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Apresentação

A

DERSA - Desenvolvimento Rodoviário S/A apresenta o seu RELATÓRIO INTEGRADO 2019, em
conformidade com o Artigo 8º da Lei Federal n.º 13.303, de 30 de junho de 2016 combinado com
Artigo 9º do Decreto Estadual n.º 62.349, de 26 de dezembro de 2016, com objetivo de prestar
contas a todos os nossos públicos sobre as atividades da Companhia, sua relação com as partes

interessadas, bem como apresentando os principais impactos econômicos, ambientais e sociais decorrentes
de suas atividades no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2019.
Para a realização do conteúdo, a DERSA contou com apoio de colaboradores de diversas áreas que permeiam
os itens de divulgação deste documento, que aborda dentre outros, a história da Companhia ao longo dos
seus 50 anos completados em 2019, destacando sua importância como referência no desenvolvimento de
empreendimentos de infraestrutura de transportes de alta complexidade, atuando com pioneirismo no desenvolvimento, planejamento e construção da operação dos sistemas viários, servindo de modelo para as
atuais concessionárias de rodovias do Estado, e seu papel de protagonista no desenvolvimento de projetos
inovadores para o país.
Este relatório também retrata as dificuldades enfrentadas pela DERSA durante o ano de 2019, como o
grande desafio de melhorar os serviços prestados no Sistema de Travessias Litorâneas, como a preparação
da “Operação Verão 2020” e “Operação Carnaval + Seguro 2020”, onde buscou-se o aprimoramento dos
serviços prestados à população, com reformas, manutenção e conservação das embarcações, integração dos
acessos viários às balsas e na comunicação com os usuários, sempre visando segurança, agilidade, qualidade e eficiência na prestação dos serviços, como será evidenciado adiante neste relatório.
Para vencer esse desafio com disciplina e vigor foi preciso reestruturar a operação, fortalecer o engajamento
das equipes internas e aprofundar o diálogo com o público que utiliza o Sistema de Travessias Litorâneas.

Travessia São Sebastião/Ilhabela

DERSA | Relatório Anual Integrado 2019

Assim, foi realizada uma série de mudanças operacionais com base em duas premissas que deram o tom de
todo o processo: ética e transparência.
Também trataremos das obras dos Empreendimentos “Rodoanel Mario Covas - Trecho Norte” e “Nova Tamoios Contornos” e os esforços em dimensionar de forma qualitativa e quantitativa o real status dos empreendimentos paralisados, com intuito de retomada das obras, em um cenário totalmente avesso face a
aprovação por parte da Assembleia Legislativa da Lei n.º 17.148, em 13 de setembro de 2019, autorizando
a extinção da Companhia.
Por oportuno, lembramos que os Lotes 1, 2 e 3 do Rodoanel Mario Covas – Trecho Norte tiveram seus contratos encerrados ainda no segundo semestre de 2018, por abandono das obras pelas empreiteiras, e os
Lotes 4, 5 e 6 tiveram os contratos rescindidos no primeiro semestre de 2019. Quanto ao Empreendimento
Nova Tamoios Contornos, os contratos dos 4 lotes de obras foram rescindidos no primeiro semestre de 2019.
Nesse contexto, a DERSA seguiu o ano de 2019 atuando com dificuldades financeiras em decorrência do
desequilíbrio tarifário na operação do Sistema de Travessias Litorâneas. Enquanto isso, organizou a transferência de suas atividades a outros agentes públicos, onde a futura extinção da Companhia é o fio condutor
da nossa narrativa, mas sem deixar de cumprir e honrar seus compromissos ambientais e sociais como o
pagamento de aluguel social às 676 famílias atingidas pelas obras do Rodoanel Mario Covas - Trecho Norte e
às 376 famílias oriundas das obras do Rodoanel Mario Covas - Trecho Sul e do Complexo Viário Jacu Pêssego.
Destacamos ainda os trabalhos desenvolvidos pelo corpo de técnico de funcionários da DERSA em dar suporte à Secretaria de Logística e Transportes na elaboração do projeto executivo complementar, quantitativo e
qualitativo, com levantamento de custos detalhados e regras de negócio do processo licitatório, para permitir
futura publicação do Edital de Licitação com vistas à retomada das obras do Rodoanel Mario Covas - Trecho
Norte. Trabalho semelhante foi elaborado para o Empreendimento Nova Tamoios Contornos, possibilitando
que o Governo do Estado estude a melhor opção entre licitação das obras remanescentes ou complementação das mesmas pela concessionária.
Informações adicionais sobre o desempenho econômico financeiro, atos societários, entre outras estão disponíveis em nosso endereço eletrônico www.dersa.sp.gov.br

Nova Tamoios Contornos
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Mensagem da Administração

E

Em 2019, com intuito de reduzir as filas e o tempo de espera dos usuários no embarque das balsas do
Sistema de Travessias Litorâneas operado pela DERSA, a nova gestão, empossada em janeiro, deu início à reestruturação de todo sistema. Foram investidos 34 milhões de reais ao longo do ano. Com isso,
aumentamos nossa capacidade de atendimento de 15,6 milhões para 18,3 milhões de usuários, e mais,

reduzimos o tempo médio de espera nos períodos de pico na principal linha de navegação (Santos-Guarujá) de
31 para 19 minutos.
Outra realização alcançada foi o investimento estrutural em 11 embarcações da frota, compreendendo instalação de novos motores, trocas de hélices, eixos e lemes, trazendo mais confiabilidade ao serviço e segurança,
conforto e agilidade aos usuários. Investimentos em informação ao usuário, como novos painéis de mensagem
eletrônicos, disponibilização de imagens de 32 câmeras de monitoramento e o novo aplicativo Travessias também contribuíram para a percepção de melhoria do serviço pelo usuário, resultado amplamente constatado nas
pesquisas de satisfação realizadas em setembro de 2019 e fevereiro de 2020.
A futura privatização do Sistema de Travessias Litorâneas é uma meta de suma importância para o Governo do
Estado, todavia, em respeito aos usuários, foram envidados esforços para melhoria dos serviços, o que reflete o
compromisso da DERSA em não desassistir esse serviço essencial à população do Estado de São Paulo.
Destacamos que, com relação à operação “Pedra no Caminho” deflagrada pela Operação Lava Jato em São
Paulo em 2018, onde são investigadas supostas fraudes, superfaturamento e subcontratações irregulares na
execução das obras do Empreendimento Rodoanel Mario Covas - Trecho Norte, a Administração da DERSA procedeu o afastamento e posteriormente, em 2019, a demissão de todos os investigados, entre eles ex-diretores
e funcionários. A nova administração colabora com todos os requerimentos formulados pelo Ministério Público
e pela Polícia Federal no âmbito da investigação, contudo, a DERSA (pessoa jurídica) não faz parte do processo
investigatório, que corre sob sigilo de Justiça. Desse modo, acompanhamos de perto o caso, visto que a DERSA e
o Estado, vítimas, são os maiores interessados na resolução do processo, com o devido esclarecimento dos fatos
e a penalização das eventuais condutas impróprias de forma justa.
Também em 2019, foram concluídos os trabalhos de auditoria da FIPE – Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, auditoria externa contratada pela DERSA, que consistiu em analisar o cumprimento das condições legais
e contratuais estabelecidas entre a DERSA e as empreiteiras contratadas para execução das obras brutas do
Rodoanel Mario Covas - Trecho Norte, averiguando os aspectos de cunho jurídico, econômico-financeiro e de engenharia. O resultado dessa auditoria foi encaminhado à Secretaria de Logística e Transporte que disponibilizou o
documento aos diversos agentes de controle, inclusive à Força Tarefa da Operação Lava Jato. Ainda em 2019, a
Secretaria de Logística e Transportes contratou o IPT - Instituto de Pesquisas Tecnológicas, para auditoria técnica
da situação da engenharia das obras do Rodoanel Mario Covas - Trecho Norte, cujo relatório dará suporte ao
novo processo licitatório. Procedemos a auditorias internas e todos esses documentos foram disponibilizados à
CGA – Corregedoria Geral da Administração, para a instauração dos procedimentos necessários.
A importante conquista de 2019 foi a recuperação e evolução no desempenho da operação do Sistema de Travessias Litorâneas nas linhas de navegação operadas pela DERSA, onde reduzimos consideravelmente o tempo de
espera do embarque, além de aumentar a capacidade de veículos e pessoas transportadas. Neste momento, os
Administradores da DERSA, alinhados com as políticas públicas do Governo do Estado de São Paulo de garantia
de direitos de serviços essenciais à população, preparam a desmobilizaçã da Companhia, mantendo da melhor
forma os níveis de operação do Sistema de Travessias Litorâneas, até que ele seja concedido à iniciativa privada,
bem como preservam o patrimônio público e ambiental das obras paralisadas nos Empreendimentos Rodoanel
Mario Covas - Trecho Norte e Nova Tamoios Contornos, colaborando tecnicamente com a Secretaria de Logística e
Transportes na elaboração dos editais de licitação e documentos correlatos para retomada das obras.
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Nova Tamoios Planalto

Perfil

Quem Somos
A DERSA é uma Empresa Pública Estadual de ca-

Seu capital social é de R$ 1.862.660.105,13 (um

pital fechado, parte integrante da administração

bilhão, oitocentos e sessenta e dois milhões, seis-

indireta do Estado de São Paulo, vinculada à Se-

centos e sessenta mil, cento e cinco reais e treze

cretaria e Logística e Transportes do Estado de São

centavos) dividido em 1.432.148.161 (um bilhão,

Paulo, regendo-se pelo seu Estatuto Social, pelas

quatrocentos e trinta e dois milhões, cento e qua-

Leis Federais n.ºs 6.404, de 15 de dezembro de

renta e oito mil, cento e sessenta e uma ações)

1976 e 13.303, de 30 de junho de 2016, e demais

ações ordinárias de classe única, todas nominati-

disposições legais aplicáveis.

vas e sem valor nominal.

DERSA | Relatório Anual Integrado 2019

9

Composição Acionária

Identificação Geral

Fazenda do Estado de São Paulo:

CNPJ 62.464.904/0001-25

12.098.638.629.709 ações

I.E. 108119995

Tesouraria DERSA: 94.951 ações

NIRE 35300022181

COSESP + CODASP (controladas do Estado):

SEDE: Rua Iaiá, 126 - Itaim Bibi - São Paulo - SP

63.672 ações

CEP: 04542-906

Capital Social em 31/12/2019:

Tel.: 11 3702 8000

R$ 1.862.660.105,13
Patrimônio líquido em 31/12/2019:
R$ 1.333.333.325,38

Contador Responsável:
Fabrício da Silva Claudino
CRC n.º 1SP270552/O-9
Tel.: 11 3702 8498
e-mail: fabricio.claudino@dersa.sp.gov.br

Website: www.dersa.sp.gov.br
Total de funcionários: 471

Auditores independentes:
BDO RCA Auditores Independentes
Responsável Técnico: Paulo Barbosa
CRC n.º 1 SP 120359/O-8
Tel.: 11 3848 5880
e-mail: paulo.barbosa@bdo.com.br

Nossas Atividades
Constitui objeto da Empresa:
I. atuar como concessionária de rodovias submetidas à sua jurisdição administrativa, mediante decreto do Poder Executivo;
II. atuar como intermediária do Poder Executivo
em concessões, contratações administrativas e
convênios que possuam objeto de natureza viária ou rodoviária, prestando apoio operacional e
consultivo, podendo para tanto: a) construir, pavimentar, operar, ampliar, manter, introduzir melhoramentos, planejar serviços e obras, executar
projetos, prestar consultoria, gerenciamento e
apoio técnico para operação, construção e manutenção de sistemas e obras de infraestrutura de
transporte; b) construir e explorar industrialmente, direta ou indiretamente, Centros Rodoviários
de Cargas e Fretes, Terminais Rodoviários de Cargas e Terminais Intermodais de Cargas, inclusive
planejar, projetar, coordenar e controlar a exploração de equipamentos e instalações destinadas

10
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Rodoanel Sul

Rodovia dos Bandeirantes

à transferência, transporte e comercialização de
carga rodoviária e multimodal; c) explorar, operar

Nossa História

e administrar sistemas de distribuição e transferência intermodal de cargas, estabelecendo diretrizes, especificações e normas de comodidade
dos usuários; d) baixar instruções e demais atos
de caráter normativo, em assuntos de sua alçada;
e) comercializar suas marcas, patentes, produtos
patenteados, nome e insígnia; f) firmar convênios
ou contratos com a União, Estados e Municípios,
assim como suas entidades descentralizadas e
quaisquer entidades privadas, para prestação de
serviços na área de transportes;
III. exercer atividades úteis ou necessárias ao
cumprimento de suas finalidades;

A DERSA foi constituída em 1969 para projetar e
implantar uma nova rodovia entre o Planalto e o
Litoral Paulista: a Rodovia dos Imigrantes. A implantação da Rodovia dos Imigrantes, que venceu
quase 800 metros de declive entre o planalto paulista e o litoral, marcou o início da trajetória de sucesso da Empresa, sendo comemorada como um
case de vanguarda da construção civil brasileira.
Considerando a qualidade e a segurança aplicadas ao primeiro empreendimento implantado pela
DERSA, o Governo do Estado de São Paulo solicitou à Empresa a construção de uma nova ligação

IV. caberá ainda à DERSA explorar industrialmen-

entre São Paulo e Campinas: a Rodovia dos Ban-

te, nos termos do Decreto n.º 29.884, de 4 de

deirantes, que é a segunda colocada no ranking

maio de 1989, com a redação que lhe foi dada

das melhores rodovias do País, segundo pesquisa

pelo Decreto n.º 30.481, de 26 de setembro de

de 2019 da Confederação Nacional de Transportes

1989, como empresa de navegação, os termi-

(CNT), sobre Rodovias.

nais intermodais rodo-hidroviários, marítimos ou
fluviais, com exceção do Porto de São Sebastião,
cabendo-lhe: a) cuidar da operação, administração e conservação desses terminais; b) planejar
atividades, serviços e obras, e executar projetos
relacionados com tal objeto; c) estabelecer diretrizes, especificações e normas necessárias para
o bom desempenho dos encargos decorrentes; d)
baixar regulamentos supletivos, inclusive quanto

Cumpriu a sua missão e foi além, construindo as
modernas autoestradas Ayrton Senna e Governador Carvalho Pinto, a Ponte do Mar Pequeno, Hélio
Smidt e Santos Dumont, além de duplicar outros
270 quilômetros de rodovias, como a Dom Pedro I
e Padre Manoel da Nóbrega, entre outras. Das três
melhores rodovias do país, duas foram projetadas
pela DERSA.

aos projetos e especificações técnicas de obras, de

De forma pioneira, a DERSA criou em 1976 o pri-

segurança e de comodidade dos usuários.

meiro Sistema de Ajuda ao Usuário (SAU) na ma-
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“operações descida e subida da serra”, utilizando
placas de regulamentação e orientação aos motoristas, em uma época de inexistência de uma
segunda pista da Rodovia dos Imigrantes, período
em que sequer falava-se em painéis eletrônicos.
Durante muito tempo, a DERSA também foi responsável pela administração e operação de uma
rede de 800 quilômetros de rodovias, entre elas
as Rodovias Santos Dumont, Hélio Smidt, Contorno de Campinas e Caminho do Mar e, para tanto,
empregou novas técnicas, gerou inovações tecnológicas e formou uma nova e competente geração
de especialistas rodoviários.
Incumbida pelo Governo de São Paulo, a DERSA
assumiu a administração de todo o Sistema de
Travessias Litorâneas por balsas: Santos/Guarujá, São Sebastião/Ilhabela, Guarujá/Bertioga,
Iguape/Juréia, Iguape/Ilha Comprida, Cananéia/
Ilha Comprida, Cananéia/Continente e Cananéia/
Ariri, e a partir de 1989 passou a administrar o
Porto de São Sebastião.
A partir do Programa Estadual de Desestatização
e Parcerias com a Iniciativa Privada, do Governo de São Paulo, em 1998, a DERSA deixou de
administrar as Rodovias Anchieta, Imigrantes,
Anhanguera e Bandeirantes, que passaram às
concessionárias privadas.
Rodovia dos Imigrantes

Em 1998, a DERSA recebe um novo desafio: fazer o projeto, o licenciamento ambiental e a construção do Rodoanel, uma obra importante para o

lha rodoviária brasileira, cujo desempenho atingiu
níveis notáveis de eficiência, salvando milhares de
vidas. Com inovações incomuns no mundo todo,
o Sistema de Auxílio ao Usuário era composto
por quatro serviços: Serviço de Socorro Mecânico, Guincho, Atendimento de Primeiros Socorros
e Inspeção de Tráfego. Além das ambulâncias e
guinchos, o SAU instalou telefones de emergência
a cada quilômetro, às margens das rodovias, para
atendimento ao usuário e à população lindeira.
Seu maior objetivo era agilizar o socorro ao usuário, em qualquer ponto das rodovias e no menor
tempo possível.
A DERSA também foi precursora na criação do
Centro Operacional da DERSA (CODE) no Sistema
Anchieta – Imigrantes, introduzindo as chamadas

12
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futuro da Grande São Paulo e para o desenvolvimento econômico do país, responsável por interligar as principais rodovias que chegam à capital. O
projeto foi dividido em quatro trechos: Oeste, Sul,
Leste e Norte. O Trecho Oeste foi concluído em
2002 e o Sul em 2010.
Por meio do convênio firmado entre o Governo do
Estado e a Prefeitura de São Paulo, a DERSA realizou as obras de restauração do pavimento, sinalização de regulamentação e orientação das Marginais Pinheiros e Tietê em setembro de 2006 e
em abril de 2007, bem como o prolongamento da
Avenida Jacu Pêssego para o lado norte até a Rodovia Ayrton Senna entregue em junho de 2008.
Em setembro de 2007, a DERSA transferiu a administração do Porto de São Sebastião para a recém-

criada Companhia Docas de São Sebastião.
Em 2008, dando continuidade ao Programa Estadual de Desestatização, o Trecho Oeste do Ro-

mentos de infraestrutura de transportes de alta
complexidade, economicamente viáveis, ambientalmente corretos e socialmente justos.

doanel passou a ser administrado por concessão

Tem como atribuição, nos dias de hoje, o proje-

privada e, em 2009, foi a vez das Rodovias Dom

to, o gerenciamento e a construção do Rodoanel

Pedro I, Ayrton Senna e Governador Carvalho

Mario Covas – Trecho Norte e da Rodovia Nova

Pinto.

Tamoios Contornos, bem como a administração de

A DERSA foi responsável pela gestão do Programa
de Desenvolvimento do Sistema Viário Estratégico

todas as linhas de navegação do Sistema de Travessias Litorâneas.

de São Paulo, fruto de convênio entre a Prefeitura

Nesse espírito, a DERSA vem buscando constan-

e o Governo de São Paulo, gerenciando e execu-

temente o uso racional dos recursos de que dis-

tando os Empreendimentos: Adequação Viária da

põe, aliando métodos modernos de administração

Marginal Tietê, Implantação da Jacu Pêssego Sul,

a uma configuração organizacional que reflita suas

(entre a Avenida Ragueb Chohfi e Avenida Papa

possibilidades e as finalidades legais a que está

João XXIII), duplicação da Avenida Papa João

adstrita.

XXIII, Interligação da Avenida dos Estados com a
Jacu Pêssego, implantação da Unidade de Lazer
Parque Jacuí, localizado entre o Córrego Jaú e o
Complexo Viário Jacu Pêssego (junto ao trevo da
Rodovia Ayrton Senna).
Dotada de grande capacidade técnica, a Empresa
tem protagonizado o desenvolvimento de projetos
inovadores, como o do SUBMERSO, primeira obra
subaquática da América do Sul, interligando os
municípios de Santos e Guarujá no litoral paulista.
Décadas de realizações e projetos bem-sucedidos fizeram da DERSA uma referência nacional e
internacional no desenvolvimento de empreendi-

Travessia Santos/Guarujá

Missão

Entregar as melhores soluções em infraestrutura de transporte e logística, com inovação, eficiência e
sustentabilidade, reunindo e aprimorando competências e conhecimento, e contribuindo para o desenvolvimento de São Paulo e do Brasil.

Visão

Ser referência nacional em planejar, viabilizar, gerir e entregar empreendimentos e serviços pioneiros e
de alta complexidade.
A DERSA se destaca por sua equipe de funcionários altamente técnica e capacitada, e pela adoção de
soluções tecnológicas avançadas e criativas, a maioria das quais inéditas, que se refletem na modernização do setor. Nossa atuação leva em consideração os seguintes valores:

Valores

•

Inovação – Buscamos continuamente a inovação agregando conhecimento, criatividade e pioneirismo aos nossos empreendimentos.

•

Agilidade – Somos protagonistas das nossas ações, valorizando a objetividade e os bons resultados
de nosso trabalho.

•

Eficiência – Prezamos pelo constante aperfeiçoamento da qualidade nos empreendimentos, permeando nosso trabalho de racionalidade e busca contínua de qualidade.

•

Sustentabilidade – Focamos nossos esforços na elaboração de empreendimentos economicamente
viáveis, ambientalmente corretos e socialmente justos.
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Linha do Tempo

Via Anchieta

Rodovia dos
Imigrantes
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Rodovia dos
Bandeirantes

Rodovia Ayrton
Senna

Concessão

Implantação

Implantação

1978

1982

1976

Ponte do Mar
Pequeno

Rodovia Hélio Smidt

Rodovia Pedro
Taques

Travessias
Litorâneas

Rodovia Cônego
Domenico Rangoni

Implantação

Implantação

Duplicação

Operação

Duplicação

1982

1985

1988

1989

1990

Rodovia Santos
Dumont

Rodovia Dom
Pedro I

Porto de São
Sebastião

Rodovia Governador
Carvalho Pinto

Anel Viário de
Campinas

Duplicação

Operação

Implantação

Implantação

1993

1998

2001

Nova Marginal Tietê

Complexo Viário
Jacu Pêssego

Nova Tamoios
Planalto

Implantação

Implantação

Duplicação

2012

2014

Duplicação

1990

Rodoanel Oeste

Rodoanel Sul

Implantação

Implantação

2002

2010

Complexo Viário
Polo Itaquera

Ligação Dutra Carvalho Pinto

Conexão Porto Cidade de Santos

Nova Tamoios
Contornos

Rodoanel Norte

Implantação

Implantação

Projeto

Implantação

Implantação

2014

2015

2017

Em execução

As datas referem-se a: ano de início da concessão e da operação, e ao ano de conclusão da implantação ou projeto
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Travessia São Sebastião/Ilhabela

Travessias
Histórico
Em 1989, foi outorgada à DERSA, nos termos do
Decreto n.º 29.884/89 do Governo do Estado de São
Paulo, a permissão de serviços de exploração indus-

Desde então, a Companhia administra o Sistema de
Travessias Litorâneas por balsas: Santos/Guarujá,
Guarujá/Bertioga, São Sebastião/Ilhabela, Iguape/
Juréia, Cananéia/Ilha Comprida, Cananéia/Continente; e por lanchas: Santos/Vicente de Carvalho
e Cananéia/Ariri.

trial, dos terminais rodo-hidroviários, marítimos, ou

A remuneração pelos serviços prestados pela DER-

fluviais, com poderes para cuidar da operação, ad-

SA se dá pela cobrança de tarifas instituídas pela

ministração e conservação dos terminais, podendo

Secretaria de Estado dos Transportes Metropolita-

planejar serviços e obras, executar projetos, estabe-

nos, na forma de resolução, amparada pelos De-

lecer diretrizes, especificações e as normas necessá-

cretos n.º 22.227, de 17 de maio de 1984, artigo

rias para o bom desempenho da permissão.

1º, Decreto 49.752 de 04 de julho de 2005, artigo

DERSA | Relatório Anual Integrado 2019
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2º, Inciso II, alínea c e Decreto n.º 34.184
de 18 de novembro de 1991, artigo 1º,
Inciso II, alínea c, que respectivamente,
delegam competência ao Secretário dos
Transportes e ao Secretário dos Transportes Metropolitanos para fixação das tarifas
dos meios de transportes em seus campos funcionais, bem como no Decreto n.º
29.884 de 04 de maio de 1989 – artigo 5°.
Atualmente, o Sistema opera em sete
Travessias Litorâneas ao longo do litoral
paulista e em uma linha de navegação,
atendendo anualmente a 22 milhões de
viagens de todos os modos de transporte,
sendo esse total formado por 55% de veículos e 46% de pedestres e ciclistas.

Infraestrutura
O Sistema Travessias abrange uma extensão de cerca de 300 km no litoral paulista, desde Cananéia, no
Litoral Sul, passando por Santos e até São Sebastião, no Litoral Norte. A figura a seguir mostra a localização
geográfica das sete travessias e da linha de navegação entre Cananéia e Ariri.
A infraestrutura do serviço conta com 34 embarcações, entre ferryboats e lanchas, 3 estaleiros e 14 flutuantes.

Litoral do Estado
de São Paulo

LITORAL NORTE:
São Sebastião/Ilhabela

LITORAL CENTRO:
Santos/Vicente de Carvalho
Santos/Guarujá
Bertioga/Guarujá

LITORAL SUL:
Iguape/Juréia
Cananéia/Ilha Comprida
Cananéia/Continente
Cananéia/Ariri

16
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Embarcações
A frota de embarcações é formada por 26 ferryboats e oito lanchas para passageiros e ciclistas.
As embarcações possuem características operacionais e capacidades adequadas ao tipo de demanda atendida em cada região. Por exemplo, na
Travessia Santos/Vicente Carvalho opera a maior
lancha da frota, a Paicará, com capacidade para
até 728 passageiros. Já na linha de navegação
entre Cananéia e Ariri, que atende a baixas demandas e possui característica de serviço social de
acessibilidade a uma das regiões mais pobres do
Estado de SP, opera usualmente a menor lancha,
a Valongo, com capacidade para 85 passageiros.
Dentre os ferryboats, a maior embarcação é a
FB-25, que transporta até 85 veículos e opera em
São Sebastião/Ilhabela, travessia que apresenta a
maior sazonalidade de demanda do sistema. Os
menores ferryboats são o FB-Cananéia e o FB-Bacharel, com capacidade para nove e 12 veículos,
respectivamente. Operam em travessias de menor
demanda, como as do Litoral Sul, ou na de Bertioga/Guarujá. Ao contrário das embarcações de
maior porte que possuem quatro motores, essas
menores possuem apenas dois.

Atracadouros
Com relação à estrutura de operação e atracadouros, a maior travessia é a Santos/Guarujá, que
conta com quatro posições de atracação em cada
um dos lados, o que permite a operação com até
oito embarcações simultaneamente.
Em momentos de operação plena, essa travessia
Travessia Santos/Guarujá

oferta capacidade de transporte de quase 1.000
veículos por hora por sentido, o que equivale à capacidade de uma ponte urbana em pista simples.

Centro de Controle
Operacional (CCO)
O sistema conta com um Centro de Controle Operacional, localizado no estaleiro do Guarujá, que
funciona 24 horas por dia, com permanente moCCO

nitoramento através de câmeras e radiocomunicação com todas as travessias.

DERSA | Relatório Anual Integrado 2019
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Demanda Atendida
Anualmente são atendidas 22 milhões de viagens
por todos os modos:
Usuários Atendidos no Sistema Travessias
em 2019

6,6
milhões

3,4
milhões

7,5
milhões

4,4
milhões

O Sistema Travessias atende diariamente a mais
de 60 mil viagens. Quase metade desse total é
formado por pedestres e ciclistas que, com ex-

Travessia São Sebastião/Ilhabela

ceção da Travessia Santos/Vicente de Carvalho,
não pagam nenhuma tarifa. Isso evidencia o forte

ciclistas diariamente. A Travessia Santos/Vicente

caráter social e de sustentabilidade do serviço ao

de Carvalho é a que mais atende pedestres e ci-

contribuir para a mobilidade por modos não mo-

clistas, transportando 13 mil usuários/dia.

torizados.

A figura a seguir mostra os volumes diários mé-

Em volume total atendido, a maior travessia é

dios atendidos por modo em 2019 em cada uma

Santos/Guarujá, que transporta 30 mil veículos e

das travessias do sistema:

Volumes diários médios atendidos por modo em cada travessia (2019)

18
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O gráfico da Figura 6 evidencia o caráter social das três travessias do Litoral Sul (Iguape/Juréia, Cananéia/
Ilha Comprida e Cananéia/Continente) que, juntas, atendem a cerca de 3 mil usuários/dia, o que corresponde a 5% do volume do Sistema.

Outras características da demanda atendida:
•

As três principais travessias (Santos/Guarujá, Santos/Vicente de Carvalho e são Sebastião/Ilhabela) respondem por 90% da
demanda total atendida.

•

Mais de um terço (32%) da demanda atendida no sistema não paga nenhuma tarifa,
destacando-se nesse grupo os 8.400 ciclistas/dia na Travessia Santos/Guarujá e os
5.700 passageiros/dia em São Sebastião/
Ilhabela.

•

Na Travessia Santos/Guarujá, 74% a utilizam para ir e voltar do trabalho diário.
Apenas 11% dos usuários estão em viagens de lazer. Percentuais semelhantes
são verificados na Travessia Santos/Vicen-

Travessia Santos/Vicente de Carvalho

te de Carvalho.
•

Na Travessia São Sebastião/Ilhabela, a
parcela de usuários viajando a ‘trabalho’ e
‘lazer’ é de 44% e 34%, respectivamente.

•

Nas Travessias do Litoral Sul (Iguape/Juréia, Cananéia/Ilha Comprida e Cananéia/
Continente), mais de metade dos usuários
têm renda familiar inferior a 2 salários mínimos. Nessas travessias, 70% dos usuários não pagam nenhuma tarifa.

•

No Sistema Travessias, 45% das viagens
são de veículos motorizados e 55% de pedestres e ciclistas.
Travessia Santos/Guarujá

DERSA | Relatório Anual Integrado 2019
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Política Tarifária

2018, através da resolução conjunta SLT/STM 001 de
28/06/2018. Em 2019 não houve reajuste tarifário.
A regulação de tarifas para transportes públicos,

A política de preços de tarifas de transporte no Sis-

tradicionalmente, não guarda relação com os custos

tema Travessias segue a política pública de tarifas

reais de operação e normalmente é orientada pelo

emitida pelo Governo do Estado de São Paulo, por

caráter social da prestação do serviço e pela sensibi-

intermédio da Secretaria de Logística e Transportes

lidade ao preço do consumidor. No mesmo sentido,

(SLT) e da Secretaria dos Transportes Metropolitanos

as tarifas das travessias não são definidas e reajus-

(STM), com base no princípio da modicidade tarifária.

tadas de forma a equilibrar os custos do Sistema.

Assim, categorias de usuários com maior correlação

Soma-se ao posicionamento da tarifa em valor insu-

com grupos de menor renda pagam tarifas menores

ficiente, o fato de os reajustes anuais resultarem de

ou mesmo não pagam tarifa nenhuma pelo trans-

situação progressivamente defasada em relação à

porte. Na maior travessia de pedestres e ciclistas do

inflação acumulada. Desde a transferência da pres-

sistema, Santos/Vicente de Carvalho, que atende

tação do serviço à DERSA, os reajustes tarifários se

diariamente a mais de 13 mil usuários, a tarifa pra-

baseiam, via de regra, no menor índice econômico

ticada é de R$ 1,55, valor três vezes menor do que

vigente à época entre o IGP-M e IPCA. Além disso,

o cobrado em um ônibus municipal em Santos, cuja

em alguns anos não houve reajuste nas tarifas do

tarifa é de R$4,65.

serviço – embora em alguns deles tenham sido re-

Em cinco das oito travessias, ciclistas e pedestres

gistrados índices de inflação superiores a 7% a.a.

não pagam nenhuma tarifa, correspondendo esse

O gráfico abaixo mostra a variação acumulada dos

contingente a 30% dos usuários atendidos pelo Sis-

reajustes tarifários das travessias e o índice IGP-M,

tema Travessias. A tarifa básica para um automóvel

tradicionalmente utilizado como balizador para re-

é de R$ 6,15 por viagem em dias úteis e R$ 9,20

ajustes de tarifas de transporte público e pedágios

em finais de semana¹, sendo a cobrança feita em

em concessões de rodovias. Observa-se que, no

apenas um dos sentidos da viagem² (cobrança uni-

período 1995-2018, o índice IGP-M apresentou alta

direcional), quando se paga a tarifa referente aos

acumulada de 507%, enquanto as tarifas das tra-

dois sentidos, no valor de R$ 12,30 e R$ 18,40, res-

vessias tiveram reajuste de apenas 325%. A partir

pectivamente.

de 2000, o reajuste aplicado passa a ser gradativamente inferior à variação do IGP-M, ficando a

Reajustes Tarifários

tarifa progressivamente defasada. Soma-se a esse

O último reajuste tarifário ocorreu em meados de

2007, 2013 e por fim em 2019.

fator, a ausência de reajustes nos anos 2001, 2004,

Variação acumulada das tarifas nas travessias e do IGP-M no período 1996-2018

1. A Travessia Santos/Guarujá tem valor de R$ 6,15 também aos finais de semana.
2. Exceção à Travessia Bertioga/Guarujá.
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Realizações de 2019
Aumento da Frota
Disponível para
Atendimento
O aumento da disponibilidade da frota foi possível em razão da recuperação de embarcações
por meio de intervenções como troca de motores,
eixos, lemes e sistema hidráulico.
Com a estrutura renovada, as embarcações
apresentaram drástica redução na quantidade
de paradas para manutenções emergenciais, reNovos motores

sultando em um aumento de produtividade, ou
seja, maior quantidade de viagens realizadas
pela frota, refletindo-se no aumento da capacidade de atendimento do Sistema e, consequentemente, na redução dos tempos de espera para
embarque, como pode-se observar adiante no

Reforma

Investimento

FB-11

R$ 1,2 milhão

FB-18

R$ 1,4 milhão

FB-20

R$ 2,6 milhões

FB-24

R$ 3,4 milhões

Como exemplo, as embarcações FB-19, FB-27,

LS-03

R$ 3,7 milhões

FB-30 e LS-05 receberam motores totalmente

L. Canéu

R$ 1,2 milhão

item “Resultados”.

Reformas e novos motores

novos. Outras, como a FB-25, FB-29, FB-30 e FBVALDA, receberam melhorias como troca de eixos, lemes e sistema hidráulico. No total, 11 embarcações passaram por intervenções. Ou seja,

Recondicionamento de motores, reversores
e caixas de comando, aquisição de motores,
hélices, equipamentos sobressalentes e
tanques separadores de óleo

Total

R$ 13,5
milhões

R$ 17,0
milhões

um terço da frota recebeu importantes melhorias
mecânicas e estruturais durante o ano de 2019.
Foram também contratadas reformas completas
de quatro embarcações, com entrega no início
de 2020, contribuindo para a continuidade do
programa de melhoria do serviço prestado.
O processo de reforma e recuperação das embarcações teve seus prazos agilizados, o que
também se refletiu na maior disponibilidade da
frota.

Manutenção noturna
Além dessas ações, foi também implantado o programa de manutenção preventiva e corretiva no
período noturno, de forma semelhante ao que é
feito em empresas de transporte público de massa, como o Metrô de São Paulo. Com isso, houve
importante redução nos tempos de paradas das
embarcações nos momentos de maior demanda
para a realização de intervenções.
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Transporte de passageiros
por lanchas em São
Sebastião/Ilhabela
As duas maiores demandas de pedestres do sistema estão nas travessias Santos/Vicente de Carvalho e São Sebastião/Ilhabela. Enquanto na primeira
os passageiros e ciclistas são atendidos exclusiva-

mente por lanchas, na segunda, esse transporte
era feito nos ferryboats, junto com os veículos.
Em 2019, foi implantado na Travessia São Sebastião/Ilhabela o transporte de passageiros por
lanchas, proporcionando aos usuários elevados
ganhos de conforto, pontualidade e segurança na
realização da viagem.

Travessia São Sebastião/Ilhabela:
Atualmente estão em operação na
travessia as lanchas LS-02 e LS-05,
com capacidade para 370 passageiros cada uma. Os passageiros e ciclistas são atendidos por embarcações
com ar condicionado e assentos.

Melhoria na Infraestrutura para o Usuário
Foram realizados investimentos para a melhoria das condições das estações de passageiros em Vicente de
Carvalho e Praça da República, como recuperação de elevadores para pessoas com mobilidade reduzida,
sanitários, corrimãos e rampas de acesso.
Destaca-se também a reformulação do bolsão de embarque de veículos na Travessia Santos/Guarujá, em
projeto que a DERSA participou com a Prefeitura de Santos. Foram equacionados problemas que persistiam
há décadas como o conflito de embarque de veículos com prioridade
e motocicletas com o tráfego local e
usuários de ônibus no município de
Santos. Com isso, houve ganhos de
segurança e redução de atrasos aos
mais de 10 mil usuários diários de
transporte público que realizavam
embarques na região da Ponta da
Praia. Houve também ganhos para
os usuários das balsas, que passaram a ter mais conforto na condição
de espera para embarque.

22
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Novo bolsão de Santos

Melhorias na
quantidade e
qualidade das
informações ao
usuário
Em 2019, foi realizada uma série de intervenções
e investimentos visando a melhoria no sistema de
informações ao usuário. Isso se refletiu em ganhos
na previsibilidade do tempo de viagem e maiores
possibilidades de programação de rotas e horários
de viagem pelos usuários.

App travessias
Em recente pesquisa encomendada pela DERSA, o
resultado mostrou que 60% dos usuários das Travessias buscam informações sobre as condições
de operação antes de realizar a viagem.
O principal meio de comunicação utilizado é o site
DERSA/Travessias. A mesma pesquisa indicou que
cerca de 90% dos usuários que acessavam o site
DERSA o faziam a partir do celular.
Assim, visando melhorar o acesso e aumentar a
quantidade de informações ao usuário, foi criado
o App Travessias, que fornece em tempo real
dados como tempo de espera para embarque,
quantidade de balsas em operação, imagens de
câmeras de monitoramento, condições climáticas,
além de avisos aos usuários.
O aplicativo está disponível em versão Android e
IOS já tendo sido realizados mais de 16 mil downloads desde o início de 2019.

Tempo para embarque
Atualização constante sobre o tempo de espera para
embarque

Embarcações
Saiba a quantidade de embarcações em operação

Clima
Verifique as condições climáticas que podem prejudicar a travessia, como neblina, ventos ou chuva forte

Alertas
Avisos sobre acidentes na via, passagem de navios e
outros fatores que podem interferir na travessia

Câmeras Online
Acesso a câmeras que mostram, em tempo real, a
situação para embarque

Tarifas e pesos
Consulte as tarifas para cada tipo de veículo, assim
como os limites de peso permitidos

DERSA | Relatório Anual Integrado 2019
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Novos painéis de mensagens ao usuário
No segundo semestre de 2019, foram implantados 30 Painéis de Mensagem Variável (PMV), distribuídos no
Sistema de Travessias e no sistema viário de acesso. Esses painéis são constantemente atualizados divulgando diversas informações, tais como tempo de embarque estimado, condições climáticas adversas, informativos institucionais, orientações de acessos, paralisações de travessias, paralisação na travessia devido a
passagens de navios, peso máximo permitido.
Alguns painéis foram estrategicamente posicionados no sistema viário dos municípios atendidos pelas travessias, provendo informação sobre as condições do serviço e dando oportunidade ao usuário de
optar por rota alternativa, caso a travessia esteja
com tempo de embarque muito elevado ou paralisada devido a condições climáticas adversas.
O sistema de informações que alimenta os painéis
opera 24 horas por dia, gerenciado a partir do Centro de Controle Operacional da DERSA, no estaleiro
do Guarujá, e é responsável por alterações de mensagens em tempo real.

Novas câmeras para
visualização da operação no
aplicativo e site
A quantidade de câmeras de monitoramento dis-

embarcar. Essa visualização, somada à estimativa de tempos de embarque fornecida no site e no
aplicativo, permite maior previsibilidade nos tempos de travessia e melhor programação da viagem
para os usuários.

ponibilizadas aos usuários em todas as travessias

As câmeras da Travessia Santos/Guarujá, posiciona-

triplicou, chegando a um total de 32 nas sete tra-

das no sistema viário de acesso, passaram a ter oito

vessias. Com isso, o usuário consegue ter a visu-

pontos de visualização. Assim, além da informação

alização completa e online da situação do embar-

do tempo estimado para embarque, o usuário pode

que em todas as travessias. As câmeras abrangem

visualizar a área de espera, aumentando o seu nível

o bolsão de espera e todas as regiões do sistema

de conforto com relação à previsibilidade na progra-

viário onde ficam os veículos aguardando para

mação da viagem.

Travessia São Sebastião/Ilhabela, que conta com nove câmeras disponibilizadas para visualização pelos usuários
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Outros meios de informações aos usuários
www.travessias.sp.gov.br
Informações sobre condições de navegação, clima e número de embarcações em operação estão disponíveis em tempo real aos usuários na página Travessias no site da DERSA. Câmeras
online permitem ao usuário ver a situação das filas em tempo real no site em cada uma das
travessias. Nas páginas também são divulgados a capacidade de veículos por hora e o tempo
de espera.

@travessiasdersa
O Twitter das Travessias divulga em tempo real informações sobre a situação de cada travessia
(tempo de espera, balsas em operação e horários críticos). O canal também é fundamental para
informar sobre eventos que podem causar lentidão no sistema.

0800 77 33 711
As Travessias Litorâneas também contam com um canal de atendimento telefônico que informa
sobre disponibilidade, tempo de espera e outros serviços.

Investimentos 2019:
Reforma e modernização de quatro lanchas
e três ferryboats

R$ 16.040 mil

Recondicionamento de motores e reversores

R$ 7.015 mil

Aquisição de motores de propulsão e hélices

R$ 11.353 mil

Total 2019: R$ 34.408 mil
DERSA | Relatório Anual Integrado 2019
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Resultados
Como resultado das ações mencionadas anteriormente, observaram-se, a partir do 2º
semestre de 2019, nítidas melhorias na oferta de transporte, no serviço prestado e no
desempenho geral do sistema, refletidas claramente no nível de satisfação dos usuários
das Travessias.
Houve em 2019, principalmente no 2º semestre, significativo aumento na quantidade
de embarcações em operação, em comparação ao mesmo período do ano anterior.
A figura a seguir mostra a quantidade total
de embarcações em operação no Sistema
Travessias para os meses do 2º semestre de
2018 e 2019 e a média de cada período nesses dois anos.
Considerando-se a média entre meses de
cada ano, observa-se o aumento da frota em
operação em 2019, que passou de 24,6 para
26,1 embarcações. Ou seja, um ganho de
6,1% na frota total.

Sistema Travessias - Quantidade de embarcações em operação no 2º semestre de 2018 e 2019
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Esse indicador reflete, de forma bem mais preci-

Aumento da
Capacidade de
Transporte

sa do que a variável “quantidade de embarcações
em operação” mostrada no item anterior, a capacidade efetivamente disponibilizada aos usuários.
Embarcações em boas condições de manutenção
sofrerão menos paradas por problemas mecânicos
e, assim, realizarão mais viagens disponibilizando

Além da “frota em operação”, outro indicador de

maior capacidade de transporte aos usuários.

oferta disponibilizada ao usuário é a chamada

Nas tabelas a seguir, apresenta-se um resumo

‘produção de transporte’, dada pela capacidade de

com a frota em operação, a capacidade e a quan-

cada embarcação e a quantidade de viagens por

tidade de viagens realizada mensalmente por cada

ela realizada.

embarcação e a produção de transporte (ou capa-

Produção de transporte da frota do Sistema Travessias
Segundo semestre de 2018
Embarcação

Capacidade

Segundo semestre de 2019

Viagens
realizadas

Produção de
Transporte

Embarcação

Capacidade

Viagens
realizadas

Produção de
Transporte

FB-05

28

7.147

200.116

FB-05

28

4.044

113.232

FB-10

39

1.599

62.361

FB-10

39

5.797

226.083

FB-11

39

5.061

197.379

FB-11

39

10.999

428.961

FB-12

28

323

9.044

FB-12

28

3.474

97.272

FB-13

18

13.867

249.606

FB-13

18

13.604

244.872

FB-14

30

6.254

187.620

FB-14

30

2.229

66.870

FB-15

24

9.448

226.752

FB-15

24

8.318

199.632

FB-16

15

8.252

123.780

FB-16

15

8.164

122.460

FB-17

40

19.461

778.440

FB-17

40

19.052

762.080

FB-18

40

12.471

498.840

FB-18

40

9.720

388.800

FB-19

55

10.359

569.745

FB-19

55

6.247

343.585

FB-20

40

-

-

FB-20

40

-

-

FB-21

28

12.544

351.232

FB-21

28

10.677

298.956

FB-25

85

2.746

233.410

FB-25

85

4.165

354.025

FB-26

32

17.329

554.528

FB-26

32

18.598

595.136

FB-27

62

19.480

1.207.760

FB-27

62

16.796

1.041.352

FB-28

62

2.228

138.136

FB-28

62

10.195

632.090

FB-29

30

3.795

113.850

FB-29

30

4.371

131.130

FB-30

56

5.942

332.752

FB-30

56

4.290

240.240

FB-BACHAREL

12

7.001

84.012

FB-BACHAREL

12

5.137

61.644

FB-CANANÉIA

9

1.927

17.343

FB-CANANÉIA

9

2.848

25.632

FB-ICAPÁRA

9

2.941

26.469

FB-ICAPÁRA

9

-

-

FB-RIBEIRA

11

6.878

75.658

FB-RIBEIRA

11

5.260

57.860

FB-VALDA II

36

5.310

191.160

FB-VALDA II

36

3.223

116.028

L. CANÉU

190

9.242

1.755.980

L. CANÉU

190

2.718

516.420

L. ITAPEMA

185

9.587

1.773.595

L. ITAPEMA

185

5.944

1.099.640

L. PAICARÁ

728

6.335

4.611.880

L. PAICARÁ

728

8.127

5.916.456

L. VALONGO

84

167

14.028

L. VALONGO

84

141

11.844

LS-02

370

-

-

LS-02

370

4.366

1.615.420

LS-03

370

719

266.030

LS-03

370

-

-

LS-05

370

2.037

LS-05

370

7.009

TOTAL

753.690
15.605.196

TOTAL

2.593.330
18.301.050
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cidade realizada) por elas no segundo semestre de

Ou seja, a frota em operação aumentou, em mé-

2018 e 2019.

dia, cerca de duas embarcações. No entanto, de-

Verifica-se nas tabelas 1 e 2 que a capacidade
disponibilizada no segundo semestre de cada ano
aumentou de 15,6 milhões de usuários totais em
2018 para 18,3 milhões em 2019. Ou seja, um aumento de 17,3% na capacidade do Sistema, como
mostrado na tabela resumo a seguir:

Período

Produção de transporte
(capacidade disponibilizada total aos
usuários em viagens/ano)

vido ao conjunto de melhorias em processos de
manutenção e nas intervenções estruturais na frota, as embarcações passaram a ficar mais tempo
em operação (menor quantidade de paradas em
razão de problemas mecânicos) realizando uma
quantidade significativamente maior de viagens e,
consequentemente, disponibilizando maior capacidade de transporte aos usuários. Como resultado,
houve no 2º semestre de 2019, o mencionado aumento na capacidade disponibilizada aos usuários

2018

15,6 milhões

do Sistema.

2019

18,3 milhões

Isso se refletiu em menores tempos de espera

Variação

+17,3%

para embarque para os usuários, como mostrado
no item a seguir.

Diminuição do Tempo de Espera
Do ponto de vista do usuário, um dos indicadores mais perceptíveis da melhora
do serviço é o tempo de espera para embarque. Observou-se, a partir do 2º
semestre de 2019 e também no período de maior pico de demanda (nos meses
de dezembro e janeiro, período da “Operação Verão”), notória redução nesses
tempos em relação ao ano anterior.
Importante ressaltar que tal redução nos tempos de espera para embarque foi
atingida mesmo com uma demanda de veículos total no sistema 5% superior a
do ano anterior. Na Travessia São Sebastião/Ilhabela, por exemplo, a demanda
da temporada 2019/2020 foi 12% acima da observada na temporada 2018/2019.
Os gráficos a seguir mostram a evolução dos tempos de fila médios e máximos observados diariamente durante o período da Operação Verão 2019/2020 e na de 2018/2019, para as duas principais travessias de veículos: Santos/Guarujá e São Sebastião/Ilhabela, que respondem por mais de 90% da demanda de veículos
do Sistema.

28
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Travessia Santos/Guarujá: tempos de espera observados na temporada verão 18/19 e 19/20

Travessia Santos/Guarujá: observou-se redução média de
34% nos tempos de espera
para embarque na temporada verão 2019/2020 e relação
à temporada do ano anterior.
Para os picos máximos, a redução foi de 49%.

Travessia Santos/Guarujá: tempos de espera para embarque na Operação Verão
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Travessia São Sebastião/Ilhabela: tempos de espera observados na temporada verão 18/19 e 19/20

Travessia São Sebastião/Ilhabela:
os tempos de embarque médios
tiveram redução de 42% na última
temporada de verão. Com relação
aos picos máximos, a redução foi
de 54%.

Travessia São Sebastião/Ilhabela: tempos de espera para embarque na Operação Verão

30
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Aumento
do Índice de
Satisfação
Além dos indicadores mencionados, a DERSA avalia a qualidade do serviço por meio de pesquisas
de satisfação com os usuários do Sistema. Essas
pesquisas são realizadas em dois períodos do ano:
um de baixa temporada (agosto/setembro) e um
de alta temporada (janeiro/fevereiro).
Esse método de avaliação da qualidade do serviço
e nível de satisfação dos usuários foi implementado em 2015 e vem sendo aplicado de forma contínua desde então.
A pesquisa abrange os usuários de todas as travessias e de todos os modos de transporte (pedestres, ciclistas, motocicletas e veículos) em dias
úteis e fins de semana. São contratadas, por meio
de licitação, empresas independentes e especializadas em pesquisa para a aplicação das entrevistas com os usuários, garantindo-se, assim, a
imparcialidade dos resultados.
A mais recente pesquisa, realizada em setembro
de 2019, indicou nítida percepção de melhoria
na qualidade dos serviços por parte dos usuários
em relação à pesquisa realizada em setembro de
2018.
Observa-se na última linha da Tabela ao lado, que
a Nota do Sistema aferida na pesquisa realizada
em setembro de 2019, apresentou uma significativa melhoria de quase 10% em relação à da
pesquisa de 2018.
Verifica-se também, na pesquisa de setembro de
2019, uma forte reversão na tendência de queda no nível de satisfação dos usuários observado
nas mais recentes pesquisas, como mostrado no
gráfico a seguir. Essa tendência de recuperação
da confiabilidade e satisfação do usuário vem se
mantendo, como mostram os resultados aferidos na pesquisa recém-realizada em fevereiro de
2020, na qual foi observada a maior nota de avaliação do Sistema, desde 2015, quando as pesquisas começaram a ser realizadas:

Travessia

set/18

set/19

Santos/Guarujá
(veículos)

5,56

6,09

Santos/Guarujá
(pedestres e ciclistas)

5,61

5,47

Santos/Vicente de Carvalho
(pedestres e ciclistas)

4,71

5,25

São Sebastião/Ilhabela
(veículos)

5,90

6,67

São Sebastião/Ilhabela
(pedestres e ciclistas)

5,54

7,36

Bertioga/Guarujá
(veículos)

6,53

6,84

Bertioga/Guarujá
(pedestres e ciclistas)

6,35

6,67

Iguape/Juréia
(veículos)

7,11

7,26

Iguape/Juréia
(pedestres e ciclistas)

6,65

6,56

Cananéia/Ilha Comprida
(veículos)

7,46

7,91

Cananéia/Ilha Comprida
(pedestres e ciclistas)

6,95

7,27

Cananéia/Continente
(veículos)

7,03

6,18

Cananéia/Continente
(pedestres e ciclistas)

6,27

5,40

Nota do Sistema

5,50

6,03
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Evolução da nota do Sistema em todas as pesquisas

Além disso, na última pesquisa, algumas traves-

Como comparativo do resultado obtido, o Metrô

sias tiveram aprovação recorde, como a de São

de São Paulo, uma companhia conhecida por sua

Sebastião/Ilhabela, com serviço avaliado por 80%

qualidade e confiabilidade nos serviços, obteve na

dos pedestres como “Ótimo/Bom”, ou a de Ca-

mais recente pesquisa com seus usuários um per-

nanéia/Ilha Comprida, onde 92% dos usuários re-

centual de 60% de “Ótimo/Bom”.

petiram a mesma avaliação.

Como medidor da evolução da qualidade dos ser-

Na mais recente pesquisa, realizada em feverei-

viços, 65,3% dos usuários declararam ter a per-

ro de 2020, uma parcela de 73,03% dos usuários

cepção de que o sistema está hoje melhor do que

avaliou o serviço Travessias como “Ótimo/Bom”,

há um ano, 31,5% afirmaram estar igual e apenas

uma excelente taxa que posiciona o serviço em

3,3% tiveram a sensação de que o serviço está

patamar semelhante ao de empresas referência

pior.

de qualidade no setor.

Avaliação do serviço pelos usuários na última pesquisa realizada

32
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Conclusão
O esforço para melhoria do Sistema Travessias,
realizado desde o início de 2019, tem levado a resultados que vêm sendo percebidos de forma mais
nítida a partir do 2º semestre desse ano, podendose destacar:

•

Aumento na frota disponível para operação e na confiabilidade das embarcações, levando ao aumento na capacidade de
transporte disponibilizada aos usuários.

•

Melhoria na condição de conforto aos usuários, com a reforma e disponibilização de lanchas para transporte de passageiros.

•

Melhoria na qualidade das informações prestadas aos usuários, possibilitando o aumento da previsibilidade e da confiabilidade do Sistema.

•

Redução nos tempos de espera para embarque em relação
ao ano anterior, mesmo tendo havido aumento na demanda.

•

Melhoria na avaliação do serviço por parte dos usuários.

As realizações e resultados obtidos até o momento indicaram que 2019 foi um ano de retomada na
qualidade dos serviços e da confiança do usuário das Travessias, tendência que deve se manter em
2020, com a entrega de novas embarcações já realizada no início do ano e com uma série de melhorias
previstas, como manutenção de atracadouros e reformas completas de embarcações já contratadas.
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Via Digital

www.viadigital.sp.gov.br
Plataforma eletrônica multisserviços facilmente

Atestado de Capacidade Técnica
Digital (ACT)

acessada a partir de qualquer dispositivo conecta-

O Atestado de Capacidade Técnica é o documento

do à internet, que investe em aproximar o público

utilizado por empresas e profissionais para com-

do seu ambiente online com a oferta de autos-

provar a realização prévia de serviços específicos

serviços. Os primeiros serviços disponíveis no Via

no campo da engenharia e/ou arquitetura. Nas

Digital são o Hora Marcada, o Atestado de Capa-

licitações de obras e serviços de engenharia e/

cidade Técnica Digital e a Autorização Especial de

ou arquitetura, os órgãos públicos exigem que os

Trânsito (AET).

competidores comprovem o domínio das expertises técnicas relevantes por meio da apresentação

Hora Marcada
Um dos serviços disponíveis no Via Digital é a compra do Hora Marcada. A ferramenta possibilita o

34

de ACTs. Para ser considerado válido, cada ACT
precisa estar previamente acervado nos conselhos
regionais que regulamentam e fiscalizam o exercício das atividades de engenharia e/ou arquitetura.

embarque nas balsas da DERSA em horário previa-

A parceria inovadora estabelecida entre a DER-

mente agendado, evitando atrasos na sua viagem.

SA e o CREA (Conselho Regional de Engenharia
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e Agronomia do Estado de São Paulo), desenvolveu uma solução integrada para a emissão
de Atestado de Capacidade Técnica de forma
digital. O processo é totalmente automatizado
e por isso dispensa o deslocamento e a circulação física de documentos.

Autorização Especial de
Trânsito (AET)
A Autorização Especial de Trânsito (AET) é o
documento expedido pelo DER para veículos ou combinação de veículos utilizados no
transporte de carga que não se enquadrem
nos limites de peso e dimensões estabelecidos pelo Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN). A fiscalização de peso, volume e tipo
de material transportado busca garantir segurança e integridade, além de manter o alto
padrão da malha viária paulista, onde estão

Atestado Seguro
No sistema Via Digital, a autenticidade da AET
e do ACT podem ser verificadas por qualquer
usuário através do ATESTADO SEGURO, fer-

as 18 melhores rodovias do país.

ramenta que atesta de forma pública a au-

O DER emite 100 mil Autorizações Especiais

documentos emitidos digitalmente, garantin-

de Trânsito por ano. As solicitações eram feitas exclusivamente no Atendimento Público
Centralizado (APC), localizado na Sede do
Órgão Estadual, na cidade de São Paulo. O
processo cumpre trâmites extensos, desde as
providências para juntar a documentação e
preencher os formulários, até a retirada da
AET física no balcão. Com a adoção da plataforma Via Digital, a solicitação passa a ser
online e garante segurança e praticidade ao

tenticidade e a integridade do conteúdo de
do total confiabilidade e transparência ao processo e oferecendo segurança contra fraudes.
Os documentos são emitidos no formato PDF e
assinado digitalmente, sem a necessidade de
reconhecimento de firma, com autenticidade
confirmada pela ferramenta Atestado Seguro,
que permite a consulta pública de seu conteúdo por qualquer interessado pelo website ou
por meio de um leitor padrão de QR Code.

usuário.

Comparativo da emissão de ACTs Digital e Físico na DERSA
HORAS GASTAS

VALOR GASTO

TIPO DE
ATESTADO

POR
ATESTADO

TOTAL
(58 ACTs)

COM PESSSOAL

TRANSPORTE
(9 viagens)

CARTÓRIO

TOTAL
(58 ACTs)

Digital

1,46

84,68

R$ 12.383,76

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 12.383,76

Físico

12,73

738,34

R$ 337.368,29

R$ 1983,60

R$ 791,70

R$ 340.143,59

Economia de 653 horas e R$ 327.759,83
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Empreendimentos
A DERSA ocupa posição de destaque no ranking dos 100
maiores projetos de infraestrutura na América Latina, realizado pela consultoria norte-americana CG/LA infrastructure, e orgulha-se de ter implantado algumas das melhores rodovias do País – segundo pesquisa da Confederação
Nacional dos Transportes (CNT) – tais como a Bandeirantes e Ayrton Senna, avaliadas em segundo e terceiro lugar,
além de ser responsável pela duplicação e melhoria da
Dom Pedro I, eleita a melhor rodovia do país (2019).

36
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Rodoanel Norte

Contexto Geral

Presidente Castelo Branco (SP-280), Anhanguera
(SP-330), dos Bandeirantes (SP-348), Fernão Dias
(BR-381), Presidente Dutra (BR-116) e dos Traba-

O Rodoanel Mario Covas foi projetado em quatro
trechos, a saber: Norte, Sul, Leste e Oeste, constituindo-se em uma via perimetral de contorno a
RMSP, com 176,5 km de extensão, interligando
os dez – sendo três federais – mais importantes
eixos viários da RMSP, quais sejam: Rodovias Anchieta (SP-150), dos Imigrantes (SP-160), Régis
Bittencourt (BR-116), Raposo Tavares (SP-270),

lhadores (SP-070).
Os Trechos Oeste, Sul e Leste estão concluídos e
em operação, em um total de 132,6 km, resultando em significativa redução dos tempos de viagem
dos veículos que cruzam a RMSP. Outro ponto que
merece destaque é a melhoria da interligação com
as Rodovias Anchieta e Imigrantes, que dão acesso ao Porto de Santos, que gerou uma redução de

DERSA | Relatório Anual Integrado 2019
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43% do fluxo de caminhões em algumas
das principais vias da cidade e de 47% da
poluição do ar na Região Metropolitana de
São Paulo.
O Trecho Norte – cujas obras estão paralisadas – proporcionará a interligação direta de qualquer parte do Estado de São
Paulo ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, o maior do país, e também ao mais
movimentado porto da América Latina, o
Porto de Santos. Estudos de tráfego demonstram que os benefícios do Rodoanel
só se materializarão plenamente quando
a totalidade do Trecho Norte estiver em
operação.

Figura 2.02. Inserção regional do Rodoanel Mario Covas

Situação do
Empreendimento

A situação atual dos avanços físico e financeiro das atividades do Empreendimento, até 31/12/2019, mostra-se
representada pela Figura 2.06.
As obras, efetivamente iniciadas em 25/02/2013, a partir da mobilização de pessoal, equipamentos e implanta-

38
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Figura 2.06. Avanço geral do empreendimento

(*)Nota: Consideram-se concluídas todas as remoções de famílias afetadas pelo Projeto que se enquadram no Programa de
Reassentamento. Com a continuidade das obras, podem ser eventualmente admitidas remoções adicionais.

ção dos canteiros de obras atingiram, até 2019,

De modo geral, o conjunto de obras, assim como

um avanço físico ponderado entre os seis lotes de

os demais serviços e contratos, alcançam um

obras de 86%, considerando que os avanços físi-

avanço físico de 88% e avanço financeiro de 86%.

cos até a rescisão contratual, dos Lotes 1, 2 e 3,
em dezembro 2018, foram de, respectivamente,
74,62%, 91,85% e 80,70%. Já os Lotes 4, 5 e
6 têm, respectivamente, os seguintes percentuais
de avanço das obras: 94,84%; 97,39% e 72,32%.

Em razão da desmobilização das construtoras, foram contratados serviços de vigilância patrimonial
nas instalações institucionais e áreas desapropriadas do Trecho Norte do Rodoanel e, também,
obras e serviços emergenciais para estabilização

Considera-se a liberação das áreas com o índice

e contenção da estrutura remanescente do túnel

de 99,26% da área total necessária à execução

101, no Lote 1.

das obras, mediante ações de reassentamento e
de desapropriações (incluindo áreas de sinergia
com o Ferroanel). O Detalhamento dos Projetos
Executivos que foram contratados, necessários
à execução das obras, estão 100% concluídos.
Resta iniciar a restauração ambiental, mediante a
contratação de plantios compensatórios, conforme
exigido pelos Termos de Compromisso de Recuperação Ambiental – TCRA, acordados no processo
de licenciamento da obra.

Atualmente, estão sendo contratados os serviços
de topografia e ensaios tecnológicos para subsidiar a elaboração dos elementos técnicos para a
nova licitação objetivando a retomada das obras,
assim como está sendo realizada a contratação
de uma empresa especializada para elaboração
dos orçamentos estimativos (base SICRO) para
todos os lotes para atendimento ao Decreto n.º
7.983/2013, ao disposto na Lei n.º 13.303/2016 e
acórdãos do TCU.
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Aspectos Físicos-Financeiros
A Figura 3.02 adiante apresenta um comparativo entre os avanços físicos e financeiros durante a execução
das obras, onde pode ser observada, também, a evolução dos recursos totais aplicados em comparação aos
recursos aplicados apenas nos contratos de obras.

Figura 3.02. Comparativo dos avanços físicos e financeiros

Solicitação de
Desembolsos e
Justificativas ao Banco
Justificativa de Saldo não Desembolsado
Do total de recursos provenientes do financiamento do BID (US$ 1.148.633.000,00),
foi desembolsado um montante de US$
1.122.200.458,41, distribuídos no período de 2012 a 2019, conforme demonstrado na Figura 3.04 abaixo.
O

total

não

desembolsado

de

US$

26.432.541,59 possui a seguinte composição:

40
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•

US$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões

dos para este fim, tais recursos poderão ser

de dólares americanos) corresponde à reten-

destinados a outras atividades previstas no

ção referente à Cláusula 4.07 do Contrato de

Projeto”.

Empréstimo - Condições Especiais de Execu-

Uma vez que há um remanescente de 676 fa-

ção que estabelece:

mílias a serem ainda reassentadas, conforme

“As partes acordam que o último desembolso

comentado nos itens seguintes desse relató-

deverá incluir uma reserva no valor de US$

rio, justifica-se a retenção ora enunciada.

25.000.000 (vinte e cinco milhões de dólares
americanos) do Financiamento, que deverão
ser destinados para assegurar o cumprimento
dos compromissos pendentes do PDRI. Caso
não seja necessário usar parte ou a totalidade
dos recursos do último desembolso reserva-

•

US$ 1.432.541,59 (um milhão, quatrocentos
e trinta e dois mil, quinhentos e quarenta e um
dólares americanos e cinquenta e nove centavos) correspondente ao montante ainda não
comprometido em nenhum dos componentes
do Projeto.

Figura 3.04. Valores desembolsados por ano e saldo não desembolsado

Histórico das alterações contratuais
O Contrato de Empréstimo n.º 2618/OC-BR, firmado entre o Estado de São Paulo e o Banco Interamericano
de Desenvolvimento – BID, para o financiamento de parte (38%) do Projeto BR-L1296 – Rodoanel Mario
Covas – Trecho Norte foi assinado em 14 de junho de 2012 por um prazo de 60 meses, ou seja, com vencimento em 14 de junho de 2017, prazo suficiente para a conclusão do Empreendimento, tendo em vista
que a previsão original para a conclusão das obras principais do Projeto era de 36 meses. Com o atraso e
consequente extensão do prazo das obras, foi imprescindível a necessidade de solicitar a 1ª Alteração do
Contrato de Empréstimo n.º 2618/OC-BR para prorrogar o prazo de desembolso dos recursos em mais 24
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de 2018, foi efetivado o 2º Aditivo ao Contrato de
Empréstimo n.º 2618/OC-BR.
Tendo em vista a rescisão dos seis contratos de
execução de obras, motivada, por um lado, pela
conjuntura político-econômica e pela crise financeira e institucional que afetou as empresas construtoras e, por outro, pelas discordâncias relativas
a demandas das construtoras acerca de aditivos de
quantidades e preços para a finalização das obras,
o BID e o Governo do Estado de São Paulo decidiram encerrar o Contrato de Empréstimo n.º 2618/
OC-BR, acordando-se, todavia, por uma prorrogação do prazo de vigência do Contrato de Empréstimo n.º 2618/OC-BR por mais 3 (três) meses,
ou seja, até 14 de setembro de 2019, objetivando atender às exigências e requisitos contratuais,
dar cumprimento aos trâmites necessários para as
meses, ou seja, até 14 de junho de 2019. A so-

devidas prestações de contas e a elaboração dos

licitação à Secretaria de Assuntos Internacionais

relatórios finais exigidos, além da necessidade de

– SAIN, do atual Ministério da Economia, foi apro-

serem detalhados os aspectos técnicos e socioam-

vada pela Recomendação COFIEX n.º 04/0281, de

bientais, financeiros, jurídicos, institucionais e ad-

19 de abril de 2017, configurando-se no 1º Aditivo

ministrativos, visando garantir a continuidade das

ao Contrato de Empréstimo n.º 2618/OC-BR, efe-

atividades e o cumprimento dos compromissos

tivado em 11 de julho de 2017.

contratuais no futuro. O pleito – correspondente

Após a extensão do prazo para a conclusão das
obras, houve o imperativo ajuste no planejamento, constatando-se que nas categorias de investi-

à 4ª Alteração subordinada à SAIN – foi aprovado
por meio da Resolução COFIEX n.º 09/0301, de 18
de junho de 2019.

mento do Projeto havia recursos superestimados

A título de registro, houve a solicitação de um plei-

em alguns subcomponentes e subestimados em

to junto a SEAIN correspondente à 2ª Alteração

outros, sendo necessária, portanto, uma redistri-

do contrato de empréstimo, aprovado por meio

buição do saldo remanescente do Contrato de Em-

da Recomendação COFIEX n.º 06/282, em 17 de

préstimo n.º 2618/OC-BR, objetivando o seu apro-

maio de 2017, relativo a uma redução do valor

veitamento integral e priorizando a subcategoria

de Contrapartida Local no Contrato de Emprésti-

obras civis principais. O pleito, correspondente à

mo n.º 2618/OC-BR, no montante de US$ 223 mi-

3ª Alteração solicitada à SAIN, foi aprovado pelo

lhões, mediante a utilização de recursos não com-

Governo Federal por meio da Resolução COFIEX

prometidos do Contrato de Empréstimo n.º 3276/

n.º 13/0286 de 6 de dezembro de 2017. Assim,

OC-BR, executado pelo Departamento de Estradas

com a finalidade de remanejar os recursos entre

de Rodagem – DER, no montante igualmente de

as categorias de gastos face às novas necessida-

US$ 223 milhões. O Governo do Estado de São

des de investimento do Projeto, em 16 de março

Paulo declinou da iniciativa, que não chegou a ser
efetivada como alteração contratual.
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Nova Tamoios
Contornos

Contexto Geral
Em 02 de outubro de 2012, o Governo do Estado
de São Paulo firmou o convênio de cooperação
técnica e financeira por intermédio do DER – Departamento de Estradas e Rodagem, e da DERSA
– Desenvolvimento Rodoviário S/A – n.° 5621/12
(DER) e n° 187/12 (DERSA) para a implantação
do Empreendimento Rodoviário “Nova Tamoios -

Contornos” nos municípios de Caraguatatuba e
São Sebastião, no valor de R$ 1.995.000.000,00
(um bilhão, novecentos e noventa e cinco milhões de reais), sendo o prazo de vigência em
46 (quarenta e seis) meses, contados a partir
da assinatura, com término previsto para 02 de
agosto de 2016.
No decorrer do Empreendimento, foram aprovados aditamentos, conforme tabela a seguir.
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Implantação do empreendimento Rodoviário “Nova Tamoios -

Empreendimento:
N.° do convênio:

Contornos” – nos municípios de Caraguatatuba e São Sebastião

5621/12

Valor inicial do convênio:

R$ 1.995.000.000,00

Prazo inicial do convênio:

46 meses

Data da assinatura:

02/10/2012

Data de término:

02/08/2016

2º TAM (29/07/2016):
Valor do convênio
Prazo do convênio:
Data de término:

R$ 736.609.210,57 (Aditamento com acréscimo de prazo e
valor)
R$ 2.731.609.210,57
88 meses
02/02/2020

3º TAM (06/02/2018):

R$ 644.162.263,73 (Aditamento com acréscimo de prazo e
valor)

Valor atual do convênio

R$ 3.375.771.474,30

Prazo atual do convênio:
Data atual de término:

104 meses
02/06/2021

Em 28 de abril de 2014, os partícipes celebraram o 1º Termo Aditivo e Modificativo ao Convênio que teve por objeto incluir na Cláusula
III o item XXXII com a seguinte redação:
“XXXII – Dar preferência às formas não onerosas para as ocupações provisórias no lugar de
ocupação temporária e a esta em relação à desapropriação, dependendo as duas últimas, de
avaliação e motivação analisadas e aprovadas
pelo DER”.
Em 29 de julho de 2016, foi assinado o 2º termo de aditamento ao convênio, passando o
valor estimado do Empreendimento a ser R$
2.731.609.210,57 (Dois bilhões, setecentos
e trinta e um milhões, seiscentos e nove mil,
duzentos e dez reais e cinquenta e sete centavos), obedecendo o prazo de vigência atual em
88 (oitenta e oito) meses, com término previsto
para 02 de fevereiro de 2020.
O 3º aditamento ao convênio foi assinado em
06 de fevereiro de 2018, passando o valor
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atual estimado do Empreendimento a ser de R$

Martim de Sá. Completamente localizado no mu-

3.375.771.474,30 (Três bilhões, trezentos e se-

nicípio de Caraguatatuba, com aproximadamente

tenta e cinco milhões, setecentos e setenta e um

6,2 km.

mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e trinta
centavos), obedecendo o prazo de vigência atual
em 104 (cento e quatro) meses, com término previsto para 02 de junho de 2021.

Para o Contorno Sul, o traçado está localizado
nos municípios de Caraguatatuba e São Sebastião
com e 27,7 km, iniciando-se a partir do Contorno
Norte, próximo a interseção com a Rodovia dos
Tamoios SP-099 e terminando na junção com a

O Empreendimento
Características Gerais
O projeto Nova Tamoios - Contornos compreende, atualmente, 33,9 km, separados entre Norte
e Sul, sendo para o Contorno Norte considerado
o trecho rodoviário interligando a Rodovia dos Tamoios (SP-099), denominado de Avenida Presidente Campos Salles, no Bairro Ponte Seca, ao entroncamento com a Rodovia Dr. Manoel Hyppolito
Rego (SP-055), em seu km 99, nas proximidades
dos bairros Casa Branca e Olaria, altura da Praia

Rodovia Manuel Hyppolito do Rego (SP-055), nas
proximidades do porto de São Sebastião.

Situação atual do
Empreendimento
Com base nos avanços obtidos em cada uma das
atividades que compõem o Empreendimento, e de
acordo com seus respectivos pesos, é apresentado
no quadro abaixo o avanço físico acumulado até
31 de Dezembro de 2019.
Os Contornos Norte e Sul estão divididos em quatro
lotes, e o mapa de localização está apresentado a
seguir.
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Acompanhamento do Empreendimento
Questões Ambientais
Licenciamento Ambiental
A Licença de Instalação (LI) foi obtida em todo o traçado, conforme tabela abaixo:

Contorno

NORTE

Lote

1

Prioridade

Estaca Inicial

Estaca
Final

Extensão
(km)

N.º Licença

Vigência

3

1.000

1.032

0,6

2316

09/10/2020

2

1.032

1.240

4,2

2265

07/02/2020

1

1.240

1.300

1,2

2232

30/09/2019

3

1.300

1.308

0,2

2316

09/10/2020

Extensão Lote 1 (km)

46

DERSA | Relatório Anual Integrado 2019

6,2

Contorno

Lote

2

Prioridade

Estaca Inicial

Estaca
Final

Extensão
(km)

N.º Licença

Vigência

4

2.000

2.095

1,9

2330

04/12/2020

2

2.095

2.592

9,9

2274

11/03/2020

1

2.592

2.648

1,1

2237

14/10/2019

2

2.648

2.740

1,8

2274

11/03/2020

4

2.740

2.903

3,3

2330

04/12/2020

3

2.903

2.920

0,3

2290

20/05/2020

2

-

-

2237

11/03/2020

Extensão Lote 2 (km)
SUL

3

18,4

3

3.000

3.014

0,3

2290

20/05/2020

5

3.014

3.187

3,5

2337

23/12/2020

3

3.187

3.195

0,2

2290

20/05/2020

5

3.195

3.249

1,1

2337

23/12/2020

Extensão Lote 3 (km)

4

5,0

5

4.000

4.120

2,4

2337

23/12/2020

3

4.120

4.127

0,1

2290

20/05/2020

6

4.127

4.224

1,9

2382

30/10/2021

Extensão Lote 4 (km)

A emissão do DUP 60.165/2014 (Decreto de Utilidade Pública) retificado do Empreendimento ocorreu em 20 de fevereiro de 2014, a emissão do DUP
60.387/2014 (Decreto de Utilidade Pública) complementar – caminhos de serviço incidiu em 24
de abril de 2014, e o DUP 61.574/2015 (Decreto
de Utilidade Pública) complementar do Empreendimento foi publicado em 23 de outubro de 2015.

4,5

Controle de Projetos
O prazo contratual de elaboração de Projetos e
ATO teve seu vencimento em 2019, com a conclusão dos serviços previstos em contrato e algumas
pendências, conforme abaixo:
•

nas caixas de produtos perigosos estão apro-

As áreas para os caminhos de serviço estão todas

vados, e a elaboração do relatório técnico foi

liberadas.
No final do Lote 4 ocorreu a compatibilização do
traçado com o projeto viário da Prefeitura, o que

Os projetos para a instalação de comportas

concluído.
•

O Projeto alternativo para o revestimento secundário nos túneis dos Lotes 3 e 4 não foi

acarretou a necessidade de adequação da licença

finalizado pois há pendências de solução da in-

existente para o trecho envolvido, sendo emitida a

fraestrutura para instalação de sistemas elétri-

autorização em abril de 2018 como complemento

cos e de monitoramento. Não houve liberação

dessa licença.

para a substituição por parte da Diretoria.
•

O projeto para a relocação de totem, radar, su-
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bestação, quiosque e redes de água e telefonia
junto a área do Shibata não foi elaborado, pois
aguardam-se definições da área de engenharia sobre a necessidade do processo licitatório.
Esse contrato é necessário para finalizar os
serviços de execução da OAE 204, localizada
no Lote 2.
•

O projeto dos muros localizados no Lote 3 (encontro E3 e OAE 301) está com a topografia
atualizada e necessita do detalhamento do
projeto. O projeto compatível com a topografia atual ainda precisará ser elaborado, pois
não houve tempo nem recursos financeiros no
Contrato 4347/13 para a elaboração deste detalhamento. A execução dos muros é essencial
para a retomada da OAE 301.

•

Os projetos para os sistemas de ventilação,
controle e monitoramento, elétrica, iluminação
e subestação dos túneis dos Lotes 3 e 4 estão
concluídos.

•

O projeto de iluminação do trecho a céu aberto
entre o túnel 302/401 e o túnel 402, localizado
no Lote 4, no intervalo entre as estacas 4123 e
4141, está concluído.

•

A revisão de projetos decorrente da compatibilização do traçado no final do Lote 4 com o viário da Prefeitura de São Sebastião foi concluída.

•

A revisão do projeto da OAE 301 foi concluída,
estando finalizados desta forma, todos os projetos de OAEs.

Desapropriação
De um modo geral, não há mais pendências no
cumprimento de imissões na posse. Em razão da
paralisação das obras, houve interrupção nas tratativas das áreas junto a TRANSPETRO, SABESP e
Prefeitura de São Sebastião.
Destaca-se que, para a compatibilização do traçado no final do Lote 4, deverá ser avaliada a necessidade de revisão dos cadastros existentes e o
levantamento de possíveis novos cadastros, além
de um eventual DUP complementar. Essa avaliação ocorrerá após a liberação do traçado compatibilizado e mediante conclusão do detalhamento

48

DERSA | Relatório Anual Integrado 2019

executivo.
Atualmente, as desapropriações apresentam os
seguintes avanços de áreas cadastradas dentro da

questões de indenização. Já as tratativas e a formalização do Convênio com a SABESP estão suspensas em razão da paralisação das obras.

faixa de domínio: Lote 1 com 100%, Lote 2 com

A evolução total de áreas liberadas em relação aos

96,84%, Lote 3 com 100% e Lote 4 com 98,24%.

cadastros dentro da faixa de domínio é de apro-

Nas áreas da PETROBRAS envolvendo a região do
TEBAR, no Lote 4, foi formalizado o Termo de Ajuste, o qual permite determinados serviços, como a
relocação do viário interno do TEBAR, CFTV, Incêndio, entre outros. No entanto, as tratativas
para acesso à área, assim como o avanço para a
permissão da construção do viário e a liberação

ximadamente 98,8%, representada por cerca de
2.560.831 m², sendo os avanços detalhados na
tabela a seguir.
Resumo das Desapropriações

(m²)

%

Lote 1

403.515

403.515

100,00

Lote 2

1.954.723

1.933.195

Lote 3

151.189

151.189

Lote 4

82.608

72.932

das demais áreas necessárias ao Empreendimento
estão suspensas, por ora, em função da paralisação das obras.
Os cadastros 46.40.000/002 - pertencente ao
CNAGA (Sui Generis Serviços Portuários e Empreendimentos Ltda) e 46.40.000/023 - pertencente
à Prefeitura de São Sebastião, estão localizados no
Lote 4 (OAE 404 e Ramo 4600) e sendo ocupados
pelo Grupo ECOPAV. Essas áreas serão necessárias
para a ampliação da área do pátio de pré-moldados e, por isso, o cadastro da Prefeitura deverá ser
liberado por desapropriação, e o Grupo ECOPAV
deverá ser removido para um novo local.
As áreas pertencentes às Prefeituras locais estão
com cadastros finalizados e aguardam acertos nas

Área Liberada

Cadastro
Concluído
(m²)

Descrição

Total a serem
desapropriados –
faixa de domínio
Total
desapropriados –
faixa de domínio

98,90
100,00
88,29

2.592.035 m²
2.560.831 m²
98,8%

Nota: Os avanços de áreas liberadas mencionados na
tabela acima consideram apenas os cadastros levantados
até o momento.
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Reassentamento
Abaixo, a situação atual dos atendimentos de de reassentamento:
Imóveis
Município

Caraguatatuba

Famílias

Opção de Atendimento

Área

Selados

Demolidos

Cadastradas

Removidas

Unidade
Habitacional

Indenização
de
benfeitorias

Apoio
Habitacional

Indenização
Assistida

Ajuda
de
Custo

Total
Atendimentos

Cantagalo

53

53

67 (a)

66

5

47

9

4

1

66

Estrada da
Serraria

10

10

12

9

1

4

1

1

5

12

Rio do Ouro /
Caputera

81

80

124

123

12

81

23

3

2

124

Santa Casa

2

2

2

0

0

0

0

0

2

2

Ponte Seca

34

34

52 (b)

49

2

29

15

0

7

53

Tinga

328

325

458

449

13

304

125

7

9

458

Morro Verde
/ Pegorelli 2

5

5

7

7

0

5

2

0

4 (c)

11

60

60

72 (d)

71

0

56

13

1

1

71

3

3

5

5

0

2

2

0

1

5

Morro do
Abrigo

49

49

63

59

0

42

14

2

1

59

Olaria

73

73

101

101

0

68

27

6

2 (e)

103

Topolândia

10

10

12

12

0

10

0

2

0

12

708

704

975

951

36

648

231

26

35

976

Lote

1e2

Jaraguá
São
Sebastião

3e4

Total

a) Uma família saiu antes do atendimento; b) uma família não cadastrada recebeu auxílio de nova ocupação; c) quatro famílias
não cadastradas receberam ajuda de custo (auxílio na imissão de posse); d) uma família saiu antes do atendimento e e) duas
famílias não cadastradas receberam auxílio de nova ocupação.

Em relação aos moradores do município de Cara-

habitacionais na região, tais famílias deverão uti-

guatatuba, 36 famílias optantes por Unidade Ha-

lizar a modalidade Indenização Assistida. Para os

bitacional e que se enquadraram nos requisitos do

demais casos, os atendimentos deverão ser realiza-

Programa Minha Casa Minha Vida foram atendidos

dos por meio de Indenização de Benfeitorias, Apoio

pelo Empreendimento Nova Caraguá II.

Habitacional e Ajuda de Custo (Imissão de Posse).

No entanto, restam famílias a serem atendidas

No quadro abaixo, segue de forma geral o aten-

nos municípios de Caraguatatuba e São Sebastião,

dimento realizado e a quantidade de famílias que

mas como não existem outros empreendimentos

aguardam reassentamento definitivo.

Imóveis

Opção de atendimento

Previsão
Inicial

Selados

Demolidos

Cadastradas

Removidas

Unidade
Habitacional

Caraguatatuba

479

573

569

794

774

52

722

46

6

São Sebastião

574

135

135

181

177

10

167

4

6

Total

1053

708

704

975

951

62

889

50

12

Município

50

Famílias
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Indenização

Reassentadas em
U.H.

Falta reassentar

No entanto, cumpre destacar que o Lote 1 apresenta problemas de erosão em razão da drenagem
deficitária e de revestimento vegetal parcial nos
taludes e nas margens da pista.
Os problemas de erosão ocorrem também no Lote
2. Neste lote, no trecho da OAE 228, constatou-se
que a Prefeitura Municipal de Caraguatatuba executou uma obra de pavimentação sob esta OAE,
conforme foto abaixo.
Existem, ainda, atendimentos em avaliação na região do Morro do Abrigo, decorrentes de deslizamentos de pedras no munícipio de São Sebastião.
No momento, o assunto está sendo analisado pelo

Trata-se de uma obra irregular, onde existem tubulações de água e de esgoto da SABESP sob a
OAE, o que inviabilizou a drenagem do local pela
DERSA, e que persistindo o uso para passagem

Departamento Jurídico da DERSA.

de veículos, outros danos poderão ocorrer como a

Na região próxima ao Posto de Saúde e Centro de

ofício CE-PR-160/2018, em 22/11/2018, solicitan-

Zoonoses, foi realizada uma visita no mês de dezembro de 2018, em virtude da notificação para a
remoção de famílias encaminhada pela Prefeitura
de São Sebastião. Esse assunto está em avaliação,
assim como o subsídio para a resposta à Prefeitura
de São Sebastião.

ruptura dessas tubulações. A DERSA protocolou o
do a cessação da passagem de quaisquer tipos de
veículos sob a OAE 228, bem como a intervenção
das obras pelo DER. No entanto, a obra foi concluída pela Prefeitura e, até o momento, não houve
manifestação por parte do DER.

Da avaliação nas áreas de matacão, os levantamentos foram realizados com base no relatório do
IPT, destacando-se que os telhados identificados
estão localizados fora da faixa de domínio, o que
dificultará no atendimento das famílias.
Das seis campanhas apresentadas no relatório do
IPT, até o momento, foram encontrados possíveis
impactos pela obra nas campanhas 2 e 3, sendo a
região do Jaraguá – Lote 2, com oito telhados para
desapropriação ou remoção temporária de moradores, e a região do Morro do Abrigo – Lote 3, com
um telhado não apontado no Laudo do IPT. Nos
demais casos, os imóveis já foram removidos, ou
tratam-se de lugares inabitados.

Acompanhamento das
Obras

Vista da OAE 228

Lotes 3 e 4
As obras dos Lotes 3 e 4 estão paralisadas, com
prazos contratuais vencidos em 02/03/2019. Em

Lotes 1 e 2
Os contratos dos Lotes 1 e 2 venceram em
02/02/2019. Em 31/05/2019, foi assinada a Rescisão Unilateral dos dois contratos, em virtude de
sua inexecução pelas construtoras.

21/03/2019, foi assinado o Termo de Rescisão
Unilateral dos dois contratos por decisão do Estado, com publicação no Diário Oficial do Estado em
02/04/2019, em virtude da inexecução parcial de
seus contratos.
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Ferroanel Norte

Contexto Geral

gístico ferroviário, reduzindo os custos logísticos;

Em dezembro de 2018, a CETESB emitiu a Licença

gião central de São Paulo, aumentando a eficiência

Ambiental Prévia (LP) n.º 2.663 para o Contorno

do transporte de passageiros e a capacidade do

Ferroviário da Região Metropolitana de São Paulo,

transporte de cargas.

o Ferroanel Norte. Trata-se de uma ferrovia com
53 km de extensão, para o transporte exclusivo
de cargas, destinada a contornar a parte norte da
RMSP, entre as estações Manuel Feio, em Itaquaquecetuba, e Perus, em São Paulo, passando também por Arujá e Guarulhos.
Seu objetivo principal é ampliar a capacidade do
transporte ferroviário na região e separar a operação do transporte de cargas do transporte urbano
de passageiros nas linhas que hoje são utilizadas
em conjunto pela Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) e pela MRS (responsável pelo

e eliminar o conflito cargas x passageiros na re-

Para viabilizar este importante Empreendimento,
foram elaborados o anteprojeto de engenharia e os
Estudos de Impacto Ambiental – EIA e Relatório de
Impacto Ambiental – RIMA pela DERSA, que subsidiaram a obtenção da licença prévia ambiental.
É importante ressaltar que o traçado da ferrovia é,
na maior parte dele, vizinho ao traçado do Rodoanel
Mario Covas (trechos Norte e Leste), o que permite
compartilhar a faixa de domínio em grande parte
do percurso, diminuindo significativamente as desapropriações e os impactos sociais e ambientais.

transporte de cargas), permitindo também a melhoria do sistema de transporte público ferroviário,
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beneficiando mais de três milhões de passageiros.

Situação Atual

Seus principais benefícios esperados são equilibrar

No exercício de 2019, a Companhia apresentou a

a matriz de transporte de cargas no Estado de São

prestação de contas final à EPL – Empresa de Pla-

Paulo, reduzindo a emissão de poluentes no trans-

nejamento e Logística S.A. e iniciou as tratativas

porte de cargas; eliminar o principal gargalo lo-

de encerramento do Termo de Compromisso.
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Fatores de risco
Financeiros
Contemplam a possibilidade de a Empresa sofrer perdas decorrentes de inadimplência de suas
contrapartes (órgãos do Governo partícipes dos Convênios), fato que poderá inviabilizar e/ou atrasar as obras e serviços, além de gerar ações judiciais e impactos financeiros à Companhia. No que
tange a créditos a receber junto aos órgãos do Governo, os administradores avaliam que o risco
do crédito relativo a esses valores é substancialmente minimizado, uma vez que o orçamento dos
partícipes está previamente aprovado através de Lei Orçamentária. O benefício de gratuidade (estudantes, idosos, bicicletas) deixa de gerar receita significativa à Companhia, uma vez que as tarifas praticadas pela DERSA no Sistema de Travessias Litorâneas são regulamentadas pelo Governo
do Estado de São Paulo, não representado o custo efetivo dos serviços prestados, possibilitando
um risco de gerar déficit à Companhia.

Operacionais
Decorrem em grande parte das operações do Sistema de Travessias Litorâneas, associados às falhas decorrentes de pessoas, processos e sistemas envolvidos nas atividades operacionais, podendo acarretar a redução da capacidade operacional ou mesmo interrupção destas. Incluem eventos
derivativos de forças da natureza, atos de terrorismo, vandalismo e roubo/furto que afetem as
instalações, embarcações e combustíveis. Têm potencial impacto negativo na imagem do Governo
e eventuais desdobramentos contratuais, regulatórios e ambientais.

Legais/Regulatórios
Estão associados a questões regulatórias, atendimento a exigências ambientais, atendimento à
legislação tributária e quaisquer outros aspectos de caráter legal ou regulatório.

De Conformidade
Estão associados a fraude, corrupção, lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e confiabilidade de relatórios financeiros.
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Gestão Social e Ambiental
dos Empreendimentos

Responsabilidade Social
e Sustentabilidade

como compromisso a aplicação da estratégia mais

A DERSA tem a sustentabilidade como princípio e

Os preceitos da sustentabilidade são considerados

valor, pois acredita que a viabilidade econômica de

em todas as ações da DERSA, com a adoção das

seus projetos depende do respeito ao ambiente.

melhores práticas em todo o ciclo de vida de seus

Por isso, realiza suas atividades com eficiência e

empreendimentos, da concepção à conclusão.

responsabilidade socioambiental. A Empresa tem
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adequada ao desenvolvimento econômico sustentável, combinando as necessidades ambientais e a
promoção da qualidade de vida.

Gestão Social
Programa de
Desapropriações

to de Desapropriações.
Este Programa tem como objetivo a gestão dos
procedimentos técnicos e jurídicos necessários à
aquisição da faixa de domínio e outras áreas essenciais à implantação do empreendimento rodo-

A implantação dos empreendimentos rodoviários

viário, de acordo com as normas técnicas e proce-

requereu a liberação gradativa das áreas da fai-

dimentos legais aplicáveis. O programa comporta

xa de domínio em conformidade com o cronogra-

um conjunto de atividades para a operacionaliza-

ma de desenvolvimento das obras, necessitando

ção da gestão dos procedimentos de desapropria-

desapropriar imóveis nos limites identificados no

ção, com a realização do cadastro físico dominial

projeto executivo.

do terreno, seu (s) proprietário (s), caracterizando

Para que esse processo se desenvolva de forma a
atender aos prazos para abertura das frentes de
obras e, ao mesmo tempo, minimizar os impactos

as edificações e benfeitorias e elaborando laudo de
avaliação que define o valor a ser objeto de oferta
para a aquisição do imóvel.

sociais decorrentes do deslocamento compulsório

Por meio de convênio celebrado entre o Estado de

de pessoas e atividades e atender aos requisitos

São Paulo – pela Secretaria de Logística e Transpor-

legais incidentes, fez-se necessário um conjunto

tes, o Departamento de Estrada de Rodagem – DER

de ações adequadamente planejadas que estão

e a DERSA, foram estabelecidas as atribuições para

reunidas no âmbito do Programa de Gerenciamen-

a consecução do objeto pactuado entre os partícipes, dentre as quais – para a compreensão dos trabalhos de apoio realizados na área expropriatória.
Atribui ao DER a responsabilidade de promover as
desapropriações de áreas para o empreendimento, de pagar as indenizações e de incorporar as
áreas expropriadas ao seu patrimônio, bem como
de assinar as escrituras de aquisição os imóveis
quando das desapropriações extrajudiciais. Desta forma, as desapropriações extrajudiciais têm
sua formalização – precedida de análise pela PGE
(Procuradoria Geral do Estado de São Paulo) – realizada pela Autarquia, enquanto as judiciais são
patrocinadas pela Procuradoria Geral do Estado,
por intermédio de sua unidade especializada na
Capital, a PCAI – Procuradoria do Contencioso Ambiental e Imobiliário.
A

Resolução

Conjunta

SLT-PGE

n.º

01,

de

25/09/2012, publicada no DOE de 26/09/2012,
foi editada com o escopo de regulamentar o procedimento interno de abertura e tramitação dos
procedimentos de acompanhamento das desapropriações entre a DERSA, DER e PGE.
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Rodoanel Norte

Nova Tamoios Contornos

Lote

Área Necessária

Área
Desapropriada

% liberado

Lote 1

1.131.353,12

1.131.353,12

100,00%

Lote 2

600.869,98

600.869,98

100,00%

Lote 3

128.458,73

128.458,73

100,00%

Lote 4

1.599.513,42

1.597.481,77

99,87%

Lote 5

936.377,47

932.185,47

99,55%

Lote 6

1.814.446,00

1.788.245,08

98,56%

Total

6.211.018,72

6.178.594,15

99,48%

Programa de
Compensação
Social e
Reassentamento
Involuntário

Lote

Área Necessária

Área
Desapropriada

% liberado

Lote 1

452.789,99

452.789,99

100,00%

Lote 2

2.314.246,81

2.314.246,81

100,00%

Lote 3

206.084,24

206.084,24

100,00%

Lote 4

136.235,81

127.569,14

93,64%

Total

3.109.356,85

3.100.690,18

94,37%

Enquanto o Programa de Gerenciamento de Desapropriações e Indenizações está voltado aos
imóveis e atividades regulares, que terão a justa
indenização plenamente atendidas por meio dos
procedimentos previstos na legislação brasileira, o Programa de Compensação Social e Reassentamento Involuntário volta-se para a solução
adequada do deslocamento de famílias que vivem
ou trabalham em imóveis em situação irregular,
implicando em situação de vulnerabilidade social
(insegurança habitacional, possível afetação de
fontes de ingressos vinculadas à moradia, situa-

A implantação de empreendimentos rodoviários
requer o deslocamento involuntário da população
que ocupa moradias ou outras instalações irregulares frente à legislação municipal, situadas ao
longo da faixa de domínio necessária à implantação das obras.
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ção de risco em relação a desastres naturais, entre outros), onde as perdas podem alcançar, além
da moradia, atividades econômicas informais que
constituem alternativas de sobrevivência e formas
de convivência e organização social constituídas a
partir do território que ocupam.

O Programa de Compensação Social e Reassentamento Involuntário é destinado às
famílias que não conseguem comprovar
a propriedade da área em que moram ou
desenvolvem atividade comercial e estão
em condição de vulnerabilidade socioeconômica. Tem como objetivo proporcionar
um atendimento social adequado. Consiste
na execução das ações relacionadas ao re-

Atendimento às famílias
Considerando a amplitude dos empreendimentos e os impactos sociais que lhe são decorrentes, a DERSA inova
ao se relacionar de maneira plural com a população que
mora no entorno das obras, dispensando atenção especial
às questões socioculturais, tal como a vulnerabilidade socioeconômica das famílias.

conhecimento das áreas interferentes para

Para que esse trabalho seja realizado com sucesso, uma

implantação do empreendimento, cadas-

equipe multidisciplinar, composta por pesquisadores, as-

tramento social e físico das famílias e mo-

sistentes sociais, sociólogos, psicólogos, pedagogos, ad-

radias, congelamento das áreas, medição

vogados, engenheiros, arquitetos, assistentes adminis-

das benfeitorias, acompanhamento social

trativos e estagiários se dividem entre o escritório e o

às famílias da fase de remoção, de transi-

campo para a realização de atendimento individualizado

ção e de pós-ocupação.

a cada família.

Cadastramento Físico:
•

Identificação das edificações da área de abrangência.

•

Aplicação do selo cadastral em cada uma das edificações, com identificações alfanuméricas.

Cadastramento Social:
Por meio da aplicação de um questionário socioeconômico, esta atividade é fundamental para a DERSA conhecer
as famílias que serão atendidas, bem como o seu perfil
socioeconômico.
Diagnóstico socioeconômico e Plano de Trabalho:
Com a realização da análise dos dados obtidos na pesquisa socioeconômica é possível determinar as ações que serão adotadas e elaborar um Plano de Trabalho específico
para cada área interferente.
Instalação do Plantão Social:
São canais de comunicação permanente com as famílias,
instalados em cada área de atuação. O atendimento social
é prestado por equipe multidisciplinar de maneira dinâmica e flexível, sendo imprescindível a realização da busca
ativa da população para participarem de todas as etapas
de trabalho e obterem informações verdadeiras sobre os
procedimentos dos Programas Sociais, garantindo, assim,
a participação da comunidade.
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Guarulhos

Quadros demonstrativos dos atendimentos prestados nos Plantões Sociais,
desde sua instalação, considerando as
áreas de origem das famílias.
Número total de atendimentos nos Plantões
Sociais de acordo com a origem das famílias

São Paulo

Área

Resultado

Parque Continental II

107

Jardim Dos Cardosos

460

Parque Primavera

98

Cidade Soberana

453

Parque Primavera II

45

Vila União

2.626

Jardim São João

3.823

Jardim São João II

466

Cidade Soberana II

349

Vila Carmela

422

Cidade Soberana III

13

Vila Carmela II

19

Área

Resultado

Recreio São Jorge II

8

Taipas

10.107

Recreio São Jorge (Jardim Paraíso)

25

Jardim Paraná

9.207

Vila Carmela (Bonsucesso)

12

Jardim Vista Alegre

597

Recreio São Jorge III

9

Jardim Ana Rosa

370

Jardim Damasceno

Vila Carmela III

6

Jardim Bananal

472

420

Golf Club

343

Jardim Vitória Régia

1990

Jardim Bananal II

2

Jardim Brasil Novo

698

Jardim Bananal

15

Jardim Corisco

696

Cabuçu

44

Janucci

3

Cabuçu de Cima

3

Vila União II

208

Fazenda Santa Maria

109

Tanque Grande

30

Total: 24.197

Total: 10.058

Laudo Social de Equiparação das Benfeitorias:
Após a realização da medição de todas as benfeitorias existentes, bem como as características que as compõem, a equipe de arquitetos e engenheiros fotografa todos os cômodos do imóvel, as fachadas e benfeitorias externas para apresentar a todas as famílias cadastradas o laudo social de equiparação à moradia.
Nessa ocasião, as famílias decidem pela opção de atendimento mais adequada.

58

DERSA | Relatório Anual Integrado 2019

Opções de Atendimento

Indenização Assistida: é oferecida às fa-

As famílias cadastradas no Programa de Compen-

gularização, em áreas rurais ou em casos es-

mílias residentes em áreas passíveis de re-

sação Social e Reassentamento Involuntário da

pecíficos de famílias com grande número de

DERSA têm as seguintes opções de atendimento:
•

integrantes. Esta modalidade é condicionada
à aquisição de moradia regularizada. A obten-

Indenização das Construções e Benfeito-

ção é assistida pela equipe multidisciplinar da

rias: determinada pelo laudo social de equi-

DERSA até a finalização do procedimento. Em

paração à moradia, a indenização é a opção

2019, o valor máximo da carta de crédito foi

destinada às famílias que são possuidoras das

de R$ 150.000,00.

benfeitorias e preferem receber o valor da indenização para adquirirem uma nova moradia
de forma autônoma.
•

•

parceria com a CDHU às famílias que optaram
pelo recebimento de uma unidade habitacio-

Unidade Habitacional: é oferecida às famí-

nal, condicionada à aquisição de moradia re-

lias em situação de vulnerabilidade social. As

gularizada. A obtenção é acompanhada pela

Unidades são entregues próximas às áreas de

equipe técnica da CDHU. Esta opção permite

origem, regularizadas, dotadas de infraestru-

que as famílias possam adquirir imóvel em

tura urbana, sem qualquer custo ao benefici-

qualquer munícipio do estado de São Paulo.

ário. Isto permite que as famílias conquistem

Em 2019, o valor máximo da carta de crédito

condições adequadas de habitação e tenham

foi de R$150.000,00.

acesso às oportunidades de desenvolvimento
econômico e social.

Carta de Crédito: modalidade ofertada em

•

Indenização Assistida para Comércios e

Para viabilizar a entrega da unidade habita-

Serviços: ofertada às famílias que exercem

cional, a DERSA firma convênio com órgãos

atividades comerciais e serviços de forma iso-

responsáveis pela construção de habitação de

lada ou conjugados à residência. São pagos

interesse social, tais como a Companhia de De-

o valor da indenização das benfeitorias mais

senvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU)

o lucro declarado na pesquisa socioeconômi-

e a Caixa Econômica Federal. A Parceria Casa

ca comprovado. Além disso, dependendo do

Paulista - Governo Federal viabiliza Programas

tipo do serviço ou comércio, é oferecido o va-

como o “Morar Bem, Viver Melhor”, Política Ha-

lor equivalente a três meses de aluguel, para

bitacional do Estado de São Paulo efetivada via

apoiar na reinstalação do comércio em outro

CDHU, além do “Minha Casa Minha Vida”.

local.

No caso do Trecho Norte do Rodoanel Mario
Covas, 55% das famílias optaram em receber pela modalidade indenização das benfeitorias, e 45% escolheram o recebimento de
uma unidade habitacional.
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Acompanhamento Social Durante a Fase de
Remoção
Assim que definida a opção de atendimento, a
equipe multidisciplinar da DERSA apoia as famílias no processo de organização da documentação
necessária até a formalização do atendimento e
realização da mudança.
No dia da mudança, é realizado o pagamento das
indenizações ou auxílio-aluguel, dependendo da
opção de atendimento, além de disponibilizada
uma ajuda de custo para transporte dos pertences
até a nova moradia.

Auxílio-mudança: R$ 350,00

Acompanhamento Social Durante a Fase de
Transição
As famílias que optaram pelo recebimento da Unidade Habitacional são acompanhadas pela equipe multidisciplinar da DERSA até que ocorra a entrega definitiva da moradia. Nesse período, elas recebem um
auxílio aluguel para custear a moradia provisória.

Auxílio-aluguel: R$ 480,00/mês
É também nesta etapa de trabalho que as famílias
são convocadas para participarem de reuniões
onde são desenvolvidas dinâmicas e oficinas com
o intuito de prepará-las para a vivência em condomínio. Assim, são discutidos temas pertinentes
aos direitos e responsabilidades em âmbito individual e coletivo.
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Além disso, são realizadas assembleias democráticas para votação de critérios e definição das
famílias que ocuparão as unidades habitacionais
que ficarem prontas no decorrer do processo, uma
vez que o reassentamento acontece na medida em
que os conjuntos habitacionais são entregues pelos órgãos responsáveis.

Acompanhamento Social Durante a Fase de
Pós-ocupação
As famílias reassentadas em unidades habitacionais
são acompanhadas pela equipe multidisciplinar da
DERSA também após a mudança definitiva. Nesta
etapa, são desenvolvidas ações para assegurar um
bom nível de convivência e um sentimento de pertencimento satisfatório na nova moradia. As atividades são voltadas para a gestão condominial e ações
socioeducativas.
Um Plantão Social é instalado em cada conjunto, com
a presença de equipe multidisciplinar e equipe de
obras, para atendimento das demandas das famílias.

Atendimento Habitacional definitivo
Para o atendimento habitacional definitivo, busca-se identificar áreas
mais próximas possíveis do local originário das famílias. Para tanto,
a equipe da DERSA e seus parceiros institucionais identificaram e
entregaram cinco empreendimentos para as famílias afetadas diretamente pelas obras do Rodoanel Mario Covas – Trecho Norte e um
empreendimento em Caraguatatuba, para as famílias afetadas diretamente pelas obras da Nova Tamoios Contornos.
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Unidades Habitacionais entregues até o final de 2019:

16/5/2016 Conjunto Habitacional Freguesia do Ó-A
(São Paulo) - 118 famílias

13/10/2016 Conjunto Habitacional Perus-D
(São Paulo) - 140 famílias

07/11/2016 Residencial Clarice Lispector
(Guarulhos) - 360 famílias

1º/12/2016 Residencial Nova Caraguá II
(Caraguatatuba) - 34 famílias

1º/10/2018 Conjunto Habitacional Jaraguá-Q
(São Paulo) - 118 famílias

08/01/2018 Conjunto Habitacional Guarulhos-E
(Guarulhos) - 103 famílias

Carta de Crédito
Em 2018, a modalidade de Carta de Crédito passou a ser bastante procurada pelas
famílias e, para apoiá-las na identificação de moradias que atendessem aos padrões
de regularidade exigidas pelo Estado, foram organizados feirões habitacionais.
Até final de 2019, por meio da modalidade Carta de Crédito, 274 famílias obtiveram
atendimento em imóveis por elas escolhidos.
Quando ocorre a mudança definitiva, as famílias recebem uma ajuda de custo de R$
350,00 para arcar com as despesas de transporte dos pertences para a nova moradia.
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Situação dos Atendimentos
Realizados
Rodoanel Norte
As remoções ocorridas em consequência das
obras do Rodoanel Norte iniciaram-se em março
de 2013 e, até dezembro de 2019, foram removidas 4.360 famílias (3.451 no município de São
Paulo, 905 em Guarulhos e quatro em Arujá).
Destas, 86% tiveram seus atendimentos habitacionais concluídos, restando 636 (14%) famílias
a serem reassentadas.
Famílias

Município

Imóveis
Selados

Removidas

Atendimento
encerrado

A atender

São Paulo

3.341

3.451

2.837

614

Guarulhos/
Arujá

891

909

887

22

Total

4.232

4.360

3.724

636

Nova Tamoios Contornos
Nas remoções ocorridas em consequência das
obras da Nova Tamoios Contornos, até dezembro
de 2019, foram removidas 951 famílias (774 no
município de Caraguatatuba e 177 em São Sebastião). Destas, 99 % tiveram seus atendimentos
habitacionais concluídos, restando 11 famílias a
serem reassentadas.
Famílias

Município

Imóveis
Selados

Removidas

Atendimento
encerrado

A atender

Caraguatatuba

573

774

768

5

São
Sebastião

135

177

171

6

Total

708

951

939

11
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Programa de
Apoio Social e
Desenvolvimento
Comunitário
O Programa de Apoio Social e Desenvolvimento
Comunitário tem como objetivo mitigar os impactos sociais causados pelas obras e contribuir com
uma melhoria na qualidade de vida das famílias
que estão em áreas de influência das obras e nas
áreas lindeiras.
As atividades do Programa são desenvolvidas em
parceria com instituições governamentais e não
governamentais, visando garantir o acesso à informação e ao conhecimento de Programas Sociais
existentes no âmbito da cidadania, proteção social
básica, capacitação profissional e inclusão social.
O Programa é articulado e coordenado pela DERSA
e executado pelas gerenciadoras sociais e constru-

empregabilidade por meio da Coordenadoria

toras contratadas, e pelas organizações parceiras.

de Reintegração Social, responsável pelo Programa Pró-Egresso.

Ao firmar parcerias com várias secretarias, empresas e instituições, a DERSA realiza diversos even-

•

sos de matrícula e transferência escolar das

radores das regiões situadas em proximidade às

famílias afetadas pelos Empreendimentos da

obras. Dentre os principais parceiros destacam-se:

DERSA.

•

Secretaria da Justiça e da Defesa da Cida-

•

de ações culturais nas escolas públicas instala-

dos pelo Programa CIC – Centro de Integração

das próximas às obras e visitação em museus

da Cidadania, que promove os Projetos Jorna-

e oficinas culturais.

Casamento Comunitário e Educação para a Ci-

•

Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia e Inovação: ofe-

Padaria Artesanal.
•

citar e orientar quem deseja empreender, por

gratuito para a população por meio do Progra-

meio de palestras e orientações individuais.

ma Via Rápida Emprego.
Secretaria da Administração Penitenciária e Secretaria Estadual do Emprego e
Relações do Trabalho: apoia a reintegração
social de egressos e seus familiares através da
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Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE: ajuda a capa-

rece cursos básicos de qualificação profissional

•

Fundo Social de Solidariedade: por meio
da Escola de Qualificação, oferece o curso da

dadania.
•

Secretaria da Cultura: viabiliza a execução

dania: utilização de serviços públicos ofereci-

da da Cidadania, Mini Jornada da Cidadania,
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Secretaria da Educação: apoio nos proces-

tos, palestras, cursos de capacitação para os mo-

•

Construtoras Contratadas: a partir dos
compromissos

assumidos

no

contrato

de

obras, enquanto condicionantes sociais, as
empresas têm sua atuação, junto à comunidade, orientada e supervisionada pela DERSA.

Sistema da Gestão Social na
Atividade fim da Empresa

Atendimento à comunidade
nos Plantões Sociais

Visando mitigar os impactos sociais inerentes a

Considerando a amplitude dos empreendimentos

grandes empreendimentos de infraestrutura, realizados em áreas com alta densidade populacional, a DERSA estruturou uma estratégia de ação
baseada em ações interdepartamentais e interinstitucionais, em que conta com parcerias e

e os impactos sociais que lhe são decorrentes, a
DERSA inova ao se relacionar de maneira plural
com a população que mora no entorno das obras,
dispensando atenção especial às questões socioculturais, assim como à vulnerabilidade socioeco-

comprometimento das construtoras contratadas.

nômica das famílias.

Os possíveis impactos sociais são avaliados,

Para que esse trabalho seja realizado com su-

ações e atividades são planejadas e executadas
visando mitigar ou prevenir ocorrências. O processo e os resultados são descritos em relatórios
mensais, avaliados e readequados quando necessário.
A gestão e supervisão cabe aos departamentos

cesso, uma equipe multidisciplinar, composta por
pesquisadores, assistentes sociais, sociólogos,
advogados, engenheiros, arquitetos, assistentes
administrativos e estagiários se dividem entre o
escritório e o campo para a realização de atendimento individualizado a cada família.

Social, Meio Ambiente e Comunicação da DERSA e às empresas de supervisão socioambiental contratadas pela DERSA. Já a execução das
ações e atividades são realizadas pelas construtoras, responsáveis em atender todas as condicionantes sociais preestabelecidas no contrato
de obras. Parte da execução cabe ainda aos parceiros participantes e às empresas contratadas
para atender a população direta e indiretamente
afetadas pelas obras.
Durante o ano de 2019, em razão da paralização
das obras, o sistema da Gestão Social foi aplicado parcialmente. Apenas a empresa contratada,
para atender a população direta e indiretamente
afetadas pelas obras, deu continuidade ao atendimento nos Plantões Sociais.
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de Guarulhos no bairro Haroldo Veloso e no centro

Atividades relacionadas
à qualificação e inserção
profissional

de Caraguatatuba.

Realização de oficinas de preparação para o Mer-

Em 2019, ocorreram atendimentos nos Plantões
Sociais instalados no município de São Paulo em
Taipas, Jardim Paraná e Brasil Novo e no município

cado de Trabalho: estas oficinas tiveram como ob-

Implantação e
funcionamento dos Comitês
de Desenvolvimento
Comunitário

jetivo apresentar às participantes formas de atuar
em processos seletivos de trabalho. Na atividade,
foram fornecidos elementos para a construção de
um currículo e dicas de comportamento a serem
adotadas durante entrevistas, dinâmicas de grupo, testes, dentre outras atividades que podem
compor etapas de um processo seletivo.
•

Encaminhamento de currículos para as
construtoras e para demais parceiros,
como o Programa de Atendimento ao Trabalhador - PAT. Qualificação Profissional e
Geração de Renda. Até o final de 2019, foram
enviados 1.148 currículos.

•

Divulgação, dos programas da Secretaria
de Desenvolvimento Econômico, Ciência
e Tecnologia e Inovação, tais como: Programa de Apoio à Pessoa com Deficiência, Sistema Emprega São Paulo/Mais Emprego, Banco do Povo Paulista, Programas de Qualificação
para Empreendedores, Programa Estadual de
Qualificação, Time do Emprego, Jovem Cidadão, Jovem Aprendiz e Frente de Trabalho.

São canais de diálogo contínuo com as comunidades lindeiras das obras onde são discutidos problemas presentes na comunidade e de demandas
relacionadas a temas recorrentes em obras de
grande porte.

Oferta de cursos básicos de qualificação
profissional gratuito, do SEBRAE e do
Programa Via Rápida Emprego para a população em busca de oportunidades de em-

Por meio de reuniões mensais, as equipes de

prego, inclusive em unidades móveis que ofe-

gerenciamento social e de comunicação social da

recem atividades teóricas e práticas com base

DERSA e a área social das construtoras articulam

em serviços realizados nos empreendimentos.

a constituição de comitês de acordo com o per-

Já foram atendidas, até o final de 2019, 599

fil das comunidades. No entanto, atuam apenas

pessoas.

como facilitadores e mobilizadores das ações,
uma vez que as questões tratadas nesses espaços
extrapolam os assuntos relativos às obras, além
de não findarem no período de sua implantação.
Dessa forma, a equipe multidisciplinar promove a
participação de agentes públicos que possam contribuir no desenvolvimento local da comunidade e
estimula a autonomia dos participantes para que
tenham condições de continuarem com as ações
mesmo após a finalização das obras.
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•
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•

Qualificação profissional em curso de Pa-

Promoção da inserção de mão de obra de mo-

daria Artesanal, por meio da parceria com o

radores do entorno, mulheres e egressos do

Fundo Social de Solidariedade. Até dezembro

sistema penitenciário nos empreendimentos

de 2019, um total de 77 pessoas encaminhadas pela DERSA foram qualificadas.

•

Incentivo à Contratação de Mão de Obra
Local: com intuito de proporcionar oportunidades de trabalho na região por onde as obras
são implantadas, a DERSA estimula que as
construtoras efetivem a contratação de mão
de obra local; ocorreram 2.891 contratações
até o final do ano de 2019.

•

Incentivo à Contratação de Mão de Obra
Feminina: uma das preocupações da DERSA,
baseada nas regras de responsabilidade social e presente nos editais de obras, é oferecer oportunidades tanto para homens quanto
para mulheres nos vários setores das obras.
Nesse sentido, a DERSA promove ações junto
às construtoras contratadas para que incluam
mulheres em todas as atividades de trabalho,
inclusive nas frentes de obras. Até o final do
ano de 2019, 489 mulheres foram contratas.
Os cursos de qualificação do Via Rápida, em
São Sebastião, também abriram espaço para
as mulheres. Cinco receberam o certificado de
armadoras e três de pedreiras.

•

Realização de quatro feiras de profissões,
até o final de 2019, em parceria com diversas
instituições de ensino. As feiras têm como objetivo oferecer aos pré-vestibulandos acesso
às informações e orientações sobre carreiras,
cursos e mercado de trabalho. Além disso, oferece informações e esclarecimentos referentes
aos processos seletivos, bolsas de estudo e
carreira profissional.
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•

Incentivo à Contratação de Mão de Obra
do Programa Pró-Egresso: atendendo a Legislação Estadual que promove a reintegração
social de egressos e seus familiares por meio
da empregabilidade, a DERSA exige em seu
edital de obras que as prestadoras de serviços
contratem 5% da mão de obra de egressos.
Até o mês de dezembro de 2019, 660 beneficiários do Programa Pró-Egresso tiveram
oportunidade de trabalho nas obras do Trecho
Norte do Rodoanel Mario Covas e da Nova Tamoios Contornos. O convênio com a Secretaria
de Administração Penitenciária está prorrogado até o final de 2023.

Atividades relacionadas a
Cidadania e acesso à Justiça
Empoderamento Feminino
Projeto Vida de Mulher: oficinas realizadas com
o objetivo de discutir questões referentes ao universo feminino.
Mutirão de Regularização Civil
O Centro de Integração da Cidadania – CIC Oeste
organizou e realizou mutirões de Regularização Civil. As famílias cadastradas no Programa de Compensação Social e Reassentamento Involuntário
que possuíam situação civil não regular foram convidadas a participar do mutirão e contaram com
acompanhamento da equipe social.
Encaminhamentos a atendimentos nos núcleos e conselhos
Coordenação Geral de Apoio aos Programas de
Defesa da Cidadania, Coordenação de Políticas
para a Diversidade Sexual, Centro de Referência
de Apoio à Vítima, Conselho Estadual de Políticas
sobre Drogas, Coordenação de Políticas para a
Mulher, Coordenação de Políticas para a População
Negra e Indígena, mantendo o Centro de Integra-

dania, por meio do envolvimento de várias instituições ligadas ao Primeiro, Segundo e/ou Terceiro
Setor na prestação de serviços públicos itinerantes, em benefício da população que reside nas áreas próximas aos empreendimentos da DERSA. A
Jornada tem como objetivo principal a prestação
de serviços públicos, além de ajudar a promover o
bem-estar coletivo. Até o final do ano de 2019, foram realizadas Jornadas que viabilizaram 18.798
atendimentos.
A realização de Mini Jornadas, também em parceria com a Secretaria da Justiça e da Defesa da
Cidadania, viabilizou a emissão de certidões de
nascimento, casamento e óbito, RGs e Carteiras

ção da Cidadania.

de Trabalho. Durante a mini jornada, ficou à dispo-

Realização de Jornadas e Mini Jornadas da

do Rodoanel Norte, informações da área do Meio

Cidadania
Realização de Jornadas da Cidadania, em parceria
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com a Secretaria da Justiça e da Defesa da Cida-
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sição do público o atendimento do Plantão Social
Ambiente, Centro de Informações DERSA e o Plantão Social da CDHU. Até o final de 2019, foram
providenciados 332 documentos à população.

•

Organização da Oficina de Arte e Renda:
a atividade foi realizada nos Plantões Sociais,
com o reaproveitamento de materiais, onde
foi ensinada aos participantes a confecção de
boneca de vidro e retalhos, para serem comercializadas.

•

Execução de ações culturais nas escolas
públicas instaladas próximas às obras, por
meio da divulgação e estímulo ao aproveitamento dos programas da Secretaria da cultura.

•

Atividades visando prevenção de acidentes junto às Comunidades Lindeiras: a DERSA
exige que as construtoras adotem medidas de
delimitação de áreas, caminhos de pedestres,
sinalização de obras e de placas de advertência, com cuidado em especial às crianças e
adolescentes.

•

Realização de palestras, oficinas, teatro
de fantoches, reuniões e diálogos pe-

Realização de Casamentos Comunitários
72 casais regularizaram sua situação civil e festejaram sua união.
Mutirão de regularização civil
Divulgação de mutirão de regularização civil, 37
casais se divorciaram.

dagógicos com professores e alunos sobre
equipamentos de segurança, placas de sinalização e máquinas de uso em obras, com
o objetivo de informar e orientar crianças e
adolescentes sobre o perigo de brincar e frequentar as áreas de construções das obras.
As atividades aconteceram nas escolas da região e nos Plantões Sociais.

Atividades relacionadas à
Educação, à Arte-Educação
e à Cultura
•

Apoio na transferência e matrícula de
crianças e adolescentes, tanto na etapa de
remoção como no reassentamento definitivo,
por meio de ações preestabelecidas com a Secretaria da Educação.

•

Realização de várias sessões do Cinema
com Pipoca, seguidas de roda de conversa
com objetivo de refletir sobre, por exemplo:
situações pós-mudança, importância da conservação do meio ambiente, descarte de lixo,
importância da água, preservação das áreas
do entorno das rodovias, a importância da figura feminina como protagonista de sua história e a valorização da beleza negra etc.
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Atividades Preventivas
junto ao Público Interno
das Construtoras

da de controle do comportamento de funcionários
e terceirizados, e reforça as orientações sobre as
regras de relacionamento com a comunidade.

Palestras e Treinamentos Sistemáticos
Atividade realizada com os trabalhadores que atuam nas frentes de obras, a fim de conscientizá-los
sobre temas, como:
•

Criança na obra, e agora? Orientações de segurança e comportamento

•

Prevenção do abuso sexual de crianças e adolescentes

•

Direção segura em áreas urbanas

•

Relacionamento com a comunidade

Campanhas
Mensalmente, são realizadas campanhas com temas diversos, como: saúde do homem, saúde da
mulher, dengue, segurança no trabalho, doenças
sexualmente transmissíveis, planejamento familiar etc.

Vistorias em Repúblicas e Alojamentos
Visitas periódicas são realizadas nos entornos das
repúblicas e alojamentos onde ficam os colaboradores contratados direta ou indiretamente para as
obras. A manutenção do contato com os funcionários nesses locais e com a vizinhança é uma medi-
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Gestão Ambiental
Licenciamento Ambiental
Os Empreendimentos que são de responsabilidade da DERSA, como o Trecho norte do Rodoanel
e a Nova Tamoios Contornos foram licenciados
regularmente e estão com as Licenças Prévia
(LP) e de Instalação (LI) vigentes.
Periodicamente, são encaminhados relatórios
aos órgãos ambientais licenciadores, como CETESB e IBAMA, com o acompanhamento das exigências e condicionantes ambientais do licenciamento, bem como o atendimento aos programas
ambientais.
Além disso, em 2019, foram obtidas as seguintes licenças ambientais:
•

Renovação da Licença Ambiental de Opera-

Compensações Ambientais
As compensações ambientais e as mitigações pela
implantação dos diversos empreendimentos, a
exemplo dos programas ambientais, podem ser divididas em relação ao tipo de impacto resultante.
Para ilustrar algumas das ações executadas pela
DERSA, a seguir algumas das compensações:
•

de conservação;
•

Restauração Florestal (plantios compensatórios);

•

Preservação de fragmentos florestais (manutenção da mata em pé);

•

Apoio na gestão de unidades de conservação e
áreas protegidas;

ção (LO) do estaleiro de Iguape; e
•

Criação ou revitalização de parques e unidades

Licenciamento das obras de ampliação do

•

Ampliação de áreas para tribos indígenas; e

bolsão de estacionamento e embarque/de-

•

Compensação ao patrimônio arqueológico, histó-

sembarque em São Sebastião.

rico e cultural.
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Quanto aos Trechos Oeste e Sul, as compensações beneficiaram 4.820 hectares divididos entre
15 parques e unidades de conservação, a criação de novas áreas e apoio a parques existentes. Além disso, foram restaurados mais de 1.100
hectares através do plantio de mudas nativas da
Mata Atlântica em todos os sistemas produtores
de água da Região Metropolitana de São Paulo:
Cantareira, Billings/Guarapiranga, Alto Tietê e
Cotia.
As ações de compensação ambiental resultaram
em ganhos significativos na preservação de áreas, com a implantação de parques e unidades de
conservação. Destacam-se também os investimentos na revitalização de áreas protegidas existentes, com benefícios significativos. Por fim, as
ações de recuperação e restauração florestal, por
meio do plantio de mudas de espécies nativas,
ampliou os resultados, recuperando áreas degradadas ou com outros usos.
Estas ações foram importantes para proteger e
recuperar cursos d’água e mananciais ligados à
produção de água, contribuindo para a manutenção, em quantidade e qualidade, dos recursos hídricos, em uma região de grande pressão, como
é a Região Metropolitana de São Paulo, e seus
mananciais. O foco na qualidade e os cuidados
desenvolvidos no atendimento destas ações contribuíram para que estes resultados fossem atingidos.
Os investimentos realizados representam um
grande ganho na preservação do meio ambiente nas áreas por onde passa o empreendimento.
Portanto, os Empreendimentos da DERSA representam importantes obras não só de engenharia
e trânsito, mas também de meio ambiente.

Restauração
Florestal
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Como compensação pela supressão de vegetação

Nos últimos anos, a DERSA recuperou mais de 3 mil

e intervenção em áreas de preservação perma-

hectares com o plantio e a manutenção de mais de

nente (APP) para implantação dos empreendi-

4,5 milhões de mudas nativas. Estas ações ocorre-

mentos, são gerados compromissos de restaura-

ram nas regiões produtoras de água e mananciais,

ção florestal.

nas áreas protegidas e na arborização urbana.
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Restauração Florestal da
Nova Tamoios Contornos
Em contrapartida ao Empreendimento Nova Tamoios
Contornos, a DERSA realiza a compensação ambiental por meio da restauração florestal de 425 hectares, que equivalem a 770 mil mudas, nos municípios

•

Serra do Mar, Núcleo Caraguatatuba, no município de Caraguatatuba;
•

62 ha (161 mil mudas) em áreas de terceiros
indicadas pela Prefeitura de Caraguatatuba;

•

22 ha (55 mil mudas) da Prefeitura de São Sebastião;

de São Sebastião, Caraguatatuba, Paraibuna e São
Luiz do Paraitinga, bem como a preservação de 27

1,3 ha (1.700 mudas) no Parque Estadual da

•

15 ha (39 mil mudas) na faixa de domínio e

hectares de vegetação nativa (mata em pé), totali-

remanescentes de desapropriação, nos muni-

zando quase sete vezes mais do que foi suprimido.

cípios de Caraguatatuba e São Sebastião;

Desde 2015, a Companhia trabalha na prospecção e

•

0,1 ha (170 mudas) na Passagem Superior de

seleção de áreas viáveis para a restauração florestal.

Fauna (km 25 do Trecho Planalto da Rodovia

As atividades tiveram início em outubro de 2017 e

dos Tamoios), no município de Paraibuna;

contemplam as fases de projeto, implantação, manutenção por um período mínimo de 24 meses e
monitoramento.

As novas florestas contribuirão para a manutenção
da biodiversidade, fauna e a flora local, para a contenção de processos erosivos, manutenção da ferti-

Foram utilizadas mudas de mais de 100 espécies flo-

lidade do solo e reciclagem de nutrientes, regulação

restais nativas como Embaúba, Mutambo, Angico,

climática, fixação de carbono e proteção de bacias

Paineira, Jerivá, bem como algumas ameaçadas de

hidrográficas. O investimento total do Governo do

extinção, como Óleo-de-copaíba, Grumixama e Ca-

Estado foi de R$ 16,8 milhões.

breúva. As ações de restauração estão sendo realizadas no Parque Estadual da Serra do Mar (Núcleos
São Sebastião, Caraguatatuba e Santa Virginia) e
em áreas indicadas pelas Prefeituras de Caraguatatuba e São Sebastião, como as APPs do rio Juqueriquerê e os morros de Guaecá, Barequeçaba e Pitangueiras, da seguinte forma:
•

251 ha (314 mil mudas) no Parque Estadual da
Serra do Mar, Núcleo Santa Virgínia, no município de São Luis do Paraitinga;

•

Esta iniciativa irá recuperar importantes áreas nas unidades de conservação e áreas de preservação permanente no Litoral Norte e Vale do Paraíba, contribuindo
para a melhora da qualidade ambiental.
Números de 2019
Mudas plantadas

35.388

71 ha (194 mil mudas) no Parque Estadual da

Manutenções

Serra do Mar, Núcleo São Sebastião, no muni-

2.198 ha

cípio de São Sebastião;

Paúba Maresias (PESM São Sebastião)

Plantio realizado

(Acumulado até dez/19)

99,0 %
Manutenções realizadas
(Acumulado até dez/19)

69,5 %

Santiago (PESM São Sebastião)
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Toque Toque (PESM São Sebastião)

Varadouro (São Sebastião)

Morro Guaecá Barequeçaba (São Sebastião)

Ribeirão da Divisa (Caraguatatuba)

Palmital (PESM Santa Virginia)

Base Catuçaba (PESM Santa Virginia)

Matsumoto (Remanescente)

Cidade Jardim (paisagismo)
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Registros de Fauna
Durante os monitoramentos realizados nas áreas, foi possível registrar a presença da fauna silvestre, o que
evidencia o sucesso das ações:

Árvore unhada por onça, na área Puruba
(PESM Santa Virginia)

Preguiça na área Pitangueiras
(São Sebastião)

Pegada de anta, na área Toca da Cotia
(PESM Santa Virginia)

Gavião Pombo pequeno, na área Toca da Cotia
(PESM Santa Virginia)

Gavião Carrapateiro, na área Base Catuçaba
(PESM Santa Virginia)

Capivara, na área APP Pirassununga
(Caraguatatuba)
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Restauração Florestal da
Nova Tamoios Planalto
Como compensação pelas obras de duplicação do
Trecho Planalto da Rodovia dos Tamoios (SP-099), a
DERSA executou o plantio de 920 mil mudas de espécies nativas do bioma Mata Atlântica. Os plantios
foram realizados em áreas da Companhia Energética
de São Paulo (CESP), no reservatório de Paraibuna;
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do da rodovia, denominado Serrinha. Estas áreas de
plantio estão distribuídas nos municípios de Paraibuna, Redenção da Serra e Natividade da Serra.
Os trabalhos foram iniciados em 2013, com as fases
de planejamento e prospecção das áreas. A etapa de
execução do plantio teve início em outubro de 2013 e
foram concluídos em 2018, com o término da etapa
de manutenção e monitoramento.

em áreas da Prefeitura de Paraibuna, incluindo o Par-

Em 2019, a CETESB atestou o sucesso das ações,

que Ruy Calazans; e na recuperação do antigo traça-

dando como encerrados os compromissos firmados.

Exemplo de área restaurada pela DERSA (Balsa Fazendão)

Exemplo de área restaurada pela DERSA (Ilha 143/144)

Vista parcial da área Serrinha, após a execução do plantio
em agosto de 2014

Vista do mesmo local, em março de 2016, mostrando a
diversidade de espécies e boa cobertura vegetal

Vista parcial da Balsa Fazendão e do seu preparo para a
execução dos plantios, em outubro de 2014

Vista parcial da Balsa Fazendão mostrando a boa condição
de cobertura vegetal, em outubro de 2016
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Vista da ilha 60, antes da execução das práticas de plantio,
em março de 2014

Vista parcial da ilha 60 mostrando o desenvolvimento das
mudas e ocupação arbórea, em novembro de 2016

Vista parcial da ilha 60, após o plantio e algumas práticas
de manutenções, em outubro de 2014

Detalhe mostrando o bom desenvolvimento da mudas plantadas, inclusive das copas, em janeiro de 2017

Vista parcial da ilha 18 no início das práticas de execução
dos plantios, em dezembro de 2013

Vista parcial do setor mais antigo da execução de plantio do
setor, em dezembro de 2015

Vista parcial das ilhas 143/144 antes da execução do plantio, em dezembro de 2013

Vista parcial da situação do plantio mais antigo das ilhas
143/144 mostrando as boas condições, em janeiro de 2016
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Vista parcial da ilha 13, antes da execução do plantio

Detalhe das boas condições do plantio realizado na ilha
(agosto/2018)

Vista parcial da UC Calazans, antes do plantio, em fevereiro
de 2014

Vista parcial da UC Calazans, em março de 2016

Vista parcial da UC Calazans, antes do plantio, em fevereiro
de 2014

Vista de Paraibuna com a UC Calazans ao fundo, em junho
de 2016

Início das práticas da execução de plantio na ilha 58
(dezembro/2014)

Situação atual (março/2016) do primeiro setor plantado na
Ilha 58
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Rodoanel Norte

Ampliação de parques e
áreas protegidas
Como parte das compensações do Trecho Norte
do Rodoanel, a DERSA propôs a incorporação de
áreas remanescentes aos parques criados ao longo do Rodoanel, aproveitando áreas remanescentes de desapropriação lindeiras aos mencionados
parques, sem valor comercial e com atributos ambientais que justificassem sua preservação.

Área para implantação da Floresta Estadual do Montanhão, em São Bernardo do Campo

Estas áreas somam 215 ha e serão transferidas
para os órgãos gestores dos parques (prefeituras
e Fundação Florestal), conforme tabela a seguir:
Parque

Área (ha)

Benenficiário

Parque da Várzea
do Rio Embu Mirim

3,99

Prefeitura de
Embu das
Artes

Parque Ecológico
da Lagoa

75,07

Prefeitura de
Itapecerica da
Serra

Parque Natural
Municipal Varginha

32,41

Prefeitura de
São Paulo

Parque Natural
Municipal Bororé

24,78

Prefeitura de
São Paulo

Parque Natural
Municipal
Jaceguava

1,22

Prefeitura de
São Paulo

Parque Natural
Municipal Itaim

3,24

Prefeitura de
São Paulo

Florestal Estadual
do Montanhão

54,29

Fundação
Florestal

Parque Natural
Municipal do
Pedroso

20,62

Prefeitura de
Santo André

Área a ser incorporada ao Parque do Pedroso, em Santo
André

Várzeas do Rio Embu Mirim, com o Parque da Lagoa ao
fundo, em Itapecerica da Serra

Total: 215,62 ha
Em 2019 foram mantidas as tratativas com as prefeituras locais para viabilizar a transferência das
áreas, bem como os trâmites necessários junto à
Procuradoria do Patrimônio Imobiliário do Estado
de São Paulo – PPI.

Várzeas do rio Itaquaxiara, a ser incorporado ao Parque
da Lagoa, em Itapecerica da Serra
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Ampliação do Parque Bororé, em São Paulo

Marginal Tietê

Pôlder Itaim
No âmbito das compensações ambientais pela ampliação da Marginal Tietê, além do plantio de 600
mil mudas nas regiões do entorno da via, parte dos
recursos foi convertido para a implantação de uma
obra de contenção de enchentes na região do Itaim
Paulista denominada Jardim Pantanal.
Para tanto, foi firmado um convênio junto ao DAEE
(Departamento de Águas e Energia Elétrica) para
a construção de um pôlder, para o qual a DERSA
transfere os recursos e o DAEE executa as obras.
Iniciadas em dezembro de 2017, a obra vai minimizar o risco de inundações no bairro, beneficiando
mais de 10 mil pessoas que moram na várzea do
rio Tietê. Essa obra é parte integrante da implanta-

Ampliação do Parque Varginha, conectando ao Parque
Itaim, em São Paulo

ocorrem chuvas de grande intensidade, especialmente no verão, os diques evitam que o rio transborde inundando as áreas ocupadas. O sistema de
galerias de águas pluviais local direciona as águas
da chuva para um pequeno reservatório (menor
que um piscinão). Nele, a água é armazenada e
lançada de volta ao rio, após o período de pico de
vazão.
O pôlder da Vila Itaim terá um dique maciço em
aterro compactado em seção trapeizodal, com 700
metros de extensão, 20 metros de largura de base
e 2 metros de largura na crista. Esse dique será
complementado por diques de concreto, com extensão total de 1,7 mil metros, incluindo contenções ao longo dos córregos Itaim e Tijuco Preto.
O projeto do pôlder da Vila Itaim prevê também a

ção do Parque Várzeas do Tietê (PVT).

construção de um canal de circunvalação no interior

O pôlder é uma estrutura hidráulica artificial para

para um reservatório de acumulação, com capaci-

controle de enchentes em pontos baixos, próximos
a rios, áreas ribeirinhas em geral e o mar. Dispõe
de um sistema composto por um dique (muro de
contenção), reservatório, dutos e bombas. Quando

do dique, com função de drenar a água das chuvas
dade para 19 mil metros cúbicos, dotado de um
conjunto de cinco bombas, cada uma com capacidade para bombear 400 litros de água por segundo, esvaziando o reservatório em poucos minutos.

Corte do Maciço do Pôlder da Vila Itaim, mostrando a Via Parque, a ciclovia e o canal de circunvalação (fonte: DAEE)
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Rodoanel Sul

Estas compensações podem ser executadas pelo

Revisão dos planos de
manejo dos parques

empreendedor, como foi o caso nos Trechos Oes-

Como parte das compensações pela implantação
do Trecho Sul do Rodoanel, foram criados sete
novos parques. Coube à DERSA executar a desapropriação das áreas, o cercamento, implantar a
infraestrutura e elaborar os planos de manejo. Todos os parques já foram entregues.
Os planos de manejo foram elaborados pelas equipes do Departamento de Geografia da Faculdade
de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH)
da Universidade de São Paulo (USP). A pedido da
Prefeitura de São Paulo, por meio da SVMA (Secretaria do Verde e do meio Ambiente), a DERSA

te e Sul do Rodoanel, onde a DERSA executou os
serviços previstos, ou com o depósito do valor no
Fundo Especial de Despesa para Preservação da
Biodiversidade e dos Recursos Naturais (FPBRN)
que, por meio da Câmara de Compensação Ambiental (CCA), define a destinação e aplicação dos
recursos.
Os Empreendimentos Nova Tamoios Contornos,
Tamoios Planalto e Rodoanel Norte efetuaram suas
compensações por meio do deposito no FPBRN.
Em 2019, a CCA destinou parte destes recursos
para os seguintes serviços da Tamoios Planalto:
•

Implantação de Rede de Estruturas para a observação de aves, fomento à pesquisa, educa-

está revisando os planos de manejo dos quatro

ção ambiental e monitoramento em seis Uni-

parques de São Paulo (Jaceguava, Itaim, Varginha

dades de Conservação da Fundação Florestal

e Bororé), para sua aprovação final.

(valor total de R$ 854.265,46).
- Valor da Compensação: R$ 263.057,61

Termo de Compromisso de
Compensação Ambiental
(TCCA)
De acordo com artº 36 da Lei Federal n.º 9985/00,
que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de
Conservação (SNUC), todos os grandes empreendimentos devem compensar seus impactos não
mitigáveis por meio do apoio a unidades de conservação, com um valor proporcional ao custo do
empreendimento (no máximo 0,5%). Para tanto,
é assinado um Termo de Compromisso de Compensação Ambiental (TCCA).

•

Contratação de Serviços de Desconstrução e
Destinação Final de Resíduos de Edificações
com mandado de Demolição dentro de Unidades de Conservação – EE Juréia-Itatins e Mata
do Jacaré; Floresta Estadual Edmundo Navarro de Andrade – FEENA e PE Ilha do Cardoso,
Ilhabela, Jurupará e Serra do mar – Núcleo Picinguaba e São Sebastião (valor total de R$
7.156.548,25)
- Valor da Compensação: R$ 163.242,69

Cabe destacar que o restante do montante transferido foi destinado a outras ações ou está aplicado no fundo.
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Participação no Conselho
Consultivo de Unidades de
Conservação

Cuidados com a
Fauna

A DERSA faz parte do Conselho Consultivo do Parque Estadual Águas da Billings (PEAB). O Conselho gestor, composto por representantes do poder
público e da sociedade civil, tem como objetivo
assessorar a gestão do parque. O PEAB foi criado pela DERSA como compensação ambiental do
Trecho Sul, sob responsabilidade da Fundação Florestal.

Nova Tamoios Contornos

Ninhos Artificiais
No programa de fauna da Nova Tamoios Contornos, a DERSA instalou alguns ninhos de madeira
como atrativo para as aves, especialmente papagaios. Até o momento o resultado foi excelente,

No subtrecho localizado entre a Rodovia Anchieta

já que em um deles temos um casal de papagaio-

e a transposição do bairro Recreio Borda do Cam-

verdadeiro com quatro ovos, que vem sendo mo-

po, o traçado do Rodoanel Trecho Sul se desenvol-

nitorado remotamente por meio de uma câmera

veu intermitentemente sobre segmentos em corte

na frente do ninho.

ou pontes, isolando pequenas penínsulas compostas quase que exclusivamente de áreas de 1ª categoria. Nessa região está localizada uma estação
de captação de água da SABESP, responsável pelo
abastecimento de água da região do ABC e parte
de São Paulo.
As áreas remanescentes foram desapropriadas e
transformadas no Parque Águas da Billings (inicialmente designado Riacho Grande), com mais de
241,7 hectares. A criação desse parque permite a
preservação de importantes fragmentos florestais

Exemplo de ninho artificial instalado nos Contornos

localizados neste importante braço do reservatório, responsável por parte do abastecimento de
água da Região Metropolitana, em região submetida à grande pressão de ocupação urbana.
A criação dessa Unidade de Conservação trouxe
um grande potencial para a realização de ações
que contribuam com o desenvolvimento sociambiental das comunidades do entorno, além de ser
uma oportunidade para reunir os principais atores
sociais da região periodicamente e facilitar o diálo-

Ovos em um dos ninhos artificiais

go entre poder público e sociedade civil.

Filhotes de papagaio em um dos ninhos artificiais
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Nova Tamoios Planalto

cas com espaçamento 4x4 metros. São 31 mudas

Passagem Superior de
Fauna

(cambuci), Psidium guajava (goiaba), Eugenia

Nas obras de duplicação do Trecho Planalto da
Rodovia dos Tamoios foi prevista a implantação
de dispositivos que permitem a transposição da
rodovia pela fauna silvestre. Além das passagens
inferiores de fauna, por meio de galerias, na altura do km 25+500, foi implantada uma passagem

de árvores das espécies: Campomanesia phaea
uniflora (pitanga) e Eugenia pyriformis (uvaia).
São espécies que produzem frutos atrativos para
diversas espécies de animais e consideradas árvores de pequeno porte que, mesmo na idade
adulta, não comprometerão as estruturas físicas
da passagem. Esse plantio está na fase de manutenção.

superior, inédita no Brasil, com a instalação de

Pretende-se que a instalação das passagens de

um viaduto sobre a rodovia.

fauna atenue o isolamento de espécies e ofereça

A implantação da passagem foi concluída em
2018 e entregue à concessionária e à ARTESP
em 2019. A DERSA realizou o plantio de mudas
frutíferas nos encabeçamentos e sobre o viaduto,
visando criar um atrativo para a fauna.

uma nova possibilidade de travessia à fauna. Espera-se que após sua implantação, a passagem
funcione como um corredor ecológico e mitigue
os impactos de atropelamento de fauna na rodovia, colaborando com a conservação da fauna na
região do Empreendimento.

Conforme projeto, foram plantadas na travessia
da passagem superior de fauna, espécies zoocóri-

Passagem Superior de Fauna no km 25+500 da Rodovia
dos Tamoios

Vista aérea da passagem de fauna, conectando dois importantes fragmentos florestais

Vista da passagem de fauna antes do plantio de mudas, em
agosto de 2018

Situação das mudas em dezembro de 2019, com o desenvolvimento das mudas plantadas
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Rodoanel Oeste

Plano Museológico
do MARC
A DERSA, por meio de Termo de Ajustamento de
Conduta (TAC) firmado com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), construiu, em terreno cedido pela Prefeitura de Carapicuíba, o prédio do Museu de Arqueologia Regional
de Carapicuíba – MARC. A construção, executada
como mitigação do Rodoanel Mario Covas.
O MARC foi concebido como uma instituição para
salvaguarda do acervo coletado nos resgates arqueológicos dos quatro trechos do Rodoanel, bem
como a comunicação dos resultados das pesqui-

84

A instalação do museu exige a elaboração e implantação de um Plano Museológico, conforme as
atuais premissas do Estatuto de Museus do Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM).
Os trabalhos relativos a esse planejamento resultam em documento que deve refletir o perfil
institucional, explicitar a vocação museológica e
assegurar as respectivas responsabilidades públicas, mas essencialmente deve sinalizar para horizontes futuros em relação à geração da herança
patrimonial, a serem consolidados pela atuação
do museu. Estavam previstos os projetos complementares de iluminação, climatização, segurança,
comunicações e museografia (mobiliário).
A elaboração dos projetos de museologia e museografia foi contratada pela DERSA e concluída em
setembro/2019.

sas e estudos desenvolvidos. Além disso, tem um

O projeto museológico parte da existência de um

caráter regional, vinculado à educação e ao lazer.

acervo prévio criado em função das pesquisas ar-

Vista da fachada do MARC

Vista da entrada de serviço do MARC

Vista do prédio de exposição e da parte superior dos
laboratórios

Pátio externo inferior
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queológicas demandadas e executadas em razão

história da formação da coleção e da ação jesuítica

das obras do Rodoanel Paulistano. Foi, então, de-

na América Portuguesa.

finido que o museu seria implantado na cidade de
Carapicuíba, em área próxima à sua antiga aldeia
e missão jesuítica. A proposta é o Museu operar a

Assim temos:
•

expansão colonial na América Portuguesa e a

partir de três eixos temáticos que, ora podem ser

construção do território paulista.

abordados independentemente, ora em conjunto,
dada a sua localização em Carapicuíba e ao mesmo tempo na mancha de expansão da colonização
portuguesa no Planalto de Piratininga, consideran-

Eixo 1 - A humanidade e seus caminhos: a

•

Eixo 2 - O mundo indígena-jesuítico.

•

Eixo 3 - Arqueologia e cultura material.

do elementos como a natureza de seu acervo, a

Proposta de identidade visual do MARC

Os projetos
foram apresentados para
o IPHAN que,
em dezembro/2019, se
manifestou favoravelmente,
aprovando-os.

Projeto de expografia do MARC
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Travessias Litorâneas

As instalações da DERSA nas Travessias Litorâneas
contam com os PEIs, cujas as seguintes ativida-

Atendimento
a Emergências
Ambientais

des, em 2019, podem ser destacadas:
•

Realização de Simulado prático em São Sebastião (Travessia São Sebastião/Ilhabela)

•

Aprovação pela CETESB da revisão do PEI
Santos/Guarujá/Vicente de Carvalho

•

Realização de Simulado prático no Estaleiro de
Vicente de Carvalho (Santos/Guarujá/Vicente

Plano de Emergência
Individual (PEI)

de Carvalho)
O simulado prático tem como objetivo analisar e

O Plano de Emergência Individual (PEI) é um do-

avaliar a operacionalização do Plano de Emergên-

cumento que contém as informações e a descri-

cia Individual – PEI, a integração das frentes de

ção dos procedimentos de resposta da instalação

trabalho no quesito comunicação, o acionamento

a um incidente de poluição por óleo, em águas sob

do plano, os procedimentos de resposta e a eficá-

jurisdição nacional, decorrente de suas atividades

cia da mobilização de recursos humanos e mate-

(definição da CONAMA n.º 398/08).

riais disponíveis.

Simulado São Sebastião
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Faixa informando sobre exercício simulado

Embarcação com vazamento

Equipe frente mar recebendo orientações do Coordenador
do Grupo de Execução

Material simulando mancha de óleo
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Formação do cerco com barreiras de contenção e absorção

Formação do cerco com barreiras de contenção e absorção

Disposição de tanque IZY para armazenamento da água
oleosa recolhida

Membro da equipe operando recolhedor tipo vertedouro
Skimmer

Equipes envolvidas

Equipes envolvidas

Imagem de drone com o cerco na embarcação
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Simulado Vicente de Carvalho

Instalação da barreira de contenção

Cerco da barreira de contenção

Desmobilização da barreira de contenção

Equipes envolvidas

Plano de Área

para o combate de incidentes de poluição por óleo,

Conforme previsto no Artigo 7º da Lei Federal n.º

posta desse plano e orientar as ações necessárias

9.966/2000, nas áreas onde se concentrem portos organizados, instalações portuárias ou plataformas, os planos de emergência individuais serão consolidados na forma de um único plano de
emergência para toda a área sujeita ao risco de
poluição, o qual deverá estabelecer os mecanismos de ação conjunta a serem implementados,
observados o disposto nesta Lei e nas demais nor-

na ocorrência de incidentes de poluição por óleo
de origem desconhecida.
No caso do Litoral Norte (Canal de São Sebastião),
o plano de área (PAPOSS - Plano de Área do Porto Organizado de São Sebastião) agrupa todos os
atores que operam na região do Porto de São Sebastião no tocante a atendimento a emergências

mas e diretrizes vigentes.

ambientais, como o vazamento de óleo. Partici-

O Plano de Área é um documento ou conjunto de

de São Sebastião), responsável pelo Porto de São

documentos que contenham as informações, medidas e ações referentes a uma área de concentração de portos organizados, instalações portuárias,
terminais, dutos ou plataformas e suas respectivas instalações de apoio, que visem integrar os
diversos Planos de Emergência Individuais da área
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bem como facilitar e ampliar a capacidade de res-

DERSA | Relatório Anual Integrado 2019

pam, além da DERSA, a CDSS (Companhia Docas
Sebastião, a TRANSPETRO/PETROBRAS, responsável pelo TEBAR (Terminal Almirante Barroso/São
Sebastião) e a Marina Igararecê.
A DERSA exerce a função de Secretaria Executiva
do PAPOSS.

Governança
Corporativa

C

ompromissada com o relacionamento

namento estratégico da Companhia é feito pelo

com seus públicos, a DERSA tem con-

Conselho de Administração.

duzido ações de melhoria em práticas
de governança corporativa, visando

preservar o valor da organização, buscando de
forma contínua o aprimoramento de sua gestão,
pautada na transparência, confiabilidade, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa, aliada aos valores empresariais e às regras
do seu Código de Conduta e Integridade, adotando um modelo de governança no qual o direcio-

Promulgada em 30 de junho de 2016, a Lei Federal n.º 13.303 (“Lei das Estatais”) representa
um marco jurídico na Administração das Empresas
Estatais, com ênfase nas práticas de governança
corporativa. No âmbito do Estado de São Paulo, o
Decreto n.º 62.349, de 26/12/2016 regulamenta a
Lei 13.303/2016, com implementos ao “Programa
de Integridade”.

DERSA | Relatório Anual Integrado 2019

89

Na esteira da Lei das Estatais, de junho de 2016

garantindo sigilo e anonimato ao denunciante,

até dezembro de 2019, a DERSA já promoveu as

bem como a ampla defesa do denunciado, o

seguintes melhorias:

que proporcionou conhecimento, diagnóstico

•

Reformulação integral de seu Estatuto Social
para comportar os requisitos de elegibilidade
previstos na forma da Lei das Estatais, criando

e atuação frente a irregularidades desconhecidas pelos administradores, evitando a judicialização dos casos.

o Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento,
dentre outros;
•

Resgate da totalidade das ações de titularidade dos acionistas minoritários privados da
Companhia, o que permitiu à DERSA deixar
de ser uma sociedade de economia mista para
transforma-se em uma Empresa Pública, nas
condições previstas no artigo 91 da Lei das Estatais;

•

Sob diretriz do Conselho de Defesa de Capitais
do Estado - CODEC, a DERSA editou um novo
Código de Conduta e Integridade, sobre o qual
todos os funcionários e prestadores de serviços foram formalmente cientificados;

•

Constituiu o Comitê de Ética, composto exclusivamente por colaboradores não ocupantes
de cargos de Direção, Conselhos ou respectivos assessores para receber denúncias, investigar, avaliar e julgar as possíveis violações ao
Código de Conduta e Integridade;

•

Aprovou o Regimento Interno de Compras e
Licitações, o Regimento Interno do Conselho
de Administração, o Regimento Interno do
Conselho Fiscal; o Regimento Interno da Auditoria Interna; a Política para Pagamento de
Dividendos; o Regimento Interno da Diretoria,
a Política de Transações com Partes Relacionadas e a Política de Comunicação e Porta-Vozes;

•

Criou o Comitê de Auditoria Estatutário, órgão
auxiliar ligado ao Conselho de Administração,
com objetivo de produzir e assegurar maior
controle sobre os atos praticados pela administração da Companhia, bem como identificar
riscos nas operações, execução e medições
dos empreendimentos, além de supervisionar

Programa de
Integridade

a gestão desses riscos e propor medidas saneadoras;
•

Implantou o Canal de Denúncias externo, nos
moldes da Deliberação CODEC n.º 005/2017,
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Elemento fundamental da governança, está em
fase de elaboração por parte da Área de conformidade, gestão de riscos e controles internos, subordinada ao diretor-presidente, um Programa de

Integridade com o intuito de reduzir o risco de cor-

da Companhia para 2020 é estruturar a Área de

rupção, fraudes, bem como aumentar a capacida-

Conformidade e Gestão de Riscos a fim de aplicar

de de detecção e remediação das irregularidades

os melhores procedimentos e práticas para iden-

que venham a ocorrer. O Programa de Integrida-

tificação, controle, monitoramento e mitigação de

de consistirá em um conjunto de mecanismos e

riscos.

procedimentos internos de integridade, auditoria
e incentivo à denúncia de irregularidade e na aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta,
políticas e diretrizes com objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos
praticados contra a administração pública. Nosso
programa de integridade está em fase final de estruturação e nosso objetivo é concluir sua implan-

Estrutura
Organizacional
A estrutura organizacional da DERSA está configu-

tação em 2020.

rada de modo a proporcionar adequado fluxo de in-

A despeito da implantação do Programa de Inte-

visão internos e externos, cabendo aos seus órgãos

gridade, que por si só não é o bastante para pre-

estatutários e regimentais, no âmbito de suas com-

venir fraudes e corrupção, fazem-se necessários

petências, zelar pela adequação e pela aderência às

outros mecanismos de gestão. Uma das metas

boas práticas de governança corporativa.

formações entre os vários níveis de gestão e super-

Assembleia Geral dos
Acionistas

Conselho Fiscal

Conselho de
Administração

Comitê de Elegibilidade e
Aconselhamento

Comitê de Auditoria

Comitê de Ética

Auditoria Interna

Secretaria do Colegiado e
Governança Corporativa

Presidência

Diretoria Administrativa

Diretoria Financeira

Diretoria de Engenharia

Diretoria de Operações

Área de Gestão de
Riscos e Controle Interno
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Conselho de Administração

Gerais Ordinária e Extraordinária de 26 de abril

Instância máxima da Administração, é órgão de

sobre as demonstrações financeiras do exercício

deliberação colegiada responsável pela orientação
superior da Companhia, composto por no mínimo
três e no máximo até 11 membros, um deles indicado pelos funcionários, todos eleitos por Assem-

de 2019 e emissão do Parecer do Conselho Fiscal
anterior. Também participou como convidado em
duas oportunidades, o Secretário de Logística e
Transportes, Senhor João Octaviano Neto.

bleia Geral com mandato unificado de dois anos
a contar da data da eleição, estendendo-se até
a posse dos sucessores, permitida a reeleição no
máximo por três reconduções consecutivas.

Reunião do Conselho de 9 de janeiro de 2019 para eleição da nova Diretoria com a participação do Secretário
de Logística e Transportes

No exercício de 2019, foram realizadas 14 reuniões
do Conselho de Administração para atendimento
de assuntos definidos no seu calendário corporativo e demais temas de sua competência. O Conselho Fiscal e Auditores externos independentes
participaram como convidados de uma reunião em
conjunto com o Conselho de Administração para
deliberação de matérias levadas às Assembleias

Conselho de Administração
Nome
Jaime Alves de Freitas
João Luiz Lopes
Milton Roberto Persoli ¹

Posse

Prazo Mandato

Presidente do CA

20/02/2019

30/04/2020

25/09/2019

30/04/2020

09/01/2010

30/08/2019

Membro DiretorPresidente
Membro DiretorPresidente

Ademar Bueno da Silva Júnior ²

Membro

20/02/2019

30/10/2019

Ângelo Luiz Moreira Grossi

Membro

20/02/2019

30/04/2020

Antonio Claret de Oliveira

Membro

20/02/2019

30/04/2020

Antonio José Imbassahy da Silva

Membro

20/02/2019

30/04/2020

Fernando José de Souza Marangoni

Membro

30/10/2019

30/04/2020

Heloisa Mª de Salles Penteado Proença

Membro

27/06/2018

30/04/2020

Humberto Rodrigues da Silva

Membro

30/10/2019

30/04/2020

José Eduardo de Barros Poyares ³

Membro

25/05/2018

30/10/2019

Paulo José Galli 4

Membro

20/02/2019

04/11/2019

Sergio Henrique Sá Leitão Filho 5

Membro

20/02/2019

13/11/2019

vago
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
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Posição (Cargo)

Membro Representante
dos Empregados

Milton Roberto Persoli apresentou Carta de Renúncia como Diretor-Presidente da DERSA em 30 de agosto de 2019
Ademar Bueno da Silva foi substituído na Assembleia Geral Extraordinária de 10 de outubro de 2019
José Eduardo de Barros Poyares foi substituído na Assembleia Geral Extraordinária de 10 de outubro de 2019
Paulo José Galli apresentou Carta de Renúncia em 4 de novembro de 2019
Sérgio Henrique Sá Leitão Filho apresentou Carta de Renúncia em 13 de novembro de 2019
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Conselho Fiscal

número de suplentes, eleitos anualmente pela As-

O Conselho Fiscal é de caráter permanente, sen-

duções. Na hipótese de vacância ou impedimento

do independente da administração e dos auditores
externos, conforme exigido pela Lei das Sociedades por Ações. É composto por no mínimo três
e no máximo cinco membros efetivos, com igual

sembleia Geral Ordinária, permitidas duas reconde membro efetivo, assumirá o suplente. Ao longo
de 2019, foram realizadas 13 reuniões, conforme
definido no seu plano de trabalho anual.

Conselho Fiscal
Nome

Posição (Cargo)

Posse

Prazo Mandato

Vanessa Pacheco de Souza Romão

Membro efetivo 1

24/05/2019

30/04/2020

Grace Maria Monteiro da Silva Freitas

Membro efetivo 2

24/05/2019

30/04/2020

Edmilson Bezerra de Campos Souza

Membro efetivo 3

24/05/2019

30/04/2020

Daniel Cabral Casado de Barros

Membro efetivo 4

29/10/2019

30/04/2020

Eduardo Pugnali Marcos

Membro efetivo 5

29/10/2019

30/04/2020

Diego Allan Vieira Domingues

Membro suplente 1

*

-

Yukimi Nagata

Membro suplente 2

*

-

José Valter da Silva Junior

Membro suplente 3

*

-

Maria Tereza Romanini Vendramini

Membro suplente 4

*

-

Andrea Marins Botaro

Membro suplente 5

*

-

(*) suplentes tomam posse caso sejam convocados

Reunião conjunta do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal realizada em 20 de março de 2019
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Diretoria

as respectivas atribuições fixadas pelo Conselho

Órgão estatutário cuja principal função é a gestão

cial em Regimento Interno, todos com mandato

e operacionalização dos negócios da Companhia, é
composta por cinco membros, sendo um DiretorPresidente, um com atribuições específicas para
matéria financeira, um para assuntos administrativos, um de engenharia, e um de operações, com

de Administração e especificadas no Estatuto Sounificado de dois anos, permitidas três reconduções consecutivas. O Diretor-Presidente participa
como membro do Conselho de Administração, mas
com funções segregadas. Ao longo de 2019, foram
realizadas 54 reuniões.

Diretoria
Nome

Posição (Cargo)

Posse

Prazo Mandato

Diretor-Presidente

25/09/2019

29/05/2020

Diretor de Operações

09/01/2019

25/09/2019

Milton Roberto Persoli ²

Diretor-Presidente

09/01/2019

30/08/2019

Ulysses Carraro

Diretor Financeiro

03/09/2018

29/05/2020

Francisco Alberto Aires Mesquita

Diretor Administrativo

09/01/2019

29/05/2020

João Roberto José Paes

Diretor de Engenharia

28/08/2019

29/05/2020

Pedro Luiz Brito ³

Diretor de Engenharia

09/01/2019

07/05/2019

Vago ¹

Diretor de Operações

-

-

João Luiz Lopes
João Luiz Lopes ¹

(1) João Luiz Lopes responde interinamente pela Diretoria de Operações desde 25 de setembro de 2019
(2) Milton Roberto Persoli apresentou Carta de Renúncia em 30 de agosto de 2019
(3) Pedro Luiz Brito apresentou Carta de Renúncia em 7 de maio de 2019

Comitê de Elegibilidade e
Aconselhamento
Responsável pela supervisão do processo de indicação e de avaliação de Administradores e Conselheiros Fiscais, nos termos da
Lei das Estatais, composto por até três membros, eleitos por
Assembleia Geral, sem mandato fixo, que poderão participar das
reuniões do Conselho de Administração, com direito a voz, mas
não a voto.

Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento
Nome

Posição (Cargo)

Posse

Prazo Mandato

Carlos Satoru Miyasto

Membro 1

05/09/2018

Indeterminado

José Manoel de Aguirre Neto

Membro 2

05/09/2018

Indeterminado

Jucilene Lima de Araújo Texeira

Membro 3

05/09/2018

Indeterminado

(*) os membros do Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento não são remunerados.
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Comitê de Auditoria
Tem a finalidade de dar suporte ao Conselho de Administração no que se refere ao exercício de suas funções de auditoria definidas no Estatuto Social, fiscalizar as demonstrações financeiras e a efetividade dos
sistemas de controles internos. Formado por no mínimo três e no máximo cinco membros, em sua maioria
independentes, eleitos e destituíveis pelo Conselho de Administração, sem mandato fixo, devendo ao menos
um dos membros do Comitê possuir reconhecida experiência em assuntos de contabilidade societária e um,
preferencialmente engenheiro, possuir experiência em acompanhamento, gestão ou auditoria de projetos
de infraestrutura. Durante o exercício de 2019, não houve indicações por parte do acionista controlador de
membros para compor esse comitê.

Comitê de Ética
Tem como principal atribuição conhecer as consultas, denúncias ou representações oriundas do Canal de
Denúncias formuladas contra agente público, funcionários e colaboradores, em que haja ocorrido a violação
a princípio ou regra ético-profissional, cuja análise e deliberação forem recomendáveis para atender ou resguardar o exercício do cargo, emprego ou função pública. É composta por cinco membros, designados pelo
Diretor-Presidente da DERSA, a sua escolha, ou indicados pelo Conselho de Administração, para mandatos
de dois anos, sem prejuízo de suas atribuições regulares.

Comitê de Ética
Nome

Posição (Cargo)

Posse

Prazo Mandato

Maria Angela Ramirez

Presidente

26/02/2019

26/02/2021

Denis Gerage Amorim

Membro

26/02/2019

26/02/2021

Paulo Roberto Borges

Membro

26/02/2019

26/02/2021

Valéria Falleiros Spina

Membro

26/02/2019

26/02/2021

Wilson Luiz Fascina

Membro

26/02/2019

26/02/2021

(*) os membros do Comitê de Ética não são remunerados.

Auditoria Interna

Auditoria Independente

Está vinculada ao Conselho de Administração, possui

Tem autonomia na sua atuação e seu relacio-

regulamento interno aprovado por ele e tem função

namento com os administradores da DERSA

de assessorá-lo, bem como à Diretoria Executiva, de

é estritamente técnico, vedada a contrata-

modo a garantir níveis adequados de verificação dos

ção de empresa e/ou profissionais que pos-

controles internos, respeitando o que fora definido no

sam configurar conflito de interesses. É a

Plano Anual de Trabalho da Auditoria Interna aprova-

responsável pela revisão das demonstrações

do pelo Conselho de Administração. Destaca-se que

contábeis, pela avaliação da qualidade e da

os resultados das auditorias internas são submetidos

adequação do sistema de controles internos

ao Presidente do Conselho de Administração e são

e pela verificação do cumprimento da legisla-

acompanhados pelo Conselho Fiscal, sem prejuízo da

ção em relação aos atos e aos fatos da gestão

verificação pela Corregedoria Geral da Administração

financeira, contábil e patrimonial. Eventuais

do Estado, Tribunal de Contas do Estado e outros ór-

deficiências e ou irregularidades identifica-

gãos de controle externo.

das pela auditoria independente são encami-
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nhadas aos administradores por meio de relató-

um fluxo de informações de qualidade, integran-

rio circunstanciado e com recomendações para o

do as instâncias deliberativas e executivas, con-

aprimoramento dos procedimentos e das demons-

tribuindo para melhoria da governança corpora-

trações contábeis.

tiva da Companhia e assegurando legitimidade
nos processos decisórios. Suas atribuições estão
dispostas no Regimento Interno do Conselho de

Área de Conformidade,
Gestão e Controle de Riscos

Administração.

Área responsável pelo programa de integridade,

Estrutura
Normativa

tem como atribuição primordial o desenvolvimento e a implementação de políticas e procedimentos
de incentivo ao respeito às leis, às normas e aos
regulamentos, bem como à prevenção, à detecção
e ao tratamento de riscos de condutas irregulares,
ilícitas e antiéticas dos membros da Empresa, devendo para isso adotar estruturas e práticas eficientes de controles internos e de gestão de riscos

te nas seguintes principais normas:
•

Lei Federal n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976;

•

Lei Federal n.º 13.303, de 30 de junho
de 2016;

•

Decreto Estadual n.º 62.349, de 26 de
dezembro de 2016;

•

Estatuto Social;

posição abaixo da Diretoria, com reporte direto ao

•

Código de Conduta e Integridade;

Diretor-Presidente.

•

Regulamento de Contratos e Licitações;

•

Política para distribuição de dividendos;

•

Política de transações com partes relacionadas;

•

Política de divulgação de informações e
porta-vozes;

•

Regimento Interno do Conselho de Administração;

•

Regimento Interno do Conselho Fiscal;

•

Regimento Interno da Diretoria;

•

Regimento Interno da Auditoria interna;

•

Regimento Interno da Comissão de Ética;

•

Políticas internas diversas (financeiro,
administrativo, operacional);

•

Instruções normativas e Portarias internas diversas.

estratégicos, patrimoniais, operacionais, financeiros, socioambientais e reputacionais, dentre outros, que deverão ser periodicamente revisadas e
aprovadas pelo Conselho de Administração, sempre com objetivo de manter o nível de exposição a
riscos da Companhia dentro de um patamar planejado. Na estrutura organizacional, ocupa primeira

Secretaria do Colegiado e
Governança Corporativa
O suporte de governança, compreendido no assessoramento técnico e no apoio administrativo
aos Conselhos de Administração e Fiscal, é realizado pela Secretaria do Colegiado e Governança
Corporativa. Para que possa atuar com independência e efetividade, a Secretaria do Colegiado
ocupa posição hierárquica subordinada diretamente ao Presidente do Conselho de Administração. Além das atividades de cunho jurídico societário, como secretariar as reuniões e providenciar
os registros, executa atribuições de governança
corporativa. Apesar de inserido junto aos órgãos
de Administração da Companhia, a Secretaria do
Colegiado não faz parte da administração da Empresa, seu papel é articular, no sentido de coordenar e integrar acionistas, conselheiros e diretores,
atendendo ao ambiente regulatório, assegurando
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A base legal e normativa que rege a DERSA consis-
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Nossos instrumentos de gestão e governança
corporativa estão disponíveis no site
www.dersa.sp.gov.br, no item Governança
Corporativa.

Remuneração dos
Administradores

Da Proposta para
Extinção da DERSA

Os objetivos e práticas de remuneração visam reco-

A Lei Estadual n.º 17.148/2019, promulgada pela As-

nhecer remunerar nossos administradores, conside-

sembleia Legislativa do Estado de São Paulo no dia 13

rando responsabilidade, o tempo dedicado à função,

de setembro de 2019 e publicada no Diário Oficial do

a competência e reputação profissional, bem como as

Estado em 14 de setembro de 2019, autoriza o Poder

determinações legais, em especial as limitações da Lei

Executivo a adotar providências necessárias à dissolu-

n.º 13.303/2016.

ção, liquidação e extinção da DERSA.

Os administradores da DERSA são remunerados por

Em outubro de 2019, os Administradores da DERSA

meio de pró-labore, conforme aprovado pelas Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária realizadas em
26/04/2019 e 11/10/2019, com observância às regras
definidas pela Deliberação do Conselho de Capitais do
Estado n.º 001, de 16/03/2018, a qual determina:
•

•

•

Estado - CODEC, órgão ligado à Secretaria da Fazenda e Planejamento, o PLANO DE DESMOBILIZAÇÃO da
Companhia, com ênfase na transferência das atividades
fins; seus ativos (bens móveis e imóveis) e passivo judicial; e do acervo técnico da Companhia a outros entes

Diretoria = remuneração mensal de R$ 21.939,31

públicos, especialmente das atividades de caráter es-

(vinte e um mil, novecentos e trinta e nove reais e

sencial e daquelas de cunho social, como os programas

trinta e um centavos)

de reassentamento de famílias atingidas pelas obras

Conselho de Administração = 30% sobre o valor
da remuneração da Diretoria

•

apresentaram ao Conselho de Defesa de Capitais do

dos empreendimentos, e o cadastramento de famílias a
serem beneficiadas com unidades habitacionais.

Conselho Fiscal = 20% sobre o valor da remune-

Dado o grau de complexidade de tal operação e os as-

ração da Diretoria

pectos legais, financeiros e orçamentários envolvidos,

Comitê de Auditoria = remuneração mensal de R$

referido plano está em fase de tratativas e homologa-

10.747,49 (dez mil, setecentos e quarenta e sete

ção final por parte do CODEC.

reais e quarenta e nove centavos)
•

Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento e Comitê de Ética não remunerados

Além da remuneração mensal, os administradores fazem jus a uma gratificação anual pro rata temporis
paga em dezembro de todo ano. Os membros da Diretoria têm direito à assistência médica nos mesmos
moldes daquele oferecido aos funcionários da Empresa, ao recolhimento do FGTS, e licença remunerada de
até 30 dias, acrescidas de um terço.
No exercício de 2019, não houve pagamento de remuneração para qualquer membro do Conselho de Administração, da Diretoria Executiva ou do Conselho Fiscal
por qualquer razão que não a função que ocupam.
Os dados relativos à remuneração dos administradores da DERSA podem ser consultados nos termos da
legislação vigente, em todos os seus detalhes, cifras
e quadros, no Portal da Transparência do Governo do
Estado de São Paulo:
www.transparencia.sp.gov.br
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Conduta Ética
Código de Conduta e Integridade
A DERSA, coadunando com o regramento delineado na Lei Federal n.º
6.404/76, criou e implantou o Código de Conduta e Integridade, estipulando as atividades, metas, deveres e obrigações da Companhia, bem como as
condutas esperadas e vedadas aos colaboradores, funcionários e diretores.
O Código de Conduta e Integridade foi atualizado para contemplar as disposições da Lei Federal n.º 13.303/16, do Decreto Estadual n.º 62.349/16
e da Deliberação n.º 05/2017 do Conselho de Defesa dos Capitais do Estado de São Paulo – CODEC. E, concomitantemente, considerando a legislação aplicável, houve a criação do Comitê de Ética.

Comitê de Ética

comunicação, possibilitando a indicação de desvios

O comitê de ética foi criado por indicação da Dire-

com o fortalecimento da sua Governança Corpora-

toria, por meio da CI PR/PR n.º 02, de 1º de março
de 2018, composto por 5 (cinco) técnicos da com-

de conduta e transmitindo o empenho da Empresa
tiva e a Conduta Ética.

panhia e, em obediência a Lei n.º 12.846/13, como
primeira atividade, elaborou o Regimento Interno
da Comissão de Ética, aprovado pelo Conselho de
Administração em 28/11/2018, passando a ser di-

O objetivo do canal é a prevenção e redução da

vulgado na intranet da DERSA.

ocorrência de casos de corrupção, fraudes, assé-

Os membros do comitê com mandato de dois anos,
podendo ser reconduzidos por igual período, são:
Maria Angela Ramirez, Valéria Falleiros Spina Fede-

dios e outras condutas inadequadas e seus impactos, promovendo um ambiente organizacional mais
saudável.

rico, Paulo Roberto Borges, Denis Gerage Amorim e

Em relação à necessidade de contratação de servi-

Wilson Luiz Fascina.

ços, aventa-se que esta deriva do advento da Lei

No Regimento Interno da Comissão de Ética são estabelecidas as atribuições, obrigações, autonomia e
independência do Comitê de Ética no exercício das
funções, cujo crivo compete ao Conselho de Administração da DERSA.
A efetividade das atividades do Comitê de Ética foi
consagrada com a implantação de um canal corporativo de denúncias seguro, que propiciasse aos
colaboradores, gestores e outras partes que se relacionam com a Organização, uma via íntegra de
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Canal de Denúncias
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Federal n.º 12.846/13, regulamentada pelo Decreto n.º 8.420/15, que impuseram, como hipótese de
reconsideração de sanções administrativas por atos
lesivos à administração Pública Nacional ou Estrangeira, a obrigatoriedade de implantar mecanismos
e procedimentos internos de integridade, com o incentivo à denúncia de irregularidades.
A mesma medida foi indicada na Lei Federal n.º
13.303/16, que impôs obrigatoriedade às empresas estatais de criarem áreas destinadas à Governança Corporativa, com o intuito de zelar pelas em-

presas, mediante a implantação de canal confiável,

mento das informações pelo site tem prazo inde-

que possibilite maior controle nas relações e pro-

terminado.

mova o cumprimento, de forma reflexa, do Código
de Ética e Integridade.

A contratação de um Canal de Denúncias terceirizado possui vantagens como imparcialidade e es-

Destarte, o Comitê, em conjunto com a área de Go-

pecialização da operação. O volume de registros

vernança Corporativa da DERSA e após análise de

é 67% superior ao de um canal operado interna-

mercado, contratou a empresa IAUX Informações

mente ou ao uso da política de “portas abertas”. A

Auxiliares Ltda, que passou a ser a provedora de

terceirização garante o recebimento, análise e en-

sistema seguro externo para o Canal de Denúncias

caminhamento dos relatos por equipe especializa-

da DERSA.

da, e o desenvolvimento e aprimoramento contínuo
dos métodos, processos e sistemas de operação.

O sistema Canal Íntegro

A maximização dos recursos internos, foco de atu-

O Canal é acessível pela web no computador e dis-

mesmos e redirecionamento de relatos para outras

positivos móveis, ou por telefone 0800 exclusivo,

áreas, alavancagem da construção de inteligência e

sendo analisados e catalogados os relatos recebidos.

desenvolvimento de ações estruturais/preventivas,

Além de módulo de Denúncias, estão inclusos os

ação sobre casos relevantes e não na triagem dos

sistema de gestão de casos proporciona agilidade

módulos de Dúvidas e de Sugestões, para que o público-alvo possa participar de outras formas em assuntos relacionados ao Código de Ética da Empresa.
O Canal possui relatórios que possibilitam um gerenciamento sistemático dos dados, emitir alertas
automáticos e mapeamento de naturezas de conduta, permitir o mapeamento dos autores (autores,
vítimas, testemunhas e gestores) e avisar se são
reincidentes, além de relatórios mensais que permitem analisar as estatísticas de visitação ao site.
A plataforma permite catalogagem sistemática e
automatizada das informações, reduzindo riscos de
classificação indevida dos dados.
Os integrantes do Comitê de Ética têm opções de
trocar informações sobre uma determinada denúncia ou investigação por meio de mensagens dentro
do próprio sistema, com acesso restrito e ainda elaborar mensagem padrão aos denunciantes.
O Canal contratado disponibiliza alertas para os
casos denominados prioritários ou de risco crítico,
aos integrantes do comitê, por meio de dispositivos
móveis ou desktops.
O sistema proporciona apoio operacional permanentemente à disposição para esclarecimento de
dúvidas, recepção de sugestões e auxílio operacional na Gestão do Canal. Além de proporcionar a

Sigilo
O anonimato é garantido,
sendo a denúncia
identificada ou não

Integridade
As denúncias são
recebidas por uma
empresa independente
e especializada

Praticidade
Acesso fácil e rápido
por meio de diferentes
plataformas

possibilidade de inserir vídeos, imagens, comunicados internos entre outros arquivos. O armazena-
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Pela internet
O Canal está disponível 24 horas por
dia e 7 dias por semana no endereço
eletrônico:
www.canalintegro.com.br/dersa

Por telefone
A ligação é gratuita e o atendimento de
segunda a sexta-feira, das 8h às 20h
pelo número:
0800 878 9037

na gestão e apuração dos casos, com melhora na

não serão interceptados indevidamente, principal-

segurança das informações.

mente pelas pessoas mencionadas nas ocorrências,

Atenção adicional é dada aos aspectos de segurança das informações, atributos de segurança física e
lógica das informações, segundo as melhores práticas internacionais (EUA e Europa/GDPR). A seleção
de profissionais especializados proporciona análises
de background e compliance individual, assegurando elevados padrões de conduta ética.
Ainda se incluem o alinhamento com melhores práticas, regulamentações e legislações, anonimato
de fato (protegendo o denunciante de retaliações),
captação e tratamento dos casos sem conflitos de

dade das informações relatadas, dando-lhe a segurança de que não sofrerá retaliações. Não são
identificados números de IPs dos computadores
que originaram as denúncias, dando maior segurança para quem deseja fazer relatos sem ser identificado.
Após a denúncia pela internet, é gerado um protocolo de acompanhamento da situação. Caso a pessoa se lembre de mais detalhes, também é possível
informar posteriormente.

interesses, estruturas efetivas para controle, identi-

Profissionais treinados e capacitados para o aten-

ficação e gestão de potenciais irregularidades.

dimento fazem a análise preliminar dos relatos e o

Os profissionais da Iaux Brasil, empresa contratada, não possuem qualquer relacionamento pessoal
com membros da DERSA – Desenvolvimento Rodoviário S/A, mitigando riscos de parcialidade, cooptação ou intimidação.
A Iaux não está localizada no mesmo endereço da
DERSA, portanto, a segurança para relatar condutas
inadequadas é maior. Aliás, garantindo a segurança
das informações armazenadas, que estão em ambiente externo seguro, tem-se que essas não podem ser
acessadas indevidamente, alteradas ou apagadas.
Os denunciantes têm a garantia de que seus relatos
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garantindo o sigilo e anonimato e a confidenciali-
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devido encaminhamento das ocorrências, aumentando a assertividade no tratamento adequado dos
fatos. Isso garante o recebimento independente,
imparcial e sistemático das informações e seu tempestivo e correto encaminhamento.

Interação com o Público Alvo
Disponibilizar uma via íntegra de comunicação de
desvios de conduta transmite a mensagem de que
a Empresa está empenhada com o fortalecimento
da sua Governança Corporativa e a Conduta Ética,
principalmente para evitar violações ao Código de
Conduta tais como:

•

Assédio moral;

No site da Companhia há um link para acesso direto

•

Assédio sexual;

ao CANAL DE DENÚNCIA DA DERSA, que também

•

Conduta inadequada;

•

Conflito de interesses;

•

Corrupção;

•

Descumprimento de Políticas e Normas da
Companhia;

•

Discriminação/preconceito;

•

Fraude; furto/roubo;

•

Quebra de sigilo ou da segurança de informa-

pode ser acessado por meio de sites de busca.

Campanha de divulgação
Para divulgar o Canal, foram efetuadas campanhas
internas e externas no lançamento da implantação
do canal de Denúncia, nos elevadores e mídias sociais, como Facebook, Instagram e Twiter.

ções;
•

Uso indevido de recursos da Companhia;

•

Outras.

O código de Conduta e Integridade da DERSA veda
qualquer forma de retaliação aos que, de boa-fé,
denunciarem a prática de desvios de conduta não
condizentes com o Código de Ética e demais normativos da Companhia.
É preservado o anonimato dos denunciantes e considerado que atos de retaliação ou denúncias de
má-fé constituem ações de conduta imprópria, que
podem resultar em aplicação do regime disciplinar
e de consequências. As denúncias são apuradas
em caráter sigiloso, preservando-se as pessoas e a
condução imparcial do processo de apuração.
Também são realizadas apurações com o objetivo
de averiguar indícios ou ocorrências de desvios associados à fraude, corrupção e temas afins, envolvendo a força de trabalho e/ou patrimônio da Companhia, com o objetivo de subsidiar a adoção de
medidas administrativas, melhorias em processos
e aplicação de sanções disciplinares ou consequências.
É dever de todo empregado, sempre que se deparar com fatos ou suspeitas que possam configurar
desvios, reportar ao Canal de Denúncia, para o devido tratamento e apuração.
O tratamento das denúncias e as respectivas apurações são conduzidos com independência em relação à unidade organizacional envolvida com os
fatos, atendendo aos princípios da objetividade,
confidencialidade, legalidade, moralidade, eficiência, impessoalidade, imparcialidade e boa-fé, visando alcançar a verdade dos fatos.
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Publicações em jornais de São Paulo:
1. Fale-me mais sobre isso (Folha de S.
Paulo/Painel - 10/02)
http://book1.boxnet.com.br/Visualizar/?b=1
204836&n=211784695&p=2116&pmvc=112

2. DERSA abre canal de denúncias para
evitar práticas de corrupção e atos
ilícitos (Folha da Cidade Araraquara 14/02)

7. Modelo a ser seguido (Jornal Cruzeiro do Sul - 12/02)
http://app3.dersa.sp.gov.br/clipping/WebPagina.aspx?web=s&p=98927

8. DERSA abre canal de denúncias hoje (Diário do Litoral
-12/02)
http://app3.dersa.sp.gov.br/clipping/WebPagina.aspx?web=s&p=98927

9. Governo Doria cria canal anticorrupção (Diário da Região S. J do Rio Preto - 15/02)

http://app3.dersa.sp.gov.br/clipping/WebPagina.aspx?web=s&p=99070

http://app3.dersa.sp.gov.br/clipping/WebPagina.aspx?web=s&p=99114

3. DERSA abre hoje canal para receber
denúncias (A Tribuna Santos - 12/02)

10. Governo Doria cria canal anticorrupção para denúncias
por telefone (sbt interior - 15/02)

http://app3.dersa.sp.gov.br/clipping/WebPagina.aspx?web=s&p=98911

sbtinterior.com/noticia/governo-doria-cria-canal-anticorrupcao
-para-denuncias-por-telefone,3627554330108.html

4. DERSA desenvolve canal contra corrupção (Jornal Mogi News/ DAT 12/02)
http://app3.dersa.sp.gov.br/clipping/WebPagina.aspx?web=s&p=98921

5. DERSA abre canal exclusivo para receber denúncias de corrupção, fraudes e irregularidades (Portal Tamoios
News - 11/02)
http://app3.dersa.sp.gov.br/clipping/WebPagina.aspx?web=s&p=98899

6. DERSA abre canal de denúncias para
evitar práticas de corrupção e atos ilícitos (Jornal de Barretos – 12/02)
http://app3.dersa.sp.gov.br/clipping/WebPagina.aspx?web=s&p=98922

Atividades do Comitê de Ética

que serão atribuídas a um membro, com o intuito

Dada a ampla divulgação da implantação do Canal

mento de apuração dos fatos alegados.

em 12 de fevereiro de 2019, a Comissão passou
a se reunir uma vez por semana para avaliação e
providências sobre as denúncias recebidas.
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de dirimir quaisquer dúvidas e instruir o procedi-

Quando necessário, o Comitê de Ética pode convocar colaboradores, funcionários e outros para
prestar depoimento e esclarecer as questões ar-

Após recebimento da denúncia, é aberto um pro-

roladas. Os depoimentos são transcritos e rubri-

tocolo sigiloso, constando apenas o ID – Identifi-

cados pelos membros e depoente, tendo o critério

cação Denuncia – número. Exemplo ID - 01.

máximo de sigilo.

Na reunião semanal, a denúncia passa por análise

No caso de denúncia de assédio moral, onde há

inicial, com a ponderação do risco e das atividades

dificuldade de apuração, sem que o ambiente de
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trabalho sofra prejuízo e a preocupação do Comitê
em relação a possíveis retaliações, foi desenvolvido um TAC, sugestão do Presidente do Conselho
de Administração, Dr. Jaime Alves de Freitas, utilizado no Banco Central, onde atuou como corregedor por mais de 20 anos.
As denúncias de fraude, corrupção após levantamento de dados, oitivas, são encaminhadas para
auditoria interna, ou para o respectivo diretor da
área para instauração de sindicância (em caráter
sigiloso). Cada demanda tem tratativa especial e
é encaminhada ao Diretor da área denunciada,
sendo-lhes informado o caráter sigiloso e a impossibilidade de divulgação. Se houver denúncia de
corrupção, essa é enviada ao Ministério Público,
relacionando os funcionários, se ativos ou desligados da Empresa.
No Regimento do Comitê de Ética, ARTIGO 34,
reza: “O acolhimento da denúncia/representação
contra membro da Comissão de Ética, por infração aos preceitos referenciados no artigo 1º deste
Regimento, constituirá causa para seu imediato
afastamento até decisão final sobre o caso”. O sistema não envia a denúncia para o membro que for
denunciado. Assim, o mesmo deve ser afastado
de imediato até a apuração final. Demonstrando
a conduta proba do Comitê, não houve denúncia
contra qualquer membro até a presente data.
No caso de denúncia contra qualquer membro da
Diretoria, a denúncia é encaminhada ao Conselho
de Administração.

Até a presente data foram recebidas
30 denúncias:
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Canais de Comunicação
Comprometida com a transparência e prestação de contas - princípios básicos da Governança Corporativa
- a DERSA dispõe de diferentes Canais de Comunicação de forma a permitir que os clientes, fornecedores e
usuários possam estar sempre informados sobre todas as realizações da Empresa, conferindo maior credibilidade ao negócio.
A DERSA tem disponibilizado diversos mecanismos de comunicação para o recebimento de queixas e reclamações, denúncias, solicitações de informações diversas, sugestões e elogios de qualquer interessado. É um
dedicado processo de se comunicar e interagir com a população, buscando atender às suas necessidades e
solucionar as questões à medida que ocorrerem, considerando expectativas e necessidades de comunicação.

Site
www.dersa.sp.gov.br
A DERSA dispõe de um endereço eletrônico
onde é possível acessar os serviços públicos prestados, além de disponibilizar informações sobre os Empreendimentos e a
própria Empresa. O site conta com versões
em português e inglês, recurso de acessibilidade para deficientes visuais e possibilita
o fácil acesso em vários dispositivos (celular, tablets, notebooks e desktops).

Redes sociais
O ambiente online se mostrou uma importante ferramenta para aproximar a Empresa de seu público e divulgar o nome da

3.557

DERSASP

877

DERSASPoficial

9.420

DERSA

22.550

@dersasp

231

@dersasp

curtidas

inscritos

facebook.com/DERSASP

youtube.com/dersaspoficial

DERSA no mercado.
O principal canal de divulgação nas redes
sociais da DERSA é o Facebook. As postagens nos demais canais são feitas conforme
o teor da informação divulgada. Enquanto

seguidores

seguidores

linkedin.com/company/dersa

twitter.com/dersasp

a conta do LinkedIn é voltada para publicação de conteúdo mais técnico, o Twitter e
o Instagram têm preferência para assuntos
mais variados. No Youtube é postado apenas arquivo audiovisual.
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seguidores

instagram.com/dersasp

SIC
A DERSA conta com um Serviço de Informação ao

Atendimentos
Classificação

Cidadão (SIC), criado pela Lei de Acesso à Informação, instituída pela Lei Federal n.º 12.527, de
18 de novembro de 2011, e o Decreto Estadual
que a regulamenta, n.º 58.052, de 16 de maio de

Atendida

2012. O Serviço assegura aos cidadãos, pessoas
físicas ou jurídicas, acesso a informações, dados e
documentos de natureza pública, que são produzidos ou armazenados pela Empresa. As informações

Atendida
parcialmente

podem ser solicitadas pelo site do SIC, por telefone, e-mail ou pessoalmente na Sede da DERSA.
•

Telefone: (11) 3702 8297

•

E-mail: sic.dersa@dersa.sp.gov.br

•

Site: www.sic.sp.gov.br

Centros de
Informações
Os Centros de Informações têm como objetivo divulgar toda e qualquer informação sobre os empreendimentos à população direta e indiretamente
afetada pelas obras. A primeira unidade foi criada
em Osasco, em 1998, para o Empreendimento Rodoanel Oeste. A DERSA foi pioneira na implantação
desse modelo de atendimento no Brasil. Os Centros
surgiram da necessidade de criar uma comunicação
mais direta com as famílias afetada pelas obras da
DERSA. Ao facilitar o diálogo entre a Empresa e a

Negada

Natureza

Quant.

Pedido
incompreensível

1

Pessoal

4

Pública

209

Pública

2

Pedido
incompreensível

1

Pública

2

Total

214

2

3

Total: 219

Guarulhos. A Nova Tamoios Contornos contou com
um posto fixo em Caraguatatuba.
Além dos Centros de Informações do Rodoanel
Norte e da Nova Tamoios Contornos, o atendimento também é realizado na Sede da DERSA, onde
fica a unidade principal que recebe solicitações de
todos os Empreendimentos da Empresa e serve
como um núcleo de controle para onde são direcionados os dados de todos os Centros.
Atualmente, está em funcionamento apenas o
Centro de Informações Fixo da Sede, em São Paulo. Os Centros Itinerantes foram desativados em
maio de 2019.

população, foi possível criar canais mais eficientes
para a solução de conflitos, visando o bem-estar
das famílias e agilizando a evolução das obras.
Além dos Centros de Informações Fixos, também
foram criados os Centros de Informações Itinerantes, que percorrem os bairros por onde passa a
obra para informar e orientar a comunidade.
Em 2019, três Centros de Informações Itinerantes
foram disponibilizados para o Empreendimento Rodoanel Norte: dois na cidade de São Paulo e um em
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Atendimentos Rodoanel Norte
jan

fev

mar

abr

mai

jun

jul

ago

set

out

nov

dez

Total
2019

Total
Geral*

Sede

26

12

4

13

3

3

5

5

1

2

6

1

81

8.978

Itinerante 1

3

2

7

11

7

2

-

-

-

-

-

-

32

7.310

Itinerante 2

10

9

8

5

3

2

-

-

-

-

-

-

37

2.738

Itinerante 3

11

1

1

8

4

-

-

-

-

-

-

-

25

4.339

Total

50

24

20

37

17

7

5

5

1

2

6

1

174

23.364
*desde 2010

Atendimentos Nova Tamoios Contornos
jan

fev

mar

abr

mai

jun

jul

ago

set

out

nov

dez

Total
2019

Total
Geral**

Sede

2

4

3

2

0

0

4

1

0

1

0

0

17

610

Caraguatatuba

10

4

6

10

9

6

-

-

-

-

-

-

45

2.955

Total

12

8

9

12

9

6

4

1

0

1

0

0

62

6.160
**desde 2011
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Ouvidoria
Canal específico para encaminhar reclamações, sugestões, elogios e dúvidas. A partir
das demandas recebidas, a Empresa pode
aprimorar seus processos de trabalho e os
serviços prestados, visando a melhoria na
prestação dos serviços, com a correção de
erros, omissões, desvios e abusos.
As manifestações podem ser encaminhadas pelo site da Ouvidoria do Governo do
Estado de São Paulo, por telefone, e-mail
ou pessoalmente na Sede da DERSA.
Em 2019, mais de 80% dos atendimentos
da Ouvidoria foram relacionados a reclamações, seguido por pedidos de informações, e a forma mais comum de contato
foi o e-mail. Foram recebidas 1.881 manifestações, sendo que 74,2% destas foram
solucionadas até 31 de dezembro.

Denúncia

Elogio

Outros

Reclamação

Informação

Sugestão

Total

Solucionada

5

27

2

1193

150

18

1395

Solucionada
Parcialmente

1

0

0

339

21

3

364

Encerrada

1

0

1

18

8

2

30

Improcedente

1

0

0

30

5

1

37

Encaminhada a outro
Órgão

4

0

5

27

14

2

52

Em andamento ou em
análise

0

0

0

3

0

0

3

Total

12

27

8

1610

198

26

1881
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Reclamações recebidas mês a mês
jan

fev

mar

abr

mai

jun

jul

ago

set

out

nov

dez

Total

Travessias

231

125

107

169

103

76

54

60

59

34

40

43

1101

Rodoanel Sul

3

1

55

0

17

1

1

14

36

38

8

0

174

Rodoanel Norte

16

11

16

15

10

18

11

10

12

13

7

2

141

Jacu Pêssego

0

1

45

1

11

4

4

7

4

30

2

0

109

Nova Tamoios
Contornos

3

7

3

3

2

0

0

1

0

2

1

0

22

Encaminhada a
outro Órgão

1

1

4

0

0

0

0

3

1

0

0

0

10

Outros

3

4

2

1

2

3

1

3

1

2

1

0

23

Total

257

150

232

189

145

102

71

98

113

119

59

45

1580*

*excluem-se desta contagem as reclamações improcedentes

Queda significativa
no número de
reclamações
Em 2019, foi observada uma queda significativa no número de reclamações ao longo do ano, passando de 257 atendimentos
em janeiro para 45 em dezembro. Cerca
de 70% das reclamações foram voltadas
para as Travessias Litorâneas, cujo principal questionamento foi o tempo de espera
na fila. As reclamações envolvendo obras
foram, principalmente, referentes à Carta
de Crédito e Auxílio-Moradia.

Queda de 82,5% das
reclamações entre janeiro e
dezembro de 2019
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Ações Internas

A comunicação interna é um dos pilares das ações estratégicas de qualquer empresa. Sabendo disso, a DERSA promove essa comunicação com
seus funcionários e colaboradores por
meio de diferentes linguagens e canais. Seja na intranet - canal interno
da Empresa, em murais ou displays
distribuídos em lugares de grande visibilidade e movimento, assim como
via e-mail corporativo.

Intranet

Comunicados

A intranet é uma rede online privada

Os comunicados são divulgados apenas na intranet e via

de uso exclusivo da DERSA, que só

e-mail corporativo. Eles seguem um padrão específico e di-

pode ser acessada pelos colaborado-

vulgam somente informações de caráter oficial e interno.

res internos. Além de divulgar notícias,
comunicados, campanhas e clipping,

São modelos de comunicado:

por meio da intranet os usuários têm

•

Aviso sobre atualização de sistema

acesso a documentos técnicos oficiais

•

Aviso sobre serviços indisponíveis (energia, água, serviços digitais etc.)

e ao sistema de uso interno.
Outros meios internos de divulgação
são:
•

Displays nos três elevadores da
Sede

•

Mural próximo à recepção

•

Envio de comunicados e campanhas por e-mail para colaboradores e prestadores de serviço

•

Divulgação de documentos técnicos disponíveis na intranet

•

Designação temporária de diretores e atualizações no
organograma da DERSA

•

Alterações no expediente de trabalho

•

Divulgação de assuntos relativos ao RH para os funcionários

•

Outros assuntos pertinentes à Empresa

DERSA | Relatório Anual Integrado 2019
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Via Rápida
O Via Rápida é um informativo
voltado para os funcionários e
colaboradores da DERSA sobre
as últimas notícias da Empresa. O
material é divulgado mensalmente por meio de impressos em todos os andares do prédio da Sede
e pela intranet.

Campanha contra o
Aedes Aegypti
A DERSA faz parte do Comitê Estadual de Combate à dengue,
coordenado pela SUCEN - Secretaria de Estado da Saúde de São
Paulo, e tem como principal objetivo a conscientização e prevenção
às doenças causadas pelo Aedes Aegypt.O apoio da população é
muito importante para ajudar no combate aos criadouros, já que
cerca de 80% dos focos acabam concentrados dentro das residências. Nesse sentido, uma campanha foi divulgada entre fevereiro
e abril de 2019, para o público interno da DERSA, com oito peças
alertando sobre sintomas e prevenção contra a Dengue, Zika e Chikungunya.
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“Todos Contra a
Gripe”
Em maio de 2019, foi realizada uma campanha
de vacinação contra a gripe H1N1, organizada
pela área de Recursos Humanos. Segundo o Ministério da Saúde, a vacina produzida para 2019
teve mudança em duas das três cepas em sua
composição, para proteger contra os três subtipos do vírus da gripe que mais circularam no
último ano no Hemisfério Sul.
Em 2019, foram vacinadas 213 pessoas entre
funcionários, estagiários e prestadores de serviço da DERSA e dependentes.

Sarampo
Também em 2019, no mês de agosto, em razão
da confirmação de um caso de sarampo entre os
colaboradores da Sede e do surto da doença que
ocorreu no país, a Secretaria Municipal da Saúde compareceu à DERSA para realizar a vacinação
dos funcionários que trabalham no edifício. 337
pessoas foram imunizadas nesta campanha.

“Use o Verso”
Considerando-se a grande quantidade de papel que vai para o
lixo, foi iniciada uma campanha para incentivar o uso racional
desse material. Como parte da campanha, as impressoras dos
andares tiveram a configuração padronizada para a impressão
em frente e verso. No total, foram veiculadas 11 peças orientando sobre diferentes formas de economizar, como reaproveitar
papéis para rascunho e dar preferência para arquivos digitais. A
divulgação foi feita nos elevadores, mural e por e-mail entre junho e setembro de 2019.
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Campanha do
Agasalho
Entre maio e setembro de 2019, a DERSA participou da Campanha do Agasalho 2019 do Fundo Social de São Paulo. No total, 11 postos de coleta foram espalhados pelos terminais de embarque das
Travessias Litorâneas e na Sede da Empresa, em

Petz Itaim Bibi

São Paulo. Além de disponibilizar caixas de coleta
da campanha nos prédios das entidades, também
foram realizadas diversas ações e parcerias para
otimizar a arrecadação.
O evento “Dia Da Solidariedade” foi criado para
incentivar a doação entre os funcionários do prédio Sede da DERSA. A ideia foi divulgar um dia específico para concentrar as doações, servindo assim como um lembrete para o funcionário separar
as peças em casa e trazer para o trabalho. Foram
realizados dois eventos, nos dias 12 de junho e 17

Santuário Nossa Senhora Mãe de Deus

de julho, onde os doadores foram recebidos na recepção do prédio, com um pequeno coffee break.
Outra ação idealizada foi a campanha “Adote
uma caixa”, que teve como objetivo incentivar os
funcionários a arrecadarem doações em seu prédio ou condomínio. Os interessados entravam em
contato com a área de Comunicação da DERSA,
que disponibilizava a caixa com o cartaz do Fundo
Social. No total, seis caixas foram “adotadas”, e
os funcionários que participaram receberam uma

carta de agradecimento personalizada no final da
campanha.
Também foram feitas parcerias com empresas e
instituições, onde disponibilizamos caixas de coleta em escritórios e comércios. sete instituições
firmaram parceria com a DERSA na campanha:
Petz, Studio D, Burguer King, Microsoft, Uninove,
Sephora e Santuário Mãe de Deus, somando mais
34 pontos de coleta.

10.077

doações arrecadadas
em 2019
As doações no prédio Sede da DERSA, estações
das Travessias e empresas parceiras arrecadaram
um total de 10.077 peças em 2019. As peças foram destinadas para entidades sociais, entre elas
hospitais e centros de acolhida, em todos os municípios do Estado de São Paulo.
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Doações arrecadadas nas Travessias Litorâneas

Capital Humano
A DERSA possui um quadro de cargos devidamente

permanente ou de livre provimento, bem como as

aprovado pelo Governo do Estado de São Paulo, po-

orientações normativas advindas do Governo do Es-

rém não estruturado na forma de carreiras. O refe-

tado de São Paulo. Dessa forma, os salários são cor-

rido quadro é publicado anualmente no Diário Oficial

rigidos anualmente na data-base a partir dos Acor-

do Estado de São Paulo, no dia 30 de abril.

dos Coletivos de Trabalho firmados entre a DERSA

Quanto à contratação de pessoal, sendo uma Empresa Pública, a DERSA está obrigada à realização
de concurso público para preenchimento dos cargos
permanentes e, como seu último concurso público

e os Sindicatos representantes das categorias profissionais, conforme orientações exaradas pela CPS
- Comissão de Política Salarial e referendadas pelos
órgãos competentes do Poder Executivo.

foi realizado no exercício de 2009, não houve, des-

Sobre a distribuição de resultados, o programa ela-

de então, procedimento de seleção para ingresso no

borado pela comissão paritária (composta de re-

quadro de cargos permanentes da Companhia, so-

presentantes da Companhia e seus colaboradores),

mente a contratação de pessoal através de cargos

previa a participação dos empregados nos lucros

de livre provimento. A força de trabalho da DERSA

caso algumas metas financeiras e operacionais fos-

é composta por empregados cujos vínculos em-

sem atingidas, tudo conforme o disposto no Decreto

pregatícios são regidos pela Consolidação das Leis

Estadual n.º 59.598/2013.

do Trabalho – CLT e pelo Regime Geral da Previdência Social – RGPS.

Em 2019, foi distribuído aos empregados o montante de 25% (vinte e cinco por cento) de uma folha

A política salarial da DERSA obedece estritamente

nominal, pelo cumprimento de parte das metas es-

à legislação trabalhista, que rege os contratos de

tabelecidas no Programa de Participação nos Lucros

trabalho de todos os empregados, sejam do quadro

e/ou Resultados do exercício de 2018.
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Características do Quadro de Colaboradores

Em 31/12/2019, a
DERSA contava com
471 empregados,
distribuídos da
seguinte forma:

Tempo de
Serviço

Durante o exercício
de 2019, a DERSA
ofereceu 47
oportunidades
de estágio, assim
distribuídas:

114

DERSA | Relatório Anual Integrado 2019

Além das oportunidades de
estágio, nesse período, a
DERSA manteve seis aprendizes em processo de aprendizagem e formação social.

no PLR não foram aprovadas pelo Conselho de

Pacote de Benefícios

Administração e, consequentemente, não houve sua implementação.

A DERSA oferece aos seus empregados um pacote
de benefícios composto pelos seguintes produtos:
•

•

•

Programa de Desligamento Incentivado,

Plano de Saúde com abrangência nacional e

que visa incentivar o desligamento de empre-

ampla rede de hospitais, clínicas e laborató-

gados do quadro permanente, por meio da

rios credenciados, composto por dois padrões

oferta de extensão gratuita do prazo de perma-

de atendimento: básico (acomodação em en-

nência no plano de saúde. O programa foi ela-

fermaria) e opcional (acomodação em aparta-

borado pela área de Recursos Humanos a partir

mento), ofertado aos empregados e aos seus

de critérios estabelecidos pela Comissão de Po-

dependentes legais e custeado parte pela Em-

lítica Salarial da Secretaria da Fazenda, apro-

presa, parte pelo empregado.

vado pelo Conselho Diretor e de Administração

Vale Refeição com valor adequado para cus-

da DERSA e encaminhado para a Secretaria de

teio das aquisições diárias de alimentação nos
locais de prestação do serviço. O empregado
optante do vale refeição contribui com parte do

Logística e Transportes, por meio da CE-PR/PR351/2019, de 08/10/2019, para apreciação e
encaminhamento à Secretaria da Fazenda.

seu custo.
•

Vale Alimentação para custeio mensal de alimentos in natura. O empregado optante do vale
alimentação contribui com parte do seu custo.

Relações Sindicais
Os empregados da DERSA são representados pelos
Sindicatos da Construção Pesada, dos Engenheiros,

Treinamento,
Desenvolvimento e Bemestar Social
A DERSA mantém Termo de Compromisso firmado

dos Administradores, dos Economistas e das Secretárias.
Anualmente, são apresentadas pautas com reivindicações e realizadas reuniões de negociação a fim
de se atingir o Acordo Coletivo de Trabalho.

com o SENAI e o SESI, a fim de reter parte da
contribuição mensal obrigatória feita para esses
órgãos e aplicá-la em atividades de treinamento e desenvolvimento de pessoal e ações sociais,
garantindo fonte de recursos extraordinários para
esses fins.

Programas de Incentivo
e Reconhecimento
A DERSA mantém instrumentos de incentivo e reconhecimento do esforço despendido por sua força
de trabalho por meio da oferta de programas e planos de retribuição, a saber:
•

Programa de Participação nos Lucros e/
ou Resultados - PLR, que estabelece metas
organizacionais anuais a serem atingidas pelos
empregados para distribuição de retribuição
pecuniária. Em 2019, as metas estabelecidas

eSocial
Após realizado o mapeamento das rotinas de trabalho internas e o saneamento do cadastro de empregados e fornecedores, a área de Recursos Humanos
adequou-se às exigências definidas pelo Sistema
de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas – eSocial, e o implantou
com total sucesso.
Esse sistema tem como finalidade integrar as informações de pessoal produzidas pelas empresas
(cadastro de empregados, remunerações, vínculos
empregatícios, contribuições previdenciárias e outros) entre os diversos órgãos de concessão de benefícios e fiscalização e controle, em nível Federal.
O Sistema está em constante mudança e evolução,
exigindo acompanhamento e adequação diária da
legislação que o regula.
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Financeiro

Nosso Resultado
Financeiro

ras, a DERSA manteve o seu foco em sua função
pública, buscando a manutenção da sua capacidade operacional e controle e redução de despesas.
O resultado da DERSA, no exercício findo em

Os números das demonstrações contábeis de 2019

31/12/2019, ficou negativo em aproximadamen-

registram o cenário macroeconômico enfrentado

te R$ 126 milhões, destacando que: (a) Receitas

pelo país. Diante da tímida recuperação da eco-

Operacionais das Travessias: tiveram um decrésci-

nomia nacional, onde o seu principal controlador e

mo na ordem de 5,5%, sendo R$ 77.133 milhões

cliente (o Estado de São Paulo) ainda convive com

em 2018 para R$ 72.917 milhões em 2019, repre-

um cenário que recomenda atitudes conservado-

sentado, substancialmente, pela queda de 8,8%
no volume transportado de veículos que utilizam
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o Sistema de Travessias Litorâneas em relação ao
ano de 2018; e um aumento de 9% nos custos
dos serviços prestados, sendo R$ 129.562 milhões
em 2018 para R$ 141.797 milhões em 2019, especialmente por conta da variação dos reajustes
contratuais, reformulação nos serviços de manutenções navais para fazer frente à retomada da
frota de embarcações das travessias operadas
pela Companhia, além de algumas melhorias
como a contratação de Painéis de Mensagem Variável; (b) Despesas Operacionais: houve acréscimo
nas despesas com pessoal se comparadas entre o
exercício de 2019 (R$ 74.878 milhões) e 2018 (R$
66.837 milhões), na ordem de 12% (doze por cen-

com o exercício de 2018, retraiu, pontualmente,
uma vez que, no exercício de 2018, houve alienação de ativos.
A prestação de serviços no Sistema de Travessias
Litorâneas é, há vários exercícios, impactada negativamente em razão do desequilíbrio tarifário,
destacando que, no exercício de 2019, não houve
reajuste tarifário. Além disso, considerando que
no exercício de 2019, não houve acordos junto a
credores que possibilitassem a redução do passivo
contingente da Companhia, esta rubrica continua
em crescente, sendo um passivo significativo, conforme nota explicativa n.º 11.

to), por conta do retorno de funcionários cedidos

Como não há perspectiva de reequilíbrio das tari-

a outros Órgãos do Governo; rescisões contratu-

fas do Sistema de Travessias Litorâneas por parte

ais; (c) EBITDA: Se comparado com o exercício de

do Estado, a Companhia deverá manter postura

2018, esse indicador sofreu uma queda significati-

conservadora, priorizando sua finalidade públi-

va de 129,3%, pois no exercício de 2018, a Com-

ca, mas dando continuidade ao enxugamento de

panhia efetuou alienação de Ativos, o que impac-

gastos. O equacionamento do passivo judicial da

tou positivamente no EBITDA daquele exercício. O

Companhia demandará de aportes financeiros do

resultado do exercício de 2019, em comparação

Acionista Controlador.

O Relatório completo das Demonstrações Contábeis de 2018/2019 está
diponível nos seguintes locais:
•

No anexo deste documento

•

No site da DERSA (www.dersa.sp.gov.br/quem-somos/resultados/demonstracoes-financeiras)

•

Publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo do dia 18/04/2020, Volume 130, Número 74,
Páginas 4 a 12

•

Publicado no Jornal Agora do dia 18/04/2020, Ano 22, Número 7699, Caderno de Balanço,
Páginas 1 a 6
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DERSA - DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S/A

CNPJ/MF N.º 62.464.904/0001-25
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
RELATÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO
Senhores Acionistas e público em geral
Em atendimento às disposições legais, submetemos à apreciação
o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial e demais demonstrações contábeis da DERSA – Desenvolvimento Rodoviário
S/A (“DERSA” ou “Companhia”), referentes ao exercício findo em
31 de dezembro de 2019, as quais se encontram acompanhadas do
relatório dos Auditores Independentes.
CONVÊNIOS
RODOANEL MARIO COVAS – TRECHO NORTE
Obra de grande complexidade, o Rodoanel Mario Covas foi especialmente projetado para tornar o trânsito da cidade de São Paulo
mais ágil, eliminar o tráfego pesado de cargas de passagem e deixar a cidade liberada para os transportes coletivo e individual.
Provocará a diminuição dos congestionamentos com a redução do
tráfego de caminhões nas vias internas da Região Metropolitana de
São Paulo, economia de tempo e combustíveis, com consequente
queda de 6 a 8% na emissão de poluentes. Esses são alguns dos
benefícios de uma das obras mais aguardadas do país.
O Trecho Norte, a ser concluído, contará com 44 quilômetros de extensão no eixo principal, passando pelos municípios de São Paulo,
Guarulhos e Arujá, facilitará a interligação direta de qualquer parte
do Estado de São Paulo ao Aeroporto Internacional de Guarulhos
(o maior do país), e também ao mais movimentado porto da América Latina (Porto de Santos). Estudos de tráfego demonstram que
os benefícios do Rodoanel se materializarão plenamente quando a
totalidade do Trecho Norte estiver em operação.
Para sua execução o Trecho Norte foi dividido em seis Lotes, sendo
que os Lotes 1, 2 e 3 tiveram os contratos rescindidos no segundo
semestre de 2018 por abandono da obra pelas empreiteiras; os Lotes 4 e 6 foram rescindidos sem execução total; e no Lote 5 ocorreu
o encerramento com inadimplemento parcial. Esses últimos três
lotes tiveram seus contratos rescindidos no primeiro semestre de
2019, estando as obras paralisadas em todos os lotes do referido
Empreendimento.
Com a paralisação das obras, procedeu-se a rescisão dos contratos
de supervisão e gerenciamento. Atualmente, apenas os serviços de
vigilância e atividades desenvolvidas por profissionais da própria
DERSA estão sendo elaboradas.
As movimentações dos recursos desse Convênio estão descritas na
nota explicativa n.º 7 (b) e as informações detalhadas desse Empreendimento estão disponíveis no relatório Integrado da Companhia,
disponibilizado no site http://www.dersa.sp.gov.br.
NOVA TAMOIOS - CONTORNOS
Com 33,9 quilômetros, a Nova Tamoios Contornos – tanto o sentido
norte (na direção de Caraguatatuba) como o Sul (na direção de São
Sebastião) – contribuirá para uma viagem mais ágil e segura entre
as cidades de Caraguatatuba e São Sebastião, além de reduzir o
fluxo dos caminhões que hoje trafegam pela SP-055, na área urbanizada da via que une os dois municípios.
As obras do Empreendimento Tamoios Contornos foram divididas
em 4 (quatro) lotes.
• Lotes 01 e 02 (Construtora Serveng Civilsan S/A).
Os contratos dos Lotes 1 e 2 possuíam seus prazos contratuais
até 02/02/2019. Em 31/05/2019, foi assinada a rescisão unilateral
dos dois contratos, em virtude de sua inexecução pela Construtora.
• Lotes 03 e 04 (Construtora Queiroz Galvão S.A).
As obras dos Lotes 3 e 4 estão paralisadas, com prazos contratuais vencidos em 02/03/2019. Em 21/03/2019, foi assinado o Termo de Rescisão Unilateral dos dois contratos por decisão do Estado, com publicação no Diário Oficial do Estado em 02/04/2019,
em virtude da inexecução parcial de seus contratos.
As movimentações dos recursos desse Convênio estão descritas na
nota explicativa n.º 7 (f) e, as informações detalhadas desse Empreendimento estão disponíveis no relatório Integrado da Companhia,
disponibilizado no site http://www.dersa.sp.gov.br.
CONVÊNIO “POLDER” ITAIM
Convênio que entre si celebram o Estado de São Paulo, por intermédio do DAEE – Departamento de Águas e Energia Elétrica, a
DERSA – Desenvolvimento Rodoviário S/A, o Município de São
Paulo, por intermédio da SIURB – Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, da SEHAB – Secretaria Municipal da Habitação, e SVMA – Secretaria do Verde e Meio Ambiente.
Este Convênio tem como objeto a conjunção de esforços com vista
à elaboração dos projetos e execução das obras e serviços para a
construção da Via Parque / Ciclovia – “Polder” Itaim, doravante denominado “Polder” Itaim, incluindo as desapropriações dos imóveis,
no perímetro das obras, a remoção e o atendimento habitacional da
população atingida.
A Companhia, no exercício de 2019, no que coube de suas obrigações, viabilizou a de transferências de recursos DAEE – Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo, com a
finalidade de elaboração dos projetos, execução das obras e serviços para a construção do “Polder” Itaim.
Considerando que esse instrumento está vinculado ao Projeto “Adequação Viária Marginal Tietê”, as movimentações dos recursos desse Convênio estão descritas na nota explicativa n.º 7 (b).
TERMO DE COMPROMISSO - FERROANEL NORTE
Em dezembro de 2018, a CETESB emitiu a Licença Ambiental Prévia n.º 2.663 para o Contorno Ferroviário da Região Metropolitana
de São Paulo - FERROANEL NORTE. Trata-se de uma ferrovia com
53 km de extensão, para o transporte exclusivo de cargas, destinada a contornar a parte norte da RMSP, entre as estações Manuel
Feio, em Itaquaquecetuba, e Perus, em São Paulo, passando também por Arujá e Guarulhos.
Seu objetivo principal é ampliar a capacidade do transporte ferroviário na região e separar a operação do transporte de cargas do transporte urbano de passageiros nas linhas que hoje são utilizadas em
conjunto pela Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM)
e pela MRS (responsável pelo transporte de cargas), permitindo
também a melhoria do sistema de transporte público ferroviário, beneficiando mais de três milhões de passageiros.
Seus principais benefícios esperados são equilibrar a matriz de
transporte de cargas no Estado de São Paulo, reduzindo a emissão
de poluentes no transporte de cargas; eliminar o principal gargalo
logístico ferroviário, reduzindo os custos logísticos; e eliminar o conflito cargas x passageiros na região central de São Paulo, aumentando a eficiência do transporte de passageiros e a capacidade do
transporte de cargas.
Para viabilizar este importante Empreendimento, foram elaborados
o anteprojeto de engenharia e os Estudos de Impacto Ambiental
– EIA e Relatório de Impacto Ambiental RIMA pela DERSA, que
subsidiaram a obtenção da Licença Prévia Ambiental.
É importante ressaltar que o traçado da ferrovia é, na maior parte
dele, vizinho ao traçado do Rodoanel Mario Covas (Trechos Norte
e Leste), o que permite compartilhar a faixa de domínio em grande
parte do percurso, diminuindo significativamente as desapropriações e os impactos sociais e ambientais.
No exercício de 2019, a Companhia apresentou a prestação de
contas final à EPL – Empresa de Planejamento e Logística S.A., e,

iniciou as tratativas de encerramento do Termo de Compromisso.
CAPITAL HUMANO E SUSTENTABILIDADE
A DERSA possui um quadro de cargos devidamente aprovado pelo
Governo do Estado de São Paulo, porém não estruturado na forma
de carreiras. O referido quadro é publicado anualmente no Diário
Oficial do Estado de São Paulo, no dia 30 de abril.
Quanto à contratação de pessoal, sendo uma Empresa Pública, a
DERSA está obrigada à realização de concurso público para preenchimento dos cargos permanentes. Seu último concurso público foi
realizado no exercício de 2009 e não houve, desde então, procedimento de seleção para ingresso no quadro de cargos permanentes
da Companhia, somente a contratação de pessoal por meio de cargos de livre provimento.
A política salarial da DERSA obedece estritamente a legislação
trabalhista, que rege os contratos de trabalho de todos os empregados, sejam do quadro permanente ou de livre provimento, bem
como as orientações normativas advindas do Governo do Estado
de São Paulo. Dessa forma, os salários são corrigidos anualmente
na data-base a partir dos Acordos Coletivos de Trabalho firmados
entre a DERSA e os Sindicatos representantes das categorias profissionais, conforme orientações exaradas pela CPS - Comissão de
Política Salarial e referendadas pelos órgãos competentes do Poder
Executivo.
Sobre a distribuição de resultados, o programa elaborado pela
comissão paritária (composta de representantes da Companhia e
seus colaboradores), previa a participação dos empregados nos
lucros caso algumas metas financeiras e operacionais fossem atingidas, tudo conforme o disposto no Decreto Estadual 59.598/2013.
Em 2019, foi distribuído aos empregados o montante de 25% (vinte
e cinco por cento) de uma folha nominal, pelo cumprimento de parte
das metas estabelecidas no Programa de Participação nos Lucros
e/ou Resultados do exercício de 2018.
OPERAÇÃO LAVA JATO - “Pedra no Caminho”
Importante destacar que, com relação a operação “Pedra no Caminho” deflagrada pela Operação Lava Jato em São Paulo em 2018,
onde são investigadas supostas fraudes, superfaturamento e subcontratações irregulares na execução das obras do Empreendimento Rodoanel Mario Covas - Trecho Norte, tendo sido emitidos 51
mandados de busca e apreensão e decretados 14 mandados de
prisão temporárias. A Justiça Federal determinou o afastamento de
todos os colaboradores investigados, entre eles ex-diretores e empregados. Em 2019, a Administração da DERSA efetuou a extinção
dos vínculos empregatícios de todos investigados. A Administração
da Companhia colabora com todos requerimentos formulados pelo
Ministério Público Federal e pela Polícia Federal no âmbito da investigação, contudo a DERSA (pessoa jurídica) não faz parte do
processo investigatório, que corre sob sigilo de justiça.
A Administração acompanha de perto o caso, visto que a DERSA
e o Estado, vítimas, são os maiores interessados na resolução do
processo, com o devido esclarecimento dos fatos e a penalização
das eventuais condutas de forma justa.
Também em 2019, foram concluídos os trabalhos de auditoria da
FIPE – Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, conforme
descrito à nota explicativa n.º 23.
FATORES DE RISCOS
Operacionais
Decorrem em grande parte das operações do Sistema de Travessias Litorâneas, associados às falhas decorrentes de pessoas,
processos e sistemas envolvidos nas atividades operacionais,
podendo acarretar redução da capacidade operacional ou mesmo
interrupção destas. Incluem eventos derivativos de forças da natureza, atos de terrorismo, vandalismo e roubo/furto que afetem as
instalações, embarcações e combustíveis. Tem potencial impacto
negativo na imagem do Governo e eventuais desdobramentos contratuais, regulatórios e ambientais.
Legais/Regulatórios
Estão associados a questões regulatórias, atendimento a exigências ambientais, atendimento à legislação tributária e quaisquer outros aspectos de caráter legal ou regulatório.
De Conformidade
Estão associados a fraude, corrupção, lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e confiabilidade de relatórios financeiros.
GOVERNANÇA CORPORATIVA
Compromissada com o relacionamento com seus interessados, a
DERSA tem conduzido ações de melhoria em práticas de governança corporativa, visando preservar o valor da organização, buscando de forma contínua o aprimoramento de sua gestão, pautada
na transparência, confiabilidade, equidade, prestação de contas e
responsabilidade corporativa, aliada aos valores empresariais e às
regras do seu Código de Conduta e Integridade, adotando um modelo de governança no qual o direcionamento estratégico da Companhia é feito pelo Conselho de Administração.
Promulgada em 30 de junho de 2016, a Lei Federal n.º 13.303 (“Lei
das Estatais”) representa um marco jurídico na Administração das
Empresas Estatais, com ênfase nas práticas de governança corporativa. No âmbito do Estado de São Paulo, o Decreto n.º 62.349 de
26/12/2016 regulamenta a Lei 13.303/2016, com implementos ao
“Programa de Integridade”.
Na esteira da Lei das Estatais de junho de 2016 até dezembro de
2019, a DERSA já promoveu as seguintes melhorias:
• reformulação integral de seu Estatuto Social para comportar os
requisitos de elegibilidade previstos na forma da Lei das Estatais,
criando o Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento, dentre outros;
• resgate da totalidade das ações de titularidade dos acionistas minoritários privados da Companhia, o que permitiu à DERSA deixar
de ser uma sociedade de economia mista para transformar-se em
uma Empresa Pública, nas condições previstas no artigo 91 da
Lei das Estatais;
• sob diretriz do Conselho de Defesa de Capitais do Estado - CODEC, a DERSA editou um novo Código de Conduta e Integridade,
do qual todos os funcionários e prestadores de serviços foram formalmente cientificados;
• constituiu o Comitê de Ética, composto exclusivamente por colaboradores não ocupantes de cargos de Direção, Conselhos
ou respectivos assessores para receber denúncias, investigar,
avaliar e julgar as possíveis violações ao Código de Conduta e
Integridade;
• foram aprovados a Política para Pagamento de Dividendos, Regimento Interno de Compras e Licitações, o Regimento Interno
do Conselho de Administração, o Regimento Interno do Conselho
Fiscal; e o Regimento Interno da Auditoria Interna, Regimento Interno da Diretoria, a Política de Transações com Partes Relacionadas e a Política de Comunicação e Porta-vozes;
• por indicação do Conselho de Administração, constituiu-se o Comitê de Auditoria Estatutário, órgão auxiliar ligado ao Conselho de
Administração, com objetivo produzir e assegurar maior controle

sobre os atos praticados pela administração da Companhia, bem
como identificar riscos nas operações, execução e medições dos
empreendimentos, além de supervisionar a gestão desses riscos
e propor medidas saneadoras, sendo uma boa forma de prática
de governança corporativa. Todavia, até a presente data, não foram indicados membros por parte do acionista controlador para
compor este Comitê;
• implantou o Canal de Denúncias externo, nos moldes da Deliberação CODEC n.º 005/2017, garantindo sigilo e anonimato ao
denunciante, bem como a ampla defesa do denunciado, o que
proporcionou conhecimento, diagnóstico e atuação frente a irregularidades desconhecidas pelos administradores, evitando a
judicialização dos casos.
Elemento fundamental da governança, está em fase de elaboração
por parte da área de conformidade, gestão de riscos e controles
internos, subordinada ao Diretor-Presidente, um Programa de Integridade com o intuito de reduzir o risco de corrupção, fraudes, bem
como aumentar a capacidade de detecção e remediação das irregularidades que venham a ocorrer. O Programa de Integridade consistirá em um conjunto de mecanismos e procedimentos internos
de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidade
e na aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta, políticas e
diretrizes com objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração pública.
Nosso programa de integridade está em fase final de estruturação.
A respeito da implantação do Programa de Integridade, este por si
só não é o bastante para prevenir fraudes e corrupção, para tanto
fazem-se necessários outros mecanismos de gestão. Uma das metas da Companhia para 2020 é estruturar a Área de Conformidade
e Gestão de Riscos a fim de aplicar os melhores procedimentos
e práticas para identificação, controle, monitoramento e mitigação
de riscos.
Estrutura da Governança Corporativa
A estrutura organizacional da DERSA está configurada de modo a
proporcionar adequado fluxo de informações entre os vários níveis
de gestão e supervisão internos e externos, cabendo aos seus órgãos estatutários e regimentais, no âmbito de suas competências,
zelar pela adequação e pela aderência às boas práticas de governança corporativa.
Conselho de Administração
Instância máxima da Administração, é órgão de deliberação colegiada responsável pela orientação superior da Companhia, composto por no mínimo três e no máximo 11 membros, sendo um
deles eleito pelos funcionários, todos eleitos por Assembleia Geral
com mandato unificado de dois anos a contar da data da eleição,
estendendo-se até a posse dos sucessores, permitida a reeleição
no máximo por três reconduções consecutivas.
No exercício de 2019, foram realizadas 14 reuniões do Conselho
de Administração para atendimento de assuntos definidos no seu
calendário corporativo e demais temas de sua competência. O Conselho Fiscal e os auditores externos independentes participaram
como convidados de uma reunião em conjunto com o Conselho
de Administração para deliberação de matérias levadas às Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária de 26 de abril de 2019 e
emissão do Parecer do Conselho Fiscal sobre as demonstrações
contábeis do exercício anterior. Também participou como convidado
em duas oportunidades, o Secretário de Logística e Transportes,
Senhor João Octaviano Neto.
Composição do Conselho de Administração
Posição (cargo)

Posse

Prazo
Mandato

Jaime Alves de
Freitas

Presidente do CA

20/02/
2019

30/04/
2020

João Luiz Lopes

Membro
Diretor-Presidente

25/09/
2019

30/04/
2020

Milton Roberto
Persoli 1

Membro
Diretor-Presidente

09/01/
2019

30/08/
2019

Ademar Bueno da
Silva Júnior 2 ²

Membro

20/02/
2019

30/10/
2019

Ângelo Luiz Moreira
Grossi

Membro

20/02/
2019

30/04/
2020

Antonio Claret de
Oliveira

Membro

20/02/
2019

30/04/
2020

Antonio José Imbassahy da Silva

Membro

20/02/
2019

30/04/
2020

Fernando José de
Souza Marangoni

Membro

30/10/
2019

30/04/
2020

Heloisa Mª de Salles
Penteado Proença

Membro

27/06/
2018

30/04/
2020

Humberto Rodrigues
da Silva

Membro

30/10/
2019

30/04/
2020

José Eduardo de
Barros Poyares 3

Membro

25/05/
2018

30/10/
2019

Paulo José Galli 4

Membro

20/02/
2019

04/11/
2019

Sergio Henrique Sá
Leitão Filho 5

Membro

20/02/
2019

13/11/
2019

Vago

Membro Representante dos Empregados

Nome

(1) Milton Roberto Persoli apresentou Carta de Renúncia como Diretor-Presidente da DERSA em 30 de agosto de 2019
(2) Ademar Bueno da Silva foi substituído pela Assembleia Geral
Extraordinária de 10 de outubro de 2019
(3) José Eduardo de Barros Poyares foi substituído pela Assembleia
Geral Extraordinária de 10 de outubro de 2019
(4) Paulo José Galli apresentou Carta Renúncia em 4 de novembro
de 2019
(5) Sergio Sá Leitão Filho apresentou Carta Renúncia em 13 de
novembro de 2019
Conselho Fiscal
O Conselho Fiscal é de caráter permanente, sendo independente
da administração e dos auditores externos, conforme exigido pela
Lei das Sociedades por Ações. É composto por no mínimo três e
no máximo cinco membros efetivos, com igual número de suplentes, eleitos anualmente pela Assembleia Geral Ordinária, permitidas duas reconduções. Na hipótese de vacância ou impedimento
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de membro efetivo, assumirá o suplente. Ao longo de 2019, foram
realizadas 13 reuniões, conforme definido no seu plano de trabalho
anual.
Composição do Conselho Fiscal
Nome

Posição (cargo)

Posse

Prazo
Mandato

Vanessa Pacheco
de Souza Romão

Membro efetivo 1

24/05/
2019

30/04/
2020

Grace Maria
Monteiro da Silva
Freitas

Membro efetivo 2

24/05/
2019

30/04/
2020

Edmilson Bezerra
de Campos Souza

Membro efetivo 3

24/05/
2019

30/04/
2020

Daniel Cabral Casado de Barros

Membro efetivo 4

29/10/
2019

30/04/
2020

Eduardo Pugnali
Marcos

Membro efetivo 5

29/10/
2019

30/04/
2020

Diego Allan Vieira
Domingues

Membro suplente 1

Yukimi Nagata

Membro suplente 2

José Valter da
Silva Junior

Membro suplente 3

Maria Tereza Romanini Vendramini

Membro suplente 4

Andrea Marins
Botaro

Membro suplente 5

(*) suplentes tomam posse caso sejam convocados
Diretoria
Órgão estatutário cuja principal função é a gestão e operacionalização dos negócios da Companhia, é composta por cinco membros
sendo um Diretor-Presidente, um com atribuições específicas para
matéria financeira, um para assuntos administrativos, um de engenharia, e um de operações, com as respectivas atribuições fixadas
pelo Conselho de Administração e especificadas no Estatuto Social
em Regimento Interno, todos com mandato unificado de dois anos,
permitidas três reconduções consecutivas. O Diretor-Presidente
participa como membro do Conselho de Administração, mas com
funções segregadas. Ao longo de 2019, foram realizadas 54 reuniões.
Composição da Diretoria
Nome

Posição (cargo)

Posse

Prazo
Mandato

João Luiz Lopes

Diretor-Presidente

25/09/
2019

29/05/
2020

Milton Roberto
Persoli 1

Diretor-Presidente

09/01/
2019

30/08/
2019

Ulysses Carraro

Diretor Financeiro

03/09/
2018

29/05/
2020

Francisco Alberto
Aires Mesquita

Diretor Administrativo

09/01/
2019

29/05/
2020

João Roberto
José Paes

Diretor de Engenharia

28/08/
2019

29/05/
2020

Pedro Luiz
Brito 2

Diretor de Engenharia

09/01/
2019

07/05/
2019

João Luiz Lopes

Diretor de Operações

09/01/
2019

25/09/
2019

Vago 3

Diretor de Operações

(1) Milton Roberto Persoli apresentou Carta de Renúncia em 30 de
agosto de 2019
(2) Pedro Luiz Brito apresentou Carta Renúncia em 7 de maio de
2019
(3) João Luiz Lopes responde interinamente pela Diretoria de Operações desde 25 de setembro de 2019
Comitê de Auditoria
Tem a finalidade de dar suporte ao Conselho de Administração no
que se refere ao exercício de suas funções de auditoria definidas no
Estatuto Social, fiscalizar as demonstrações contábeis e a efetividade dos sistemas de controles internos. Formado por no mínimo três
e no máximo por cinco membros, em sua maioria independentes,
eleitos e destituíveis pelo Conselho de Administração, sem mandato
fixo, devendo ao menos um dos membros do Comitê possuir reconhecida experiência em assuntos de contabilidade societária e um,

preferencialmente engenheiro, possuir experiência em acompanhamento, gestão ou auditoria de projetos de infraestrutura. Durante
o exercício de 2019, não houve indicações por parte do acionista
controlador de membros para compor este comitê.
Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento
Responsável pela supervisão do processo de indicação e de avaliação de Administradores e Conselheiros Fiscais, nos termos da Lei
das Estatais, composto por até três membros, eleitos por Assembleia Geral, sem mandato fixo, que poderão participar das reuniões
do Conselho de Administração, com direito a voz, mas não a voto.
Comitê de Ética
Tem como principal atribuição conhecer as consultas, denúncias ou
representações oriundas do Canal de Denúncias formuladas contra
agente público, funcionários e colaboradores, em que haja ocorrido
a violação a princípio ou regra ético-profissional, cuja análise e deliberação forem recomendáveis para atender ou resguardar o exercício do cargo, emprego ou função pública. É composto por cinco
membros, designados pelo Diretor-Presidente da DERSA, a sua escolha ou indicados pelo Conselho de Administração, para mandatos
de dois anos, sem prejuízo de suas atribuições regulares.
Auditoria Interna
Está vinculada ao Conselho de Administração, possui regulamento
interno aprovado pelo Conselho de Administração e tem função de
assessorá-lo, bem como à Diretoria Executiva, de modo a garantir
níveis adequados de verificação dos controles internos, respeitando
o que fora definido no Plano Anual de Trabalho da Auditoria Interna aprovado pelo Conselho de Administração. Destaca-se que os
resultados das auditorias internas são submetidos ao Presidente
do Conselho de Administração e são acompanhados pelo Conselho Fiscal, sem prejuízo da verificação pela Corregedoria Geral da
Administração do Estado, Tribunal de Contas do Estado e outros
órgãos de controle externo.
Auditoria Independente
Tem autonomia na sua atuação e seu relacionamento com os administradores da DERSA é estritamente técnico, vedada a contratação
de empresa e/ou profissionais que possam configurar conflito de
interesses. É a responsável pela revisão das demonstrações contábeis, pela avaliação da qualidade e da adequação do sistema de
controles internos e pela verificação do cumprimento da legislação
em relação aos atos e aos fatos da gestão financeira, contábil e
patrimonial. Eventuais deficiências e ou irregularidades identificadas pela auditoria independente são encaminhadas aos administradores por meio de relatório circunstanciado e com recomendações
para o aprimoramento dos procedimentos e das demonstrações
contábeis.
Área de Conformidade, Gestão e Controle de Riscos
Área responsável pelo programa de integridade, tem como atribuição primordial o desenvolvimento e a implementação de políticas
e procedimentos de incentivo ao respeito às leis, às normas e aos
regulamentos, bem como à prevenção, à detecção e ao tratamento
de riscos de condutas irregulares, ilícitas e antiéticas dos membros
da Empresa, devendo para isso adotar estruturas e práticas eficientes de controles internos e de gestão de riscos estratégicos, patrimoniais, operacionais, financeiros, socioambientais e reputacionais, dentre outros, as quais deverão ser periodicamente revisadas
e aprovadas pelo Conselho de Administração, sempre com objetivo
de manter o nível de exposição a riscos da Companhia dentro de
um patamar planejado. Na estrutura organizacional, ocupa primeira
posição abaixo da Diretoria, com reporte direto ao Diretor-Presidente.
NOSSO RESULTADO FINANCEIRO
Os números das demonstrações contábeis de 2019 registram o cenário macroeconômico enfrentado pelo país. Diante da tímida recuperação da economia nacional, onde o seu principal controlador e
cliente (o Estado de São Paulo) ainda convive com um cenário que
recomenda atitudes conservadoras, a DERSA manteve o seu foco
em sua função pública, buscando a manutenção da sua capacidade
operacional e controle e redução de despesas.
O resultado da DERSA, no exercício findo em 31/12/2019, ficou negativo em aproximadamente R$ 126 milhões, destacando que: (a)
Receitas Operacionais das Travessias: tiveram um decréscimo na
ordem de 5,5%, sendo R$ 77.133 milhões em 2018 para R$ 72.917
milhões em 2019, representado, substancialmente, pela queda de
8,8% no volume transportado de veículos que utilizam o Sistema de
Travessias Litorâneas em relação ao ano de 2018; e um aumento
de 9% nos custos dos serviços prestados, sendo R$ 129.562 milhões em 2018 para R$ 141.797 milhões em 2019, especialmente
por conta da variação dos reajustes contratuais, reformulação nos
serviços de manutenções navais para fazer frente à retomada da
frota de embarcações das travessias operadas pela Companhia,
além de algumas melhorias como a contratação de Painéis de Mensagem Variável; (b) Despesas Operacionais: houve acréscimo nas
despesas com pessoal se comparadas entre o exercício de 2019
(R$ 74.878 milhões) e 2018 (R$ 66.837 milhões), na ordem de 12%
(doze por cento), por conta do retorno de funcionários cedidos a
outros Órgãos do Governo; rescisões contratuais; (c) EBITDA: Se
comparado com o exercício de 2018, esse indicador sofreu uma
queda significativa de 129,3%, pois no exercício de 2018, a Companhia efetuou alienação de Ativos, o que impactou positivamente
no EBITDA daquele exercício. O resultado do exercício de 2019, em

comparação com o exercício de 2018, retraiu, pontualmente, uma
vez que, no exercício de 2018, houve alienação de ativos.
A prestação de serviços no Sistema de Travessias Litorâneas é, há
vários exercícios, impactada negativamente em razão do desequilíbrio tarifário, destacando que, no exercício de 2019, não houve
reajuste tarifário. Além disso, considerando que no exercício de
2019, não houve acordos junto a credores que possibilitassem a
redução do passivo contingente da Companhia, esta rubrica continua em crescente, sendo um passivo significativo, conforme nota
explicativa n.º 11.
Como não há perspectiva de reequilíbrio das tarifas do Sistema de
Travessias Litorâneas por parte do Estado, a Companhia deverá
manter postura conservadora, priorizando sua finalidade pública,
mas dando continuidade ao enxugamento de gastos. O equacionamento do passivo judicial da Companhia demandará de aportes
financeiros do Acionista Controlador.
MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO
Em 2019, com intuito de reduzir as filas e o tempo de espera dos
usuários no embarque das balsas do Sistema de Travessias Litorâneas operado pela DERSA, a nova gestão, empossada em janeiro,
deu início à reestruturação de todo o Sistema. Foram investidos 34
milhões de reais ao longo do ano. Com isso, aumentamos nossa
capacidade de atendimento de 15,6 milhões para 18,3 milhões de
usuários, e mais, reduzimos o tempo médios de espera nos períodos de pico na principal linha de navegação (Santos-Guarujá) de 31
minutos para 19 minutos.
Outra realização alcançada foi o investimento estrutural em 11 embarcações da frota, compreendendo instalação de novos motores,
trocas de hélices, eixos e lemes, trazendo mais confiabilidade ao
serviço e segurança, conforto e agilidade aos usuários. Investimentos em informação ao usuário, como novos painéis de mensagem
eletrônicos, disponibilização de imagens de 32 câmeras de monitoramento e o novo aplicativo Travessias também contribuíram
para a percepção de melhoria do serviço pelo usuário, resultado
amplamente constatado nas pesquisas de satisfação realizadas em
setembro de 2019 e fevereiro de 2020.
A futura privatização do Sistema de Travessias Litorâneas é uma
meta de suma importância ao Governo do Estado, todavia, em respeito à população, foram envidados esforços para melhoria dos serviços, o que reflete o compromisso da DERSA em não desassistir
esse serviço essencial à população do Estado de São Paulo.
A importante conquista de 2019 foi a recuperação e evolução no
desempenho da operação do Sistema de Travessias Litorâneas nas
linhas de navegação operadas pela DERSA, onde reduzimos drasticamente o tempo de espera na fila para ingresso nas embarcações,
além de aumentar a capacidade de carros e pessoas transportadas.
É neste momento que agradecemos aos empregados e os cumprimentamos pelo empenho e pelas conquistas alcançadas. Da mesma forma que foram estabelecidos indicadores para as concessões
rodoviárias, estamos criando os níveis da operação do Sistema de
Travessias Litorâneas que servirão de parâmetro quando for concedido à iniciativa privada, bem como na manutenção do patrimônio
público e preservação ambiental das obras paralisadas dos empreendimentos Rodoanel Mario Covas - Trecho Norte e Nova Tamoios
Contornos, até a efetiva retomada das obras.
DA PROPOSTA PARA EXTINÇÃO DA DERSA
A Lei Estadual n. 17.148/2019, promulgada pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo no dia 13 de setembro de 2019 e
publicada no Diário Oficial do Estado em 14 de setembro de 2019,
autoriza o Poder Executivo a adotar providências necessárias à dissolução, liquidação e extinção da DERSA.
Em outubro de 2019, os Administradores da DERSA apresentaram
ao Conselho de Defesa de Capitais do Estado - CODEC, órgão ligado à Secretaria da Fazenda e Planejamento, o Plano de Desmobilização da Companhia, com ênfase na transferência das atividades
fins; seus ativos (bens móveis e imóveis) e passivo judicial; e do
acervo técnico da Companhia a outros entes públicos, especialmente das atividades de caráter essencial e daquelas de cunho social,
como os programas de reassentamento de famílias atingidas pelas
obras dos empreendimentos, e o cadastramento de famílias a serem beneficiadas com unidades habitacionais.
Dado o grau de complexidade de tal operação e os aspectos legais,
financeiros e orçamentários envolvidos, o referido plano está em
fase de tratativas e homologação final por parte do CODEC.
São Paulo, 10 de março de 2020.
JOÃO LUIZ LOPES
Diretor-Presidente cumulando a Diretoria de Operações
FRANCISCO ALBERTO AIRES MESQUITA
Diretor Administrativo
JOÃO ROBERTO JOSÉ PAES
Diretor de Engenharia
ULYSSES CARRARO
Diretor Financeiro

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (em milhares de Reais)
ATIVO
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber
Adiantamento a funcionários
Despesas antecipadas
Estoques
Outros créditos
Total do ativo circulante
Não Circulante
Realizável a longo prazo
Créditos com órgãos do Governo
Depósitos judiciais
Outras créditos
Investimentos
Imobilizado
Intangíveis
Total do ativo não circulante

Nota

2019

2018

5
6

80.585
3.682
811
1.285
50
657
87.070

115.264
2.719
907
1.547
27
956
121.420

1.918.289
323.746
56
2.242.091

2.060.537
329.287
7.185
2.397.009

71
413.281
14
413.366
2.655.457
2.742.527

71
391.103
40
391.214
2.788.223
2.909.643

7
11

8

PASSIVO
Circulante
Contas a pagar
Salários e férias a pagar
Tributos a recolher
Outras contas a pagar
Total do passivo circulante
Não Circulante
Passivos contingentes
Benefícios a empregados
Adiantamento para futuro aumento de capital
Total do passivo não circulante
Patrimônio Líquido
Capital social
Ajuste de avaliação patrimonial
Prejuízos acumulados

Nota

2019

2018

9

29.096
9.783
23.586
28.115
90.580

62.968
14.847
31.210
1.866
110.891

11
12
13

1.072.652
30.934
215.028
1.318.614

1.110.163
24.203
201.041
1.335.407

15

1.862.659
1.849
(531.175)
1.333.333

1.862.659
6.150
(405.464)
1.463.345

2.742.527

2.909.643

10

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (em milhares de Reais)
Nota
18

Receita operacional líquida
Custos dos serviços prestados
Pessoal
Depreciação e amortização
Serviços/Combustiveis
Manutenção
Prejuízo Bruto
Outras (despesas) receitas operacionais
Despesas operacionais
Gerais e administrativas
Provisão para passivos contigentes
Reversão de provisão para passivos contigentes
Depreciação e amortização
Outras (despesas) receitas

19
11
11
20

Lucro/(prejuízo) antes das receitas (despesas) financeiras líquidas

2019
72.834

2018
74.456

(11.467)
(22.040)
(90.075)
(18.215)
(141.797)

(10.734)
(21.029)
(87.544)
(10.255)
(129.562)

(68.963)

(55.106)

(41.142)
(169.211)
155.067
(389)
1.088

(33.561)
(265.167)
504
(756)
376.119

(123.550)

22.033

Nota

Imposto de Renda
Contribuição Social

12

Total do resultado abrangente do exercício

2019
(3.711)
1.550
(2.161)

2018
(2.469)
33.464
30.995

(125.711)

53.028

10
10

-

(17.418)
(6.279)

Lucro/(prejuízo) do exercício		

(125.711)

29.331

Lucro/(prejuízo) do exercício por ação

-0,08778

0,02048

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (em milhares de Reais)

2019
(125.711)

2018
29.331

(4.301)

1.866

(130.012)

31.197

Outros resultados abrangentes
Reconhecimento valor justo plano de benefícios

21

Resultado antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (em milhares de Reais)
Lucro/(prejuízo) do exercício

Nota

Despesas financeiras
Receitas financeiras
Resultado financeiro		

Capital
Social

Reserva
Legal

Saldos em 1º de dezembro de 2018 1.862.659
Ganho sobre plano de benefícios
Lucro líquido do exercício

Ajuste de
Prejuízos
avaliação acumulados
patrimonial
4.284
(434.795)
1.866
29.331

1.432.148
1.866
29.331

Saldos em 31 de dezembro de 2018 1.862.659
(Perda) sobre plano de benefícios
Prejuízo do exercício

-

6.150
(4.301)
-

(405.464)
(125.711)

1.463.345
(4.301)
(125.711)

Saldos em 31 de dezembro de 2019 1.862.659

-

1.849

(531.175)

1.333.333

Total

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO – EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (em milhares de Reais)
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro/(prejuízo) do exercício		
Ajustes por:
Depreciação e amortização
Provisão para passivos contingentes
Reversão de provisão para passivos contigentes
Baixas de imobilizado
Ganho (Perda) sobre plano de benefícios
Juros e variações monetárias sobre obrigações

2019

2018

(125.711)

29.331

22.429
169.211
(155.067)
607
(4.301)
3.711
(89.121)

21.785
265.167
(504)
29.009
1.866
2.469
349.123

(963)
96
262
(23)
7.428
126.377
5.541

(142)
141
111
2
1.603
89.832
(265.259)

Aumento (Redução) de passivos
Contas a pagar
Salarios e férias a pagar
Tributos
Liquidação de Passivos contingentes
Benefícios a empregados e outras contas a pagar

(33.957)
(5.064)
(9.069)
(86.254)
30.799

(55.264)
2.932
16.064
(218.349)
(45.288)

Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais

(53.948)

(124.494)

(Aumento) Redução de ativos
Contas a receber
Adiantamentos para funcionários
Despesas pagas antecipadamente
Estoques
Outros créditos e outras contas a receber
Créditos com órgãos do Governo - reembolso
Depósitos judiciais

Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Baixa de investimentos
Compras de intangíveis
Compras de imobilizado

2019

2018

(1)
(45.187)

2
(18.892)

Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento

(45.188)

(18.890)

13.987
(266.393)
316.863

65.822
(877.029)
971.230

Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
Adiantamento para futuro aumento de capital
Créditos com órgãos do Governo
Recursos recebidos para Convênios

64.457

160.023

(Redução)/aumento do caixa e equivalentes de caixa

(34.679)

16.639

Demonstração da aumento do caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício
No fim do exercício

115.264
80.585

98.625
115.264

(Redução)/aumento do caixa e equivalentes de caixa

(34.679)

16.639

Caixa líquido proveniente das atividades de financiamento

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DOS VALORES ADICIONADOS – EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (em milhares de Reais)
2019

2018

71.900
81.148
155.067
4.539
312.654

75.692
67.692
504
378.936
522.824

108.290
44.616
152.906

97.799
31.644
129.443

Valor reduzido bruto			

159.748

393.381

Depreciação e amortização
Provisão para passivos contingentes

22.429
169.211

21.785
265.167

Valor adicionado (consumido) pela Companhia

(31.892)

106.429

1.550

33.464

(30.342)

139.893

Receitas
Serviços prestados
Ressarcimento de despesas - Convênios
Reversão de provisão para riscos processuais
Outras receitas
Insumos adquiridos de terceiros
Custos dos serviços prestados
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros

Valor adicionado recebido em transferência
Receitas financeiras
Valor reduzido total a distribuir			

2019

2018

Empregados
Pessoal e encargos
Honorário dos Administradores

89.141
86.345
2.796

80.343
77.571
2.772

Tributos
Impostos, taxas e contribuições

2.517
2.517

27.750
27.750

Remuneração de capitais de terceiros		
Juros

3.711
3.711

2.469
2.469

(125.711)
(125.711)

29.331
29.331

(30.342)

139.893

Distribuição do valor adicionado (reduzido)

Remuneração de capitais próprios
Resultado do exercício
TOTAL

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS – EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (em milhares de Reais)
1.Contexto operacional
Fundada em 6 de março de 1969, localizada em São Paulo na Rua
Iaiá, 126, a sociedade por ações denominada DERSA – Desenvolvimento Rodoviário S/A (“DERSA” ou “Companhia”) é uma Empresa Pública Estadual, parte integrante da administração indireta do
Estado de São Paulo, regida pelas Leis Federais n.º 6.404/76 e n.º
13.303/16, e demais disposições legais aplicáveis.
Em 13 de setembro de 2019, foi promulgada a Lei Estadual n.º
17.148, de 13 de setembro de 2019, a qual autoriza o poder executivo a adotar providências necessárias à dissolução, liquidação e
extinção da Companhia.
Conforme artigo 3º (terceiro) da referida lei, a adoção das providências nos artigos 1º (primeiro) e 2º (segundo) dependerá de ato do
Poder Executivo, as quais, até a emissão destas demonstrações
contábeis, não foram promulgadas, sendo assim, a Administração
da Companhia mantém as atividades operacionais e continua preparando suas demonstrações contábeis no pressuposto de continuidade normal dos negócios, e, assim, essas demonstrações não
incluem quaisquer ajustes relativos à realização e classificação dos
valores dos ativos ou a classificação de passivos, bem como seus
efeitos no patrimônio líquido ajustado caso a Companhia venha a
ser liquidada e subsequentemente extinta.
A Companhia vem buscando constantemente o uso racional dos
recursos de que dispõe, aliando métodos de administração a uma
configuração organizacional que reflita suas possibilidades e as fi-

nalidades legais a que está adstrita.
Por força de Convênios, a Companhia ficou responsável pela administração, implantação e execução dos Empreendimentos Trecho
Norte do Rodoanel Mario Covas e Nova Tamoios Trecho Contornos.
Os repasses financeiros são realizados pelo Governo do Estado de
São Paulo, por intermédio do DER – Departamento de Estradas de
Rodagem. Conforme comentado na nota explicativa n.º 7 (e) bem
como, a Companhia é ressarcida das despesas incorridas por esse
serviço.
Atualmente, a Companhia opera e administra os sistemas de travessias litorâneas de São Sebastião/Ilhabela; Cananéia/Continente;
Cananéia/Ilha Comprida; Iguape/Juréia; Cananéia/Ariri; Bertioga/
Guarujá; Santos/Guarujá e Santos/Vicente de Carvalho, todas dentro do Estado de São Paulo, bem como, a DERSA desenvolveu o
Atestado Seguro, um sistema inovador que elimina a necessidade
de movimentação de documentos, agilizando processos e impedindo fraudes nas emissões de Atestados de Capacidade Técnica e
Autorização Especial de Trânsito.
A Companhia, no rol de suas atribuições de finalidade pública, vem
buscando eficiência administrativa, conclusão das obras iniciadas,
preservação da tecnologia adquirida ao longo dos anos e sua transformação.
2.Base de preparação
(a) Declaração de conformidade

As demonstrações contábeis apresentadas foram preparadas de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil incluindo os
pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”), e evidenciam todas as informações relevantes
próprias das demonstrações contábeis, e somente elas, as quais
correspondem às utilizadas pela Administração da Companhia em
sua gestão.
Em 10 de março de 2020, foi autorizada pela Diretoria Executiva
da Companhia a conclusão e apresentação destas demonstrações
contábeis.
(b) Base de mensuração
As demonstrações contábeis foram preparadas com base no custo
histórico, com exceção dos instrumentos financeiros mensurados
ao valor justo por meio do resultado, quando aplicável.
(c) Moeda funcional e moeda de apresentação
Essas demonstrações contábeis são apresentadas em Real, que é
a moeda funcional da Companhia. Todas as informações financeiras apresentadas em Real foram arredondadas para o milhar mais
próximo, exceto quando indicado de outra forma.
(d) Uso de estimativas e julgamentos
A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação
societária, os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações
emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), requerem que a administração da Companhia faça julgamentos, estimaCONTINUA
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tivas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e
os valores de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados
reais podem divergir destas estimativas.
As estimativas e premissas são revisadas de uma maneira contínua pela Administração da Companhia. Revisões com relação às
estimativas contábeis são reconhecidas no exercício em que tais
estimativas são revistas e quaisquer exercícios futuros afetados.
As informações sobre premissas e estimativas que possuam um
risco significativo de resultar em ajuste material dentro dos próximos
exercícios sociais estão incluídas nas seguintes notas explicativas:
• Nota 08 – Imobilizado - Depreciação do ativo imobilizado
• Nota 11 – Passivos contingentes
• Nota 12 – Benefícios a empregados
• Nota 16 – Instrumentos financeiros
3. Principais políticas e práticas contábeis
As políticas e práticas contábeis descritas abaixo têm sido aplicadas
consistentemente para todos os exercícios apresentados nestas demonstrações contábeis.
i. Apuração do resultado
O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil de competência do exercício.
ii. Receitas de Serviços
As receitas de pedágio das Travessias Litorâneas são reconhecidas
quando da utilização pelos usuários das referidas travessias.
As receitas de prestação de serviços técnicos são reconhecidas
quando um serviço é executado.
Uma receita não é reconhecida se há incerteza significativa na sua
realização.
iii. Instrumentos financeiros
a) Ativos financeiros não derivativos
A Companhia reconhece ativos financeiros e recebíveis inicialmente na data em que foram originados. Todos os ativos financeiros
(incluindo os ativos designados pelo valor justo por meio do resultado) são reconhecidos inicialmente na data da negociação na qual
a Companhia se torna uma das partes das disposições contratuais
do instrumento.
A Companhia não reconhece um ativo financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando a
Companhia transfere os direitos ao recebimento dos fluxos de caixa
contratuais sobre um ativo financeiro em uma transação no qual
essencialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo
financeiro são transferidos. Eventual participação que seja criada
ou retida pela Companhia nos ativos financeiros são reconhecidos
como um ativo ou passivo individual.
Os ativos ou passivos financeiros são compensados e o valor líquido apresentado no balanço patrimonial quando, e somente quando,
a Companhia tem o direito legal de compensar os valores e tem a
intenção de liquidar em uma base líquida ou de realizar o ativo e
liquidar o passivo simultaneamente.
Os recebíveis abrangem contas a receber, créditos com órgãos do
governo e outros créditos.
A Companhia possui os seguintes ativos financeiros não derivativos:
• Ativos financeiros registrados pelo valor justo por meio do
resultado
Quando aplicável um ativo financeiro é classificado pelo valor justo por meio do resultado caso seja classificado como mantido para
negociação ou tenha sido designado como tal no momento do reconhecimento inicial. Os ativos financeiros são designados pelo
valor justo por meio do resultado se a Companhia gerencia tais
investimentos e toma decisões de compra e venda baseadas em
seus valores justos de acordo com a gestão de riscos documentada e a estratégia de investimentos da Companhia. Os custos
da transação, após o reconhecimento inicial, são reconhecidos no
resultado quando incorridos. Ativos financeiros registrados pelo
valor justo por meio do resultado e mudanças no valor justo desses ativos são reconhecidos no resultado do exercício.
• Custo amortizado
São ativos financeiros com pagamentos calculáveis que não são
cotados no mercado ativo. Tais ativos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, esses ativos são
medidos pelo custo amortizado através do método dos juros efetivos, quando aplicável, decrescidos de qualquer perda por redução ao valor recuperável (quando for o caso).
b) Passivos financeiros não derivativos
A Companhia reconhece títulos de dívida emitidos inicialmente na
data em que são originados. Todos os outros passivos financeiros
(incluindo passivos designados pelo valor justo registrado no resultado) são reconhecidos inicialmente na data de negociação na qual
se torna uma parte das disposições contratuais do instrumento. A
Companhia baixa um passivo financeiro quando tem suas obrigações contratuais retiradas, canceladas ou vencidas. A Companhia
utiliza a data de liquidação como critério de contabilização.
A Companhia classifica os passivos financeiros não derivativos na
categoria de outros passivos financeiros. Tais passivos financeiros
são reconhecidos pelo valor inicial acrescidos de quaisquer custos
de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, esses passivos financeiros são medidos pelo custo amortizado através do
método dos juros efetivos.
A Companhia tem os seguintes passivos financeiros não derivativos: fornecedores, dívidas com órgãos do governo e outras contas
a pagar.
c) Capital Social
Ações ordinárias
Ações ordinárias são classificadas como patrimônio líquido. Custos adicionais, quando houver, diretamente atribuíveis à emissão
de ações e opções de ações serão reconhecidos como dedução do
patrimônio líquido, líquido de quaisquer efeitos tributários.
iv. Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa abrangem saldos de caixa e investimentos financeiros com vencimento original de três meses ou menos a partir da data da contratação, os quais são sujeitos a um risco
insignificante de alteração no valor e são utilizados nas questões de
obrigações de curto prazo. As aplicações financeiras são de liquidez
imediata, com baixo risco de liquidez, cujas taxas são factíveis às
de mercado.
v. Créditos com Órgãos do Governo
Os créditos com Órgãos do Governo decorrem de transações como
a encampação dos serviços públicos e convênios, vide nota explicativa 7, os quais são registrados e mantidos pelo valor histórico.
vi. Ativo imobilizado
Reconhecimento e mensuração
O ativo imobilizado é demonstrado ao custo histórico de aquisição
ou construção, que não esteja vinculado diretamente ao contrato
de concessão, deduzido das depreciações acumuladas e perdas
de redução ao valor recuperável (impairment) acumuladas, quando
necessário.
Os custos dos ativos imobilizados incluem os gastos que são diretamente atribuíveis à aquisição dos ativos. Os custos de ativos

construídos pela Companhia incluem o custo de materiais e mão de
obra direta, quaisquer outros custos para colocar o ativo no local e
condição necessária para que esses possam operar da forma pretendida pela Administração.
Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento
nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer
outro tipo de gasto, quando incorrido, é reconhecido no resultado
como despesa.
Ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado apurados
pela comparação entre os recursos advindos de alienação com o
valor contábil do imobilizado, são reconhecidos líquidos dentro de
outras receitas no resultado.
Depreciação
A depreciação é computada pelo método linear, às taxas consideradas compatíveis com a vida útil, conforme demonstrado na nota
explicativa n.º 8.
Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais
serão revistos a cada encerramento de exercício social e eventuais
ajustes serão reconhecidos como mudanças de estimativas contábeis.
vii. Outros ativos circulantes e não circulante
Estas são demonstradas ao valor de custo ou de realização, dos
dois, o menor, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetários auferidos.
viii. Ativos e passivos contingenciais
Uma provisão ou ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando a Companhia possui uma obrigação legal ou direito legal ou não,
formalizados e constituídos como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para
saldar a obrigação ou obtidos futuramente. As provisões e ativos
são registrados tendo como base as melhores estimativas do risco
envolvido, como segue:
• Ativos contingentes: não são reconhecidos contabilmente, exceto quando a Administração possui total controle da situação, ou
quando há garantias reais ou decisões favoráveis, sobre as quais
não cabem mais recursos, caracterizando como praticamente certa a realização do ativo.
• Passivos contingentes: decorrem basicamente de processos
judiciais e administrativos, inerentes ao curso normal dos negócios movidos por terceiros, ex-colaboradores e órgãos públicos,
em ações cíveis, trabalhistas, de natureza fiscal, previdenciárias
e outros riscos. Essas contingências, coerentes com práticas
conservadoras adotadas, são avaliadas por assessores legais e
levam em consideração a probabilidade que recursos financeiros
sejam exigidos para liquidar as obrigações e que os montantes
das obrigações possam ser estimados com suficiente segurança.
Os valores das contingências são quantificados utilizando-se modelos e critérios que permitam sua mensuração de forma adequada, baseando em suporte documental ou contábil, ou históricos
de fatos assemelhados apesar da incerteza inerente ao prazo ou
valor. As contingências classificadas como prováveis são aquelas
para as quais são constituídas provisões; as contingências possíveis requerem somente divulgação e as remotas não requerem
provisões ou divulgações.
• Obrigações legais fiscais e previdenciárias: decorrem de discussões judiciais sobre a constitucionalidade das leis que as instituíram e, independentemente de avaliação acerca da probabilidade de sucesso, têm seus montantes provisionados integralmente
nas demonstrações contábeis.
ix. Benefícios de longo prazo a empregados
A Companhia provê benefícios de assistência médica para seus
colaboradores, ex-colaboradores e dependentes do benefício de
assistência médico-hospitalar.
Os custos previstos para o oferecimento de benefícios médicos pós
emprego e a cobertura dos dependentes são provisionados durante
os anos de prestação de serviços dos empregados baseado em
estudos atuariais para identificar a exposição futura cujas principais
premissas são: (i) taxa de desconto; (ii) taxa de crescimento dos
custos médicos; (iii) tábua de mortalidade; (iv) taxa de morbidade;
(v) probabilidade de aposentadoria; (vi) taxa de desligamento.
A Companhia reconhece alterações na provisão desse plano contra
outros resultados abrangentes no patrimônio líquido, líquido de tributos, na medida em que haja atualizações de premissas e contra
resultado quando se tratar de uma movimentação nos custos do
plano de benefício vigente ou na ocorrência de eventuais modificações das características contratuais do plano.
Esta provisão é revisada no mínimo anualmente.
x. Demais passivos circulantes e não circulantes
Os demais passivos circulantes e não circulantes são demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, incluídos os encargos e
variações monetárias incorridas, quando aplicável.
xi. Imposto de Renda e Contribuição Social correntes e diferidos
A despesa com Imposto de Renda e Contribuição Social representa
a soma dos tributos correntes. A provisão para Imposto de Renda
e contribuição social está baseada no lucro tributável do exercício.
O Imposto de Renda foi constituído à alíquota de 15%, acrescida
do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente a R$ 240.
A Contribuição Social foi calculada à alíquota de 9% sobre o lucro
contábil ajustado. O lucro tributável difere do lucro apresentado na
demonstração do resultado, porque exclui receitas ou despesas tributáveis ou dedutíveis em outros exercícios, além de excluir itens
não tributáveis ou não dedutíveis de forma permanente. A provisão
para Imposto de Renda e Contribuição Social é calculada com base
nas alíquotas vigentes no fim do exercício. A Companhia avalia periodicamente, as posições assumidas nas declarações de Imposto
de Renda com relação às situações em que a regulamentação fiscal
aplicável dá margem a interpretações. Estabelece provisões, quando apropriado, com base nos valores estimados de pagamento às
autoridades fiscais.
A Companhia tem apurado prejuízos acumulados e, por esse motivo
não há sob essa rubrica o reconhecimento de tributos a pagar. Além
disso, seus estudos apontam para prejuízos nos próximos exercícios, o que impede o reconhecimento de créditos tributários sobre
prejuízos ou diferenças temporárias.
xii. Tributos sobre receitas
As receitas de pedágio das Travessias Litorâneas sujeitas à incidência do PASEP – Programa Formador do Patrimônio do Servidor Público e da COFINS – Contribuição para Financiamento da Seguridade Social, pelo regime de competência e pela não cumulatividade,
são calculadas pelas alíquotas de 0,65% e 3,0%, respectivamente.
xiii. Receitas e despesas financeiras
Receitas financeiras compreendem basicamente os juros provenientes de aplicações financeiras, mudanças no valor justo de
ativos financeiros, os quais sejam registrados através do resultado
do exercício e variações monetárias e/ou cambiais positivas sobre
passivos financeiros.
As despesas financeiras compreendem basicamente os juros e variações monetárias sobre passivos financeiros, mudanças no valor
justo de ativos financeiros mensurados ao valor justo através do
resultado e perdas por provisão para recuperação de ativos finan-

ceiros.
xiv. Subvenções
Uma subvenção governamental é reconhecida como uma conta redutora de um ativo relacionado a esta subvenção.
xv. Resultado por ação
O resultado por ação básico é calculado por meio do resultado líquido do exercício e a média ponderada do número de ações em circulação durante o exercício. A Companhia não possui instrumentos
que poderiam potencialmente diluir os resultados por ação.
xvi. Ajuste a valor presente
Os ativos e passivos monetários registrados no ativo circulante e
não circulante são avaliados e, quando necessário e relevantes, são
ajustados ao seu valor presente, o qual considera os fluxos de caixa
e taxas de juros explícitas ou implícitas.
xvii. Demonstração de Valor Adicionado
A Companhia elaborou e está apresentando voluntariamente as
Demonstrações do Valor Adicionado (DVA) nos termos do pronunciamento técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado, as
quais são apresentadas como parte integrante das demonstrações
contábeis conforme práticas contábeis adotadas no Brasil.
xviii. Novas práticas contábeis
CPC 06 (R2) – Arrendamentos
Vigência 1º de janeiro de 2019
Essa norma substitui a norma anterior de arrendamento mercantil, IAS 17/CPC 06 (R1) - Operações de Arrendamento Mercantil,
e interpretações relacionadas, e estabelece os princípios para o
reconhecimento, mensuração, apresentação e divulgação de arrendamentos para ambas as partes de um contrato, ou seja, os clientes
(arrendatários) e os fornecedores (arrendadores). Os arrendatários
são requeridos a reconhecer um passivo de arrendamento refletindo futuros pagamentos do arrendamento e um “direito de uso de um
ativo” para praticamente todos os contratos de arrendamento, com
exceção de certos arrendamentos de curto prazo e contratos de
ativos de baixo valor. Para os arrendadores, o tratamento contábil
permanece praticamente o mesmo, com a classificação dos arrendamentos como arrendamentos operacionais ou arrendamentos
financeiros, e a contabilização desses dois tipos de contratos de
arrendamento de forma diferente.
A Administração da Companhia avaliou os impactos da nova norma
e verificou que não possui contratos de arrendamento relevantes,
desta forma, não impactando as suas demonstrações contábeis.
4. Gerenciamento de riscos financeiros
Essa nota apresenta informações sobre a exposição da Companhia
a cada um dos riscos supramencionados, os objetivos da Companhia, políticas e processo para a mensuração e gerenciamento de
risco, e o gerenciamento de capital da Companhia. Divulgações
quantitativas adicionais são incluídas ao longo dessas demonstrações contábeis.
A Companhia apresenta exposição aos seguintes riscos advindos
do uso de instrumentos financeiros:
a. Risco de crédito
Decorrem da possibilidade da Companhia sofrer perdas decorrentes de inadimplência de suas contrapartes (Órgãos do Governo
Partícipe do Convênio). Fato que poderá inviabilizar e/ou atrasar as
obras e serviços, além de gerar ações judiciais e impactos financeiros à Companhia.
No que tange aos Créditos a Receber junto aos Órgãos do Governo,
a Companhia avalia que o risco de crédito relativo a esses valores é
substancialmente minimizado, uma vez que o Orçamento do Partícipe está previamente aprovado sobre uma Lei Orçamentária.
Risco de estrutura de capital (ou risco financeiro) e liquidez
Decorre da escolha entre capital próprio e capital de terceiros, recursos do Estado que a Companhia faz para completar as obras sob
seu gerenciamento. Para mitigar os riscos de liquidez e a otimização do custo médio ponderado de capital, a Companhia monitora
permanentemente os níveis de desembolsos versus as previsões
de entradas de recursos.
A exposição máxima da Companhia em 31 de dezembro de 2019 é
de R$ 1.328.609 (R$ 1.331.034 em 2018).
Gestão de capital
A política da Administração é manter uma sólida base de capital
para manter a confiança do acionista, credor e mercado e, manter
o desenvolvimento futuro do negócio. A Administração monitora os
retornos sobre capital e procura manter um equilíbrio entre os mais
altos retornos possíveis com níveis adequados de suas obrigações
e as vantagens e a segurança proporcionada por uma posição de
capital saudável.
5. Caixa e equivalentes de caixa
Caixa
Numerários em trânsito
Bancos conta movimento
Aplicações financeiras - SIAFEM

2019
23
843
119
79.600
80.585

2018
22
847
649
113.746
115.264

De acordo com o Decreto Estadual n.º 60.244/14, as aplicações
financeiras da Companhia são administradas através do sistema
SIAFEM ligado à Secretaria da Fazenda – SEFAZ. Essas aplicações referem-se aos fundos de investimentos de renda fixa (FIF –
TESOURO, lastreados em títulos públicos federais), remunerados à
taxa média anual de 6,03% em 2019 (6,39% em 2018).
Essas aplicações estão representadas substancialmente por recursos advindos de Entes Públicos, partícipes de Convênios, principalmente de financiamentos contraídos pelo Governo do Estado
de São Paulo, com destinação especifica para a consecução dos
Convênios e, são de curto prazo, de alta liquidez, prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e estão sujeitos a um
insignificante risco de mudança de valor.
6. Contas a receber
CGMP – Centro de Gestão de Meios
de Pagamentos S.A.(a)
Outras contas a receber

2019

2018

3.101

2.212

581
3.682

507
2.719

(a) Refere-se a valores de tarifas de pedágio cobradas de usuários
do Sistema Sem Parar, os quais são repassados à Companhia no
período subsequente.
A Companhia não apresenta histórico de perdas em suas contas a
receber, razão pela qual, nenhuma perda esperada para créditos de
liquidação duvidosa foi constituída.
7. Créditos com Órgãos do Governo
A Companhia possui créditos junto a órgãos governamentais, conforme segue:
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2019
2018
Governo do Estado de SP (a)
1.146.941 1.219.114
Rodoanel Metropolitano Mario Covas (b)
708.449 726.007
Convênio Complexo Viário Jacu Pêssego (c)
28.643
48.343
Convênio Adequação Viária Marginal Tietê (d)
36.628
DER – Gerenciamento de obras (e)
34.549
52.513
DER – Convênio Nova Tamoios Contornos (f)
(5.052) (29.040)
Outros Convênios
(628)
(53)
5.387
7.025
Salários a recuperar (g)
1.918.289 2.060.537

c. Convênio Complexo Viário Jacu Pêssego
Refere-se ao Convênio celebrado em 29 de dezembro de 2005 entre a Companhia, o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), a
Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras do Município de São Paulo (SIURB) e a Empresa Municipal de Urbanização (EMURB), com o
objetivo de viabilizar a execução de obras e serviços do “Complexo Viário Jacu Pêssego” e a implantação de corredores viários de conexão
com as principais rodovias estaduais.
A Companhia foi responsável pela execução, acompanhamento, fiscalização e mobilização do pessoal necessário para operacionalizar o
projeto. Todavia, conforme comentado na nota explicativa n.º 7 (e), a Companhia está sendo ressarcida das despesas incorridas por esse
serviço.
Os recursos recebidos pela Companhia vêm sendo repassados por intermédio do DER.
A movimentação do Convênio Complexo Viário Jacu Pêssego e os saldos em aberto podem ser assim demonstrados:

a. Governo do Estado de São Paulo – Corredores Dom Pedro I,
Ayrton Senna/Carvalho Pinto.
O Decreto Estadual n.º 53.107, de 13 de junho de 2008, que alterou o Decreto no 52.188, de 21 de setembro de 2007, autorizou
a concessão onerosa dos serviços públicos de infraestrutura de
transporte relativos às Rodovia Dom Pedro I e ao Corredor Ayrton
Senna e Carvalho Pinto, importando, assim, o término antecipado
da exploração, pela DERSA, das referidas Rodovias, que deveria
ocorrer até o ano de 2023.
Após análises, tratativas e avaliações, as partes firmaram um
“Instrumento de Reconhecimento e Consolidação de Obrigações,
Compromisso de Pagamento e Outras Avenças”, celebrado entre a
DERSA, o DER, e o Estado de São Paulo, consolidando créditos e
débitos recíprocos.
Nos termos do Pronunciamento Técnico CPC n.º 26 (R1), tais valores encontram-se classificados no Ativo Não Circulante, haja vista que o Estado de São Paulo, na figura de devedor, não mantém
orçamento para liquidação dos valores a curto prazo e não haver
histórico de liquidação regular.
Os saldos em aberto podem ser assim demonstrados:

Recursos recebidos do Estado e
Município
Obras e serviços executados

Corredores D. Pedro I/Ayrton
Senna/ Carvalho Pinto
Valores recebidos
Saldo a receber

2019

2018

1.219.114

1.286.485

(72.173)
1.146.941

(67.371)
1.219.114

b. Rodoanel Metropolitano Mario Covas
A Portaria Intergovernamental n.º 3, em 12 de janeiro de 1998, designou a Companhia como agente executor do Empreendimento
RODOANEL. Na mesma data, foi firmado o Protocolo de Intenções
celebrado pela União, Estado de São Paulo e Município de São
Paulo, com o objetivo de viabilizar a consecução da obra. A União e
o Estado de São Paulo firmaram, em 30 de abril de 1999, o Termo
de Compromisso n.º 04/99, cujo objeto traduz-se no apoio financeiro do Ministério dos Transportes ao Estado de São Paulo para
consecução do projeto, obras e serviços necessários à implantação
do RODOANEL.
À Companhia consoante o Termo de Compromisso coube promover
a execução das obras, coordenar, fiscalizar e acompanhar a execução dos contratos de obras e projetos do RODOANEL, efetuar os
pagamentos decorrentes da execução do Convênio, aplicar os recursos financeiros repassados pelos órgãos Federais e Estaduais,
apresentando o demonstrativo da correta aplicação dos recursos,
por meio da prestações de contas, entre outras atividades.
Trecho Sul e Oeste
A Companhia, até o exercício de 2013, contabilizava as contingências passivas advindas de processos de desapropriação dos Trechos Oeste e Sul do Empreendimento Rodoanel dentro de resultado
e sua contrapartida era no seu Passivo não Circulante.
A partir do exercício de 2014, em consonância com o Ofício CODEC
n.º 080/2016, a Companhia alterou o critério de reconhecimento das
provisões para contingências vinculadas aos Trechos Sul e Oeste
do Rodoanel, sendo assim, os saldos provisionados estão sendo
lançados nas contas de Créditos com Órgãos do Governo (Ativo
Não Circulante) e sua contrapartida permanece no Passivo Não
Circulante.
Trecho Norte
O último elo a ser construído, o Trecho Norte do Rodoanel Mario
Covas, desenvolve-se a partir do final do Trecho Leste no trevo de
interseção com a Rodovia Presidente Dutra (município de Arujá) e
início do Trecho Oeste, na Avenida Raimundo Pereira de Magalhães (município de São Paulo), passando também pelo município
de Guarulhos, interligando com o Aeroporto Internacional de Guarulhos e a Rodovia Fernão Dias, com extensão aproximada de 44,0
km. O acesso ao aeroporto de Guarulhos tem extensão da ordem
de 3 km.
Os recursos financeiros recebidos pela Companhia vêm sendo repassados por intermédio do DER e pela União Federal, por meio do
DNIT – Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes.
Os recursos recebidos do DER, parte são originários de captação
efetuada através financiamentos contraídos pelo Governo do Estado de São Paulo junto ao BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento.
Todavia, conforme comentado na nota explicativa n.º 7 (e), a Companhia está sendo ressarcida das despesas incorridas por esse
serviço.
As obras do referido Empreendimento foram divididas em 6 (seis)
lotes, porém no final do exercício de 2018 e início do exercício de
2019, a Companhia rescindiu os contratos com as empresas responsáveis pela a execução de obras e serviços dos Lotes 01 (Consórcio Mendes Júnior – Isolux Corsán), 2 e 3 (OAS S/A, respectivamente), 4 (Acciona Construccion S.A), 5 (Consórcio Construcap
– Copasa Rodoanel Norte) e 6 (Acciona Construccion S.A).
Em função das rescisões acima citadas, foram contratados os serviços de vigilância patrimonial nas instalações institucionais e áreas
desapropriadas do Trecho Norte do Rodoanel e, também, as obras
e serviços emergenciais para estabilização e contenção da estrutura remanescente do Túnel 101, no Lote 1.
Os saldos em aberto do referido Convênio podem ser assim demonstrados:
Trecho Oeste e Sul
Prov. Desapropriações – Trecho Oeste
Prov. Desapropriações – Trecho Sul
Prov. Desapropriações Convênios

2019
393.613
371.603
765.216

2018
384.800
336.210
721.010

Trecho Norte
Obras e serviços
5.788.717
5.654.299
Recursos recebidos Estado de São Paulo
(42.205)
(42.205)
Recursos recebidos da União Federal
(1.407.386) (1.407.386)
Recursos recebidos do DER
(1.694.634) (1.687.534)
Recursos recebidos do DER – BID
(2.701.259) (2.512.177)
(56.767)
4.997
Créditos a receber – Trecho Norte
Créditos a realizar – Total

708.449

Saldo a recuperar

2019

2018

(2.475.221)

(2.448.421)

2.503.864

2.496.764

28.643

48.343

d. Convênio de Adequação Viária da Marginal Tietê
Em 25 de fevereiro de 2008, foi celebrado entre a Companhia, o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), a Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras do Município de São Paulo (SIURB) e a Empresa Municipal de Urbanização (EMURB), Convênio que tem por objetivo
a execução das obras e serviços.
A Companhia foi responsável pela execução, acompanhamento, fiscalização e mobilização do pessoal necessário para operacionalizar o
projeto. Todavia, conforme comentado na nota explicativa n.º 7 (e), a Companhia está sendo ressarcida das despesas incorridas por esse
serviço.
Os saldos em aberto do Convênio podem ser assim demonstrados:
Recursos recebidos do Estado
Obras e serviços executados
Saldo a recuperar

2019
(1.670.594)
1.670.594
-

2018
(1.604.294)
1.640.922
36.628

e. Departamento de Estradas de Rodagem – Gerenciamento de obras
Em 02 de dezembro de 2009, a DERSA e o DER - Departamento de Estradas de Rodagem firmaram um termo de ajuste.
O referido termo estabeleceu um percentual à Companhia, a ser repassado pelo DER, a título de ressarcimento dos custos operacionais,
pela realização dos empreendimentos que lhe forem atribuídos por delegação ou Convênios bem como a sua forma de repasse financeiro.
No exercício de 2011, foi reavaliada a natureza dos valores recebidos pela Companhia em decorrência do referido Termo de Ajuste e, considerando que as atividades da Companhia decorrem de Convênio não se caracterizando prestação de serviços, os valores recebidos a título
de ressarcimento foram reclassificados do grupo de receitas operacionais para o grupo de recuperação de despesas.
A Companhia é responsável pela execução, acompanhamento, fiscalização e mobilização do pessoal necessário para operacionalizar os
projetos.
Desta forma, nestas demonstrações contábeis foram reconhecidos R$ 81.148, relativos ao ressarcimento das despesas incorridas pela
Companhia.
Saldo inicial
Valores a receber do DER
Valores recebidos
Saldo a recuperar

2019
52.513
81.148
(99.112)
34.549

2018
36.234
67.692
(51.413)
52.513

f. Convênio Nova Tamoios - Contornos
Refere-se ao Convênio celebrado em 02 de outubro de 2012, entre a DERSA e o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), objetivando a execução de obras e serviços de implantação do Empreendimento “Nova Tamoios - Contornos” nas cidades de Caraguatatuba e
São Sebastião.
O Empreendimento irá implantar o Contorno Norte, com aproximadamente 6,2 km o Contorno Sul, com 30,7 km aproximadamente, cuja
extensão total é de 36,9 km.
O Contorno Norte, com 6,2 Km de extensão, está completamente localizado no município de Caraguatatuba. O traçado está compreendido
entre a Rodovia Manuel Hypólito do Rego SP-055, nas proximidades da Rua Marginal Ipiranga e do rio Guaxinduba e a aproximação da
interseção com a Rodovia dos Tamoios SP-099, junto ao rio Santo Antônio, no bairro Jaraguazinho.
O Contorno Sul, com 30,7 km de extensão, está localizado nos municípios de Caraguatatuba e de São Sebastião. Inicia-se a partir do Contorno Norte, na interseção com a Rodovia dos Tamoios SP-099 e termina na junção com a Rodovia Manuel Hypólito do Rego SP-055, nas
proximidades do Porto de São Sebastião.
A Companhia é responsável pela execução, acompanhamento, fiscalização e mobilização do pessoal necessário para operacionalizar o
projeto.
Todavia, conforme comentado na nota explicativa n.º 7 (e), a Companhia está sendo ressarcida das despesas incorridas por esse serviço.
Os recursos recebidos pela Companhia vêm sendo repassados por intermédio do DER. Parte desses recursos são captados através de
financiamentos contraídos pelo Governo do Estado de São Paulo junto ao Banco do Brasil e BNDES - Banco Nacional do Desenvolvimento
Social.
A movimentação do referido Convênio e os saldos em aberto podem ser assim demonstrados:
Recursos recebidos do DER
Obras e serviços executados
Saldo a (aplicar)

2019
(2.126.130)
2.121.078
(5.052)

2018
(2.099.346)
2.070.306
(29.040)

g. Salários a recuperar
Esses valores são representados pelos créditos que a Companhia possui a receber de outros Órgãos, pertinentes a funcionários cedidos na
Administração Pública, conforme segue relação abaixo:
2019
3.980
1.236
171
5.387

Cia. Docas de São Sebastião
Artesp – Agência Reg. Transp.
Outros

2018
4.550
1.971
504
7.025

8. Imobilizado
Prazo de
depreciação
(em anos)

2019
Custo Depreciação
Histórico
acumulada
15.740
(12.560)
3.943
(3.816)
82
(82)
197
(197)
10
(1)
7.541
(2.836)
3.783
(3.710)
349.381
(118.148)
116.545
(42.453)
60
(60)
12.955
(2.372)
4.981
(1.168)

2018
Líquido

Líquido

Edifícios
Móveis e utensílios
Máquinas e acessórios
Veículos
Aeronaves
Instalações
Computadores e periféricos
Embarcações
Atracadouros
Equipamentos de arrecadação
Dolfins
Carreiras e carrinhos de docagem

25
10
10
5
10
10
5
20
30
10
70
25

Edificações / sinalização / reurbanização / terraplenagem

25

13.035

(7.243)

5.792

13.035

(6.711)

6.324

-

35.599
44.075
607.927

(194.646)

35.599
44.075
413.281

23.619
44.075
564.600

(173.497)

23.619
44.075
391.103

Imobilizações em andamento
Terrenos (a)

3.180
127
9
4.705
73
231.233
74.092
10.583
3.813

Custo Depreciação
Histórico
acumulada
15.740
(12.304)
3.997
(3.800)
111
(111)
197
(197)
7.529
(2.126)
4.916
(4.822)
317.821
(101.638)
115.564
(38.568)
60
(60)
12.955
(2.191)
4.981
(969)

3.436
197
5.403
94
216.183
76.996
10.764
4.012

(a) Com base em levantamentos efetuados pela área técnica da Companhia, foi detectado que alguns terrenos advindos do Empreendimento
Rodoanel Trecho Oeste estão vinculados a Convênios de ações mitigatórias e compensatórias.
Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, os referidos terrenos perfazem o montante de R$ 24.033 do total de R$ 44.075.
Considerando que tais ativos não compuseram os valores estabelecidos no encontro de contas firmado entre a Companhia, o DER e a SEFAZ (nota explicativa n.º 7 a), e, esses terrenos tenham a natureza vinculada aos valores tratados no encontro de contas, a DERSA poderá
submeter à aprovação dos órgãos envolvidos para que os valores desses terrenos sejam incorporados ao saldo que a Companhia possui a
receber no referido encontro de contas.

726.007
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Movimentação do custo
01.01.2019
Edifícios
Móveis e utensílios
Máquinas e acessórios
Veículos
Aeronaves
Instalações
Computadores e periféricos
Embarcações
Atracadouros
Equipamentos de arrecadação
Dolfins
Carreiras e carrinhos de docagem
Edificações / sinalização / reurbanização / terraplenagem
Imobilizações em andamento
Terrenos
Imobilizado

15.740
3.997
111
197
7.529
4.916
317.821
115.564
60
12.955
4.981
13.035
23.619
44.075
564.600

Adições
31
10
19
8.309
36.818
45.187

2019
Baixas
(85)
(29)
(7)
(1.133)
(60)
(546)
(1.860)

Transf.
23.311
981
(24.292)
-

Custo
15.740
3.943
82
197
10
7.541
3.783
349.381
116.545
60
12.955
4.981
13.035
35.599
44.075
607.927

01.01.2018

2018
Baixas
(458)
(1.009)
(4)
(101)
(404)
(240)
(93)
(28.914)
(31.223)

Adições
15
104
18.773
18.892

16.198
5.006
115
298
7.918
5.052
308.065
115.564
60
12.955
4.981
13.035
14.695
72.989
576.931

Transf.
9.756
(9.756)
-

Custo
15.740
3.997
111
197
7.529
4.916
317.821
115.564
60
12.955
4.981
13.035
23.619
44.075
564.600

Movimentação da depreciação
2019
01.01. 2019
Edifícios
Móveis e utensílios
Máquinas e acessórios
Veículos
Aeronaves
Instalações
Computadores e periféricos
Embarcações
Atracadouros
Equipamentos de arrecadação
Dolfins
Carreiras e carrinhos de docagem
Edificações / sinalização / reurbanização / terraplenagem
Depreciação

(12.304)
(3.800)
(111)
(197)
(2.126)
(4.822)
(101.638)
(38.568)
(60)
(2.191)
(969)
(6.711)
(173.497)

Adições
(256)
(100)
(1)
(717)
(21)
(16.510)
(3.885)
(181)
(199)
(532)
(22.402)

2019
4.687
5.341
2.839
2.032
1.152
1.636
1.002
10.407
29.096

Depreciação

84
29
7
1.133
1.253

9. Contas a pagar
Está representado substancialmente por obrigações com empreiteiras decorrentes da construção, conservação e melhoramentos dos empreendimentos e Travessias Litorâneas sob jurisdição da Companhia. Os valores foram estabelecidos através de medições com base nos preços contratuais e, posteriormente, foram reajustados de acordo com o disposto no Decreto Estadual n.º 27.133, de 26 de junho
de 1987 e suas alterações.
A dívida total com os fornecedores pode ser demonstrada como segue:
Circulante
Obras e serviços Rodoanel (a)
Consórcio Balsa Nova (b)
Convênio PMSP (vide nota explicativa n.º 7 c/d)
Convênio Nova Tamoios Contornos (vide nota explicativa n.º 7 f)
Risel Combustíveis Ltda. (c)
Fenix Serviços Navais (d)
Duca Gestão de Serviços (e)
Outras empreiteiras e fornecedores

2018

Baixas

2018
28.606
7.750
2.839
5.943
1.113
16.717
62.968

a. Obras e serviços Rodoanel
Refere-se aos contratos de obras e serviços vinculados ao Empreendimento Rodoanel Mario Covas,
vide nota explicativa n.º 7 b.
b. Consórcio Balsa Nova (BK e Trairi).
No exercício de 2018, através de procedimento licitatório, o Consórcio Balsa Nova assumiu a prestação
de serviços de operação do Sistema de Travessias Litorâneas e linha de navegação, sob a jurisdição
da Companhia.
c. Risel Combustíveis Ltda.
Refere-se aos contratos de fornecimento de óleo diesel marítimo para as embarcações que operam no
sistema de Travessias Litorâneas e linha de navegação, sob a jurisdição da Companhia.
d. Fenix Serviços Navais.
Refere–se substancialmente aos contratos, cujo objeto é a execução de serviços de reforma, modernização, translado e docagem de embarcações.
e. Duca Ltda.
Refere–se ao contrato, cujo objeto é a prestação de serviços de manutenção naval das embarcações
das Travessias Litorâneas e linha de navegação sob a jurisdição da Companhia.

01.01.2018

(12.560)
(3.816)
(82)
(197)
(1)
(2.836)
(3.710)
(118.148)
(42.453)
(60)
(2.372)
(1.168)
(7.243)
(194.646)

Adições

(12.506)
(4.526)
(113)
(298)
(1.804)
(4.987)
(86.107)
(34.717)
(60)
(2.011)
(770)
(6.179)
(154.078)

Baixas

(256)
(281)
(2)
(725)
(75)
(15.531)
(3.851)
(181)
(199)
(532)
(21.633)

458
1.007
4
101
403
240
1
2.214

(12.304)
(3.800)
(111)
(197)
(2.126)
(4.822)
(101.638)
(38.568)
(60)
(2.191)
(969)
(6.711)
(173.497)

2019

39.852
177.544

Depósitos
judiciais
12.593
43.150

30.344
208.757

Depósitos
judiciais
10.763
50.615

579.837

-

642.814

-

275.419

268.003

228.248

267.909

1.072.652

323.746

1.110.163

329.287

Provisão
Trabalhistas
Tributárias e previdenciárias
Cíveis
Desapropriações
Contratos de empreiteiras
(Medições/Atualização monetária
sobre contratos de empreiteiras) (a)

2018
Provisão

a) Depósitos judiciais por conta da alienação do imóvel denominado TIC-LESTE
Por conta do processo promovido por CONSTECCA CONSTRUÇÕES S/A, que tramita na 28ª Vara
Cível do Fórum João Mendes, em face da alienação da área denominado TIC-LESTE, em março de
2018, a Companhia recebeu um auto de penhora determinando que depositasse nos autos os valores
recebidos pela operação da venda até o limite de R$ 154.361.
Para fins de cumprimento da decisão judicial, os valores objeto do parcelamento por conta da alienação
acima citada passaram a ser depositados diretamente pelo comprador em conta judicial.
Outros credores da Companhia, judicialmente, solicitaram a penhora dos valores objeto da alienação.
Foi instaurado um concurso de credores nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pela Constecca Construções S/A, pois esses credores habilitaram seus créditos em referido concurso.
Em dezembro de 2018, a empresa GLP I Participações S.A, depositou judicialmente os valores para
findar o saldo devedor em aberto junto à DERSA, ocorrendo então a antecipação dos pagamentos.
Considerando que o Judiciário ainda não proferiu decisão acerca de qual credor receberá os valores
relativos à venda do imóvel denominado TIC-LESTE e, esse procedimento encontra-se no início, sendo
que as partes deverão apresentar suas manifestações, inclusive sobre os valores envolvidos, assim que
receberem determinação judicial para tanto.
Os valores superiores ao montante estabelecido no auto de penhora da ação promovida por Constecca
Construções S/A estão reconhecidos no ativo sob a rubrica de depósitos judiciais, até que haja definição
no âmbito do processo.
Movimentação dos Processos no Período
2019

10. Tributos a recolher
Imposto de Renda (a)
Contribuição Social
Outros tributos federais
Outros tributos municipais

Depreciação

2019
17.418
5.729
439
23.586

2018
17.418
6.279
6.626
887
31.210

A Companhia apura mensalmente o Imposto de Renda e a Contribuição Social, com base em balancete
de suspensão ou redução, em que são consideradas as adições/exclusões (temporárias ou permanentes) previstas na legislação vigente.
a. IRPJ exercício 2018
No exercício de 2019, a Companhia ingressou com a ação judicial n.º 5006992-36.2019.4.03.6100, perante a Justiça Federal de São Paulo, visando anular o débito de IRPJ competência dezembro de 2018,
em decorrência do reconhecimento do direito à imunidade recíproca.
Em 13/05/2019, foi deferido o pedido de tutela antecipada para determinar a penhora no rosto dos autos
da ação de cumprimento de sentença n.º 0016825-20.2017.8.26.0100, em trâmite perante a 28ª Vara
Cível do Foro Central de São Paulo do valor em discussão atualizado no valor de R$ 21.243.855,34.
Determinada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário diante da comprovação da penhora no
rosto dos autos do cumprimento de sentença.
Ato sequente, foi anexada petição, de 07/06/2019, onde a Procuradoria da Fazenda Nacional se manifesta no sentido de que, com fundamento na Portaria PGFN 502/2016, art. 2º, V, bem como nos citados
atos da petição, deixará de apresentar contestação na ação aqui relatada em virtude do reconhecimento
da imunidade tributária pleiteada pela Companhia.
Até a presente data o referido débito tributário encontra-se suspenso.
11. Passivos contingentes
A Companhia é parte integrante de ações judiciais e processos administrativos perante vários tribunais
e órgãos governamentais, decorrentes do curso normal de operações, envolvendo questões tributárias,
trabalhistas, aspectos civis, comerciais e outros assuntos.
A Administração, com base em informações de seus assessores jurídicos, análise das demandas judiciais pendentes e, quanto às ações trabalhistas, com base na experiência anterior referente às quantias
reivindicadas, constituiu provisão em montante considerado suficiente para cobrir as perdas potenciais
com as ações em curso, como segue:

Trabalhistas
Tributárias e previdenciárias
Cíveis
- Desapropriações
- Contratos de empreiteiras (Medições/Atualização monetária sobre
contratos de empreiteiras)
Sub - total
Desapropriações - Convênios
Total

Trabalhistas
Tributárias e previdenciárias
Cíveis
- Desapropriações
- Contratos de empreiteiras (Medições/Atualização monetária sobre
contratos de empreiteiras)
Sub - total
Desapropriações - Convênios
Total

1º.01.2019

Atualizações

30.344
208.757

10.386
16.351

(9)
(9.013)

(869)
(38.551)

Saldo
final
39.852
177.544

222.943

20.599

(29.527)

(88.648)

125.367

228.248

121.875

(47.705)

(26.999)

275.419

690.292

169.211

(86.254)

(155.067)

618.182

419.871
1.110.163

38.776
207.987

(4.177)
(90.431)

(155.067)

454.470
1.072.652

01.01.2018 Atualizações
29.831
3.348
190.191
25.993

2018
Acordos
(2.331)
(7.427)

Baixas
(504)
-

Saldo
30.344
208.757

-

222.943

Acordos

Baixas

206.465

19.005

(2.527)

217.491

216.821

(206.064)

-

228.248

643.978

265.167

(218.349)

(504)

690.292

383.279
1.027.257

36.592
301.759

(218.349)

(504)

419.871
1.110.163

As contingências tributárias e previdenciárias referem-se basicamente a processos relativos ao IPTU
e ISSQN.
As contingências de desapropriações referem-se às demandas judiciais para a discussão dos valores
das indenizações pagas nos processos de desapropriação de terrenos para a construção de rodovias
e consecução dos empreendimentos gerenciados pela DERSA. Para os processos pendentes de julgamento final, a Administração utilizou-se da estimativa dos valores, baseada em estudo técnico e histórico
dos valores indenizados.
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A partir do exercício de 2014, a Companhia efetuou uma mudança de prática contábil relativa ao reconhecimento das provisões passivas para contingências de desapropriações vinculadas aos Convênios,
sendo estas registradas apenas em contas patrimoniais.
As contingências com empreiteiras no montante de R$ 275.419 (R$ 228.248 em 2018) incluem, substancialmente, as discussões judiciais sobre a atualização e correção monetária decorrentes do reequilíbrio
financeiro dos contratos, ocorrido durante o Plano Real e vêm sendo atualizadas pelo INPC mais meio
por cento de juros de mora ao mês.
A movimentação no resultado da Companhia no montante líquido de R$ 14.144 é composta pela soma
das adições no valor de R$ 169.211, subtraindo as baixas no valor de R$ 155.067.
A Companhia possui outras contingências passivas relativas a questões tributárias e cíveis avaliadas
pelo departamento jurídico da Companhia como sendo de risco possível no montante estimado de R$
3.021.471, em 31 de dezembro de 2019 (R$ 2.467.217 em 2018), para os quais nenhuma provisão foi
constituída tendo em vista que as práticas contábeis adotadas no Brasil não requerem sua contabilização.
A Companhia prestou garantias aos seus credores, cujos montantes em 31 de dezembro de 2019 eram
de R$ 72.144 (R$ 75.390 em 2018), conforme segue abaixo:
2019
2018
Imóveis
59.554
61.445
Bens móveis
2.756
2.633
9.834
11.312
Embarcações
72.144
75.390
12. Benefícios a empregados
A Administração da Companhia adota a política contábil de reconhecimento dos programas de benefícios pós-emprego, avaliada pelo método da Unidade de Crédito Projetada, de acordo com as orientações CPC-33 (R1) do Comitê de Pronunciamentos Contábeis.
A Companhia disponibiliza aos seus colaboradores, ex-colaboradores e dependentes benefício de assistência médico-hospitalar contratado através do Grupo NotreDame Intermédica, devidamente habilitado
para este fim pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. A legislação específica e vigente
sobre os beneficiários de planos médicos (Lei n.º 9.656/98) prevê possível continuidade no plano de
assistência à saúde no período pós-emprego desde que, durante o período laboral, o empregado tenha
contribuído para o custeio do plano. Esta vinculação é vitalícia quando o empregado se aposentar pela
Companhia e, concomitantemente, tiver contribuído ao plano por no mínimo dez anos, ou temporária
– para os casos de desligamento ou aposentadoria com período de contribuição menor que 10 anos.
Os planos médicos disponibilizados possuem uma tabela de contribuições em regime de pré-pagamento, enquanto os custos são variáveis em função da sinistralidade corrente, denotando eventuais
subsídios, instáveis e periódicos, entre as populações ativas e aqueles que estiverem no período pós
-emprego com direito ao benefício vitalício. Sendo assim, há subsídio indireto em favor dos aposentados
e seus dependentes, uma vez que a DERSA assume parte dos custos dos prêmios médios dos ativos.
Segundo a norma CPC-33 (R1) do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, a Companhia deve reconhecer essa obrigação indireta, para tanto, baseando-se em avaliação atuarial específica e independente.
A avaliação, realizada pela empresa Assistants Ltda., habilitada junto IBA – Instituto Brasileiro de Atuária sob n.º CIBA-68, adotou o Método da Unidade de Crédito Projetada – UCP, utilizando as seguintes
premissas:
Hipóteses atuariais e financeiras

2019

2018

3,03%
3,66%
N.A.
2%
3%
N.A.
N.A.
N.A.

4,71%
3,96%
N.A.
2%
3%
N.A.
N.A.
N.A.

12,05% a.a.
AT-2000
80%
4 anos
60 anos

9,47% a.a.
AT-2000
80%
4 anos
60 anos

Hipóteses econômicas
Taxa anual de juro atuarial real
Taxa anual de inflação projetada
Taxa esperada de retorno nos ativos
Taxa anual real de evolução salarial
Taxa anual real de evolução custos médicos até 59 anos
Taxa anual real de evolução custos médicos após 59 anos
Taxa real de evolução de benefícios
Taxa real de evolução de benefícios do regime geral
Fator de capacidade (benefícios e salários)
Hipóteses atuariais
Taxa de rotatividade
Tábua de mortalidade de ativos e inativos
% de casados na data de aposentadoria
Diferença de idade entre titular e cônjuge - Inativos
Idade de Aposentadoria

Os resultados apurados, para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018, com base
nas hipóteses e considerações descritas anteriormente, foram os seguintes:
Planos de benefícios pós emprego
Alterações nas Obrigações
Obrigações com Benefícios Projetados no Início do Exercício
Custo do serviço
Custo dos juros
Benefícios pagos/adiantados
(Ganhos) ou perdas atuariais
Obrigações atuariais no final do exercício
Alterações nos ativos financeiros
Valor dos ativos no início do exercício
Retorno investimentos
Contribuições arrecadadas
Benefícios pagos
Ganhos/(perdas) atuariais
Valor dos Ativos Financeiros no final do Exercício
Obrigação Líquida no Final do Exercício
Reconciliação do passivo atuarial líquido
Movimentação do passivo líquido
Passivo/(ativo) atuarial líquido no início do Exercício (a)
(Ganho)/perda a ser reconhecido em ORA (b)
Despesa/(receita) já reconhecida durante o exercício (c) = (d) + (e) + (f) + (g)
Custo do serviço corrente (d)
(-) Contribuições de participantes (e)
Juros sobre a obrigação atuarial (f)
(-) Rendimento esperado sobre os investimentos (g)
(-) Contribuições normais do patrocinador (h)
Passivo atuarial líquido no final do exercício (i) = (a) + (b) + (c) + (h)

2019

2018

24.203
249
2.181
4.301
30.934

23.156
630
2.283
(1.866)
24.203

-

-

30.934

24.203
31/12/2019
24.203
4.301
2.430
249
2.181
30.934

Para o Exercício de 2019 foram projetados os seguintes valores de agregação à obrigação acima:
CUSTO PERIÓDICO - Projeção para 2020
Custo do serviço corrente
Custo líquido de juros sobre as obrigações atuariais
(-) Contribuições de participantes
(-) Benefícios pagos no ano
(-) Rentabilidade líquida sobre os ativos financeiros
Outros
TOTAL

EM R$
201
2.148
1.325
3.674

13. Adiantamento para futuro aumento de capital
Os Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital - AFACs, não foram convertidos em subscrições
de ações até a presente data e, por isso, não estão classificados no patrimônio líquido da Companhia,
estando registrados nas demonstrações contábeis como passivo não circulante, constituindo créditos
do Estado de São Paulo para futura definição, sendo que a posição em 31 de dezembro de 2019 é de
R$ 215.028 (R$ 201.041 em 2018).
14. Partes relacionadas
As operações e saldos com partes relacionadas compreendem aquelas já divulgadas nas notas explicativas e compreendem as seguintes partes: o Governo do Estado de São Paulo, seu principal acionista,
e seus demais agentes conforme abaixo:

A Secretaria Estadual de Logística e Transportes, o Departamento de Estradas de Rodagem – DER e a
Fazenda do Estado de São Paulo, vide notas explicativas n.º 7 (a), (b), (c), (d), (e), (f) e (g).
Nos Convênios, todos os recursos financeiros são utilizados exclusivamente no empreendimento vinculado ao instrumento, inclusive no caso de ganho através de aplicação financeira o montante auferido é
totalmente destinado ao empreendimento.
Remuneração dos Administradores
A política de remuneração dos administradores é estabelecida de acordo com diretrizes do Governo do
Estado de São Paulo, por meio do Parecer CODEC (Conselho de Defesa dos Capitais do Estado) n.º
057/2003 e Deliberação CODEC n.º 1, de 16/03/2018.
A remuneração dos executivos está limitada à remuneração do Governador do Estado. A remuneração
do Conselho de Administração e Conselho Fiscal corresponde a 30% e 20%, respectivamente, da remuneração dos Diretores, condicionada à participação de no mínimo uma reunião mensal, no caso de
Conselheiro Fiscal.
O objetivo da política de remuneração é estabelecer um modelo de gestão privada, com o fim de incentivar a manutenção em seus quadros e recrutar profissionais dotados de competência, experiência e
motivação, considerando-se o grau de eficiência atualmente exigido pela Companhia.
Além da remuneração mensal, os membros da Diretoria Executiva recebem gratificação anual, equivalente a um honorário mensal, calculada sobre uma base pró rata temporis, no mês de dezembro de cada
ano. A finalidade dessa gratificação é estabelecer uma similaridade com o décimo terceiro salário do
regime trabalhista dos empregados da Companhia.
Os Diretores Executivos recebem também alguns benefícios como assistência médica, descanso anual,
com característica de licença remunerada, pelo período de 30 (trinta) dias corridos, com pagamento de
adicional correspondente a 1/3 (um terço) dos honorários mensais.
No exercício de 2019 não houve pagamento de remuneração para qualquer membro do Conselho de
Administração, da Diretoria Executiva ou do Conselho Fiscal por qualquer razão que não a função que
ocupam.
Os dados relativos à remuneração dos administradores da DERSA podem ser consultados nos termos
da legislação vigente, em todos os seus detalhes, cifras e quadros, no Portal da Transparência do Governo do Estado de São Paulo: www.transparencia.sp.gov.br.
As remunerações dos Administradores referem-se às obrigações de curto prazo e podem ser assim
demonstradas:
Honorários da Diretoria Executiva
Honorários do Conselho de Administração
Honorários do Conselho Fiscal
Encargos e Benefícios a Diretores e Conselheiros
Remuneração dos Administradores

2019
1.057
743
217
779
2.796

2018
1.116
600
199
857
2.772

15. Patrimônio líquido
a. Capital Social
O capital social autorizado, conforme Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 03 de junho de
2008, é de R$ 22.067.886 (vinte e dois bilhões, sessenta e sete milhões, oitocentos e oitenta e seis mil
reais).
O montante integralizado até 31 de dezembro de 2019 é de R$ 1.862.659.
No exercício de 2018, em conformidade com o artigo n.º 12 da Lei Federal n.º 6.404/76, a Companhia
efetuou um grupamento de ações.
A posição acionária no capital da Companhia é como segue:
2019
Acionistas
N.º de ações*
%
Fazenda do Estado de São Paulo
1.432.148.153 99,999999
Cia. de Seguros do Estado de SP
7
0,000001
1
0,000000
Cia. de Desenv. Agrícola do Est. SP
1.432.148.161
100

2018
N.º de ações (Mil)
1.432.148.153
7
1
1.432.148.161

%
99,999999
0,000001
0,000000
100

* Em 2019 e 2018 os montantes estão sendo apresentados em quantidade unitária.
b. Reserva legal
Será constituída à razão de 5% do lucro líquido apurado em cada exercício social, nos termos do artigo
n.º 193 da Lei n.º 6.404/76, até o limite de 20% do capital social. Considerando os montantes de prejuízos acumulados, em 2018, esta reserva não foi constituída.
16. Instrumentos financeiros
Os valores contábeis informados no balanço patrimonial não diferem significativamente dos valores de
mercado em virtude da natureza e prazo de vencimento desses instrumentos.
A Companhia não efetuou aplicações de caráter especulativo, em derivativos ou quaisquer outros ativos
de risco.
A Companhia mantém operações com instrumentos financeiros. A administração desses instrumentos é
efetuada por meio de estratégia operacional e controles internos visando assegurar liquidez, segurança
e rentabilidade. Os resultados obtidos com estas operações estão de acordo com as práticas adotadas
pela Administração da Companhia.
A administração dos riscos associados a estas operações é realizada por meio da aplicação de práticas definidas pela Administração e inclui o monitoramento dos níveis de exposição de cada risco de
mercado, previsão de fluxo de caixa futuros. Essas práticas determinam também que a atualização das
informações em sistemas operacionais, assim como a informação e operacionalização das transações
junto com as contrapartes sejam feitas.
a. Valor de mercado dos instrumentos financeiros – Valor Justo
Valor justo é o montante pelo qual um ativo poderia ser trocado, ou um passivo liquidado, entre partes
com conhecimento do negócio e interesse em realizá-lo, em uma transação em que não há favorecidos.
O conceito de valor justo trata de inúmeras variações sobre métricas utilizadas com o objetivo de mensurar um montante em valor confiável.
O uso de diferentes metodologias de mercado pode ter um efeito material nos valores de realização
estimados. As operações com instrumentos financeiros estão apresentadas no balanço pelo seu valor
contábil que equivale ao seu valor justo nas rubricas de caixa e equivalente de caixa, clientes, adiantamento a funcionários, créditos com órgãos do governo, depósitos judiciais, fornecedores e dívidas junto
a órgãos do governo.
Ativos financeiros
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber
Outros créditos
Não Circulante
Créditos com órgãos do Governo
Depósitos judiciais
Outras contas a receber
Passivos financeiros
Circulante
Fornecedores
Outras contas a pagar

Valor justo
31/12/2019
31/12/2018

Valor Contábil
31/12/2019
31/12/2018

80.585
3.682
657

115.264
2.719
956

80.585
3.682
657

115.264
2.719
956

1.918.289
323.746
56

2.060.537
329.287
7.185

1.918.289
323.746
56

2.060.537
329.287
7.185

Valor justo
31/12/2019
31/12/2018
29.096
28.115

62.968
1.866

Valor Contábil
31/12/2019
31/12/2018
29.096
28.115

62.968
1.866

Hierarquia de valor justo
A hierarquização dos instrumentos financeiros através do valor justo regula a necessidade de informações mais consistentes e atualizadas com o contexto externo à Companhia. São exigidos como forma
de mensuração para o valor justo dos instrumentos da Companhia.
• Nível 1 – preços negociados em mercados ativos para ativos ou passivos idênticos;
• Nível 2 – diferentes dos preços negociados em mercados ativos incluídos no Nível 1 que são observáveis para o ativo ou passivo, direta ou indiretamente; e
• Nível 3 – para o ativo ou passivo que são baseados em variáveis não observáveis no mercado. São
geralmente obtidas internamente ou em outras fontes não consideradas no mercado.
A metodologia aplicada na segregação por níveis para o valor justo dos instrumentos financeiros da
Companhia foi baseada em uma análise individual buscando no mercado operações similares às contratadas e observadas. Os critérios para comparabilidade foram estruturados levando em consideração
prazos, valores, carência, indexadores e mercado atuantes. Quanto mais simples e fácil o acesso à
informação comparativa mais ativo é o mercado, quanto mais restrita a informação, mais restrito é o
mercado para mensuração do instrumento.
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Mensuração do valor justo
Mercados Similares
2019
Nível 2

Ativos financeiros
Circulante
Outros investimentos

79.600
79.600

21. Resultado financeiro
Despesas Financeiras
Juros líquidos sobre obrigação atuarial - nota n.º 12
Juros s/ recolhimento CSLL exercício 2018
Demais juros

79.600
79.600
2019

Ativos financeiros
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber
Outros créditos
Não Circulante
Créditos com órgãos do Governo
Depósitos judiciais
Outras contas a receber

Passivos financeiros
Circulante
Fornecedores
Outras contas a pagar

Empréstimos
e recebíveis

Valor justo
através do
resultado

Mantidos até
o vencimento

Total

985
3.682
657

79.600
-

-

80.585
3.682
657

1.918.289
56

-

323.746
-

1.918.289
323.746
56

29.096
28.115

-

-

29.096
28.115

Empréstimos
e recebíveis

Valor justo
através do
resultado

Mantidos até
o vencimento

Total

1.518
2.719
956

113.746
-

-

115.264
2.719
956

2.060.537
7.185

-

329.287
-

2.060.537
329.287
7.185

-

-

62.968
1.866

Outros ao
custo amortizado

2018
Ativos financeiros
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber
Outros créditos
Não Circulante
Créditos com órgãos do Governo
Depósitos judiciais
Outras contas a receber

Passivos financeiros
Circulante
Fornecedores
Outras contas a pagar

Outros ao
custo amortizado
62.968
1.866

b. Operações com instrumentos financeiros derivativos
Não houve operações de instrumentos financeiros derivativos nos exercícios apresentados.
c. Análise de Sensibilidade
Em atendimento às exigências requeridas, a Administração da Companhia realizou a análise de sensibilidade para cada tipo de risco de mercado, considerado relevante por ela, aos quais a DERSA está
exposta considerando as condições em 31 de dezembro de 2019, tendo sido os seguintes Cenários: i)
Cenário I: Situação provável. Foi considerada como premissa a taxa CDI publicada em 31 de dezembro
de 2019 (6,39%) ii) Cenário II: Situação possível. Foi considerada como premissa, a elevação de 25%
na deterioração das variáveis de risco de mercado apresentadas no cenário provável; e iii) Cenário III:
Situação remota. Foi considerada como premissa a elevação de 50% na deterioração das variáveis de
risco de mercado apresentas no cenário provável.
O quadro a seguir apresenta a maior perda esperada para cada cenário:
Risco
FIF TESOURO R$ 79.600

Instrumento
Fundo de renda
fixa

Cenário I
6,39% R$ 5.086

Cenário II
4,79 % R$ 3.813

Cenário III
3,20% R$ 2.547

O quadro a seguir apresenta o maior ganho esperado para cada cenário:
Risco
FIF TESOURO R$ 113.746

Instrumento
Fundo de renda
fixa

Cenário I
6,39% R$ 5.086

Cenário II
7,99 % R$ 6.360

Cenário III
9,59% R$ 7.634

A análise de sensibilidade apresentada acima considera mudanças com relação às variáveis de riscos
assumidas, mantendo constantes as demais.
17. Cobertura de seguros
A Companhia adota a política de contratar cobertura de seguros para os bens sujeitos a riscos por
montantes considerados suficientes para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de sua
atividade.
Atualmente, a Companhia possui também um seguro de cobertura secundária da modalidade de responsabilidade civil de diretores e administradores.
As premissas de riscos adotadas, dadas a sua natureza, não fazem parte do escopo de uma auditoria
das demonstrações contábeis, consequentemente, não foram analisadas pelos nossos auditores independentes.
Em 31 de dezembro de 2019, a cobertura de seguros contra riscos operacionais era composta por: R$
39.799 (trinta e nove milhões, setecentos e noventa e nove mil) para danos materiais e R$ 30.000 (trinta
milhões de reais) para responsabilidade civil de diretores e administradores.
18. Receita operacional líquida
Arrecadação de pedágios
Prestação de serviços
Outras receitas

2019
71.900
671
2.780

2018
75.692
49
2.768

(-) Deduções – Impostos sobre receita

(2.517)

(4.053)

72.834

74.456

2019
(44.361)
(74.878)
(2.796)
(255)
81.148

2018
(31.354)
(66.837)
(2.772)
(290)
67.692

(41.142)

(33.561)

2019

2018

1.293
1.293

61
405.008
405.069

(205)
(205)
1.088

(36)
(28.914)
(28.950)
376.119

19. Despesas operacionais
Gerais e administrativas
Pessoal
Remuneração dos administradores – nota n.º 14
Manutenção
Ressarc. despesas incorridas Convênios – nota 7 (e)

20. Outras (despesas) e receitas
Outras receitas
Outras receitas
Alienação de terrenos
Outras despesas
Outras despesas
Baixa de terrenos

Receitas financeiras
Juros
Variações monetárias ativas
Juros - alienação de terrenos

2019

2018

(2.181)
(1.445)
(85)
(3.711)

(2.283)
(186)
(2.469)

1.138
412
1.550
(2.161)

1.276
1.399
30.789
33.464
30.995

22. Prejuízos fiscais a compensar
Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia possuía saldos de prejuízos fiscais a compensar e base
negativa da Contribuição Social:
R$
6.316.330
(197.454)
6.513.784
6.815.231
(197.453)
7.012.684

Prejuízos fiscais - saldo em 31.12.2018
(+) prejuízo fiscal – 2019
a. Prejuízos fiscais - saldo em 31.12.2019
Base negativa de Contribuição Social – saldo em 31.12.2018
(+) base negativa de Contribuição Social – 2019
b. Base negativa de Contribuição Social – saldo em 31.12.2019

Não foram constituídos os respectivos créditos tributários diferidos, pois os estudos da Companhia,
orçamento e fluxos de caixa, não apresentam expectativas de lucro tributável futuro.
Considerando que no exercício findo em 31 de dezembro de 2018, as bases de cálculo para fins de
Imposto de Renda e Contribuição Social foram positivas, para fins de apuração dos referidos tributos
foram efetuadas as compensações dos prejuízos fiscais de Imposto de Renda e da Base Negativa da
Contribuição Social, limitada à base de 30% dos lucros tributáveis anuais, gerados a partir do exercício
de 1995, sem prazo de prescrição. A provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social foi constituída como segue:
IRPJ / CSLL
Resultado Contábil antes do IRPJ e CSLL
(+) Adições
(-) Exclusões
Base de cálculo
Compensações – nota explicativa n.º 22
IRPJ Devido (15%)
Adicional do IRPJ (10%)
Imposto de Renda Corrente
Contribuição Social Corrente (9%)
CSLL liquidada em 2019
Saldo a pagar

2018
53.028
265.497
(218.854)
99.671
(29.901)
10.465
6.953
17.418
6.279
(6.279)
-

23. Operação Lava Jato “Pedra no Caminho”
Em junho de 2018, foi deflagrada a operação denominada “Pedra no Caminho” vinculada a Operação
Lava Jato em São Paulo, a qual tem envolvido empresas contratadas, ex-funcionários e ex-diretores
da Companhia, que vem colaborando com todos os requerimentos formulados pelo Ministério Público
Federal e pela Polícia Federal no âmbito da investigação, em todas as Fases deflagradas pela Operação
Lava Jato.
Ressalta-se que a Companhia não faz parte do processo investigatório que, inclusive, é protegido por
segredo de justiça. Em paralelo ao andamento destes processos, a Companhia, por conta própria, instaurou procedimentos internos e, também, contratou empresa especializada com o intuído de apurar
eventuais prejuízos nas execuções das obras objeto daquela operação, bem como determinou o afastamento dos funcionários envolvidos.
Por tratar-se de investigação em segredo de justiça, o resultado do levantamento realizado pela empresa contratada e pela auditoria interna foram entregues ao Ministério Público Federal, para que este tome
as medidas cabíveis.
A Companhia tem colaborado com o trabalho desenvolvido pelos órgãos de controle, tendo firmado
entendimentos com a Procuradoria Geral do Estado de São Paulo para que, na eventualidade de constatação de perdas, sejam apurados responsabilidades e ressarcimento de danos, visando recompor
prejuízos.
No exercício de 2019, foram concluídos os trabalhos de auditoria da FIPE – Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, auditoria externa contratada pela DERSA, que consistiu em analisar o cumprimento
das condições legais e contratuais estabelecidas entre a DERSA e as empreiteiras contratadas para
execução das obras brutas do Rodoanel Mario Covas - Trecho Norte, averiguando os aspectos de cunho
jurídico, econômico-financeiro e de engenharia.
O resultado na íntegra dessa auditoria foi disponibilizado à Secretaria de Logística e Transportes que
disponibilizou o documento aos diversos agentes de controle, inclusive a Força Tarefa da Operação
Lava Jato.
Abaixo, seguem alguns itens das conclusões:
Jurídico
Constatado que o procedimento licitatório foi realizado de forma regular, seguindo as normas do BID –
Banco Interamericano de Desenvolvimento.
Econômico-financeiro
As análises marginais dos Termo Aditivos Modificativos não indicaram divergências quanto às regras
contratuais de alocação de risco, às aritméticas empregadas e ao racional financeiro empregado na
quantificação dos efeitos no equilíbrio econômico-financeiro contratual.
Engenharia
• Foi verificada a dificuldade da Contratante em liberar frentes de serviço, o que acarretou uma série de
atrasos na execução das obras.
• Foram encontradas irregularidades nas composições de preços novos, uma vez que alguns serviços
considerados novos eram previstos inicialmente.
• Foram identificadas uma certa quantidade de estornos de valores de serviços pagos que corroboram
com indícios de adiantamentos financeiros.
Procedemos as auditorias internas e todos esses documentos foram disponibilizados à CGA – Corregedoria Geral da Administração, para a instauração dos procedimentos necessários.
Ainda em 2019, a Secretaria de Logística e Transportes contratou o IPT - Instituto de Pesquisas Tecnológicas, para auditoria técnica da situação da engenharia das obras do Rodoanel Mario Covas - Trecho
Norte, cujo relatório dará suporte ao novo processo licitatório.
É entendimento da Administração que a “Operação Lava Jato” não trouxe impactos patrimoniais às
demonstrações contábeis da Companhia findas em 31 de dezembro de 2019, entretanto, com as rescisões contratuais e paralisação das obras do Empreendimento Rodoanel Mario Covas – Trecho Norte, as
construtoras ingressaram com procedimento arbitral cuja as expectativas de perdas para risco processuais classificadas com o grau de perda possível em 31 de dezembro de 2019, sofreram um crescimento
significativo conforme nota explicativa n.º 11.
24. Eventos Subsequentes
Conforme OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SNC/SEP/n.º 02/2020, de 10 de março de 2020, a Administração
procedeu as análises de possíveis impactos do COVID- 19 em suas operações e nas demonstrações
contábeis, não tendo identificado situações que ensejem riscos relacionados com sua continuidade e/ou
às estimativas contábeis que devessem ser divulgadas como eventos subsequentes.
O Governo do Estado de São Paulo criou um site específico para orientar a população sobre o tema e
enfrentar a disseminação de fake news: www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus. Nele, é possível encontrar
explicações gerais e materiais para download, incluindo um Guia de Prevenção e uma relação de dúvidas frequentes, além de cartazes, vídeos e áudios de entrevistas com especialistas.
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
PARECER DO CONSELHO FISCAL

PARECER DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

No exercício da competência que lhes atribui o artigo 163 da Lei Federal n.º 6.404, de 15 de dezembro
de 1976, os signatários, membros do Conselho Fiscal da DERSA - Desenvolvimento Rodoviário S/A,
considerando que durante o transcurso das reuniões ordinárias realizadas em 2019, o Colegiado
examinou e analisou os balancetes e demonstrativos financeiros elaborados pela Companhia, assim como os dados, informações e esclarecimentos relacionados com os atos de gestão praticados
por sua Diretoria, com fundamento nos resultados expressos nas Demonstrações Financeiras e nas
demais peças que as acompanham, inclusive no Relatório da Administração e, sobretudo, no que
contém o pronunciamento dos Auditores Independentes, são de parecer que o Balanço Geral e seus
anexos, relativos ao exercício de 2019, estão em condições de serem submetidos à apreciação da
Assembleia Geral de Acionistas.

Os membros do Conselho de Administração da DERSA - Desenvolvimento Rodoviário S/A, no exercício da competência que lhes atribui o artigo 142 da Lei Federal n.º 6.404, de 15 de dezembro de
1976 e o artigo 13, inciso III do Estatuto Social da Companhia, tomaram conhecimento do Relatório
da Administração e das Contas da Diretoria referentes ao exercício anual de 2019 e, fundamentandose no Parecer dos Auditores Independentes e no Parecer do Conselho Fiscal, deliberaram que as
referidas peças estão formalmente em condições de serem submetidas à apreciação da Assembleia
Geral de Acionistas da Sociedade.

São Paulo, 25 de março de 2020.
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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Aos
Acionistas e Administradores
DERSA – Desenvolvimento Rodoviário S/A
São Paulo – SP
Opinião
Examinamos as demonstrações contábeis da DERSA – Desenvolvimento Rodoviário S.A. (“Companhia”), que compreendem o balanço
patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa
data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o
resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a
posição patrimonial e financeira da DERSA – Desenvolvimento Rodoviário S.A. em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de suas
operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa
data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras
e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações
contábeis”. Somos independentes em relação à Companhia, de
acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de
Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas
pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada
para fundamentar nossa opinião.
Dissolução, liquidação e extinção da Companhia
Conforme Nota Explicativa n.º 1 às demonstrações contábeis, em 13
de setembro de 2019 foi promulgada a Lei Estadual n.º 17.148/2019,
a qual autoriza o Poder Executivo a adotar as providências necessárias à dissolução, liquidação e extinção da Companhia, nos termos
da Lei Federal n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Em paralelo
à este assunto, a Companhia vem apresentando prejuízos operacionais recorrentes, tendo capital circulante líquido negativo e prejuízos
acumulados, que causam dúvidas substanciais a respeito de sua capacidade de manter a continuidade operacional sem a dependência
do Estado. Assim, sua continuidade depende do apoio financeiro de
sua controladora, o Estado, bem como das definições a serem realizadas pelo Poder Executivo. As demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2019 foram preparadas pela administração no pressuposto da continuidade normal de suas atividades
e não incluem nenhum ajuste relativo à realização e classificação
dos valores de ativos ou aos valores e à classificação de passivos
que seriam requeridos na hipótese de virem a ser descontinuadas
as atividades da Companhia. Nossa opinião não está ressalvada em
relação a esse assunto.
Ênfase
Investigações conduzidas pelo Ministério Público Federal e outras autoridades públicas
Conforme nota explicativa n.º 23 às demonstrações contábeis, encontram-se em andamento investigações e outros procedimentos legais conduzidos pelo Ministério Público Federal e outras autoridades
públicas, no contexto da denominada “Operação Lava Jato”. As referidas investigações envolvem empresas prestadoras de serviços,
ex-executivos e ex-funcionários da Companhia. Dentro desse contexto, foram apontadas inconsistências nas obras da Companhia. A
Administração neste momento entende que possíveis efeitos dessas inconsistências não afetarão a Companhia, uma vez que nele
não foram relatados quaisquer ilícitos ou delitos que tenham sido
praticados em seu benefício. A Companhia procedeu à contratação
de empresa especializada para avaliação econômica, jurídica e de
engenharia para avaliação da conformidade das obras de implantação dos seis lotes do Trecho Norte do Rodoanel Mario Covas para

os contratos com empreiteiras vencedoras da licitação, os quais são
objetos das investigações, tendo sua auditoria interna como planejamento de trabalho durante o exercício de 2018 e 2019 o mesmo
escopo. Os resultados apurados pela empresa especializada estão
mencionados naquela nota explicativa, não tendo sido identificadas
inconsistências nos procedimentos jurídicos e financeiros adotados
pela Companhia, apontando questionamentos relacionados com
procedimentos de engrenharia no tocante a gestão de serviços,
acarretando atrasos na obra e irregularidades na composição de novos preços em função da falta de previsão orçamentária. O relatório
foi encaminhado para os agentes de controles, incluindo a Força
Tarefa da Operação Lava Jato. Durante o exercício de 2019 a Companhia realizou a rescisão contratual com as empresas prestadoras
de serviços envolvidas nas investigações, bem como a paralisação
da respectiva obra.
A assessoria jurídica da Companhia informou não ter havido desfecho desta investigação, estando ainda em curso e tramitando em
segredo de justiça. Além disso, há incertezas quanto ao seu desfecho final e, por isso, não foram consideradas nas demonstrações
contábeis quaisquer impactos desse processo. Nossa opinião não
está ressalvada em função desse assunto.
Outros assuntos
Demonstrações do Valor Adicionado
A Demonstração do Valor Adicionado (DVA) referente ao exercício
findo em 31 de dezembro de 2019, elaborada sob a responsabilidade da administração da Companhia e apresentada como informação
suplementar, foi submetida a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações contábeis da
Companhia. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essa
demonstração está conciliada com as demonstrações contábeis e
registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento
Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa
opinião, essa demonstração do valor adicionado foi adequadamente
elaborada, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios
definidos nesse Pronunciamento Técnico e é consistente em relação às demonstrações contábeis tomadas em conjunto.
Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor
A administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração.
Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o
Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de
conclusão de auditoria sobre esse relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa
responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê
-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento
obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de
forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos
que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos
requeridos a comunicar esse fato.
Responsabilidades da Administração e da governança pelas
demonstrações contábeis
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente
se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar
operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados
com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na
elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou
não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento
das operações.

Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com
responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das
demonstrações contábeis.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável
é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais
de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes
existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro
e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as
decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas
demonstrações contábeis.
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além
disso:
• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas
demonstrações contábeis, independentemente se causada por
fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de
auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião.
O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode
envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação,
omissão ou representações falsas intencionais.
• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a
auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos
opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia.
• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações
feitas pela administração.
• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da
base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em
relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional
da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante,
devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as
respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir
modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de
auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou
condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter
em continuidade operacional.
• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e
os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação
adequada.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito,
entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria
e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais
deficiências significativas nos controles internos que identificamos
durante nossos trabalhos.
São Paulo, 10 de março de 2020.
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