
A Companhia:

A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo - CETESB é a agência do Governo do Estado 
responsável pelo controle, fiscalização, monitoramento e licenciamento de atividades geradoras 
de poluição, com a preocupação fundamental de preservar e recuperar a qualidade das águas, 
do ar e do solo.
Edificada nessas bases, a CETESB tornou-se um dos 16 centros de referência da Organização 
das Nações Unidas - ONU para questões ambientais, atuando em estreita colaboração com os 
184 países que integram esse organismo internacional. Tornou-se, também, uma das cinco 
instituições mundiais da Organização Mundial de Saúde - OMS para questões de  
abastecimento de água e saneamento, além de órgão de referência e consultoria do Programa 
das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD, para questões ligadas a resíduos  
perigosos na América Latina.
Uma organização centrada na defesa da saúde pública e na proteção do meio ambiente, 
dotada de um corpo técnico e instrumentos administrativos e tecnológicos capazes de prevenir 
e controlar os problemas decorrentes da poluição ambiental e, assim, contribuir para o 
desenvolvimento social e econômico sustentável do Estado de São Paulo.
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Estratégia:

Missão: 
"Promover a melhoria e garantir a qualidade do Meio Ambiente no Estado de São Paulo, 
visando ao desenvolvimento social e econômico sustentável"

Política da Qualidade:
“Compromisso com o aperfeiçoamento contínuo de seus serviços para cumprir com 
excelência sua missão”.

Áreas de Atuação:

Em seu horizonte de atuação, delineiam-se objetivos como:
• viabilizar o atendimento dos padrões de qualidade ambiental no Estado, em  
conformidade com a legislação vigente;
• organizar e colocar à disposição da sociedade dados e informações sobre a qualidade 
ambiental e as fontes de poluição no Estado;
• desenvolver indicadores e monitorar o desempenho nas diversas áreas de interesse 
ambiental;
• estabelecer e desenvolver parcerias e convênios de cooperação técnica, científica e 
financeira com entidades públicas e privadas, nacionais e internacionais, para 
atualização do conhecimento científico e tecnológico.

Para alcançar esses objetivos, a CETESB mantém as seguintes atividades, em caráter 
permanente:
• licenciamento e fiscalização de fontes fixas;
• fiscalização de fontes móveis;
• monitoramento da qualidade do ar, das águas superficiais interiores, das águas 
subterrâneas e da balneabilidade das praias, inclusive as interiores.

E a seguinte estrutura:
2.037 profissionais, sendo 1.238 de nível universitário/gerencial, 713 de nível médio 
(técnicos e administrativos) e 86 operacionais. 

Está organizada em 3 Diretorias e a Presidência, 57 Agências Ambientais distribuídas 
no território do Estado de São Paulo e 1 Setor de Atendimento Avançado  
(Poupatempo).

Informações Relevantes  - Exercício 2010

Coordenação dos projetos Licenciamento Unificado, Lixo Mínimo, Onda Limpa, Esgoto Tratado, Desmatamento Zero e Respira São Paulo.
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 1. SITUAÇÃO PATRIMONIAL  R$ mil % R$ mil % R$ mil %
Ativo Circulante 87.579              19,1% 73.187             15,5% 97.087            18,6% 32,7%
Ativo não Circulante: 370.675           80,9% 398.111           84,5% 424.227         81,4% 6,6%
 Realizável L. Prazo 289.759               63,2% 316.698                67,2% 335.214               64,3% 5,8%
 Investimentos 10                         0,0% 10                          0,0% 8                           0,0% ‐20,0%
 Imobilizado 80.399                 17,5% 80.912                  17,2% 88.500                 17,0% 9,4%
Intangível 507                       0,1% 491                        0,1% 505                       0,1% 2,9%
TOTAL DO ATIVO 458.254           100,0% 471.298           100,0% 521.314         100,0% 10,6%

Passivo Circulante 108.031           23,6% 99.386             21,1% 104.273         20,0% 4,9%
Passivo não Circulante 29.416              6,4% 19.587             4,2% 13.455            2,6% ‐31,3%
Patrimônio Líquido 320.807           70,0% 352.325           74,8% 403.586         77,4% 14,5%
TOTAL DO PASSIVO 458.254           100,0% 471.298           100,0% 521.314         100,0% 10,6%

 2. LIQUIDEZ
Liquidez Corrente 0,81                  0,74                 0,93               
Liquidez geral 2,75                  3,28                 3,67               

 3. RESULTADOS DAS OPERAÇÕES
      Receita Líquida 265.774           100,0% 293.047           100,0% 317.928         100,0% 8,5%
      Custos Operacionais (146.272)          ‐55,0% (177.538)          ‐60,6% (206.448)        ‐64,9% 16,3%
      Lucro Bruto 119.502           45,0% 115.509           39,4% 111.480         35,1% ‐3,5%
      Despesas Operacionais  (101.715)          ‐38,3% (87.448)            ‐29,8% (62.557)           ‐19,7% ‐28,5%
      Lucro Antes do IR e CS 17.787              6,7% 28.061             9,6% 48.923            15,4% 74,3%
      IR e CS s/ o Lucro ‐                    0,0% ‐                    0,0% ‐                  0,0%
      Lucro Líquido 17.787              6,7% 28.061             9,6% 48.923            15,4% 74,3%
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