9.798
Atividades de Investimento
		 Aquisição de Ativo Imobilizado em Curso
(10.383)
(15.722)
		 Aquisição de Intangíveis
–
(80)
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (10.383)
(15.802)
Atividades de Financiamento
		 Recursos Destinados a Aumento de Capital
–
54
		 Bens Recebidos em Doação
1.385
2.943
Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos 1.385
2.997
Capital Circulante Líquido
(1.471)
(3.007)
		 Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes de Caixa
46.110
49.117
		 Saldo Final de Caixa e Equivalentes de Caixa
44.639
46.110
Variação Líquida nos Caixas e
Equivalentes de Caixa
(1.471)
(3.007)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018
(valores em milhares de reais)
01 Contexto Operacional
A CETESB, com sede na Avenida Professor Frederico Hermann Jr.,
345 - Alto de Pinheiros - São Paulo - SP é uma empresa pública
estadual, parte integrante da administração indireta do Estado de São
Paulo, onde a Fazenda do Estado de São Paulo detém 99,9989% do
capital social. A Companhia foi constituída pela Lei nº 118 de
29/06/1973, alterada pela Lei nº 13.542 de 08/05/2009, vinculada à
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Meio Ambiente, e possui
atribuições legais voltadas para a sua condição de órgão delegado do
Governo do Estado de São Paulo, no campo do controle da poluição,
e de órgão executor do Sistema Estadual de Administração da
Qualidade Ambiental, Proteção, Controle e Desenvolvimento do Meio
Ambiente e Uso Adequado dos Recursos Naturais - SEAQUA. A
CETESB é regida pelas Leis federais nº 6.404/76 e nº 13.303/16, e
aplica, no que couber, a Instrução nº 480, da Comissão de Valores
Mobiliários - CVM.
02 Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis
Em observância à Norma Brasileira de Contabilidade - Geral - NBC
TG 24, a Administração autorizou a conclusão da elaboração das
Demonstrações Contábeis em 07 de fevereiro de 2020. As
demonstrações foram elaboradas em observância às resoluções
emanadas do Conselho Federal de Contabilidade e estão sendo
apresentadas de acordo com a legislação societária e práticas
contábeis, em observância aos Pronunciamentos Contábeis emitidos,
que incluem estimativas e premissas como a mensuração de
provisões estimadas para perdas de créditos a receber, estimativas
para a determinação da vida útil de ativos e provisões necessárias
para passivos contingentes.
03 Práticas Contábeis
a. Apuração do Resultado
As receitas e despesas são contabilizadas de acordo com o regime
de competência.
b. Aplicações Financeiras
Os valores aplicados são acrescidos dos rendimentos financeiros
auferidos até a data do balanço.
c. Ativos Contingentes
Não são reconhecidos contabilmente, exceto quando a
Administração possui garantias reais em fase de execução ou
decisões judiciais favoráveis sobre as quais não cabem mais
recursos contrários, caracterizando o ganho como praticamente
certo, em observância ao disposto na Norma Brasileira de
Contabilidade - Geral - NBC TG 25 (R1).
d. Estoques
Os estoques de materiais e de produtos, empregados nos
laboratórios, estão demonstrados ao custo médio de aquisição ou
produção, não superiores aos valores de realização.
e. Imobilizado
Demonstrado ao custo de aquisição, acrescido dos valores de
reavaliação sobre os imóveis, realizada anteriormente ao advento
da Lei nº 11.638/07.
A Companhia adotou o valor residual reavaliado em 31/12/2003,
como novo valor de custo dos imóveis (terrenos e benfeitorias). A
parcela relativa à realização da reserva de reavaliação referente
aos imóveis, exceto terrenos, é contabilizada na própria conta de
Reservas de Reavaliação, na mesma proporção em que os bens
são depreciados. As depreciações são calculadas pelo método
linear, com base no prazo estimado de vida útil dos bens.
f. Ativo Intangível
Composto por Licenças de softwares, adquiridas para utilização da
Companhia em suas atividades administrativas e operacionais; os
saldos de intangível são capitalizados e amortizados ao longo de
sua vida útil estimada, pela taxa descrita na Nota 08.
g. Redução ao Valor Recuperável - Imobilizado e Intangível
A Companhia efetua testes periódicos visando à necessidade de
ajuste ao valor recuperável dos bens que compõem o imobilizado e
intangível, não sendo identificados indícios de desvalorização
significativa, considerado as atividades estatutárias da empresa,
utilização dos bens e os grupos contábeis os quais são aplicáveis o
referido teste.
h. Provisão para Férias, Licença Prêmio e Encargos
Correspondem às férias vencidas, proporcionais, licença prêmio e
respectivos encargos sociais incorridos até a data do balanço,
calculados com base nos direitos adquiridos pelos empregados.
i. Contabilização dos Convênios
A Companhia celebra “Convênios” com diversas Entidades nacionais, internacionais e Fundos Estaduais para o desenvolvimento de
vários projetos relacionados com sua atividade fim. Os r ecursos provenientes desses convênios são contabilizados quando do seu rece
bimento, tendo como contrapartida uma conta de obrigação no Passivo, até a realização e aprovação da respectiva prestação de contas.
j. Contribuição Social
A Companhia é optante pela tributação com base no Lucro Real,
sendo que em 31/12/2019, o resultado contábil, ajustado pelas
adições e exclusões determinadas pela legislação fiscal, acarretou
em prejuízo fiscal. A Companhia não é contribuinte do Imposto de
Renda, devido suas atividades estatutárias e personalidade
jurídica, conforme decisão proferida em seu favor em exercícios
anteriores, junto ao Supremo Tribunal Federal (STF).
k. Passivos Contingentes - Trabalhistas, Fiscais e Cíveis
Em observância ao disposto na Norma Brasileira de Contabilidade
- Geral - NBC TG 25 (R1), os passivos contingentes são
provisionados quando as perdas forem avaliadas como prováveis e
os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente
segurança. Os passivos contingentes avaliados como de perdas
possíveis são somente divulgados, e os passivos não mensuráveis
com suficiente segurança, e classificados como de perdas remotas
não são provisionados e divulgados.
l. Demais Ativos Circulantes e não Circulantes
São demonstrados aos valores de custo ou realização, incluindo,
quando aplicáveis, os rendimentos auferidos até a data do Balanço.
Em razão das características operacionais da Companhia, não
são aplicáveis ajustes ao valor presente líquido e/ou valor justo
de realização.

04 Equivalentes de Caixa
Bancos
Aplicações Financeiras:
Recursos Próprios
Vinculadas a Convênios
Total
05 Parcelamentos a Receber

2019
3.254

2018
2.167

12.978 15.314
28.407 28.629
44.639 46.110

Circulante
Não Circulante
2019
2018
2019
2018
Multas Fontes Móveis
19.894 19.643
2.323
3.015
Multas Fontes Estacionárias 17.822 16.109
16.561
16.660
Multas Agenda Verde
4.093
4.915
12.183
12.979
Assistência Médica
307
302
199
217
Cursos
–
7
7
–
(1)
PCLD
(1.239)
0 (12.624) (11.636)
Atualização Legal
14
5
–
–
Total
40.891 40.981
18.649
21.235
(1)
Nota: PCLD - Perdas para Créditos de Liquidação Duvidosa
06 Valores a Receber - Dívida Ativa
No exercício de 2019, a Companhia continuou efetuando inscrições
de multas ambientais no Sistema da Dívida Ativa - SDA, administrado
pela Procuradoria Geral do Estado - PGE, apropriando no resultado
somente quando a receita é classificada como provável, com
perspectiva de recebimento praticamente certo.
Para os títulos a receber, registrados no Ativo Não Circulante até o
1º trimestre de 2019, a Companhia constituiu provisão para perdas de
créditos de liquidação duvidosa na ordem de 90%, independentemente
do prazo de inscrição do título. A partir do 2º trimestre de 2019, a
Companhia passou a considerar também a provisão para perdas,
sobre o saldo contabilizado no Ativo Circulante. Por esse motivo, o
saldo líquido da Dívida Ativa no Ativo Circulante reduziu
significativamente em relação ao exercício findo em 31/12/2018, no
montante de R$ 28.869 mil.
A título de informação, no exercício de 2019, a Companhia recebeu o
montante de R$ 22.440 mil, de títulos inscritos na Dívida Ativa
(R$ 36.997 mil no exercício de 2018).
a) Saldo de Multas com CDAS pagas com código indevido (Ativo
Não Circulante): a partir do 2º trimestre de 2019, a Companhia
passou a realizar estudo sobre as reais perspectivas de realização
do saldo de R$ 2.294 mil, sendo constituída provisão no montante
de R$ 2.064 mil, equivalente a 90%.
2019
2018
b) Inscrições na Dívida Ativa - Circulante
2.861
31.730
Recebimentos com perspectiva
de até 1 exercício social
22.500
19.288
Arrecadação de multas a repassar
611
8.821
CDA´s pagas com código indevido
–
3.621
PCLD (–)
(20.250)
–
c) Inscrições na Dívida Ativa - Não Circulante 84.860
84.308
Recebimentos com perspectiva
acima de 1 exercício social
815.040
818.328
PCLD (–)
(733.537) (736.495)
Atualização Legal
31.270
24.753
PCLD (–)
(28.143)
(22.278)
CDA´s pagas com código indevido
2.294
–
PCLD (–)
(2.064)
–
Total Dívida Ativa (a+b)
87.721
116.038
d) Composição da PCLD - Perdas para Créditos de Liquidação
Duvidosa (–)
2019
2018
Multas Fontes Estacionárias
667.360
669.842
Multas Fontes Móveis
822
797
Multas Agenda Verde
65.355
65.856
Total
733.537
736.495
Com o intuito de aprimorar o critério de estabelecimento da
provisão para perdas de créditos de liquidação duvidosa, a
Companhia vem desenvolvendo esforços, em conjunto com a
Procuradoria Geral do Estado, para analisar os processos de
multas ambientais inscritos na dívida ativa do Estado, os quais
totalizam aproximadamente 18.200 inscrições. A apuração está
sendo realizada de forma analítica, ou em grupos de processos que
se encontram numa mesma situação, com o objetivo de apurar os
créditos e suas reais perspectivas de realização, para elaboração
de provisão que possa ser constituída por título.
07 Imobilizado
a. Composição dos Saldos
Depre
2019
2018
ciação Taxa
Deprecia% a.a. Custo
ção (–) Líquido Líquido
Terrenos
– 14.957
– 14.957 14.957
Edifícios e
1,82 a
Instalações
2,86 62.046
33.968 28.078 30.478
Rede Telemétrica
10 2.664
2.664
–
–
Máquinas e
Equipamentos
10 92.923
56.815 36.108 41.283
Móveis e Utensílios
10 5.204
3.850 1.354 1.625
Veículos e
Embarcações
20 e 5 15.690
14.467 1.223 2.587
Microcomputadores
20 20.427
16.538 3.889 5.398
e Periféricos
Laboratório Volante
e Testes de
		Veículos
10
41
41
–
–
Benfeitorias em
20 25.735
5.749 19.986 20.752
Propriedades de 3º
Imobilizações em
Andamento
– 21.182
– 21.182 14.907
Outros
4
992
112
880
881
Total
261.861 134.204 127.657 132.868

b. Movimentação do Custo
2018
2019
Custo Adições Baixas
Custo
Terrenos
14.957
–
–
14.957
Edifícios e Instalações
61.581
465
–
62.046
Rede Telemétrica
2.664
–
–
2.664
Máquinas e Equipamentos 94.770
2.061
3.908
92.923
Móveis e Utensílios
5.450
91
337
5.204
Veículos e Embarcações
15.689
11
10
15.690
Microcomputadores
e Periféricos
20.401
708
682
20.427
Laboratório Volante e
Testes de Veículos
41
–
–
41
Benfeitorias em
Propriedades de 3º
25.533
202
–
25.735
Imobilizações em
Andamento
14.908
7.965
1.691
21.182
Outros
990
2
–
992
Total
256.984
11.505
6.628 261.861
08 Intangível
a. Composição dos Saldos
2019
2018
Amortização
AmortiTaxa % a.a. Custo zação (–) Líquido Líquido
Software
20 9.086
5.206
3.880
5.581
Total
9.086
5.206
3.880
5.581
b. Movimentação do Custo
2018
2019
Custo Adições Baixas Custo
Software
9.086
–
– 9.086
Total
9.086
–
– 9.086
09 Salários e Remunerações a Pagar
2019
2018
Salários
26
8.483
Provisão para Férias, Licença Prêmio e Encargos 42.004 40.202
Provisão para Programa de
Participação de Resultados
17 10.785
Total
42.047 59.470
De acordo com a Decisão de Diretoria nº 056/2019/A de 17/05/2019,
a data de pagamento mensal dos salários de empregados e da
remuneração de Diretores, membros dos Conselhos de Administração
e Fiscal e do Comitê de Auditoria Estatutário da CETESB passou para
o último dia útil do mês referência.
Em razão da impossibilidade de comprovação de capacidade
financeira e orçamentária para cobertura do impacto decorrente de
implantação do Programa de Participação nos Resultados - PPR Exercício 2019, conforme a exigência do artigo 6º do Decreto Estadual
nº 59.598/2013, o referido programa não foi implementado.
10 Impostos e Contribuições a Recolher
Circulante Não Circulante
2019
2018
2019 2018
Folha de Pagamento
16.844 17.754
–
–
De Terceiros
1.668
1.424
–
–
Reserva de Reavaliação
75
75
1.475 1.552
Total
18.587 19.253
1.475 1.552
11 Adiantamentos de Convênios
Circulante Não Circulante
2019
2018
2019
2018
FEHIDRO
6.270
4.755 5.721
6.676
DERSA
2.719
1.437
3.175
ANA - Agência Nacional de Águas 1.454
377
831
PNUMA
1.150
635
22
24
FECOP
835
645
995
1.175
FID Secretaria da Justiça
703
833
CPLA
700
929 1.076
1.657
COSAN
522
PETROBRAS
450
379
695
758
OUTROS
1.282
1.012 1.087
1.074
Total
16.085 11.002 9.596 15.370

CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ nº 43.776.491/0001-70

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018
(Valores em milhares de reais)
12 Contingências Trabalhistas, Cíveis e Fiscais
a) Em 31/12/2019, a Companhia apresentava as seguintes Provisões
para Contingências no Balanço e respectivos montantes em
depósitos judiciais:
Contingências

Circulante Não Circulante
2019
2018
2019
2018
14.671
6.519
7.793 11.081
3.075
8.076 24.966 20.697
17.746 14.595 32.759 31.778

Trabalhistas
Cíveis e Fiscais
Total

O montante em 31/12/2019, registrado em Depósitos Judiciais
efetuados para contingências trabalhistas e cíveis é de R$ 9.933
mil (R$ 10.090 mil em 31/12/2018).
b) A movimentação das provisões no exercício de 2019 está
demonstrada a seguir:
Ações
Saldo em 31/12/2018
Adições
Baixas/Reversões (–)
Saldo em 31/12/2019

Trabalhistas Cíveis/Fiscais
17.600
28.773
17.382
2.294
(12.518)
(3.026)
22.464
28.041

c) Natureza das Contingências
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A Companhia é parte envolvida em processos trabalhistas, cíveis,
fiscais e outros em andamento, e estes litígios tramitam tanto na
esfera administrativa como na esfera judicial, os quais, quando
aplicáveis, estão resguardados por depósitos judiciais. As provisões
para as eventuais perdas decorrentes desses processos são
estimadas e atualizadas pela Administração, com base na opinião
de seu Departamento Jurídico.
A seguir, o detalhamento da natureza das Provisões:
•

Provisão para Contingências Trabalhistas - consistem, principalmente, em reclamações de ex-empregados reivindicando a
reintegração no emprego, com o pagamento dos salários
vencidos no período de afastamento e diferenças de verbas
rescisórias.

•

Provisão para Contingências Cíveis - possui características
próprias, e referem-se em sua grande maioria, a ações contra a
Companhia, relativos a mandados de segurança, atualmente
com ênfase naqueles que têm como objeto tanto o Decreto
Estadual nº 62.973/2017, quanto o de nº 64.512/2019, e ações
anulatórias de multas em geral; ainda que julgadas procedentes,
não resultam em condenações com desembolsos financeiros
diretos, porém, no que concerne às ações que discutem a

14

legislação indicada, com possibilidade de desembolso indireto
com a devolução de valores pagos a título de preços de análise.
Nesse sentido, para se realizar o provisionamento das ações de
perda provável, procedeu-se a uma triagem dos processos em
curso, tendo-se realizado a identificação dos processos que
não resultam em condenações com reflexos financeiros diretos,
com exceção de eventuais pagamentos de custas e honorários
advocatícios.
•

Provisão para Contingências Fiscais - No exercício de 2014, foi
contabilizado o valor de R$ 36.587 mil, referente ao montante
de contribuições (PIS/PASEP, COFINS e CSLL) relativas ao
exercício de 2009, conforme crédito tributário constituído pela
Receita Federal do Brasil, em fiscalização concluída no
exercício em questão. O montante atualizado em 31/12/2019 é
de R$ 60.529 mil, sendo classificado pelo Departamento
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Jurídico da seguinte forma: R$ 18.163 mil, como perda provável,
e R$ 42.366 mil como perda possível. O referido crédito
tributário encontra-se em execução fiscal, processo nº 003392788.2015.403.6182 e a dívida está garantida por meio de Seguro
Garantia contratado pela CETESB. O Seguro Garantia poderá
ser alterado, conforme desdobramento das medidas judiciais
pertinentes ao débito em questão.
Ainda sobre o processo relativo à fiscalização da Secretaria da
Receita Federal, em 27/09/2018, o órgão emitiu Auto de
Infração e Termo de Ciência de Lançamento e de Encerramento
Parcial do Procedimento Fiscal nº 081.9000.2016.01291, contra
a CETESB, relativo à CSLL do exercício de 2013, no montante
de R$ 26.249 mil, sendo que a Companhia ingressou com
impugnação ao Auto de Infração na esfera administrativa,
questionando o valor arbitrado da contribuição, composto por:
montante principal de R$ 6.571 mil, e multa de R$ 19.678 mil.
Nos termos do Acórdão nº 16-86.301, proferido em 14/03/2019,
pela 10ª Turma da DRJ/SPO, a impugnação foi julgada
procedente em parte, mantendo o crédito tributário no valor 16
originário de R$ 3.548 mil, cujo valor atualizado em 31/12/2019
é de R$ 5.175 mil. A Companhia interpôs recurso voluntário ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, o qual
aguarda julgamento.
Em 31/12/2019, o Departamento Jurídico da CETESB manteve
a classificação desse processo como perda possível.

d) Divulgação de Processos classificados como de Perda
Possível
A Companhia é parte em ações de natureza trabalhista, cível e
fiscal, classificadas pelo nosso departamento jurídico como de
risco de perda possível, sendo assim, a Administração não
constituiu Provisão no Balanço Patrimonial em observância a
Norma Brasileira de Contabilidade - Geral - NBC TG nº 25 (R1).
A seguir, demonstramos a composição dos referidos montantes
por natureza:
2019
2018
Trabalhistas
23.589
25.815
Cíveis e Fiscais
52.980
70.066
Autos Infrações - 2009 (1)
42.366
40.976
(2)
Auto Infração - 2013
5.175
27.498
Total
124.110 164.355
(1)
Receita Federal - Autos de infrações, relativos ao exercício de
2009, pelo não recolhimento da COFINS, PIS/PASEP e CSLL.
Ação judicial em curso mediante seguro garantia.
(2)
Receita Federal - Auto de infração, relativo ao exercício de
2013, pelo não recolhimento da CSLL.
A CETESB apresentou recurso no âmbito da esfera
administrativa.
Patrimônio Líquido
a. Capital Social: o capital social está representado por 5.652.551.863
de ações ordinárias de classe única, nominativas e sem valor
nominal, perfazendo o montante de R$ 169.577 mil, em 31/12/2019,
sendo 99,9989% pertencentes à Fazenda do Estado de São Paulo,
0,0010% à SUCEN - Superintendência de Controle de Endemias e
0,0001% de ações em tesouraria.
b. Reservas de Capital: no exercício, a Companhia recebeu doações,
provenientes de Convênios firmados, no montante de R$ 1.385 mil,
perfazendo o total de R$ 31.939 mil em Reservas de Capital. Como
a CETESB não possui Reservas de Lucros, e em atendimento à
legislação societária, as Reservas de Capital foram utilizadas para
absorver o prejuízo do exercício, no montante de R$ 24.553 mil,
restando o saldo de R$ 7.698 mil.
c. Reservas de Reavaliação: A Companhia realizou no exercício de
2003, a reavaliação dos seus imóveis (terrenos e benfeitorias). No
exercício de 2019, houve a realização do montante de R$ 237 mil,
correspondente à depreciação calculada e reconhecida no
resultado, sobre os bens reavaliados. No mesmo período também
foi reconhecido o montante de R$ 312 mil, em contrapartida a conta
de Prejuízos Acumulados, relativo ao diferimento da tributação das
respectivas reservas, assim sendo, em 31/12/2019, o saldo das
Reservas de Reavaliação é de R$ 19.165 mil.
Receitas Operacionais
2019
2018
Subvenção Econômica
205.716 166.623
Exercício de Poder de Polícia
Licenciamento
185.027 191.608
Multas Ambientais
61.492
68.073
Taxa de Fiscalização Ambiental
10.219
12.610
Cancelamentos (–)
(18.940) (16.830)
Contribuições (–)
(9.181)
(9.545)
Total
228.617 245.916
Venda de Serviços/Produtos
Certificação Veículos/Motocicletas
5.333
4.637
Cursos
2.329
2.107
Análises Laboratoriais
908
870
Demais Receitas
314
147
Impostos e Contribuições (–)
(875)
(693)
Total
8.009
7.068
Total
442.342 419.607
Custos e Despesas
Custo dos Serviços
e Produtos Vendidos Despesas Gerais e
e Subvencionados
Administrativas
2019
2018
2019
2018
Pessoal e Reflexos
288.419 291.313
122.361 118.991
Remuneração Diretoria
858
856
573
563
Honorários
CA/CoAud/CF (1)
–
–
1.303
743
Materiais
5.708
5.815
1.183
901
Serviços de Terceiros
9.348
10.331
6.125
6.676
Viagens
1.650
1.316
304
160
Aluguéis
1.667
1.644
466
666
Utilidades
4.235
4.712
1.959
1.787
Seguros
–
–
681
674
Impostos/Taxas e
Contribuições
893
889
1.018
880
Depreciações/
Amortizações
11.399
12.024
5.218
5.437
Distribuição de Custos
1.135
4.860
(1.135) (4.860)
Demais Despesas
1.670
711
2.184
896
Total
326.982 334.471
142.240 133.514
Nota: (1) Conselho de Administração - CA, Comitê de Auditoria
Estatutário - CoAud e Conselho Fiscal - CF.
Outras Despesas e Receitas Operacionais
2019
2018
Recuperação Despesas de Convênios
10.892 13.352
Outras Recuperações
1.238
1.641
Provisões e Reversões de Contingências
Trabalhistas/Cíveis e Outras
(17.462) 23.578
Outras Despesas e Receitas
2.207
6.509
Total
(3.125) 45.080

17 Encargos Financeiros Líquidos
2019
2018
Despesas Financeiras (1)
(1.251) (1.426)
Receitas Financeiras
654
2.484
Multas e Juros - Dívida Ativa (2)
0 16.604
Variação Monetária Ativas Exercício do Poder Polícia (3)
3.127
2.484
Total
2.530 20.146
(1)
Despesas bancárias e atualização dos títulos a receber de
assistência médica.
(2)
Multas e juros recebidos quando do pagamento das multas
ambientais inscritas na Dívida Ativa do Estado.
(3)
Atualização Monetária do estoque de multas ambientais inscritas
na Dívida Ativa do Estado.
18 Remunerações Pagas aos Administradores
Valores Número de Membros
2019 2018
2019
2018
Conselho de Administração
625
348
10
9
Comitê de Auditoria (*)
418
204
3
3
Conselho Fiscal
260
191
5
4
Diretoria
1.431 1.419
5
5
Total
2.734 2.162
23
21
Nota: Na composição do Conselho de Administração foi observado o
limite mínimo de 25% de Conselheiros Independentes, sendo que um
deles é coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário, onde foi
registrada sua remuneração.
(*) O Comitê de Auditoria foi instalado em junho de 2018.
19 Cobertura de Seguros
A Companhia mantém cobertura de seguros contra incêndio, raio,
explosão, transportes nacionais e internacionais e riscos diversos em
montantes considerados suficientes pela Administração, para cobrir
eventuais sinistros.
20 Instrumentos Financeiros
A Companhia participa de operações que envolvem instrumentos
financeiros, todos registrados em contas patrimoniais e que se
destinam a atender as suas necessidades de gerenciamento de
disponibilidades. A administração desses instrumentos é efetuada por
meio de definição de estratégias e estabelecimento de sistemas de
controles. Os instrumentos financeiros encontram-se registrados em
montantes, não superiores aos seus valores de mercado.
21 Saldos e Transações com Partes Relacionadas
Em observância a Norma Brasileira de Contabilidade - Geral - NBC
TG 05 (R3), a Companhia informa que existem transações com partes
relacionadas, com Órgãos e Entidades do Governo do Estado de São
Paulo, principalmente com a Secretaria de Infraestrutura e Meio
Ambiente - SIMA, a qual a CETESB está vinculada.
a) Remuneração dos Administradores
Os montantes registrados no grupo “despesas gerais e
administrativas” referentes remuneração dos membros da
Administração da Companhia estão demonstrados na nota
explicativa nº 18. A fixação da remuneração, das gratificações, dos
benefícios e das demais vantagens foi estabelecida pelo Conselho
de Defesa dos Capitais do Estado - CODEC, pela Deliberação nº 1,
de 29/04/2019, com vigência a partir de 01/05/2019, disposições a
serem observadas pelas empresas nas quais o Estado é acionista
controlador.
b) Transações com Partes Relacionadas
A Companhia aplica multas ambientais conforme legislação
vigente, e até o exercício de 2019, efetuou a contabilização, pelo
regime de competência, das multas inscritas na dívida ativa do
Estado, as quais estão refletidas nos subgrupos de Contas a
Receber Dívida Ativa - Ativo Circulante e Não Circulante.
c) Serviços Prestados por Partes Relacionadas
A Companhia apresenta abaixo, os saldos em aberto referentes
aos serviços prestados, de forma continuada, por partes
relacionadas, registrados na rubrica “Despesas Gerais e
Administrativas”:
Empresas
2019 2018
SABESP - Utilidades
40
68
PRODESP - Serviços Prestados
22
38
IMESP - Serviços Prestados
9
27
A título de informação, declaramos que parte do Imóvel da Sede da
Companhia é utilizada pela SIMA - Secretaria de Infraestrutura e
Meio Ambiente e pela Fundação para a Conservação e a Produção
Florestal do Estado de São Paulo, assim como parte dos Imóveis
das Agências Ambientais é utilizada pela SIMA.
Em relação à ocupação do Imóvel da Sede, aproximadamente 24%
da área está destinada com instalações físicas, e pessoal vinculado
à SIMA; quanto as Agências Ambientais, cerca de 9% está
destinado ao pessoal e estrutura física pertencente à Administração
Direta.
Além disso, existe a cessão de servidores da CETESB para a
SIMA. Em 31 de dezembro de 2019, a CETESB possuía 139
servidores cedidos à SIMA.

PARECER DO CONSELHO FISCAL
Os membros do Conselho Fiscal da CETESB - Companhia Ambiental do
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e estatutárias,
procederam ao exame do Relatório da Administração, das Demonstrações
Contábeis referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019,
e à vista do Relatório dos Auditores Independentes - Sacho Auditores

Independentes EPP, de 18/02/2020, sem ressalvas, elaborado de acordo
com as normas de auditoria aplicáveis no Brasil, opinam que os referidos
documentos em todos os seus aspectos relevantes, estão adequadamente
apresentados, e, em condições de serem submetidos à Assembleia Geral
Ordinária para deliberação.
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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Aos Srs. Administradores e Acionistas da
CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo
Opinião
Examinamos as demonstrações contábeis da CETESB - Companhia
Ambiental do Estado de São Paulo, que compreendem o balanço
patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações
do resultado, das mutações do patrimônio líquido 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, as demonstrações contábeis acima referidas
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição
patrimonial e financeira da CETESB - Companhia Ambiental do Estado de
São Paulo, em 31 de dezembro de 2019, 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
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 Entidade, 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.
Ênfase
Conforme nota explicativa 12 “c”, sobre o processo relativo à fiscalização
da Secretaria da Receita Federal, em 27 de setembro de 2018, o órgão
emitiu Auto de Infração e Termo de Ciência de Lançamento e de
Encerramento Parcial do Procedimento Fiscal nº 081.9000.2016.01291,
contra a Companhia, relativo à CSLL no montante de R$ 26.249.038,52
(vinte e seis milhões, duzentos e quarenta e nove mil, trinta e oito reais e
cinquenta e dois centavos), sendo que a administração, através de seu
Departamento Jurídico, ingressou com Pedido de Impugnação de ambos
os Termos na esfera administrativa, questionando o valor arbitrado da
contribuição. Nos termos do Acórdão nº 16-86.301, proferido em
14/03/2019, pela 10ª Turma da DRJ/SPO, a impugnação foi julgada

procedente em parte, mantendo o crédito tributário no valor originário de
R$ 3.548 mil, cujo valor atualizado em 31/12/2019 era de R$ 5.175 mil.
A Companhia interpôs recurso voluntário ao Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF, o qual aguarda julgamento. Em 31/12/2019, o
Departamento Jurídico da CETESB - Companhia Ambiental do Estado de
São Paulo, manteve a classificação desse processo como perda possível.
Nossa opinião não está ressalvada sobre este assunto.
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.
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 com
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 obtemos 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.
Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria
para planejarmos procedimentos de auditoria apropriado às circunstâncias,
mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos
controles internos da Entidade.
• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a
razoabilidade das estimativas contábeis 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 Entidade. Se concluirmos que
existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de
auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis
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.
• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das
demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações
contábeis 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 planejado na época da auditoria, que não
foram apuradas deficiências significativas nos controles internos.
São Paulo, 18 de fevereiro de 2020
SACHO - AUDITORES INDEPENDENTES
CRC - 2SP 017.676/O-8
HUGO FRANCISCO SACHO
CRC - 1SP 124.067/O-1
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