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RELATÓRIO DE REVISÃO DAS INFORMAÇÕES INTERMEDIÁRIAS 
 
Aos 
Acionistas e aos Conselheiros da 
CETESB – COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO 
São Paulo – SP 
 
Introdução 
 
Revisamos as informações contábeis intermediárias da COMPANHIA DE 
AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (CETESB), referente ao trimestre 
findo em 31 de março de 2021, que compreendem o balanço patrimonial e as 
respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das 
mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de três 
meses findo naquela data, incluindo as notas explicativas.  
 
A administração da Companhia é responsável pela elaboração das informações 
contábeis intermediárias de acordo com a NBC TG 21(R4) – Demonstração 
Intermediária e com a norma internacional IAS 34 – Interim Financial Reporting, 
emitida pelo International Accounting Standards Board (IASB). Nossa 
responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre essas informações 
contábeis intermediárias com base em nossa revisão.  
 
Alcance da revisão  
 
Conduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras e internacionais 
de revisão de informações intermediárias (NBC TR 2410 - Revisão de 
Informações Intermediárias Executada pelo Auditor da Entidade e ISRE 2410 - 
Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of 
the Entity, respectivamente). A revisão de informações intermediárias consiste 
na realização de indagações, principalmente às pessoas responsáveis pelos 
assuntos financeiros e contábeis e na aplicação de procedimentos analíticos e 
de outros procedimentos de revisão. O alcance de uma revisão é 
significativamente menor do que o de uma auditoria conduzida de acordo com 
as normas de auditoria e, consequentemente, não nos permitiu obter segurança 
de que tomamos conhecimento de todos os assuntos significativos que poderiam 
ser identificados em uma auditoria. Portanto, não expressamos uma opinião de 
auditoria. 
 
Conclusão sobre as informações contábeis intermediárias 
 
Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos 
leva a acreditar que as informações contábeis intermediárias acima referidas não 
foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com a NBC TG 
21 (R4) aplicável à elaboração de Informações Trimestrais (ITR). 
 



 
 

 

Ênfase 
 
Transações com partes relacionadas  
 
Conforme descrito na nota explicativa nº 20 “c”, a Companhia mantem 
transações com seu acionista controlador o Governo do Estado de São Paulo e 
com empresas/entidades a ele relacionadas. Possui empregados afastados - 
prestando serviços na Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente - SIMA, 
cujas despesas com salários, encargos sociais e benefícios estão registradas no 
grupo “Despesas Gerais e Administrativas”, pelo montante de R$ 8.786 mil em 
31 de março de 2021 (R$ 9.173 mil em 31 de março de 2020. Destacamos que 
a nota explicativa citada descreve outras transações com partes relacionadas 
sendo que algumas não envolvem valores monetários. Nossa opinião não 
contém modificação relacionada a esse assunto. 
 
Outros assuntos 
 
Valores correspondentes 
 
As informações contábeis intermediárias da Companhia para o trimestre findo 
em 31 de março de 2020 e as demonstrações contábeis da Companhia para o 
exercício findo em 31 de dezembro de 2020, apresentadas para fins de 
comparabilidade, foram examinadas por nós e emitimos relatório em 18 de 
novembro de 2020 e em 17 de março de 2021 respectivamente, com opinião 
sem modificação sobre essas demonstrações contábeis. 
 
 

São Paulo, 24 de maio de 2021. 
 
 

RUSSELL BEDFORD BRASIL 
AUDITORES INDEPENDENTES S/S 

2 CRC RS 5.460/O-0 “T” SP 
 
 
 
 
 

Roger Maciel de Oliveira 
Contador 1 CRC RS 71.505/O-3 “T” SP 

Sócio Responsável Técnico 
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CETESB GOVERNODOESTADO 1= : •• __ • 

Informações-Trimestrais. em 31 de Março de 2021 

BALANÇOS PATRIMONIAIS 
Em 31 de março de ·2021 a 31 de-d~zempro de 2020 
(Em milhares de reais) '. 

ATIVO 

CIRCULANTE 'I 

...... .................. .................................... .................. ...... ................ .......................................................... .... , 
/ 

Equivalentes de Caixa - Recursos Próprios (nota 04) 

:: ::$.:q~:~y.~:~~:~~~:~::~~::º:~i~~::~::!3.~~:~~~~~:yi:~~~:~~:ª~:~jh?!.~::~~T:::::: 
Clientes e Outras Contas a Receber ............ ........ ........................................ .. ........... .......... ....... ................................... ............................ .......... 

... ~.~~.~~.~~.~~.~~9.~ ... ~ ... ~.~P.!.~~F~~P~ ........................................................ ............... ... . 

.... I.~P~.~.~g~ .. ~ ... ~.~~.~P..~~~T .... , ............. ................ : .......... ... .......................................... ...... . 
Parcelamentos a Receber (nota 05) • · .. Vai·ore·s··ii"·R·ecehe·r .. ~· · 'i5fvida .. Ãth/a· .. ·(;;t~·· ·06) ............ .. ......................... .. 

.. .......... ...................................................... .. ........................................................ ......... ..................... .. ....... 
Estoques. . .... ........ , ........................................................ .. .. ....... .. ............ .................... .......... ........... .. ..... ........... ~ ...... . 

.... º~.~.P.~.~.~~ ... ~.~.~r..~.!.~.~~ ... ?.~!;l.~~.~.~~ .. ............. .... ...... ...... ............ .. ,' ...... ............. .... ...... .. 

NÃO CIRCULANTE I 

.. REALi"iAvE"L"j\ .. LONáó .. é·RAio ........ ' ................ ............ · ~ · .. · ............ ...... ...... . 

.................................. .................................................. .... ............................ .............................................. ' 

...... ~.e::p~~.i.~.~~ .. ~.~.e..i.~! .~!.~J~?~~ ... !.~L .................. ...................... .................. .... ........ .. .... . 
Adiantamentos a Empregados .-

.... ·párcéiàri'i·Eú,fos .. a .. ·Re·êebe·r .. (nota· .. 05r .. ·~ .... · ...... · .... ................. .... ............... .. 

.... Váiore'S' .. a .. Re:ce"be·j<" ""[5i"\/idá·Ãíhiá"(nofa· .. Oti")" ...... · .. · .... ........................ .. 

Impostos a Recuperar -..................... , .......................................... ............... ............. ................ ............. .. ............................... .. ...... . 

IMOBILIZADO (nota 07) ..... ..... ..................................... ... : .. ........... , ........... ...... : .... .... ........ ..... ::; ...... ........ .. .......... .................... .. .... .. .. 

.. ~ .~.!.~~.~.!Y..~.~J~.?~~ ... ~.~L .. ............ .... .............................. .... ........ ...... .. , .......................... .. 

·31.03.21 

128.241 
( 

60.767 .. ................. ............... 
18.109 

279 
3.755 

140 
42.351 

1.766 
703 .................................. 
371 

233.522 

111:.49_5 
10.344 
2.776 ........ .. .. ............... .... ... 

12.295 
90.832 

1.248 

114.273 

I 

1.754 

TOTAL 361.763 
0 .0 ••• • • • • • • 0 . 0. ' . . . ... . .... .. . .. . .. 0. 0 • • •••• ••• 0. 0 • • • ~ •••• • 0 .0 .... . . . . . . . .. ... . .. .. 0 .0 ••• • 0 .0 • • ••• • • • 0.0 . . . . ....... . 0 .0 . ~ .. . . . . . . .. . .. .. . . . . . . . . . . 0 . 0 . .. . .. . ... . .. . 

31.12.20 PASSIVO É PATRIMÔNIO LíQUIDO 

101.748 CIRCULANTE 

. 
'34,522 . .. y9..r.~.~.~.~~.9..~.~~Jf1.~.t~ ... 9.~/.. .. ~ ...... ...... ...... ...... .... .. ........ .. .. .. .. ........... ~ .... .. 
21.353 .......... ...... ..................... .. .~~.~~E~~.~ .. e:: .. ~.~.~.~.~.~~~.9.~~.~ .. ~ .. p..~.Q~.~Jf1.~t~ .... !9./.. .. ...... .. 

132 Impóstos e Contribuições a Recolher (nota 11) 

2.397 .. AcÜa·n"iamento·s .. de .. ·Co·nvênj"os .. (~·~t~ .. 1·2·) ........ .. : .... ............ . 
............... ..... .. ................................................................................. ...... ... ...... .............. ... .. 

106 Adiantamentos de Clientes ................... ... ............... . .................................... ........................................................... ., ................................ ....... -

.. .... ..... ~-º:.~.º?.. . .. .. ..-º.~~r..~.~ .. º-~~~~.~ .. ~ .. P..~JH~L ................... .. ........... .......... : ............ ........... .. 

. ............ .. ~.: .. ~ .. º? ....... - ~ .. p. .~.~y.!.~.~.?P~.~~ . -º.9.~.~.i.~~.~.~.~!.~.~ .. (~.?.~~ ... !~) ............ ............... . 
661 
570 

234.111 

115.106 
9.939 
2.883 ....... ............... ... ............ 

11 .265 
89.654 

, 1.365 . 

-
2.179 

335.859 

/ .. 
NÃO CIRCULANTE 

..... ! .~.P.g~~~.~ ... ~~.~.~.':Y..~~ .. 9.~ .: !3.~~y..~!.i.~.ç.~~ ....... .. .......... ............. . 
Adiantamentos de Convênios (nota 12) ... .......... ............................................. ............ ................................. .................................. 

..... p.r.~y.! .~.~9. .. P~·~·~ .. ·ç·?·~~~·~~·~~g·!~·~ .. f~?·~~ .... !~L .. ........ .... ........ .. 
PATRIMÔNIO LíQUIDO 

Capital Social (nota 14a) . 

::Aç:~~:~: :~~::t.~:~:?~:f.~:~i~J :~X: : : :: : :: :: ::·: : : : : : :: : ::::: :: :: : : : : : ::: : : : : :::::::: :~: :: : ::: ::: 
Reservas de Capital (nota 14b) 

: : :~:~~:~~~:~: :ª~: :~~:~y.:~H~9.:~~::r~;?i.~:J~:~:L:::: : : : :: :: :: : ::: :: :: : : : ::: ::: :: 
.... ~.~.~r.g~ .. ~~.~.~~.I.~.~.~.~J~?~~.J.~~.L ........ ...... ....................... : .. ...... .. 

TOTAL .... ........... .............. ...... .. .. .................................................... ............................... ........... .... 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis intermediárias. 

31.03.21 

'92.071 

5.111 
48.248 
13.338 . . ............. ................ .. .. 
10.013 -..···· ...... '·· .. 30"7 .. · .. ·· 

1.856 
13,198 

37.471 

1.382 
8.096 .................................. 

27.993' 
• •• • •••• 1 . . .. . .. .. . .. . .. . . . .. . .. .. 

232.221 

31.12'.20 

106.908 

6.104 ............... ..................... 
42.106 ' ... ................... .... ... : .. .. ... ' 

19.556 
13.260 

301 

........ .. .... ~.:.?1.º ....... 
23.811 

36.613 

1.401 ' 
8.093 . .................. .. .. ............ . 

27.119 

192.338 

169.577 169.577 ... ........ ..... .... ........ .. .... ........ ... .......... ...... ... ........ 

....... .. ....... .. .... üt ..... .... ... ............ j.~.L . 
3.834 3.834 

18.868 . 18.928 
0. 0 • ••• •••• •• • •• •• • • • • ~ • •• 0 .0 .. . .. ............ .................. ...... 

39.943 . O 
.... ................................ 

361.763 335.859 

. < 
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CETESB GOVERNO DO ESTADO I ~:.:::::..._ 

'Informações Trimestrais em 31 de Março de 2021 

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS 
Em 31 de março de 2021 e 31 de dezembro' de 2020 
(Em milhares de reais) 

, RECEITA DE SERViÇOS E VENDAS 

... ?, .~.~y'~.~.ç~9. .. ~.~ .. º.~.~.~~.i.9. ... " ... :.: .. : ............................................................................. . 
ExerCício do Poder de Polícia Delegado . 

:: :Y.~:6ª:~::ª:~::§'~iY.i9.~~::~::p.i~~:~~~~::::::: :::::: :::: ::::::::::: :::::: :::::::::::::::: :: :::::::::::::::::: 
Deduções 

•••• ••• ••••••••••• • • ••••••••••••••••••••••••• •• •••••••• • ••• # •••••••••••••• • ••••••.•••• • ••• ••• •••• •••••••••••••••• • •••••••••••••••••••• •••• • • •••••••••••• , ••• 

TOTAL RECEITAS LIQUIDAS ' _ . ............. ............................................................................................................................... ~ ......... .... . 
. . I 

CUSTO DOS SERViÇOS E PRODUTOS 

nota 

15 

VENDIDOS E SUBVENCIONADOS 16 

LUCRO BRUTO 

DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS , . . 
..... º~.~P~.~.~.~ ... ~.9.~!.~.!~~~~~!y.~.~ ...... , ..................................... .. ............ :..................... 16. 

..... º~.~P~.~.~.~/.!3~y.~.~~.~9. .. ~.~ .. P..~~y..i.~.~9. .. p! .. º~~.9.!~9..~ ............................. .. 

............ 9.~ .. ~.i.g~.~~.~,Ç.~9. .. º.~y!~g~~ .. ~ .. º.~y.!.~.~ .. A~.~y.~ .................... , ................. .. 
Outras Despesas e Receitê;ls Operacionais 17 

RESULTADO OPERACIONAL ANTES 
DOS ENCARGOS FINANCEIROS 

ENCARGOS .FINANCEIROS LíQUIDOS 
•••••• •• • • •••••• 0 •••••• • •• • ••••••• • •• •• •• 0 ' 0 •• ",. ~ •••••• 0 ••••• ••••••• •• • •••••••••• •• •••• •• ••• • •• • • •• o •• o, ••• ••••• •••••••• ••• •• •• ••••••• •• •••• ••••• • • •••••• 

LUCRO/PREJuízo DO EXERCíCIO 

LUCRO/PREJuízo POR LOTE DE MIL AÇÕES DE CAPITAL 
. . 

18 

r 

31.03.2021 31.03.2020 

. . 46.966 51.730 ......................................... . ....................................... . 
84.064 52.295 ......................................... 

1.664 1.445 ......................................... . .............. ......................... . 
(5.263) . (4.023) 

127.431 - - 101.447 

... , .. ........... (!.~.:?~ºl . . . ................ (~.º:.~.~.~1. 

21.104 . 

. ................ (~?:.?.?.~).. . ................. (~.?:.??~} . 

1.500 984 ...................................... ... ... ~ .............. •...................... 
12.057 1.773 

................. (?.~ .. :!..~.!.>... (35.496) -.. .... ........... , ....................... . 

29.174 (14.392) 

3.530 658 ...................... .................... ~ 

,32.704 (13.7~4) 

R$5,78 (R$2,43) 

As notas explicativas são parte integrante das demonstraçõ~s contábeis intermediárias. 

( 
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-' . 
' \ Informações Trimestrais em 31 de Março de 2021 

.DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO 'PATRIMÔNIO LíQUIDO -
Em 31 de março de 202~ a 31 de dezembro de 2020 . 
(Em milhares de reais) 

~ 

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 

Re'alização das Reservas de Reavaliação 

Diferimento da tributação sobre Reservas ............. ~ .......................................... .................................................................... . 
Prejuízo do Período 

. .. . . . ...... . ..... . ........ . .. . .............. . ...... . . . .............. . .. . .. . ..... . . .. .. ... . ...... .. ............. ! .......... . 

'SALDOS EM 31 DE MARÇO DE 2020 

SALDOS EM, -31 DE DEZEMB~O DE 2020 ..................................................................................................... -;- .... .. ............. .. . 

Realização das Reservas de Reavaliação . 
.................. ..,. ....................................................................... ................................ . 

Diferimento da tributação sobre Reservas ................................................................. , ................................................. .. ........ . 
Resultado Exercícios Anteriores: .......................................................................................... ; .................... ............ . 

Compensação Encargos Previdenciários . 
',.,"',. " .. ,;', .. ,"", .. " .. ,.,',.,;, ..... " .,,"'" ."" ". , .. ,." , ... "" " , .... "" ........ ,." .... , ....... ,.,,,,, , .,, 

Lu~ro do Penodo / 

Capital 

Social 

169.577 

1.69.577 

169.577 

Ações em 

Tesouraria 

-..... ..... .. .......................... ~ ... 

, , 

Reservas 

de Capital 

7.698 

Reservas de 

Reavaliação 

19.165 

(60) 
.. •• ' •• 0 . . .......... : ......... .. ... I ... . .... . .......... . ... .. .. . ... . .... . .... . 

. ....................................................................... ......................................... . 

(1 ) 7.698 . 19.105 ========= 

. (1 ) 3.834 18.928 

(60) . 

. ................. ::,. ..................... .. 
I 

Lucros 

ou Prejuízos 

Acumulados 

78 ..................................... 
(13.734) 

(13.656 ) 

, .. "\" .. ".". ,." " .. "",,,,,. , ,, 

78 

7.161 

32,704 .............................................................................................................. ~ ............ . .. ......................................... -, ....................... ............. . 

(1 ) 3.834 18.868 39.943-

As notas explicativas são parte integra'nte das demonstrações contábeis intermediárias. 

Total 

196.439 

(6Ó) 

. 78 . .............................. . 
(13] 34) 

182.723 

192.338 

(60) 

78 

7,161 

32,704 
, -. .. ... .. ....................... . 

232.221 
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Informações T.rimestrais em 31 de 'Março de 2021 
.. 1 ~ • 

DEMONSTRAÇÕE$ DOS FLUXOS DE CAIXA 
Em 31 de março de 2021 a 31 de dezfiJmbro de 2020 
(Em milhares de reaif!J 

Fluxo de Caixa 'dàs Atividade~ Operacionais , 

Lucro/Prejuízo do Exercício ............................................... .... , ............................................... ............... ....... .............. .. ....... ... .................................... ............................ . 

.. ; .............................. ................................. ......................................................................... , ........ .. ... ..... ...... ....................................... : .. .... . 

Variações no Ativo Circulante e Não Circulante 

31.03.2021 

32.704 

::::::::Aª~:.;r.:0:~â~~;~::[~:ri~~~:ª~::~~:~~::: : :: : ::::: :::: :: :::: ::::: : ::~:::: :: ::: :::;:::: :::: : ::::::::::: : ::::::::::: :: ::::::::::::: ::: : : :::::::::: :: : :::::::::: ::: ::: ::::Xf~:~$.~}; 
" " ' " ..! ,~P9.,~~9.,~"~'"~~~,~.P~E~~" ", '' ''''''''''''', :,, '' '''' '' '""""" :""""": """""", ,,,, ,,,, ,, ,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, , ,,,,,,,,,""',,','"''''' ''''''' '' ' , :"" ,: "" " ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,{~,D, 

: :::: :: :'V:r.~r.~:':]:~~~~~:;'~i:;:~~@.~:A~~y.~::::: :: :::: ::::::::::::: : : :: : :: ::::: ~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::: :: :::::: :::::::::~:::::::::::::: '::::::::::::::::::::d4$jjJ: 
"""",~,~,~9,9~,~~"""""""""""""""""""".,~""""" " """"""""" """""""""""""""""",:""""""" """ """ " """"""""""""""""""" """""""""""""""j~ª} 
"":""P~,~P~~~,~" ,~,~,~~Ç,(1:;!9",§,~g,~,in.t.~""":" ",, ,,, :"""""""""""""""""""""":~ """""""", :"""""" "",.,,",,.,,""",,." ,, " \ "."""""""""""""""?,º,º,, 
""""-º~P~~!,~9,~"~~,~~!,~,~,!Y,~!~""."""""""."""""""",,,,",:"""""" ""'",, " " "" " "" """'"",, " """ " "" " ", ,,:,, " " " """ " "" " " " " " ,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,, ,,(4-º,~1 
",,,,,ª,~,~'~g~~,!,, ,,,,,,,,,,,,,,,,, : ,,,,,, ,, ,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, : ,,,,:,,,,,,,, """ """"""""""""""""""""""""" """."."""" .""""""", ;""""""""" """""""""JF,:.!~~J. 
Variações no Passivo Circulante e Não Circulante / 

""""E9,~~~,q,~gg~~,~" , :""" . " . " . """""." . " " " , : """""""" :,, """""""""""""""""""""" " " "" ".""""".".""'"" " """""""""",,""" 
"""",§,~!~,~!9,~",~"~~,~,~n,~~~,ç,9.~.~"~"e~,g~,~" ",, ,, ,: """""""""" """" " """"""""""""""""""""""'~ """".,,""""'" 
"""",!~P9.,~~9,~"~" ,º-9.,n,~,~,!~,~,!ç~,~~"9.,,R,~g9.,I,h~r,," " """:,:" "" "" """"""" """"""" """"""""." . """""""""" """,, 

Adiantamentos de Convênios 
""""Ãdianta'n"ento's'd'e"c'iie'ntes""""""""""""'~"""""""""" """""""""""""'"''''''''''''''''''.'''''~''''''''''''''''''~ '''''' ''' 

, :::::::::ºÚk?~ ::ç9.:6i~~::~::p.~:9.~:~: ::::::::::::::::::::::::::::::::: : : :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::: ::::::::::::::::::::::::::: : ::::: : :::::::::::::::::::::: :::: 
"""" ,! ,~P9.~~9,~".~,~~~,~~~"g,~"!3~,~'y'~.I,!~,ç,~9."." """",,""""""""' ~""""""""""""""" ,,:,,"" """"""""""""""""" 

- Subtotal 

::ç~~:~~::Ç(q:~~~:~::9~i.~:~~:::p~i:~~::A~:~y.~~:~:~:~:~:::º:p:~:~~:~:~ :~~~:~~:::::::: : : : : ::::: ::: :::::: : :: :: 
Atividades de Investimento 

""""A..9~,i,~!ç~g"~~"A.~,iyp"!,~g,~}! ,i,t.9.gg,,~~,,Ç,~,~~9,,""""""""""'"''''''''7''''''''''' '''' '''''' '' '''''' '' '''''''''''''''''''''''' 
"ç,~, ~,~~."~~q.':I.!.~,~",~,~,~",~~,!y',!~,~,~,~,~,,,~~..!.~'y',~,~~~,~~ ,~,~~~"""""":" : """""" , : . """"" . ",,.,,, 
Atividades de FinanCiamento 

"""",!?,~~,~J~g~~,!~g~"~~"ºg~,ç,~9."""""""" """":, : "",,,,,,, """." """"""",,,: ,,,, :,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,, 
"ç,~, ~.~~~".~~q,':I,~,~~",~,~~",~~,!y',!~,~,~,~,~",~~",~.i,~,~,~,~,!~,~,~,~,~,~,~""".""""""""" """"""""", 
"cap'iia'j"'c'irci.i'ante',"jjq'lj'i'do""""""""""""""""""'"""" ""p """"."."" " ' " """" " " " """" "",," """".""""" 

"",~~,I,~?",~ ,~,~~~,~ ~ "~,~,,,<?~,i,~~,,~,,§g,~,~y',~~~,~,~~~"~~",<?~,i,~~""""""""", ,,,, , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,, ,, ,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,, 
Saldo Final de Caixa e Equivalentes de Caixa 

, ............. ................. ........ .......................................................................................................... ......................... ......................... , .............. . 
I ................................. ... ................ .. ..................... .. .............. .: ......................................................... ............................... ................................ . 
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Notas Explica'tivas da Administração às informações trimestrais - Trimestre 
. findo em31 de março çte 2021 ' . 

(em milhar:es de Reais, exceto quando i,ndicado de forma diversa) 
, . 

CETESB - COMPANHIA AMBIÉNTAL 'DO ESTADO DE SÃO PAULO 

1. Considerações Gerais 

1.1. Contexto Operacional 

A CETESB, com sede na Avenida Professor Frederico Hermann Jr., 345 - Alto de Pinheir.os - São 
Paulo ":" SP é uma empresa pública estadua,l, parte integrant~ da Adf!1inistráção Indireta do 
Estado de São paul'o, onde a F.azenda 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 riº 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, rio 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 Adeqüado dos Recursos Naturais - SEAQUA. A CETESB é regida pelas Leis 

I ,. J 

federais nº 6.404/76 fi nº 13.303/16, e aplica, no que couber, a Instru~ão nº 480, da Çomissão 
de Valores Mobiliários - CVM. 

1.2·Principais eventos ocorridos durante o trimestre 

. . 
a) Manutenção das medidas sanitárias de controle na propagação do COVID-19 

Com o avanço dos casos de contaminação, em consonância com o "Plano São Paulo", instituído 
pelo Decreto Estadual nº 64.994 de 28/05/2020, foram mantidas as medidas de distanciamento 
social com as práticas do teletrabalho e/ou 'revezamento 'de seus administradores, 
conselheiros, empregados, terceirizados, esta'giários, aprendizes, fornecedores, alunos, 
visitantes, clientes e demais envolvidos na operação da Companhia. Dessa forma, a Companhia 
manteve as reduções verificadas em 2020 QO grupo "outras despesas correntes", çomo por 
exemplo, em materiais,yiagens e aluguiis. ' .' ' 

, b) ~edução das receitas de subvenção para custeio 

As receitas de subvenção para 'custeio do ano de,2021 tiveram um~ redução em Cerca de R$ 24 
milhões em relaç'ão ao exercício de 2020, conforme Lei Orçam,entária Anual de 2021 - Lei 
Estadual nº 17.3Q9 publicada em 29/12/2020, redução refletida no cronograma m~nsal de 
desembolsos do Tesouro referente ao repasse desses recursos. . ( 

c) ~umento nas receitas de licenciamento 
~ I 

, I 

A arrecadação em licenciamento ambiental neste 1°. Trimestre teve um aumento de R$ 12.949 
mil qu~ndo comparada ao mesmo perí~odo do ano anterior, esta variação positiva foi basicamente , 
em decorrência da criação da. céllJla de inteligência, equipe multidisciplinar com a missão de 
revisar os proce~sos atinentes ao licenciamento ambiental. 
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d) Recebimento de receita da Taxa de Fiscalização Ambiental 

Em fevereiro houve o ingresso de R$ 15.776 mil referentes .à cobrança da Táxa de Controle e 
.' I. / '\ 

Fiscalização Ambiental, criada pela Lei Federal nº 1Ó.165/2000. Esta taxa é uma receita infra 
orçamentária arrecadada pelo Ibama ej po~teriormente, repassada para a Secretaria do Meio 
Ambiente e Infra Estrutura que transfere um percentua'l de 50% da' arrecadação para a CETESB. 
No primeiro trimestre de 2020, as entradas provenientes desta receita ocorreram somente a 
partir de maio. _ 

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis 

2.1. Declaração de conformidade e base de preparação 

As informações trimestrais da Companhia foram' preparadas tomando-se por base as 
disposições da Norma Brasileira de Contabilidade - NBC TG 2i (R4) - Demonstrações 
Intermediárias e estão em conformi~ade com a norma internacional de contabilidade - IAS 34 -
Interim Financiai Reporting emitida pelo International Accounting Standards Board (IASB). As 
Informações Trimestrais contemplam os requisitos mínimos de divulgação, bem como outras ' -
informações considera~às relevantes, portanto, não incorporam todas as notas e ' divulgações 
e~igidas pelas normas das demonstrações contábeis anuais por razão de redundância e, 
consequentemente, devem ser lidas em -conjunto com as Demonstrações Contábeis anuais de 
31 de dezembro de 2020. 

2.2. Moeda funcional e de' apresentação 

. ~ moeda funcional e de apresentação utilizada nas demonstrações contábeis da Companhia é 0 _ 

Real (R$) e estão expressas em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma. ' 
. . 

2.3. Uso de estimativas ~ premissas contábeis 

A preparação das demonstrações contáb'eis requer o uso de certas estimativas contábeis,. ás 
quais tem como base . fatores objetivos e subjetivos e o julgamento da Administração para 
determinação dQ valor adequaqo a ser registrado e divulgado pela Companhia. Como, devido 

- ao fato de se tratarem de valores estimados, -a liquidação das transações envolvendo essas 
estimativas podê resultar em valores divergentes dos registrados nas demonstrações contábeis, 

. assim, a Companhia revisa suas premissas e, consequentemente as ~stimativas constituídas, ' 
"cujos efeitos são reconhecidos no período da revisão. 
Nestas condições, as estimativas significativas constituídas pára as demonstrações contábeis no 
1º trimestre de 2021 foram: 

a) Estimativa para redução ao valor realizável de estoques 

Para constituição de. estimativa para redução ao valor realizável dos estoques são 
avaliados os itenS estocados de for.ma a identificar itens obsoletos' estocados, itens que 
possam ser específicos para manute~ção de' sistemas d~scontinuados,itens com data de 
validade expirada e itens de giro lento. 
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/ 

Se identificados ·itens nas condições acima, ao longo do exercício subsequente, passam a ,' .. , 

ser avaliadas as probabilidades de seu descarte, considerando as perspectivas de 
absorção do mercado, inicialmente na condição oJiginal e, em sua i",lpQssibilidade, na 

condição de inservível, e outros fàto~es que \ influenci~m uma possível ven.da e 
recuperação parcial de valor. ' 

b} Provisão para perda de valor recuperável dos ativos 
\ 

Em consonância co'm o normativo contábil, a NBC TG 01 (R4) que trata a matéria, os 
testes 'de recuperação dos ativos são realizados ao menos anualmente ou em períodos 
menores na oc~rrência de indícios / gatilhos internos ou extern'os que assim o 

determinem. ' 

Como a Companhia é tratada na concepçã0 de uma única ' Unidade Geradora de C~ixa -
UGC, considerando a aplicação dá abordagem do custo de reposição dos ativos, . 
ajustando-o medi~nte os efeitos do desgaste natural de utilização e da obsólescência, 
nãó se vislumbrou efeitos da pandemia do CaVID 19 neste sentido. A Companhia efetua 
testes periódicos visando à necessidade de ajuste a'o valor recuperável dos bens que 
compõem o imobilizado e intangível, não sendo identificados indícios de desvalorização 
significativa, colJsicrlerado as atividades estatutárias da empresa, utilizaçã~ do's bens e os 
grupos contábeis. '" 

, , 

c} Estimativa para perdas ~peradas em contas ~ receber de clientes, outros recebíveis e 
outros créditos 

A estímati~a para perd-as esperadas em contas a receber de clientes, outros recebíveis e 
outros créditos é constituída a partir da abordagem simplificada -da análise, que éonsiste 
em reconhecer a perda esperada do crédito, considerando as' seguintes evidências: i) 
indicadores de dificuldadé financeira; ii) início de cobrança extra ou judicial; iii) inscrição 

, dos devedores no Cadastro de Inadimplentes - CADIN e, por fim, i~) dificuldade de 
localização do devedor. 

d} Provisões para riscos trabalhistas, cíveis e tributáric;>s 

A Companhia é parte , em diversos processos judiciais e administrativos, sendo 
constituídas provisões -para frente aos ,riscos trabalhistas, cíveis e tributários cujos 

processos representem perdas prováveis e estão estimadas ' com' certo grau de 
-. •• J 

segurança, as quais podem sofrer alterações no futu r;o devido às mudanças rel!3cionadas 
ao andamento de cada ação: 
Tais provisôes são revisadas trimestralmente e ajustadas mediante alterações nas 
circunstâncias e premissas_que a determinaram, tais~€omo praz9 de prescrição aplicável, 
conclusões de inspeções f iscais I ou exposiç~es adicionais identificadas com base em 
novos assuntos ou decisões de tribunais. 

Nestas condiçõ,es, ~ reconhecimento, a mensuração e a divulgação dos ativos e passivos 
contingentes e as obrigações legais (fiscais e' previdenciárias) estão em conformidade ao 
período encerrado e foram efetuados de acordo com os seguintes critérios: 
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Ativos contingentes: não são reconhecidos nas demonstrações contábeis, exceto 
quando da existência de evidências que propi~iem a garantia de sua realização, sobre as , 
quais não cabem mais recursos; 

Passivos contingentes: a determinação da provisão necessária' para estas contingências 
_ é feita após análise de cada ação e com base na opinião dos assessores legais da 
, Companhià : Em observância ao disposto na Norma Brasileira de Contabilidade - Geral -
I NBC TG 25 (Ri), os passivos contingentes são provisionados quando as perdas forem 

I 

avaliadas como prováveis e os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente 
segurança,. Os passivos contingentes avaliados como de pérdas possíveis são, somente 
divulgados, e os passivos não mensuráveis com suficiente segurança, e classificados 
como de perdas remotas não são provisionados, 

e) Normas e interpretações novas e revisadas 

Até 31 de março de 2021, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC não publicou novos 
pronunciamentos, apenas as revisões de pronunciamentos técnicos nº 15/2020 e nº 16/2020, 
apresen'tando alterações nas NBC - Normas brasileiras de contabilidade, CPC 06 (R2) NBC TG 
06(R3) - Arrendamentos, foi revogada a partir de 1º/01/2018, CPC 39 - instrumentos 
financ~iros: apresentação, CPC 40 NBC TG 40 (R3) - Instrumentos financeiros: evidenciação e 
CPC 48 - Ins,trumentos financeiros, sendo seus 'reflexos observados e aplicados no que coube à 
Companhia. 

f) Aprovação das Demonstrações Contábeis 
\ 

Estas Demonstrações Contábeis foram aprovadas pela Diretoria COleg,iáda da Companhia em 24 
de maio de 2021. 

3. Principais Práticas Contábeis 

f!'.s principais práticás contábeis apl,iéadas na preparação das demonstrações contábeis ~stão 
informadas a seguir, as quais foram aplicadas de modo consistente comparativamente ao 
exercício anterior. 

a. Caixa e Equivalentes de Caixa 
Eq~ivalentes de caixa correspondem a.depósitos bancário,s e aplicações finanCeiras .de curto 
prazo, mantidos pela Companhia com a finalidade de atender a compromissos de custeio de 
curto prazo e não para investimentos e outros afins (nota explicativa nº 4). 

b. Estoques 
Os estoques da Companhia são destínados à manutenção e aos laboratórios. Estão 
registrados pelo custo médio de aquisição ou produção, não superiores aos valores .de 
realização. 

c. Depósitos Judiciais'e Recursais 
Depósitc?s recursais são desencaixes compuls,órios exigido.s para a interposição de recursos 

, . 
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processuais, cujo valor, em caso de confirmação da condenação, pode ser descontado do ' 
crédito do reclamante ou devolvido à Companhia no !inal do processo. 

Depós}tos judiciais são efetuados com o objetivo de garànti~ a efetividade da <;Iecisão 
judicial, antecipadamente à finalização da respectiva ação, em casos de cumprimento 
provisório de sentença pela parte vencedora. Também são feitos com ' o fim de garantir o 
juízo para apresentação de impugn'ação ao ' cumprimento de... sentença ou ' oposição de 
embargos à execução, sendo acompanhado pela Companhia seu desdobramento até o final 
da ação. Em -tôdas as hipóteses, o valor é por ela so"erguido"na proporção do êxito obtido. 

Po.r sua vez, os registros contábeis são mantidos em . valor original mediante o fato dos 
rendimentos 'por si produzidos sujeitarem-se à condição suspensiva, num ambiente de 
i,ncerte?a 'acerca do fluxo de benefícios ' e~onômicos ' futl;lJos, reco~hecidosem resultado 
quando de possível reversão àACompanhia. 

Os valores por natureza' da ação e respe.ctivos montantes estão demonstrados na nota 
explicativa nQ 13. " 

. d. Imobilizado • I 

Demonstrado ao custo de aquisição, acrescido dos valores de reavaliação sobre os imóveis, 
realizada anteric:>rmente ao advento da Lei nQ 11.63~/07. 

A Companhia adotou o valor residual reavaliado em 31/12/2003, como novo valor de custo 
dos (móveis (terrenos e benfeitorias). ' A parcela relativa à realização da reserva de 
reàvaliação referente aos i~óveis, 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. 

e. Ativo Intangível 
O ativo intangível representa ativos' identificáveis, sem substância física, resultantes de 
direito contratual, com capacidade de geração de benefícios econômicos futuros, registrado . 
pelo valor de custo, deduzidos das amortizações acumuladas, considerando o tempo 
contratual de uso ou a vida econômica definida para o ativo. ' , 
A amortizaç'ão ' é reconhecida no resultado pelo método linear a partir da ' data da sua 
disponibiliaade para uso e as despesas sU,Qsequentes ~o~ ath~os intangíveis são capitalizadas 
somente quando resultarem em aumento dos ' benefícios econômicos futuros, sendo as 
despesas reladonadé;ls com a manutenção dos softwares, quando inéorridas; reconhecidas 
em resultado do exercício (nota explicativa nQ 8). 

f. Redução ao valor recuperável - Imobilizado e Intangível 
A Companhia efetua testes periódicos visando à necessidade d~ ajust'e ao valor recuperáv'el 
dos bens que compõem o imobilizado e i8tangível, não sendo identificados indícios Ide 
desvalorização ' significativa, considerado las atividades estatutá'rias da empresa, utilização 
dos'bens e os grupos Gontábeis. 

g. Provisão para Férias, Licença Prêmio e Er:'Icargos 
Corresj:>ondem 'às férias vencidas, proporcionais, licença prêmio e respectivos encargos 

\ - - '\ " '. 

., 



- SÃo ULO 
~DOESfAOO 1=-_-,. __ _ 

Notas Explicativas da Administração às informações trimestrais - ~rimestre 

, findo em 31 de março de 2021-
(em milhares de Reais, exceto quando indicado de forma diversa) 

sociais incorridos até 31 de março de 21)21, calculados com base nos direitos adquiridos 
pelos empregados. 

h. Contabilização dos ,Convênios 
A Companhia celebra "Convênios" com diversas Entidades nacionais, interna-cionais e 
Fundos Estaduais para o desenvolvimento de vários projetos relacionados 'com sua atividade 
fim. Os recursos provenientes desses convênios são contabilizados quando do seu 
recebimento, tendo como contrapartida uma conta de ob-rigação no Passivo, até arealização-" 

" / 

e apro" ação da respectiva prestação de, contas. 

i. Contribuição Social 
A ,Companhia é optante pela tr ibutação com base no Lucro Real, e em 31/03/2021, o 
resultado contábil, ajustado pelas adições e exclusões determinadas pela legislação fiscal, 

, / . 

acarretou na base de cálculo líquida de R$ 19.872 mil, após compensação de 30% da base de 
cálculo negativa,de exercícios anteriores, apurando ci valor de contribuição social a recolher 
de R$ 1.782 mil. A Companhia não é cont~ibuinte do Imposto de ' Rend'a, devido suas 

, atividades estatutárias e personalidade jurídica, çonforme decisão proferida ,em seu favor 
, ,em exercícios anteriores, junto ao Supremo Tribunal Federal (STF). 

j. Passivos Contingentes - Trabalhistas, Fiscais e Cíveis 
, Em observância ao disposto na Norma Brasileira de Contabilidade -l Geral - NBC TG 45 (Ri), 
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. 

k. Gestão Previdenciária 
A Companhia firmou contrato, de prestação de serviços, em outubro de 2020 para aferição 
dos pagamentos de encargos previdenciários, identificando valores pagos a maiorj inclusive 

. dos últimos 5 exercícios, Até 31 de março de 2021; foram apúrad'os valores pagos a maior de 
" , 

janeiro a março 'de 2016, no montante de R$ 9.527 mil, os quais vem sendo compensados no 
recolhimento do INSS patronal. 

.' 
I. Demais Ativos Circulantes e Não Circulantes 

São demonstrado? aos valores de custo ou realização" incluindo, quando aplicáveis, os 
rendimentos au~eridos até a data do Balanço. Em razão das características operacionais da 

. Empresa, !1ão são aplicáveis ajustes ao valor presente líquido e/ou .valor justo de realização. 

m,. Instrumentos Financeiros 
A Compa,nhia participa de operações que envolvem instrumentos financeiros, ' todos ' 
registrados em contas pa~rimorliais e que se destinam a atender as suas necessidades' de 
gerenciamento de, disponibilidade~. A administração desses instrumentos é ,efetuada por 
meio de definição de estratégias e estabelecimento de sistemas de controles. 
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as insfrumentos financeiros encontram-se registrados em montantes, não superiores aos 
seus valores de mercado: 

4. Caixa e Equivalentes de Caixa 

Compreendem ôs saldos de caixa, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras. Os 
saldos das aplicações financeiras contemplam os rendimentos financeiros em Fundos de 
Investimento de curto prazõ de liqúidez imediata e de baixo riscQ, auferidos e reconhecidos pro 
'ra'ta até a data do balanço, que nã0 e'xcedem o seu valor de mercado. 

, . 
As aplicações financeiras vinculadas a convênios observam os mesmos procedimentos dos , , 
recursos próprios, todavia,. são tratados separadamente porque estão vinculados aos chamados 
"convênios" (vide ,nota / explicativa 12) e não podem ser ap,licados na operação regular da 
Companhia. 

Bancos 

Aplicações Financeiras - Recursos Próprios 

Total Recursos Próprios 

Aplicações Financeiras - Vinculadas a Convênios 

Total 

S. Parcelamentos a Receber 

31.03.2021 

1.043 
59 .724 

60.767 

18.109 

78.876 

31.12.2020 
1.431 ' 

33 .091 

34.522 

21 ,353 

55.875 

Créditos decorrentes de aplicação de multas ambientais conforme legislação vigente, em 
empresas e outras entidades 'as quais aderiram a um programa de parcelaménto, e da 

, ~ 

prestação de serviços diversos. As multas decorrente's de Fontes Móveis são multas 
qriundas de veículos movidos, a diesel; as de Fontes Estacionárias são multas oriundas de 
propriedades, como ,indústrias, propriedades rurais, etc. e as Multas da Agenda Verde são 
relativas a áreas de mananciais e' preservação ambiental. -

No intuito de garantir a liquidez, estes recebíveis são avaliados na periodicidade trimestral 
ou quando da ocorrência de fato superveniente, sendo o procedi!'l1ento, em se constatando 
inadimplência recorrente, evidenciando a impossibilidade de recebimento, a transferênc;ia 
dos valores do ativo circulante para o ativo não circulante e a constituição de estimativa 

,para possível perda - PCLO. 

" , 
" 

, 
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CIRCULANTE NÃo CIRCULANTE 

31.03.2021 31.12.2020 31.03.2021 
1.308 Multas Fontes rv1óveis 21.207 20 .332 

... ----- ... .. ........ . .......... ---.----- ------------ ----------. ...... -... -....... .. __ ..... .. ..... -.. ......... ... _---- --_ . 
Multas Fontes Estacioná 16.166 16.483 12.634 

.~I.~~ .. ~~~.~~.'!.~~~~ ............. ~:~.~~ .. 11 .108 4.723 
_ .... ----------------

Assistência rvlédica 324 311 181 

Cursos 7 ----- -- --_ .. _-- ----- ._----------------_ . 
PC lO (758) (966) (12 .943) 

10 22 

Total 42;351 40.905 12.295 

6. Valores a Receber - Dívida Ativa 

31.12.2020 
1.426 

13.088 

9.887 ._------- ---------_. 
180 - . 

-_ ... _._ ....... !. .. ) 
(13.323)-

11.265 

- No 1º trimestre de 2021, a Companhia prosseguiu com as inscrições de multas ambientais no . 
Sistema da Dívida Ativa - SOA, administrado pela Procuradoria Géral 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 Circulante e Não Circulante, a Companhia 
constituiu provisão para perdas de créditos ãe 'Iiquidação duvidosa na ordem de 90%, 
independentemente do prazo de inscrição do título. 

A título de informação, no 1º trfmestre de 2021, a Companhia recebeu o montante de R$ 3.872 - . 
mil, de ,títulos inscritos na Dívida Ativa (R$ 9.295 mil no exercício de 2020): , 

a) Inscrições na Dívida Ativa '" 

CIRCULANTE NÃO CIRCULANTE 
31.03.2021 

1.766 . 
31.12.2020 

1 .102 
31.03.2021 

90 .832 

890.843 
~~-~-_.\.......... ............... _~--_ ...... --------.,..,..-..---~-----~-

Recebimentos de Multas 10.980 9.240 

b) Composição da PC lO - Perdas para Créditos de Liquidação DU,vidosa 

31.03.2021 
Multas Fontes Estacionárias 738.503 -_ ... _-------~.~~_.~----~.-_-.-_.-------~----~---

Multas Fontes rv1óveis 902 

31.12.2020 
703.354 

-~--~--~-_-. 

856 
62 .394 

766.604 

851.781 . 

(766..:60~.L 

.... ~~;'~~.~.. ~ 
_~ (~~~?_~3. ~ .: 

2.294 .... ~ _ .. .... ........ .... .. .. .. . 
__ (?:~§_~ 2.. 

Com o intuità de aprimorar o critério de estabelecimento da provisão para pe.rdas de ,créditos 
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Notas Explicativas da Administração às informações trimestrais - Trimestre 
findo em 31 de março de 2021 

(em milhares de Reais, exceto quando indicado de forma diversa) 

de liquidação duvidosa, a Companhia vem. desenvolvendo esforços, ' em conjunto com a· 
Procuradoria Geral do Estad'o, para 'anal.isar os processos de multas ambientais inscritos na 

'. dívida ativa do Estado, os quais totalizam aproximaqamente 21.051 inscrições até 31 de março 
de 2021. A apuração 'está sendo realizada de forma ana'lítica, 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 elaboáição de provisão que possa ser constituída por título. 

7. Imobilizado 
\, 

\ 

a) Saldos Patrimoniais 

depreciação 31.03.2021 31.12.2020 ------------------------
~ 

Acymulada 
Taxa % a.á. Custo ~ 

Acymulada 

' Terrenos 14.957 14.957 14.957 14.957 
• _____ . ___ •• _ __ •• ,, _____ •• p _____ ••••• _. _ •• _______ • ____ • ___ •••• __ •• _. _ •••• _ ••• ' .0. ______ ... __ .. _. __ .... _ .. ____ . ____ :;. ___ . , .. __ .. ____ ._._. 
Edifícios e Instalações 1,82 a 2,86 - 62.122 (37 .462) . 24.660 62.122 (36.783) 25.339 

·~·d~T~i~~t·;i~·~ ···························· · ···1(i .. ·"" 2'.288 ' ···" '2".28S)"' ········· ···· ·õ· """'ú 'ãã' ··""à.iãii)· 
,- _ .. -----.. --------.' .. ---~ ------' . .. -_ .. . ---_ ... -_ .. -----_ .. ----.. --... _. . --. -. _. ---_. -, .. ---_ ... _ .. --_. _. --...... -_.. . ---_ .. _. -----_. 
Máquinas e Equipamentos 10 97.358 - (65.437) 31 .921 97.228 (63.828) 33.400 

'Móveis e Utens~ios 10 5.258 . (4~Z16) 1.042 5.253 (4.146) 1.107 ................ , ...................................................................................... .............................. . 
Veículos e ErrbarqaçÕes 20 e 5 ' 15.853 (14 .923) 930 15.853 (14:835) 1.018 

·Mi~~~~~~~t~~j~~~·~i~;ifé;i~~~ ···············2Õ······2Ô·.ii54 · ····6ã·.292~)·· ······:·2".3ii2 · ·····2"õ:ii3!i, ":" ('17'.996)' 2.639 
• ~ ................................ _ .. _ ................ -. __ .......... .- ............................... _ .......... __ .. .......... _..... _ .. _ .............. _ .. L .. . .... _ ... _ ....... .. _ .......................... _ ..... ___ .. ;, .................. . 

Benfeitorias em Prop.de 3° . 20 31 .936 (7.235) . 24.701 31 .936 (6.929) 25.007 ....... _ .................................... -.......................... __ ........................... _- .......................... ............. . ....................................................... . 
Outras 'Imobilizações _ 1.033 (156) . 877 1.033 (-155) , 878 ................... _ .... _-- ........ -.... _ .. : ... ........... _ ....... __ ............... __ .. , ............................. __ .................. _ ........ _ ............ - ._- ............. _ ..... . ....... ' ............... .. 
Imobilizações em Andamento 

Total 

b)~ovimentação . 

Terrenos ' 

Edifícios e Instalações 

Rede Telemétrica 

12.823 

264.282 (150.009) 

. 
31.12.2020 Aquisições Baixas 

14.957 

25.339 

12.823 

114.273 

12.481 

263.786 

. 12.481 

(146.960) . '116.826 

Transf. entre Depreciações 31.03.2021 

contas, 

14.957 

(679) 24.660 

-~- ---~_.'--~ . --- -_.~~---

Máquinas e Equipamentos 33.400 130 (1.610) 31.920 
~---::;.---~-~--_-...-....--~-~~~-------- .---~ ............. .----------~ .~._~-- ~---...------~----....,....,.~ ~-_ ..... - .... _ ... --.>_-..,.- -_._--_._. 

M5veis e Utens ~ios , 1.107 5 (69) 1.043 ' 
V~~~los e 8rÍ,a'rcaçÕ;;-·~---~1.018 ~--~--- .~.~-- ~-~~-~---- -~-'--Ts8) --.-93Ü" . 

........--..---~~~~~---~~..:...-...-..-----------------_. ~..----_ ...................... _-- ------~-_. -----------....------- --~~--_ ....... ,....---------;""-
Mcrocomputadores/Periféricos . 2.639 ( 19 '- - (295) . 2 .363 

·B-e~nf~itori;~-;~~~P.d;·3-;;------·25.007 - .------T'~~. ,~--~--- ------------~-~- ~-------(3Ô6)-· -.--24~7Ô1--
-~~-~--~------ ~~. . . ~~--- -~~~ 

Outras Imobilizações 87(3 · (1) 877 
----.,...--........ -----------....... --......---...-____ -...-....... _ ............... :;~ _____ ~____ :....-............ - ............ ----. .............................. -_~_-_____ ....... _.,...,... ____ ~ _____ ~ __ - ...... _-__ .... - ___ ......... ___ -..-_____ ,~ • ______ --..r-.r __ ..... -. 

Imobilizações emAndamento 

Total 
, , 

12.481 

116.826 

341 

495 (3.048) 

12.822 

114.273 
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findo em 31 de março de 2021 , 
(em milhares de Reais, exceto q~ando indicado de forma diversa) 

31.12.2019 Aquisicões Baixas Transf. entre Depreciacõe.s 31.12.2020 

contas 

Terrenos 14.957 14.957 

Edifícios e Instalações 28.078 66 7 (2.815) 25.336 

Rede Telemétrica . (377) 377 
--~-~------ ~~~~~'--~ ......... ~~-"'----....-------~-

ll/áquinas e Equiparrentos ' 36.108 . 95 . 4.210 (7.012) 33.401 
-M5~~;-;~Cit~~~ Hio~-'~-'~---~-~--1:354- ~~-'~-'~-'5Õ~' ._._'--'--'---~--~-"-'-"~-"~-- ~~-"~-~-~(29"7)- --'-'-"1~107~ 

............... ~-_.--.... -..~. --_-..-----~~-~-~-----~~_-.. ...... ~ .......---..-............ -.-.-..--------- --~~- ~~-----~---~ ---------.-.-.--.--_.-----.. ---_-.. ...... _-~, 
Veículos e Erróarcações 1.223 163 

McrocolTl>utadores/Periféricos. 3.889 209 

Benfeitorias em Prop.de 3° 19.986 35 (8) 6.174 
~----_._~------~------ ~----"-, --~~ ~--

Outras Irrobilizações 880 -, 
Irrobilizações em Andarrento 21'.182 1.690 (10.391) 

(368) 

(1.458) 

(1.180) 

(3) 

1.018 

2.640 

25.007 

877 

12.481 

Total 127.657 2.310 (385) '(12.756) 116.826 

à: Intangjvel 
Composto por "licenças dé 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. 

a) Saldos Patrimoniais 

. Amortizacão 31.03.2021 31.12.2020 ---------------------------
Taxa %a.a. Custo Amortização Líquido Custo Am ortização Líquidó 

Acumulada Acumulada 

Software 20 9.086 7.332 1.754 9.086 6 .907 2 .179 ' 

Total' 9.086 7.332 .1.754 6.907 2.179 

b) Movimentação 

31.12~2020 AquisiçÇies ' Baixas Transf. ent~e Amortizações 31.03.2021 

contas 
-------~---~--.-, 

Software 2.179 (425f 1.754 
..... . . ..... .... ... .. A A ~ •• 

Total 2.179 425 1.754 

. 
31.12.2019 Aquisições Baixas Transf. entre Amortizações 31.12.2020 

contas 

Softw-.?re 3 .880 (1.701) 2.179 
........ ...... _--
Total 3.880 (1 .701) 2.179 

I 
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Notas Explicativas daAdministração às informações trimestrais - Trimestre , 
findo em 31 de março de 2021' , 

(em milhares de Reais, exceto quando indicado de forma diversa) 

9. Fornecedores 

Representa os compromissos assumidos junto a terceiros pela aquisição de serviçàs e materiais . 
para uso no ciclo operacional da Companhia bem como pela' aquisição de 
Imobilizado/Intangível, cujo prazo de vencimento corresponde a 1? meses subsequ~ntes ao 
exercício social encerrado. São reconheci.dos pelo valor justo e, subsequentemente, 
l1ílensuradas pelo custo amortizado a paFtir do método da taxa efetiva ' de juros; quando 
aplicável. 

I 

\ . 31.03.2021 

Fornecimento Vale Refeição 1.438 ................ _._ "_0." __ • ._--- •. _______ o -o ____ "'. __ ••• _ ••• ___ ••• _0_'. _o •• 

Serviços Assistência Médica 533 .... _---_._--- ... -...... -...... -........ -....................... _ ... __ ..... __ .......... _ .. 

. ':'~~~.~~i.~ ~~.~~y~.I~ .~ }~.~.~!~?~~ ...................... ~.~.~ .. 
Sei-viços de Limpeza ·309 

Serviços de Segurança 

Serviços de Informática 274 

.31.12.2020 

1.436 . ... ........ ..... _-

.......... ~ :!!~.~ .. 
488 ...... _-_ ... --- ..... . 
293 

234 

455 ./ 

: ~~~?~~ :~~.~:~~:~:~~~~~0:~~~:0~ ::::::::::::::::::::::: ~:~:~ :: . ................... . 119 

. ~~~~~.i~ .~I.~!~~~~ .............. _~ ......................... ; .. ~ .~.~ .• 
Telefonia 2 . 

Serviços ,de rv1anutenção 67 

Devolução de Taxas 310 

Materiais de Laboratório - ' 132 ....... --_ ...... -_ ............. ~ .......... .. ........ _ .................. _ .......... _ ... _ ................ -........ --...... _ .. . 
Agua e Esgoto 27 

........... ______ •• .- _ _ ___ .... __ •••• _ ......................... _ ••• ___ 0 ........ _-_ .... _---

prestaçào de serviços diversos ' 1 .141 

Total 5.111 

10. Salários e Remunerações a 'Pagar 

Salários 

."Prov.Férias e Encargos Sociais 

31.03.2021 . 

4 

41.855 

. :.~~~:.~.i~~.~~~. f.'~~~. i.~ ......... , ....................... . 
Provo 13° Sal. e Enc.Sociais 6 .389 

Total 48 .248 

. 149 

91 

84 

.... ····· .... ~·3 .. 
_ .... _--------.-._-. 

22 

951 

6.104 

31.12.2020 

9 

42.082 

15 

42.106 

I • 

\ 

. A Companhia provisiona os salários que são pagos dentro do mês. Nesta rubrica também são 
provisionadas as. férias com os respectivos encargos sociais, (INSS e FGTS) e licença premio. A 
provisão de décimo terceiro será liquidada em dez~mbro de 2021. . . 

. , 



Notas Explicativas da Administração às informações trimestrais - Trimestre 
I findC? em 31 de março -de 2Ó21 . 

(em milhares de Reais, exceto quando indicado de forma diversa) 
/ 

11. Impostos e Contribuições a Recolher 

CIRCULANTE 

31.03.2021 .. 31.12.2020 

. . ~.I?!~~. ~~ .~.~~~~.:.~!? ........ : ............... ~}. :~~~ ... .. .. : ... ~ .~ :?.!~ .. 
De Terçeiros , 1.315 . 1.207 

·O~t~~~ ·"··············· ·· ············ · ·· · ··· ····· ·· ···· 75 ············· ·· '··7"5·· 

Total 13.338 - 19.556 . 

12. Adiantamentos de Convênios 

CIRCULANTE NÃO CIRCULANTE 

31.03.2021 

FEHIDRO 2.063 
.~-------~~~~~---~~---------~------~-------

DERSA , 2.099 

ANA- Ag.Nac.Águas 761 
..........-..-_-----~--------~---_._--_-...-.:.._--~._~ 

PNUMA 732 
._-_._ .... _---~ .. _-----, .. ~-.. _--------.,_._"_ .. _""~"""-
FECOP 691 

FID Secretaria da Justiçé 670 
~--~-.----~------~-_ ... ~--_._-~----"-

CPLA 701 
-~-~-------

COSAN 511 

Halons - Ibama/Canadá 227 

Latu Uruguai 1'86 
-.-...--.-.-.- -----~---_.-~----..~---~-_ .... -
Ativid . çonv. ESTOCOLM 137 

PEMC- Política Climátic; 10 
~--~-----~------~.-.--.::-------------~-------.---~--'..-

DAEE ~ _ 155 ____ ________ ____ • _ _ • _________ L _ . _________ • • ~ ________ _ 

CERJU 281 

Outros 65 

Total 10.013 

\ 

31.12.2020 

' 4.362 

2.090 

1.578 
~-------~--

" 865 

667 / 
--.-.----"-

694 

511 

438 
------------,~--

105 

223 

225 
~"-";··~1"85""" 

136 

10 

154 

281 

65 

31.03.2021 

4 .159 

20 

858 

1 .081 

- ' 

698 

403 

126 

.. -....... ......:..--.--_.>..---.--
191 

561 

31.12.2020 

4.159 

20 

858 

1.081 

698 

403 

557 

13.260 8.096 - 8.093 

" A Companhia celebrou vários Convênios' os quais têm suas cláusulas, tais como: .objetivo, plan.o .. 

de trabalh.o, cron.ograma, valor, prazo e .outras. ,A maior parte -deles foi celebrada com .o ' 
FEHIDRO - Fund.o Estadual de Recursos Hídricos, que tem p.or objetivo financiar programas e 
ações na área de re.cursos hídriéos no Estado de Sã.o Paul.o. Na tabela acima f.oram detalhados 
os val.ores recebidos antecipadamente, para o desenv.olvimento de projetos e e~tão sujeitos a 
aprovação .final, mediante aprovação das prestações de conta~. Legenda e detalhes de alguns 
convênios: DERSA -:- Desenvolvimento Rodoviário SI A, c.ompensação ambiental; ANA - Agência 
Nacional de Águas, qualidade das águas do Estado de São Paulo; PNUMA - Programa das 

• 
Nações Unidas para o Me!o Ambiente, realizaçã.o de workshop C.onvenção de Est.oc.olmo; 
FECOP - Programa Estadual de Prevençã.o e Controle da Poluição, destina-se a apoiar e 
incentivar a execução de projetos relacion'ados ao controle, à preservação ,e à melhoria das 
condições do meio ambiente no Estado de São paúl.o; FIO '-- Fundo Estad'ual de Defesa dos 
Interesses Difusos, dentre outros objetiv.os, destina-se a financiar projetos destinados, ao 
ressarcimento, à coletividade, dos danos causad.os ao meio ambiente e CPLA - extinta 

( -
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-Coordenadoria de Planejamento Ambiental, 'projeto de resíduos sólidos urbanos. 

13. Contingências TrabalhistâS, Cíveis e Fiscais 

13.1 Natureza das contingências 

I 

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

a) Provisão para <Contingências ' Trabalhistas çonsiste, principalmente, 'em 
reclamaçqes de ex-empregados reivindicando a' reint~gra~ão no emprego, ~om o 

, pagam~nto dos salários vencidos no perjodo de afastamento é diferenças de verbas 
rescisórias. 

b) Provisão para Contingências Cíveis - consiste, prinéipalmente, em ações 'com 
característi.cas próprias, ~endo, em sua grande maioria, mandados d~ segu.rança, · 
contra a aplicação das fórmulas para cálcülo do preço das licenças ambientais 
dê'correntes da Decisão de DiJetoria nQ 315/2015/C e dos Decretos Estaduais nQ 

62.973/2017 e nQ 64.512/2019, em 'que há a possibilidade de desembolso indireto 
pela devolução de. valores pagos no âmbito ' dos processos licenciatórios., Em 
23/09/2019 a nomeação de uma nova . gerência para o departamento j,urídico -
Resolução' número ,071/2019/P - que revisou a metodologia anteriormente aplicada 

e a alterou, adotando-se a partir de setembro de 2020 o valor da causa como base 
do provisionan:'ento dos passivos contingentes. 

c) Provisão para Contingências Fiscais 

.I) Exercício de 2009 ~ No exercício de 2014, foi contabilizado , o valor de R$ 
36.587 mil, referente ao monta te de contribuições (PIS/PASEP, COFINS e CSLL) 

, I 

relativas ao exercício de 2009, conforme crédito tributário constitóído pela 
Receita Federal do Brasil, em fiscaliz~ção concluída no exercício em questã'O. O 
montante atualizado em 31/03/2021 é de R$ 61.668 mil, sendo classificado pelo 
Departamento Jurídico da seguinte forma: R$ 18.509 mil, como perda provável, . 
e R$ 43.159 'mil ~omo perda possível.. O referido crédito tributário encontra-se' - . 
em execução fiscal, processo' nQ 0033927-88.2015.403.6182 e a dívida está . - ... \ 

garantida por meio de Seguro Garant.ia contratado pela ' CETESB. O Seguro . \ 
Garantia poclerá ser alterado, conforme desdobramento das medidas judiciais 
pertinentes ao débito em questão. - ' 

11) Exercício de 2013 - Ainda sobre - o processo relativo à fiscalização ,da 
Secretaria da Receita Federal, em 27 /09/20~8, o órgão emitiu Auto de Infração e 
Termo de Ciência de Lançamento e de Encerramento ParcJal do Procedimento 
Fiscal nQ 081.9000.2016.01291, contra a 'CETESj3, relativo à CSLL do exercício de 

~ ~ 
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2013, no montante de R$ 26.249 mil, sendo que a Cgmpanhia ingressou com 
impugnação' ao Auto de Infração na esfera administrativa, questionando o valor 
arbit rado da contribuição, compostO por: montante,principal de R$ 6.571 mil, e 
multa de R$ 19.678 miJo Nos termos do Acórdão nº 16-86.301, proferido em 
14/03/2019, pela 10ª Turma da DRJ/SPO, a irflpugnação foi julgada procedente 
em parte, mantendo o crédito tribut'ário no vaior originário de R$ 3.548 mil, cujo 
valor atualizado em 31/03/2021 é de R$ 5.253 mil. ' A Companhia interpôs 
re'curso voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, o qual 

aguarda julgamento. ( 
Em 31/03/2021, o Departamento Jurídico da CETESB l!lanteve' a classificação 
desse processo como perda possível. 

111) E~ercícios de 2016 e 2017 - A Delegacia da 'Receita Federal do Brpsil em São 
Paulo instaurou procedimentos fiscais com o objetivo de examinar o 
:cumpriniento das obrigações principais e Çlcessórias pertinentes à contribuição 
ao Programa ,de Integração Social e de Formação do Patrimô'nio do Servidor 
Público ("PIS/PASEP"), à Çontribuição Social sobre/ o ~ucro Líquido ("CSLL") e à 
Contribu,ição para o Financiamento da Seguridade Social ("COFINS") do período 
de apuração de 01.01.2016 a 31.12.2017. Em 13.01.2021, após a análise da 

\ , 

documentação, foi lavrado Termo de Ciência de Lançamentos e Encerramento 
Total do Procedimento Fiscal, em relação a (i) CSLL, send.o instaurado o Processo 
",º 15746-720,053/2021-37, implicando 'a lavratura do ,Auto de Infração e a 

constituição do crédito tributário no vàlor de R$ 4.543 mil; (ii) PIS/PASEP e 
COFINS, sendo instaurado o Prócesso nº 15746-720.052/2021- 92, culminado na 
lavraturll-dos Autos de Infração e a constituição de crédito tributário no valor de 
R$ '3.582 mil e R$ 16.531 mil, respectivamente. As autuações totalizaram o valor 
de R$ 24:656 mil, cujo valo(atualizado ' em 31/03/2021 é de R$ 24~751 mil. As 
autuações foram recebidas pela CETESB em 14.01.2021, e, em 15.02.2021, foram 

. apresentadas tempestivamente suas impugnações. As autuações ainda estão em 

~ase extrajudicial, apenas com apres~ntação de defesas administrativas, em I 

procedimento tributário, sendo passíveis de decisões de primeirá e de segunda 
~nstâncias, bem . como avaliação de eventual propositura de ação judicial a 
depender do entendimento jurisprudencial à época do seu. encerramento; há 
questionamento expresso sobre a base de cálculo das autuações; e, há discussão. 
judicial em paralélo sobre o regime de apuração e a composição da base de 

.' cálculo para a incidência do' PIS/COFINS. Desta forma, a análise do Departamento 
Jurídico é que tais autuações devem ser classificadas como ~Iperda possível". 

d) ~Iassificação do Risco de Perda 

A Companhia constituiu para o períod~ findo em 31.03.2021 provisão no montante' de 
R$ 41.191 (R$ 50.930 em 31.Í2.2020), para ações com risco de perdas provávei~, sendo 
à expectativa de possível desencaixe o período de aproximadamente 2 a 3 anos. As 
açõ~s de risco de perdas possíveis, para este mesmo período, totalizaram R$ 210.577 
(R$ 92.022 em 31/12/2020), para as quais nenhuma provisão é requerida conforme 

. ~ 
. .J L\\wJ 
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0,/ 

(em milhar(s de Reais, exCeto quando indicado de forma diversa) 
I / 

práticas .contábeis adotada's no Brasil NBC TG 25. 

Avaliação de perdas prováveis Avaliação de perdas possíveis 
CIRCULANTE NÃO CIRCULANTE 

31.03.2021 31.12.2020 31.03.2021 31.12.2020 31.03.2021 31.12.2020 

Trabalhistas 7.454 11.171 8.145 8.179 13.472 18.231 

Cíveis -'-~5.744-~~12-:6-40 - ·'~~1 .339~·-· --476 - ._------ -...-_._ .............. ~_ . . 
123.942 25 .501 ................. _ ... . . .. .............. 

Fiscais: 
---~-~. i · ........... -----... 

Autos Infrações . - 2009 (1) 18.509 18.464 43 .159 43.055 
........... _ . .. .. _ .. _ .. _ ...... _ .. ...... .. __ o ____ o. ..... __ .. _ _ .. __ .................... _ .. _ __ ... _ .. _, ....... . _ .. .. ___ ........ ____ .. _ .. ..................... .. ........ . .... ........ 
Auto Infração - 2013 (2) A 5.253 5.235 

-~~~~~ -~---

Autos Infrações - 2011 I 24 .751 
............................. ======= ======== 

Total 13.198 23.811 27.993 27.119 210.571 
, 

92.022 

(l) ,Receita .Federal - Autos de infrações, relativos ao exercício de 2009, pelo não recolhimento 
da COFINS, PIS/PASEP e CSLL. -

Ação judicial em curso me'diante seguro garantia. . 
(2) Receita Federal - Auto de infração, relativo ao exercício de 2013, pelo não recolhiment9 da 
CSLL. 

A CETESB.apresentou recurso no âmbito da esfera administrativa. 
(3) Receita Federal - Autos de Infrações, relativos aos exercícios dé 2016 e 2017, Pelo' não 
recolhimento da COFINS, PIS/P~SEP e CSLL. . 

A CETESB apre~entou recurso no âmbito da esfera administrativa . 

A movimentação da~ provisões no 1º trime~tre de 2021 está demonstrada a seguir: 

Acões Trabalhistas 

Saldo em 31/12/2020 19.350 

ft1iç~~~~=-==~--==~o-' 
Bai~s / Reversões (-) ' . ~ 

~ _a ___ ~. __ .. _ ............ _ ... _ .... .... r- •• . _ .... .. .... _-_.- ........... --" .... .. 

Saldo em 31/03/2021 15.599 

14. Patrimônio Líquido 

Cíveis 

13.116 -------------
O 

........ ... -'-~- ~~.~.\ 
7.082 

Fiscais 

18.464 
----..---------~ 

. 45 
..... _---...... -,.~ 

Q. .. ..... . _-- .. -:-;-- / 

18.509 

\ j). Capital Social: o capital social está representaÇlo por 5.652.551.863 de ações ordinarias 
de classe única, nominativas e sem valor ':10minal, perfazendo o montante de R$ 
169.577 mtl, em 31/03/2021, sendo 99,9989% pertencentes à Fazenda do Estado de 

" São Paulo/ O,0010%à SUCEN - Sup. De Controle de Endemias e 0;0001% de ações em 
tesoura ~ia; , . 

. b. Reservas de Reavaliação: A Companhia realizou no exercício de 2003, a .reavaliação dos 
seus imóveis (terrenos e benfeitorias). No 1º t rimestre de 2021, houve a re.alização do . 
montante de R$ 60 mil, corre~pondente à depreciação calculada e reconhecida no 
resultado, sobre os bens reavaliados. No mesmo período também foi reconhecido o 
montante de R$ 78 mil, em contrapartida ~ conta de Lucros Acumulados, relativo a,o 
diferimento da tributação . das respectivas reservas, assim ,sendo, em 31/03/2021, o 
saldo das Reser\Las de Reavaliação é de R$ 18.868 mil e R$ 18.928 mil' em 31/12/2020; 



SÃO ··- 0 
i:flEl!!t ~DOESt"DO I _'~ 

Notas Explic~tivas da Administraçãà às informações trimestrais - Trimestre . 
findo em 31 ·de março de 2021 ' 

(em milhares de_ Reais, exceto quando indicado de forma diversa) 

c. Lucros Acumulados: compreende o resultado acumulado até 31/03/2021 no montante 
de R$ 32.704 mil, o diferil11ento da tributação das Reservas de Reavaliação, conforme 
item 14.b., e a compensação de encargos previden/ciários de exercícios anteriores, no 
montante de' R$ 7.161 mil. -

15. Receitas Operacionais Líquidas 

No quadro a seguir, a · CETESB demonstra, em detalhes, a composição de suas receitas 
operacionais líquidas, sendo que merecem destaque: a su~venção econômica, as receitas. 
obtidas com o sistema de licenciamento ambiental e as reCeitas auferidas com o recebimento 
de multas ambientais. 
De imediato, deve ser ressaltada a import~ncia da ,receita "Subvenção Econômica", que até 

31/03/2021 representou 37% do montante das receitas líquidas. A Companhia, na cOl')dição de · / 
"empresa dependente", consoante' o inciso 111 do artigo 2º da 'Lei de Responsabilidade Fiscal (lC 
nº 101/2000), recebeu do Governo do Estado de São Paulo a subvenção econômka 
estabelecida pela lei estadual nº 17.309 de 29/12/2020 (lei orçamentária anual), na 
importância de R$ 190 milhões. O reconhecimento contábil, como receita, foi efetuadq no 
momento do recebimento de cada uma das cotas fixadas no Decreto nº 65.488 de 22/01/2021 
(decreto de execução orçamentária). 
Outra receita de grande importância é a obtida com o licenciamento ambiental, a atividade de 
maior relevância para a. CETESB em termos de "controle preventivo da poluição". Os preços 
cobrados pelas licenças ambientais emitidas estão regulamentéjdos pelo Decreto nº 8.468 de 
08/09/1976 e suas alterações, sendo; as mais recentes, pelo Decreto nº 62.9:73 de 28/11/2017 
e Decreto nº 64.512 de 03/10/2019. O recol')hecimento: contábil, como receita, foi efetuado no 
momento do recebimento de ,cada uma das,licenças ambientais, vez que, segundo a legislação 
vigente, somente devem ser efetuados "à vista". I 

Ainda com ' relação ao licenciamentó àmbiental, há que se ressaltar a atividade de "controle 
, corretivo da, poluição", representado pela aplicação de multas ambientais aos que 

desrespeitam a ' legislação acima mencionada, dentre outra:;. Os ingressos dê .recursos 
decorrentes do recebil11ento de multas ambientais também foram reconhecidos contabilmente, 
somente quando de seu efetivo recebimento, consoante CPC~OO-Estrutura Conceitual. 

\ 

' . 



Notas Explicativas da Administração à~ informações trimestr~is - Trimestre 
findo' em 31 de março de 2021 

(em milhares de Reais, excet9 quando indicado de forma diver~a) 

I 

31.03.2021 31.03.2020 
I 

. Subvenção Econômica 46.966 51.730 
-~- .~.~-~. 

Exercício de Poder de Polícia 

Licenciamento ' 

Multas Ambientais 

53.027 

15.261 

Taxa de Fiscaliiação Ambiental .15..lL6. 
~~--~-~--- "-~-~"'--~---I"-----=-

Subtotal 84.064 

Venda de Serviços/Produtos 

Certificação yefculos/Mltocicletas 1.331 

40.079 

12.216 

52.295 

1.031 
~-...... ~-~--_ .... ~-~ ................... ---~- ......... ----.-~ ........... --~ .... --~~------- ......... _------_-..._ ........... ---...... ------._-----
Cursos 178 

Análises Laboratoriais , 86 107 ' 

Emissão de Certidões 155 88 
---~--------

Demais Receitas 4.Q 4.1 
_~ ________ ...:f!.~._. ___ ~_~_~_~~.~ __ ~~_ 

~---_.<.-=-

Subtotal 1.664 1.445 

Deduções 

ISS/ICMS (75) (69) 
-~-- --._-------------~------- -'----- -_ .... --------_ .... ------------..-.- -----_ .... _----~-_-...._----_ .... -_ ......... 
PASEP/COFINS · (3.065) . 

-..... .. -..... -.. -.... -- -.... -- ............... -- ". .. --~ - -- ~- ... --_ .... ...- .. --- __ "' . --- -- --- _ .. ----_ ..... ---- --_ ... -----
Devoluções Licenciamento (1.522) 

._oo.o __ .. J ~ ... ~~~) . 
(781) . -- .. -------.---_ .. ----- ... --_ ... _------_ ... _-_ ... _----------_._--_ ... _-_._--_._------ .................... _ .. .. .......... . 

Cancelamentos de Multas Ambientais _. ~ 

16. Custos e Despesas 

/ 

Pessoal e Reffexos 

Subtotal 

TOTAL 

(5.263) 

127.431 

Custo dos Servo e Produtos 
Vendidos e Subvencionados 

31.03.2021 

69.100 

31.03.2020 

72.219 
------------------------------------------~ 

Pessoal Afastamentos SIMA 

~~~~eraçã9 Diret._o>---ri_a~~ 
Remun.Órgãos Estatutários 

----_.~~-----!'---

203 205 ' 
._-~ .... _-.._-----~--_.-_---~~---_ ... 

----------~~~-~-~---_._--------------~---~._-

, Recup.Pessoal Afastamentos Outros Órgãos 
~--~---"Y'"'"-_......------.....,.....--.......--... ------~~---~~---

Materiais 975 1.032 
. Serviços de Te-rc-e-i-ro-s-·---~---' _. 1.839 2.131 

__ ..... __ -_.......,....-~_ ....... __ -_________ ~. __ .,.........-____ ............... ___ .... -____ ...........--_~ ______ ..,... ____ ................ ..> _____ J 

Servs .Prestados Partes Relacionadas 

- Viagens 47 237 

_~~~_~~--_=~_= __ ~ __ --= ___ -_~- _~.~~3'_-~~~~~~~-~~~~-
, Utilidades 685 969 

Seguros 

Imp/Taxas e Contribuições 83 112 . 
~ .......... ~~ .......... _ .................. " ............... ~ ....................... .. .... .... .. .... ........................................................................ -_ .................... .. 

.~~~.~~~io~~~o~~~~~~i.~_~?~o~ o .• o .. oooo.ooo.oo_ .. o ......... o.~ :~_~~ _ ... _ ... o ...... ~ :?~~_. 
qi!"tribuição de Custos 838 ' 23'5 

°D~;;,o~i~ooD~o~p~~.~~ .:oo .. o.ooooo.ooo.ooo-ooo.ooooooo 0,00,00,00,oiÕ3 oo ,0",,0,,0,,00'374'0 
.... _ .... _ ...... _-_ ........ _-_ .. _ ...... _ .... ;. .. ...... .. ~ ...... - ': ............. _ ............. _ .......... _ ..... --_ ............. -... ----- -- .- .... -_ ..... --. 

Total 76.540· 80.343 

. ~ 

(4.023) 

101.447 

. Despesas Gerais e 
Administrativas 

31.03.2021 

20.883 

8.786 

31.03.2020 

· 23.774 

9.173 

132 143 
---~--_ ...... _-----------_-.---------

360 341 
--....,,--~~-~-----_--:-._--

(67) (110) 
-~-----~----------

I 209 295 

1.882 1.495 ._-------........... _--_ ...... _---~------_ .............. _ ............. _ .... 

84 131 

73 . ' 221 

66 77 
-----------------'-------------------------- -

1.826 576 

1.030 1.206 --------- _._ ... _----,-------------------- -_. 
(838) (235) 

o 00 •• 00.000.00. 293'" 0000 000- 00 .000 41'9
0

•
0 

35.274 38.253. 
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Notas Explicativas da Administração às informaçõés trimestrais - Trimestre 
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(em milhares de Reais, exceto quando indicado de forma -diversa) 

17. Outras Despesas e Receitas Operacionais 
31.03.2021 

Recuperação Despesas de Convênios 4.117 
. ...... a ...................................................................................................................... ~ ................................................ . 

. ~?~!~~~. ~.:~~p.~~~.?~~~ ...................................................... ~~. 
Provisões e Reversões de Contingências 
Trabalhistas/Cíveis e Outras 

1.950 
..................... -...................................... __ ..................... __ .......... _ .............. . , 

. ~?~!~~~. !?:~~~.~~~ .. :. ~~~.:~~~.~ .................. _ ....................... ~. 
Tótal 12.057 

18. En~argos Financeiros Líquidos 

31.03.2021 , 
Receitas Financeiras 

Atualização Legal PGE 1.519 

31.03.2020 

3.128 

85 

(2.772) 

.1..3.32 . . .......... . . . .... _ .......... . 
1.773 

31.03.2020 

.659 

35' __ ~~~~~ç~o L~~<?utro_s ___ ._~~~_~_~. ____ ~.:40_8_ 
--~~-- ...... ~--------------

__ .~~tr<!~_~_~~eit~.~~~~~n:~i ra.~. ___ . __ .. _~_-'._~~ _____ ... _______ ~_ 

(-) ~spesas Financeiras 

Despesas Bancárias , 

Atualização Legal 

Total 3.998 

(55) 

(412) 
~ ----~------~ - - - ~-'- ....... --

Outras Des pesas Financeiras . . (1) 
................................................................................................ - .................... -_. ~ -~ - - . ---- . --------

Total ........... . .. . ... ~~~.~J. 

RESULTADO FINANCEIRO 3.530 

19. Cobertura de Seguros 

, .52 

746 

(87) 
'~~~~-~-~--' 

(1 ) 

. (88) 

658 

,-

\ A Companhia mantém cobertura de seguros contra incêndio, raio, explosão, transport~~s 
nacionais e internacionais e riscos diversos em montantes consideraaos suficientes pela 
Administração, para cobrir eventuais sinistros', 

20. 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. A principal parte relacionada da Companhia 
é a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente ,- SIMA, a qual .a CETESB é vinculada. 

a) Remuneração dos Administradores 
A política de remuneração dos administradores é estabelecida de acordo com diretrizes 

. - \ . - -
ao Governo do Estado de São Paulo. 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 nQ 1, de 29/04/2019, com vigência a parHr de 
01/05/2019, disposições a serem observadas pelas empresas nas quais o Estado é 

. acionista controlador. 
Os montantes foram registrados no grupo' ''despesas gerais e admini'strativas". 

I . 
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. Notas Explicativas da Administração às informações trimestrais - Trimestre . / 

\ findo em 31 de março de 2021 ' . 
(em milhares de Reais, exceto quando indicado de forma diversa) 

Valores ' Número de Membros 

~. 31.03.2021 31.03.2020 31.03.2021 31.03.2020 . 

Conselho de Âdministração 197 178 11 10 
-----~~~----~--~--------~----~--~--~---._-----_._--..~- ~~-~-~-.~-._--..~-..~-.~-..~_ ...... 

Com itê de 'Auditoria (*) 97 97 3 ~ - 3 
...... -. ...... _~-..---.. ................. ----~~ 

~~-- ---------
Conselho Fiscal ___ ~ ______ ~ __ ~ ___ ~ __ ~~_6~~ __ -~_=-66 _ 

, _~~~_t~~~~ _____ ________________ : _____ , _________ , _ ~~~ ___________ __ -?~_~ __ 
5 5 

-----5~--------~5 

Estatutário, onde foi registrada sua remuneração. 
(*) O Comitê de Auditoria foi instalado em junho de 2018. 

, ~ , 

b) Transações com partes relacionadas 
'Em 31 de março de 20'21 e ~020, a Companh'ia possuía em aberto o montante de R$ 84 
mil e R$ 131 mil a pagar, respectivamente, referente a. serviços prestados de forma 
continuada por partes relacionadas, classificadas na rubrica "ServiçoS' Prestados Partes 
Relacionadas" no grupo "Despesas Gerais e A~mfnistrativas": . 

Empresas 31.03.2021 

SABESP - Utilidades 27 

31.03.2020 

37 
-~-~-~~-

PRODESP - Servo Prestados 45 44 

IMESP - Servo Prestados 12 50 
- ------- ------- ----------------~ ~- -------

84 131 

I -

A CETESB; no âmbito de suas atribuições institucionais, em 31 de março de 2021 e 2020 
arrecadou com as partes relacionadas o montante de R$ 3.892 mil e R$ 890 mil, 
respectivam~nte. 

Todas as operações com partes relacionadas foram praticadas pela CETESB nas mesmas 
condições de mercado, conforme praticadas com seus demais clientes. 

• I 

- f 

c) Afastamento de Empregados 

Em 31 de marçol de 202í, a CETESBpossuía 134, emprega'dos àfastados à SIM~, cujas 
despesas com salários, encargos sociais e benefícios estão ,registradas na rubrica 
"Pessoal Afastamentos SIMA", no grupo "Despesas Gerais e Administrativas", pelo 
montante de R$ 8.786 mil, demonstradas na nota explicativa 16. 
No m'esmo período, a Companhia possuía também afastamentos. de empregados em 
outros Órgãos Públicos, cujas despesas com salários, encargos sociais e benefícios 
foram ressarcidas e registradas na rubrica "Recuperação de Despesas - Afastamento de , 
Empregados", no grupo "Qespesas Gerais e Ad_ministrativas", pelo montante de R$ 6'7 
mil, demonstradàs na nota explicé;ltiva nQ 16. 
O afastamento de pessoal das empresas em cujo capital o Estado tenha participaçãó 
majoritária e que sejam dependentes d9 Tesouro do Estado, .quando solicitados por 
órgãos da própria Administração Direta do Estado, não comporta ressarcimento à 
entidade cedente, nos termos da- Resolução CC-17/2007 e . suas alterações, da 
Secretari~ da Casa Civil, atuaimente sob a gestã'o da Secretaria de Governo. 

/ 
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(em milhares de Reais, exceto quando indicado de f~rma diversa) 

. 21. Eventos ~ubsequentes 

. Não há eventos subsequentes ao período findo em 31 de março de 2021, que tenham, 
ou possam vir a ter,' efeitos relevantes sobre a posição financeira e as operações, da 
Companhia. 

~ÚGà~ 
Contador~ - CRC N!! lSP145802/0-2 

Mil (j!J r(l!//R.IJ@ . 
MARCIO NEGRÃO MAROLLA 

Departamento Econômico-Financeiro • 
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