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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO - CET - 2019 

O Relatório da Administração tem como finalidade cumprir as disposições legais e 

estatutárias, destacando as principais atividades da Companhia de Engenharia de Tráfego 

– CET, os resultados em sustentabilidade, visando atender a prestação de contas ora 

apresentadas por meio dos resultados no Balanço Patrimonial e demais Atualizações 

Financeiras, referentes ao exercício de 2019. 

Inclui também os devidos pareceres dos Auditores Fiscais Independentes e do Conselho 

Fiscal da Companhia acerca dos registros de demonstrativos financeiros, no sentido de 

atestar se estão adequados e em conformidade com as práticas contábeis adotadas no 

Brasil. 

A COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET  

• Empresa de economia mista da Prefeitura Municipal de São Paulo; 

• Constituída pela Lei nº 8.394 de 28 de maio de 1.976; 

• Dotada de personalidade jurídica de direito privado;  

• Tem por objetivo a prestação de serviços relacionados com a operação, manutenção e 
ampliação do sistema de tráfego da Cidade de São Paulo, pelo controle e avaliação de 
desempenho da malha viária, propiciando mobilidade e segurança aos usuários; 

• Elabora estudos, projetos e pareceres sobre a sinalização semafórica e viária, sendo 
responsável por sua implantação, manutenção e desenvolvimento de sistemas 
especiais; 

• Promove treinamentos e educação de trânsito e transporte; 

• Administra o sistema de estacionamento rotativo, denominado Zona Azul, em vias e 
logradouros públicos do Município de São Paulo; 

• Número médio de funcionários em 2019: 4.240. 

EVOLUÇÃO DAS ATIVIDADES DA CET EM 2019 

. SEGURANÇA VIÁRIA 

Durante o ano de 2019, a CET esteve voltada para o paradigma da segurança no trânsito, 

focando suas ações estratégicas em programas que trouxessem resultados positivos para 

a redução dos índices de acidentes de trânsito e consequentemente a redução de vítimas 

dessas ocorrências. 

Tais ações estão em pleno alinhamento com políticas públicas assumidas pela Secretaria 

Municipal de Mobilidade e Transportes - SMT e a Prefeitura Municipal de São Paulo - 

PMSP.   

Partindo da marca de 12 mortes por 100 mil habitantes em 2011, o objetivo é reduzir esse 

número pela metade ao final da Década de Segurança (2011-2020), meta projetada pela 

ONU e adotada pela Prefeitura Municipal de São Paulo.  
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Tal compromisso consta do “Programa de Metas da Cidade de São Paulo 2019 - 2020 da 

Prefeitura Municipal de São Paulo” em seu Objetivo Estratégico nº 24: Reduzir em 13,7% 

o índice de mortes no trânsito (de 6,95 para 6,0 mortes para cada 100 mil habitantes).  

O Plano de Segurança Viária - Vida Segura 2019 - 2028, instituído mediante Decreto 

Municipal nº 58.717 de 17 abril de 2019, visa transformar São Paulo em uma das cidades 

com tráfego mais seguro do mundo. Este plano foi baseado nos conceitos Visão Zero e 

Sistemas Seguros cuja premissa é: “nenhuma vida perdida no trânsito é aceitável”. 

Nesse sentido, a CET vem produzindo esforços em diversos programas que vieram compor 

um conjunto de ações em busca desses objetivos: 

• Programa Via Segura (Av. Celso Garcia, Estrada do M’Boi Mirim, Av. Carlos Caldeira 

Filho, Marginais Tiete e Pinheiros foram as primeiras de uma lista)   

• Áreas Calmas 

• Rotas Escolares Seguras  

• Programa Operacional de Segurança - POS  

• Motociclista Seguro  

• Maio Amarelo 

• 60 cruzamentos com maior número de acidentes 

• Segurança para Pedestres 

O resultado das ações são expressas nas 516 vidas salvas em 2018 diferença entre o 

número de mortes de 2011, início da Década de Ação para Segurança da ONU e 2018. Os 

dados de acidentes de 2019 estão em fase de consolidação. 

. EDUCAÇÃO  

A campanha “HOJE NÃO - Movimento pela Vida Segura no Trânsito” da PMSP, passou a 

ser veiculada nos órgãos de comunicação no início de dezembro de 2019. Apresentando 

o número de 828 ocorrências fatais, que vitimaram 849 pessoas ao longo de 2018 na 

capital paulista, a peça publicitária veio reforçar o objetivo de mobilizar e engajar a 

população nos esforços para a redução do número de mortes e acidentes no trânsito. 

Integrando a campanha “HOJE NÃO”, a CET realizou seu 11º Prêmio de Educação de 

Trânsito, que tem por objetivo incentivar a reflexão, a criatividade e a produção de trabalhos 

voltados para a segurança no trânsito. 

Trata-se do maior certame direcionado à Educação de Trânsito realizado no Brasil. Com o 

tema “Vida Segura: Nenhuma morte no trânsito é aceitável. Todas são evitáveis.”, o 11º 

Prêmio CET obteve recorde de inscrições na história do concurso, registrando 13.712 

trabalhos. 

Foram 16 categorias que abrangeram desde a educação infantil ao ensino universitário, 

incluindo EJA (Educação de Jovens e Adultos), a Terceira Idade e uma categoria para 

funcionários. Para cada uma foi solicitado um trabalho dentro da temática comum proposta. 

Os três primeiros colocados de cada categoria receberam prêmios de R$ 2.000,00 (3º 

lugar), R$ 3.000,00 (2º lugar) e R$ 5.000,00 (1º lugar). 
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Caminhando em paralelo a todas as atividades da Companhia, a atenção com a Educação 

de Trânsito na CET, segue fortalecida. 

Em 2019, o Centro de Treinamento e Educação de Trânsito (CETET) da CET, manteve os 

atendimentos nas diversas atividades educativas que oferece gratuitamente à população. 

Parte desses atendimentos ocorrem em cursos voltados ao público escolar, atingindo 

alunos, de 4 a 17 anos de idade. Das escolas participantes, a maioria é pública. 

Há desde gincanas, jogos, participações em eventos externos como salões e exposições 

até cursos presenciais para condutores (7 cursos distintos), cursos a distância com 

capacitação de professores e direcionados também a outros perfis, como pessoas com 

deficiência e programas de educação de trânsito para escolares e idosos.  

. MOBILIDADE 

A Cidade de São Paulo tem mais de 12 milhões de habitantes e a frota veicular registrada 

é cerca de 8,9 milhões, sendo 15 mil ônibus aproximadamente. A malha viária conta com 

17,3 mil quilômetros e 503 quilômetros de ciclovias. 

Atualmente, bicicletas, patinetes, faixas exclusivas de ônibus, transportes por aplicativos e 

milhares de motocicletas que não faziam parte do cenário urbano há 43 anos, quando da 

criação da CET, tentam compartilhar de forma harmônica o sistema viário da cidade. 

Para administrar o trânsito da maior Cidade das Américas, as equipes de profissionais das 

áreas operacionais de campo e da Central de Operações da CET, permanecem com suas 

atividades diuturnamente, proporcionando mobilidade, acessibilidade e segurança todos 

os dias, conciliando pedestres, ciclistas e veículos, o transporte coletivo e o de cargas, 

inclusive melhorando os índices de lentidão, mantendo-se dentro de padrões que indicam 

um grau de variação aceitável. 

Não obstante operações especiais são programadas principalmente aos finais de semana, 

quando são realizados os grandes eventos. Uma vez devidamente cadastrados, os eventos 

recebem tratamento desde o planejamento até a operação em campo, com o intuito de 

garantir segurança e mobilidade, não só de seus espectadores e participantes, mas 

também o direito de ir e vir do público geral da cidade.  

Carnaval (desfile de Blocos de Rua e desfile das Escolas de Samba no Sambódromo do 

Anhembi); Grande Prêmio de Fórmula 1 e Copa Truck no Autódromo de Interlagos; 

Maratona Internacional da São Paulo e demais corridas de rua; Virada Cultural; Parada do 

Orgulho LGBT; Corrida Internacional de São Silvestre e Réveillon na Paulista; Festa de 

São Judas Tadeu; Feiras, Exposições e Palestras no SP Expo - Imigrantes, Expo 

Transamérica, Expo Center Norte; Marcha para Jesus e demais Cultos Evangélicos; 

Operação Finados; Comemorações do Dia do Trabalho; Jogos de Futebol e outros eventos 

esportivos e espetáculos nos Estádios do Pacaembu, Morumbi, Allianz Parque e Arena 

Itaquera; Lollapalooza e Festivais de Música; Shows e peças de Teatros Musicais, são 

alguns desses eventos. 
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Em 2019 todos estes eventos foram acompanhados pelas equipes operacionais da CET, 

dentre centenas de outros de menor porte. Somente com o Carnaval a cidade de São Paulo 

movimentou mais de R$ 2 bilhões.   

Executados por meio de projetos estratégicos desenvolvidos ao longo de 2019, a área 

operacional se estruturou para dar respostas mais eficientes e ágeis às demandas. 

A Renovação da Frota da CET, substituiu parte das viaturas de pequeno e médio porte, 

por meio de contrato de locação de 332 veículos e trouxe modernidade, economia e 

segurança nas ações operacionais, além de destravar a logística de distribuição e 

despachos nos pátios operacionais. 

Já a aquisição de 2011 equipamentos de Rádio Comunicação - entre consoles, rádios fixos, 

veiculares e portáteis - atendeu à antiga reivindicação dos Agentes de Trânsito, tornando 

os acionamentos mais ágeis e confiáveis. 

O Plano Cicloviário da Cidade de São Paulo tem como objetivo requalificar e conectar a 

atual Rede Estrutural Cicloviária, tendo como responsabilidade o cumprimento do Objetivo 

Estratégico nº 12 do “Programa de Metas para o biênio 2018-2020 da Prefeitura Municipal 

de São Paulo”.  

A requalificação das ciclovias prevê o tratamento de 310,60 km de vias prioritárias e a 

implantação de 173,35 km de novas vias. Este trabalho contempla fresagem, 

pavimentação, reforma de guias e sarjetas, manutenção de drenagem e, por fim, cabe a 

CET, a sinalização (implantada com tinta antiderrapante e aplicação de tachão a cada 

metro). 

Este plano visa a promoção de segurança viária, garantia de funcionalidade e de 

conectividade da rede e o estímulo da multimodalidade.  

O projeto Requalificação da Rede Cicloviária é mais um projeto estratégico da CET e as 
obras estão em andamento. 

. GOVERNANÇA  

Faz-se necessário registrar os avanços da CET no âmbito da Governança Corporativa e 

da Gestão Estratégica, em cumprimento à Lei Federal 13.303 de junho de 2016 e ao 

Decreto Municipal 58.093 de fevereiro de 2018.  

Desde 2017 a CET vem se reestruturando, quando instituiu procedimentos com a finalidade 

de se atualizar. Propôs a padronização, transparência, conformidade, eficiência, eficácia e 

melhoria contínua em seus produtos e serviços, de forma a alcançar resultados 

consistentes alinhados com as diretrizes e os objetivos estratégicos determinados pela Alta 

Administração. 

A partir daí foram criados vários grupos especialistas e comitês que atuam na gestão das 

principais atividades fim da Companhia, sendo elaborados e publicados no site 
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www.cetsp.com.br, 14 instrumentos institucionais necessários para atender as exigências 

legais. 

Dentre eles estão a Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa, a Política 

de Transparência e Divulgação de Informações, o Relatório de Sustentabilidade, o Plano 

Estratégico 2018 - 2021 e o Código de Conduta e Integridade, este último inclusive 

divulgado a todos os funcionários da empresa por meio de palestras ao longo do ano de 

2019. 

Nesse sentido, o Organograma da Companhia foi readequado ao atendimento da Lei 

13.303/16, como se pode observar de forma macro: 

 

Onde: GGC - Gerência de Governança Corporativa 

GGE - Gerência de Gestão Estratégica 

SUSTENTABILIDADE DA EMPRESA EM 2019 

A essência do negócio da CET é propiciar mobilidade com segurança para a população de 

São Paulo. Portanto, a empresa foi criada com um objetivo voltado ao atendimento social. 

Uma empresa é sustentável quando suas políticas e ações são economicamente 

sustentáveis e socialmente responsável, sem agredir o meio ambiente.  

http://www.cetsp.com.br/
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Como relatado anteriormente, em 2019 a CET realizou ações de engenharia, operação e 

educação de acordo com seu planejamento estratégico, com foco na segurança, 

mobilidade e governança corporativa.  

Entre janeiro e setembro de 2019, dados consolidados e disponíveis, as ações propiciaram 

o resultado de 425 vidas salvas e menos 10.992 vítimas não fatais, comparados com o 

mesmo período de 2011. 

Utilizando-se a metodologia do IPEA de 2003, com correção de valores para Dezembro de 

2019, calcula-se que a economia monetária foi de R$ 161.613.313,50 pelas vidas salvas. 

Na diminuição dos acidentes com vítimas não fatais, estima-se uma economia de R$ 

506.308.997,28. Se somados os dois montantes, totaliza-se o valor de R$ 667.922.310,78 

economizados pela municipalidade. 

A pesquisa OD (origem/destino) do Metrô de 2017, em São Paulo, apresenta 25,8 milhões 

de viagens/dia, das quais 14.1 milhões são motorizados que utilizam a via pública como 

modo principal (ônibus, fretados, escolar, auto, táxi, moto) e 7,8 milhões de viagens não 

motorizadas (a pé e bicicleta). Os demais usuários que tem como modo principal o metrô 

e trem, 3,6 milhões de viagens/dia, também se utilizam da via pública para acesso às 

estações. 

Nesta pesquisa OD 2017, o índice de mobilidade na cidade de São Paulo é de 2,02 viagens 

por habitantes. Existem vários fatores que contribuem para este índice, desde 

disponibilidade de transporte à segurança pública, mas a via pública e suas condições de 

circulação são fatores essências nesta dinâmica.  

O município de São Paulo possui cerca de 17 mil km de vias e compete à CET a 

implantação e manutenção da sinalização, educação, operação e fiscalização deste 

sistema para propiciar mobilidade e segurança à população.  

A interrupção do fluxo de veículos e/ou pedestres, ou ainda, interferências na via podem 

resultar em menor velocidade, ou seja, maior tempo de viagem aos usuários e conflitos. 

A lentidão média anual em 2019 registrada nos 868 km de corredores monitorados 

diariamente pela CET, foi de 77 km no pico manhã e 85 km no pico tarde. Comparando-se 

aos índices de lentidão média anual de 2018, quando o pico manhã foi de 98 km e o pico 

tarde de 90 km, houve redução da extensão de lentidão. 

A lentidão é decorrente de interferências nas vias e volume de veículos e pode ser em 

maior ou menor extensão. As causas de lentidão não estão necessariamente na 

governabilidade da CET, tais como chuvas, economia e manutenção dos veículos. Porém, 

quando ocorrem, interferem diretamente no fluxo e na segurança viária. A CET age 

operacionalmente para minimizar seu efeito, adotando medidas corretivas como remoção 

de veículos quebrados, operacionalização do trânsito em acidentes, eventos, obras, bem 

como o acionamento de órgãos, empresas ou entidades competentes para ações de 

retirada de obstáculos, tapa buracos na pista de rolamento e calçadas etc. Outras medidas 

são adotadas preventivamente ou para melhoria do sistema viário, tais como: implantação 
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de sinalização, ações educativas, legislação, fiscalização, governança corporativa, análise 

de polos geradores, ordenamento do espaço viário com ciclovias e outros. 

Os resultados sociais da CET podem ser expressos em atendimento a necessidade da 

população em seus deslocamentos com menor tempo, maior segurança e confiabilidade.  

Alguns dos quantitativos de atividades realizadas pela CET em 2019:   

• 67.266 remoções de interferências na via envolvendo veículos quebrados (autos, ônibus 

e caminhões)  

• 19.973 remoções de interferências na via envolvendo acidentes (c/ vítimas fatais, com 

vítimas não fatais, atropelamentos e s/ vítimas) 

• 1.175 Agentes de Trânsito disponíveis em campo (média diária) 

• 4.093 - autorizações especiais de transporte de cargas, sendo 333 transportes de carga 

superdimensionada acompanhadas pela equipe CET 

• 2.818 ações de fiscalização de trânsito de produtos perigosos pela equipe CET 

• 8.189 aferições de veículos urbanos de cargas (VUCs) e guinchos 

• 1.592.656 autuações realizadas pelas equipes da CET e 8.135.915 autuações 

realizadas por equipamento de fiscalização eletrônica sob responsabilidade da CET 

• 4.393.464 autuações por transitar em velocidade acima da permitida, 36,38% do total 

• 2.443.102 autuações de desrespeito ao rodízio municipal de veículos, 20,23% do total 

• 969.882 autuações de transitar em faixa exclusiva de ônibus, 8,03% do total 

• 887.137 autuações por estacionamento irregular, 7,35% do total 

• 361.609 autuações por uso do celular dirigindo, 2,99% do total 

• 10 vias que passaram por revisão do tempo do ciclo semafórico e/ou revisão dos tempos 

de travessia de pedestre vinculadas ao plano Vida Segura 

• 44.081 demandas de atendimentos semafóricos (prioritárias ou não) 

• 13.656 autorizações de obras programadas (em horários de menor impacto ao trânsito) 

• 44.254 autorizações de obras emergenciais 

• 15.162 eventos analisados  

• 223 polos geradores analisados, sendo que para 77 foram emitidas Certidão de 

Diretrizes 

• 33.464 placas implantadas – sinalização vertical  

• 609.188 m² de tinta aplicadas no solo – sinalização horizontal 

• 105.884 pessoas atendidas nos programas de educação de trânsito  

• 43.840 vagas demarcadas e fiscalizadas de estacionamento rotativo tipo Zona Azul 

Todas estas ações favorecem a mobilidade e a segurança na cidade, de seus habitantes, 

visitantes e de pessoas que estão apenas de passagem. 
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Demonstrações Financeiras Exercício 2019 
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PARECER DO CONSELHO FISCAL 

 

Na qualidade de membros do Conselho Fiscal da CET e, no exercício das atribuições legais 

e estatutárias, examinamos o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras 

que compreendem: Balanço Patrimonial, Demonstrações de Resultado, Mutações do 

Patrimônio Líquido, Fluxo de Caixa e Notas Explicativas, documentos esses relativos ao 

exercício findo em 31 de dezembro de 2019. Com base nos nossos exames e 

esclarecimentos prestados pela Administração no curso do respectivo exercício e nos 

relatórios do comitê de auditoria e dos auditores independentes SACHO – Auditores 

Independentes, de 17 de março de 2020, o qual apresentou opinião com ressalva 

destacando: (i) a Companhia de Engenharia de Tráfego – CET, não desenvolveu o 

programa voltado à aplicação de testes de recuperabilidade dos bens do ativo imobilizado, 

em atendimento a norma contábil NBC TG (R4). Na ocasião da emissão deste relatório, os 

saldos do grupo contábil do Imobilizado, encontrava-se em processo de conciliação com 

os respectivos controles físicos e financeiros. Não foi possível avaliar os efeitos da não 

adoção da referida prática contábil, assim como dos eventuais ajustes que deverão ser 

realizados, desta forma, não foi possível validarmos os referidos saldos apresentados nas 

demonstrações contábeis da Companhia de Engenharia de Tráfego – CET, em 31 de 

dezembro de 2019. ii) as demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2019 da 

Companhia de Engenharia de Tráfego – CET, apresentam Patrimônio Líquido devedor no 

montante de R$ 207.283 mil, Prejuízos Acumulados de R$ 314.810 mil, e Capital Circulante 

Líquido negativo, no montante de R$ 75.344 mil. Essas demonstrações contábeis foram 

elaboradas de acordo com as práticas contábeis aplicadas a uma companhia no curso 

normal de suas atividades, pressupondo a realização dos seus ativos e os cumprimentos 

das suas obrigações no curso normal de suas operações. A continuidade das operações 

da Companhia, dependem de medidas de saneamento financeiro, através de aportes de 

recursos pelo Acionista controlador, visando o equilíbrio patrimonial e financeiro de suas 

atividades. Concluímos que os documentos acima, em todos os seus aspectos relevantes, 

estão adequadamente apresentados e após ouvir explicação da área correspondente 

quanto à ressalva (i) e deliberamos no sentido de que seja apresentada mensalmente a 

evolução dos trabalhos referentes aos ativos e ao teste de impairment opinamos, por 

unanimidade, com a manutenção das ressalvas da Auditoria Independente, pelo seu 
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encaminhamento para deliberação da Assembleia Geral da Companhia, a ser convocada 

nos termos da Lei nº 6404/76.  

. 

São Paulo, 25 de março de 2020. 

EDUARDO BETENJANE ROMANO 
Presidente 

VICENTE AFFONSO OLIVEIRA CALVO 
 

ALEXANDRE BARBOSA 
 

MANUELITO PEREIRA MAGALHÃES 
JÚNIOR 
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Relatório Auditoria Independente 
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