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RELATÓRIO DA DIRETORIA 2016
PLANO DE ESTRUTURAÇÃO DO TRANSPORTE METROPOLITANO 
POR ÔNIBUS 
Obras e projetos em andamento:
Corredor Metropolitano Itapevi – São Paulo 
O traçado do Corredor Metropolitano Itapevi - São Paulo, de 23,6 km, co-
meça junto à  Estação Itapevi, da CPTM,  passando por Jandira, Barueri, 
Carapicuíba, Osasco e São Paulo, onde futuramente será integrado com os 
ônibus municipais de São Paulo no Terminal Amador Bueno (Vila Yara). O 
projeto foi dividido nos seguintes trechos: 
Trecho Itapevi – Jandira (5 km) -  Inclui a construção da Estação de Trans-
ferência Itapevi, sete estações de embarque e desembarque, viaduto sobre 
a Rua Ameríndia e passarela sobre a via férrea. Em 2016 a EMTU/SP deu 
continuidade às obras no viário e nas estações com mais de 50% dos tra-
balhos executados no trecho.  Esta ligação será entregue em 2017 e o in-
vestimento nesta ligação é de R$ 49,5 milhões. 
Trecho Jandira – Terminal Carapicuíba (8,8 km) – as obras neste trecho 
avançaram em 2016 e incluem a construção do Terminal Carapicuíba, da 
Estação de Transferência de Barueri e nove estações de embarque e de-
sembarque. Neste ano teve início a construção da Estação e do Terminal 
Carapicuíba. No viário, mais de 90% dos trabalhos foram executados. Para 
cumprir os novos parâmetros definidos pelo TCE, que inviabilizaram o adi-
tamento do contrato com o Consórcio EQUIPAV/EMPO (vencimento em 
janeiro de 2017), nova licitação será feita para a continuidade das obras. A 
publicação do edital e assinatura de novo contrato com o vencedor do cer-
tame estão previstas para em 2017. O período do contrato será de 12 me-
ses e o valor estimado é de R$ 103,3 milhões.  
Trecho Terminal Carapicuíba – Osasco km 21 (2,2 km) – Nesta ligação 
serão construídos o Terminal Osasco km 21, duas estações de embarque 
e desembarque, viaduto Carapicuíba e alças de acesso. Em 2016 a EMTU/
SP deu continuidade às obras com mais de 50% dos trabalhos terminados, 
envolvendo o viário e o Terminal km 21. O valor do empreendimento é de 
R$ 95,2 milhões. 
Trecho Km21 Osasco – Terminal Vila Yara - Osasco - (7,6 km) Está pre-
vista a reforma e ampliação do Terminal Amador Aguiar (Vila Yara) e cons-
trução de 10 estações de embarque e desembarque. Os projetos básico e 
executivo foram concluídos, viabilizando a publicação do edital de contrata-
ção de obras. 
BRT Metropolitano Perimetral Leste (Jacu Pêssego) 
Este BRT terá 26,7 km de extensão. Contará com faixas exclusivas para 
ônibus com ultrapassagem nas 17 estações de embarque e desembarque, 
oito passarelas e integração com a CPTM na futura a Estação de Transfe-
rência Dom Bosco. O projeto foi dividido em três trechos: 
O Projeto Básico do Trecho 1, de 1,9 km de extensão, entre a Av. Monteiro 
Lobato e Av. Santos Dumont, em Guarulhos,  tem conclusão prevista para 
março de 2017. Está pronto o Projeto Básico dos 5,8 km restantes que 
abrangem a ligação da Av. Hugo Fumagali até divisa com São Paulo e inclui 
a ampliação do Terminal Metropolitano CECAP.
O Trecho 2, na Av. Jacu Pêssego, a partir do limite dos municípios de Gua-
rulhos e São Paulo, com  14,4 km de extensão, está com o Projeto Básico 
e estudos de desapropriação concluídos. A Licença Ambiental Prévia tam-
bém já foi emitida pela Cetesb. A contratação do projeto Executivo está 
prevista para 2017. A construção do Trecho 3, de 4,6 km, na Av. Ragueb  
Chohfi, aguarda nova etapa do empreendimento da Linha 15 do Monotrilho 
e projeto de construção de corredor pela SPTrans. O Projeto Funcional de 
ampliação e readequação do Terminal Metropolitano São Mateus e inter-
venções na região da Praça Felisberto Fernandes foi concluído pela EMTU/
SP. A contratação do Projeto Básico está prevista para 2017.
A demanda estimada para esse BRT é de 175 mil passageiros/dia e o in-
vestimento previsto para o trecho prioritário (Trecho 2) é de R$ 280 milhões.
BRT Metropolitano Cajamar – Santana de Parnaíba - Barueri 
Terá 28,3km de extensão onde está prevista a construção de três terminais 
de integração: Polvilho, em Cajamar, um novo terminal em Santana de Par-
naíba e Terminal Antonio João, em Barueri, junto à estação da CPTM, além 
da implantação de 33 estações de embarque e desembarque, 11,3 km de 
ciclovia e uma ponte de transposição sobre o Rio Tietê em Santana de 
Parnaíba. A previsão é de que o empreendimento de cerca de R$ 250 mi-
lhões atenda cerca de 60 mil passageiros por dia. 
O projeto funcional do primeiro trecho que liga Cajamar a Santana de Par-
naíba, de aproximadamente  12 km de extensão, foi concluído.  O segundo 
trecho entre Santana de Parnaíba e Barueri encontra-se em fase de conso-
lidação do traçado e desenvolvimento dos projetos.
BRT Metropolitano Perimetral Alto Tietê (Arujá – Ferraz de Vasconcelos) 
Terá 20,2 km de extensão ligando Arujá a Ferraz de Vasconcelos, passando 
por Itaquaquecetuba e Poá.  Serão construídos os Terminais Metropolita-
nos Arujá e Ferraz de Vasconcelos, junto à estação da CPTM, além da re-
forma do Terminal Cidade Kemel, em Poá.  Serão implantadas 25 estações 
de embarque e desembarque; as Estações de Transferência Estrada do 
Corredor e Monte Belo; um viaduto em Arujá e outro em Ferraz de Vascon-
celos; mais a abertura de 0,8 Km de viário novo. O Projeto Básico foi con-
cluído em dezembro de 2016. O investimento total previsto é de aproxima-
damente R$ 400 milhões e o empreendimento deverá atender cerca de 80 
mil passageiros por dia.  
Transporte Rápido Intermunicipal do Vale do Paraíba – TRIVALE
Em 2016, a EMTU/SP concluiu o Projeto Funcional do Sistema de Trans-
porte Rápido Intermunicipal da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e 
Litoral Norte.
O TRIVALE será formado pelo BRT Metropolitano Jacareí - São José dos 
Campos, de 24 km, além da construção do Terminal Multimodal em Pinda-
monhangaba, Estação de Transferência em Taubaté e outra em Caçapava. 
O traçado foi definido em conjunto com as equipes técnicas das prefeituras 
envolvidas. 
A próxima etapa deste empreendimento será a contratação dos Projetos 
Básico, Executivo e de licenciamentos ambientais, o que deve ocorrer em 
24 meses.
Está em processo de assinatura o convênio entre EMTU/SP, Prefeitura de 
Pindamonhangaba, Estrada de Ferro Campos do Jordão e Secretaria dos 
Transportes Metropolitanos para concepção conjunta do Terminal Multimo-
dal de Pindamonhangaba.
RESPONSABILIDADE SOCIAL E AMBIENTAL
A EMTU/SP promove ações voltadas a motivar a inclusão social, saúde, 
educação e cultura da população e de seus usuários, proporcionando qua-
lidade de vida,  oportunidade e conhecimento a todos. 
Projeto “Ônibus a Célula a Combustível Hidrogênio para Transporte 
Urbano no Brasil”
A EMTU/SP, em conjunto com o Ministério de Minas e Energia (MME) e 
com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), com 
apoio do Global Environment Facility - GEF e da Agência Brasileira de Ino-
vação - FINEP, desenvolveu o projeto e acompanhou o desempenho de 
ônibus movidos a célula a combustível hidrogênio no Corredor Metropolita-
no ABD. Os veículos são totalmente limpos e liberam apenas vapor d’água 
na atmosfera. Um ônibus protótipo começou sua operação regular em de-
zembro de 2010. Durante o ano de 2015 começou a funcionar a Estação de 
Produção e Abastecimento de Hidrogênio, em São Bernardo do Campo/SP, 
e no mês de junho mais três ônibus passaram a ser operados no corredor, 
com inovações em relação ao protótipo como a nacionalização de todo o 
sistema de tração, maior capacidade de carregamento de passageiros e 
aperfeiçoamento dos sistemas de controle. O projeto teve seu término em 
março de 2016 e a EMTU/SP está buscando novas parcerias que possibili-
tem a continuidade operacional dessa tecnologia no sistema metropolitano.
Gerenciamento Ambiental 
A EMTU/SP participou do Programa Internacional STAQ – Transporte Sus-
tentável e Qualidade do Ar que, através de cooperação técnica com a 
ANTP - Associação Nacional de Transportes Públicos, entidade que rece-
beu doação de US$ 1,3 milhão do Banco Mundial para o desenvolvimento 
de estudos e metodologias para implantação de gerenciamento ambiental 
e inserção de tecnologias ambientais no sistema metropolitano de trans-
porte público coletivo de baixa e média capacidade. Dois estudos foram 
desenvolvidos no âmbito do programa: I - Desenvolvimento de metodologia 
para inventário de emissões de poluentes e análise dos aspectos e impac-
tos ambientais no sistema metropolitano. II - Comparação de tecnologias 
veiculares de tração. Coube à EMTU/SP a supervisão técnica dos projetos 
que foram recebidos sob a forma de doação.
No âmbito desse Programa, desde o início de 2016, a EMTU/SP tem visita-
do as garagens das empresas operadoras do sistema metropolitano para 
coletar informações técnicas e operacionais. O objetivo é verificar a ade-

quação e o desempenho ambiental de cada unidade, ação que indicará 
práticas que poderão ser adotadas pelas empresas com vistas a proporcio-
nar uma melhora em seus índices ambientais. 
Convênios 
Em fevereiro a EMTU/SP firmou um convênio de cooperação técnica com 
o Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universi-
dade de São Paulo – IAG/USP, com intuito de verificar as concentrações de 
poluentes na infraestrutura do transporte público metropolitano de baixa e 
média capacidade. Os equipamentos de medição de concentrações foram 
instalados nos Terminais Metropolitanos de Santo André, CECAP (Guaru-
lhos) e de Campinas. Com os resultados das análises em andamento pre-
tende-se adotar medidas de engenharia e arquitetônicas nos futuros proje-
tos sob gestão da EMTU/SP para possibilitar a redução das concentrações 
de poluentes, beneficiando os usuários do sistema. Fundação Carlos Al-
berto Vanzolini – FCAV - Outro convênio de cooperação técnica foi firmado 
em abril com a FCAV, a fim de desenvolver ações para a definição compar-
tilhada de requisitos construtivos e operacionais, de utilização e gestão de 
materiais, insumos, recursos e processos ambientais e energéticos para os 
futuros empreendimentos de transporte público sob gestão da EMTU/SP. O 
objetivo é obtenção da Certificação Ambiental e Energética Alta Qualidade 
Ambiental - AQUA-HQE para esses empreendimentos. Trata-se de ação 
inédita na área de transporte público, promovendo a sustentabilidade do 
sistema e colaborando com a melhoria das condições ambientais e de saú-
de pública. 
Programa Conscientizar 
O Programa ConscientizAR visa diminuir a emissão de poluentes dos ôni-
bus metropolitanos com a conscientização das empresas operadoras sobre 
a necessidade de manter os motores regulados. A emissão da fumaça pre-
ta é medida pelo opacímetro e em caso de reprovação do veículo, a opera-
dora é notificada e na reincidência multada. 
Região Metropolitana Inspeções (Nov/16) Aprovação

RMSP 6.226 82%
RMBS 1.043 98%
RMC 1.656 83% 

RMVPLN 824 86%
RMS 33 85%

Passageiro Especial - Serviço Especial Conveniado – Ligado 
Em 2016, o número de usuários deste serviço criado para transportar pes-
soas com deficiência ou com mobilidade reduzida severa chegou a 4.892 
passageiros, entre estudantes e acompanhantes. A frota em operação pas-
sou de 388 para 444 veículos. Todos os veículos são monitorados via saté-
lite, sendo 101 na RMC e 343 na RMSP. Com base no convênio firmado 
com a Secretaria Estadual de Educação (SEE), os alunos transportados 
fazem parte da Rede Regular de Ensino, da Associação de Amigos do Au-
tista - AMA e de Instituições Conveniadas e/ou Credenciadas com a SEE.
Centro de Atendimento ao Passageiro Especial 
Em março foi concluída nas Regiões Metropolitanas a implantação do lau-
do eletrônico nas Unidades Básicas de Saúde para agilizar o atendimento 
das pessoas com deficiência que têm direito à gratuidade nas linhas inter-
municipais gerenciadas pela EMTU/SP. Em julho, para atender estes usuá-
rios, a unidade do CAPEs do Jabaquara  passou a utilizar o novo sistema 
ICOM. Trata-se de uma moderna tecnologia  que permite a tradução simul-
tânea em linguagem de sinais (libras), por vídeo, a fim de atender os usuá-
rios com deficiência auditiva de forma mais eficiente e rápida para a con-
cessão do benefício. Ao longo do ano, o CAPEs também providenciou o 
cadastramento dos usuários nas Regiões Metropolitanas do Vale do Paraí-
ba Litoral Norte e de Sorocaba. Até novembro, 2.531 usuários passaram a 
contar com a gratuidade nas linhas metropolitanas da RMVPLN e 1172 na 
RMS. Em setembro, na Região Metropolitana da Baixada Santista, a 
EMTU/SP começou a troca das mais de 13.000 carteiras dos passageiros 
especiais pelo novo cartão eletrônico BRCard Especial implantado pelo 
Consórcio BR Mobilidade que assumiu a operação das linhas intermunici-
pais e do VLT na região. O mesmo processo começou em novembro com a 
troca do cartão eletrônico criado pelo Consórcio Bus+ que está assumindo 
gradualmente a operação do sistema da Região Metropolitana de Campinas.
Campanhas Sociais, Cultura e Esporte 
Foram realizados 50 eventos entre campanhas sociais, ações culturais e 
esportivas promovidas pela EMTU/SP, por meio da Gerência de Marketing 
Institucional, em parcerias com instituições ligadas à saúde, cultura, espor-
te e lazer. Os eventos que mais se destacaram nos terminais metropolita-
nos do Corredor ABD foram: prevenção da hepatite C, da dengue, de Doen-
ças Sexualmente Transmissíveis HIV/DST´s e Alimentação Saudável. 
Assim como as DST´s, o diabetes também foi tema de campanha no Dia 
Mundial da Saúde, no mês de abril, e no próprio Dia Mundial do Diabetes, 
no mês de novembro, com a disponibilidade de testes gratuitos aos usuá-
rios. O Dia Mundial da Hipertensão foi lembrado no mês de maio em cam-
panha no Terminal Jabaquara, em parceria com a Sociedade Brasileira de 
Hipertensão (SBH) e a Secretaria de Estado da Agricultura. No mesmo lo-
cal foi comemorado o Dia Nacional do Idoso em parceria com o Instituto do 
Coração – INCOR e o Hospital das Clínicas com o evento “Envelhecimento 
com Saúde”. A ação contou com profissionais das áreas de nutrição, psico-
logia, fisioterapia, entre outros que orientaram os usuários no local. Temas 
como câncer de mama e câncer de próstata foram abordados em eventos 
nos terminais nas campanhas Outubro Rosa e Novembro Azul. Na área 
cultural, em agosto, foi lançado o programa Arte no VLT da Baixada Santis-
ta, mês em que se comemora o Dia Mundial sem Carro. Houve apresenta-
ções dos músicos do projeto Blues Day no interior dos veículos durante as 
viagens. Ainda em agosto o programa Arte nos Terminais da EMTU/SP 
completou 19 anos e levou a exposição “Respiração Artificial”, do artista 
plástico Roberto Octaviano, ao Terminal Metropolitano de Campinas para 
marcar o Dia Nacional de Combate ao Fumo. Em outubro foi lançado o 
programa GiraLivro EMTU, no Terminal Metropolitano São Bernardo do 
Campo, que disponibilizou inicialmente 550 edições para distribuição gra-
tuita em estante instalada no local. O objetivo é incentivar a troca de livros 
entre os usuários. O programa foi estendido em dezembro para o Terminal 
Santo André, através da parceria com a Casa da Joanna e seu projeto Li-
vre-se. O esporte nos terminais foi marcado por jogos de Badminton em 
comemoração ao Dia do Desafio que ocorreu no Terminal Metropolitano 
Santo André. O Slackline foi outra mobilidade esportiva que os usuários 
puderam experimentar durante cinco dias, por intermédio da parceria com 
o SESC Santo André.
Relacionamento com os Usuários e Comunidades 
Em 2016, a Ouvidoria e a Central de Atendimento ao Cliente, entre ligações 
telefônicas e outras formas de comunicação (cartas, internet, fax, etc), rea-
lizaram 140.506 atendimentos e deste total, 86,20% estão relacionados a 
informações solicitadas pelos usuários, conforme tabela abaixo:

Item Descrição
Quan- 
tidade

Participação em 
% no total de 
atendimento

Informações

Passe Escolar 36.885 26,25
Itinerário das linhas
intermunicipais 19.014 13,53
Horário 11.353 8,08
Tarifas 9.566 6,80
Outras* 44.310 31,54

Subtotal 121.128 86,20

Demandas
Sugestões e Elogios  1.377 0,98
Reclamações e/ou Denúncias 18.001 12,82

Subtotal  19.378 13,80
TOTAL 140.506 100
*(Carteira de Passageiro Especial, endereço, greve, serviços, integração, 
isenção tarifária, passe desempregado, passe idoso e vale transporte).
EMTU na Comunidade
EMTU na Comunidade é um conjunto de ações de comunicação e relações 
públicas direcionadas à população para esclarecimentos e orientação so-
bre a implantação dos Corredores Metropolitanos de Ônibus, BRT’s (Bus 
Rapid Transit) e VLT’s (Veículos Leves sobre Trilhos). O Programa, feito em 
parceria com os consórcios de obras, teve início em 2010 e o objetivo é 
garantir transparência ao processo de construção dos  empreendimentos, 
por meio de ações que garantam o engajamento das lideranças comunitá-
rias, além de informações às famílias próximas às obras, às mídias locais,  
comunitárias, associações, entre outros. Ao longo de 2016 o programa 
prestou apoio para as desocupações e desapropriações, levantamentos e 

cadastramentos socioeconômicos, trabalhos de comunicação às comuni-
dades em relação às obras, intervenções de vias e trânsito, implantação de 
Centrais de Relacionamento com a Comunidade, distribuição de informes, 
vídeos sobre o andamento das obras, palestras e reuniões. 
Redes Sociais, Internet e Imprensa 
As redes sociais como Facebook, Twitter e YouTube têm sido ferramentas 
importantes para estreitar o relacionamento com os clientes, por meio de 
respostas a sugestões, dúvidas, reclamações e divulgação de programas e 
ações da EMTU/SP. Internet - o site www.emtu.sp.gov.br é outro canal que 
disponibiliza aos clientes uma fonte completa de informações sobre os em-
preendimentos, serviços e opções de deslocamentos no sistema (consulta 
de itinerários). Aplicativo – o aplicativo para celulares e tablets foi desen-
volvido com o objetivo de facilitar a consulta das linhas, que permite ao 
usuário a programação da viagem de modo fácil e prático, além da obten-
ção dos serviços que atendem a área onde é feito o acesso e conhecimen-
to sobre o tempo em que o ônibus chegará ao ponto de embarque. Impren-
sa - A política de transparência adotada pela empresa no relacionamento 
com a imprensa das cinco Regiões Metropolitanas também facilitou a rela-
ção com os usuários, com a ampla divulgação de assuntos pertinentes à 
sua área de atuação. 
Comunicação com Usuários
Para garantir a compreensão dos usuários sobre mudanças operacionais, 
criação de linhas, entre outras providências, a EMTU/SP disponibilizou fo-
lhetos, banners, totens, livretos, cartazes e anúncios informativos em jor-
nais e rádios nas Regiões Metropolitanas do Estado. 
Eventos Técnicos
Em março EMTU/SP participou do 60º Congresso Estadual de Municípios 
realizado, em Campos do Jordão. No estande do Governo do Estado, a 
EMTU/SP fez a exposição de painéis de projetos e obras de corredores 
metropolitanos e do SIM/VLT Sistema Integrado Metropolitano da Baixada 
Santista. A direção apresentou palestra sobre “Desafios do Transporte Me-
tropolitano nas Regiões do Estado de São Paulo”. Em setembro a empresa 
fez parte do estande da Secretaria dos Transportes Metropolitanos, junta-
mente com o Metrô, CPTM e Estrada de Ferro Campos do Jordão,   na 22ª 
Semana de Tecnologia Metroferroviária da AEAMESP – Associação dos 
Engenheiros e Arquitetos do Metrô, com a exposição do SIM/VLT. A direção 
apresentou palestra sobre a legislação das S/A´s, modalidades de contra-
tações, desenvolvimento de projetos, entre outros assuntos relacionados a 
empreendimentos para o transporte. Foi organizada pela EMTU/SP uma 
visita dos congressistas ao VLT na Baixada Santista. Em novembro partici-
pou da Semana de Inovação dos Emirados Árabes Unidos, organizada pela 
UITP – Associação Internacional do Transporte Público e pela Road & 
Transport Authority na cidade de Dubai. A abertura, com o 1º Fórum de 
Inovação em Mobilidade Urbana, reuniu nove países da Europa, Ásia, Áfri-
ca e América do Sul para obter informações de 30 cidades que serão utili-
zadas na elaboração do primeiro guia sobre o assunto. A Assessoria da 
Presidência fez apresentação sobre o tema, demonstrando o esforço do 
Governo de São Paulo, por meio da EMTU/SP, no investimento na área de 
tecnologia do transporte (Ônibus a Hidrogênio, o Centro de Gerenciamento 
e Supervisão-CGS, Bilhetagem Eletrônica e o primeiro VLT elétrico do país). 
No mesmo mês fez exposição de fotos e maquete do VLT no estande da 
Secretaria na 19ª NT Expo - Negócio nos Trilhos, principal evento da Amé-
rica do Sul voltado para o setor metroferroviário.
RECURSOS HUMANOS 
Jovem Cidadão - A EMTU/SP é parceira da Secretaria do Emprego e Rela-
ções do Trabalho, no programa Jovem Cidadão – Meu Primeiro Trabalho 
que tem o objetivo de oferecer ao estudante de ensino médio a vivência das 
relações de mercado. Em novembro de 2016, a empresa registrou em seu 
quadro 12 estagiários.
Educação no Trabalho - em novembro de 2016 constavam no quadro da 
empresa 72 estagiários de nível superior, contratados por intermédio do 
agente de integração CIEE – Centro de Integração Empresa Escola.
Aprendiz – em janeiro de 2016, em atendimento à Lei 5598, de 1.12.2005, 
por intermédio do CAMP-SBC, a EMTU/SP contratou nove Aprendizes. O 
Programa de Aprendizagem é um programa técnico-profissional que prevê 
a execução de atividades teóricas e práticas, sob a orientação de entidade 
qualificada em formação técnico-profissional metódica, contendo especifi-
cação do público alvo e dos conteúdos programáticos a serem ministrados, 
entre outras especificidades.
Treinamento – Até o mês de novembro de 2016, a EMTU/SP propiciou aos 
colaboradores o total de 2.868 horas de treinamento, apresentando a mé-
dia de 14,74 horas/homem. O investimento total no aprimoramento dos 
profissionais da EMTU/SP foi de R$ 38.442,42, representando uma média 
per capita de R$ 104,46. Os treinamentos tiveram enfoque administrativo e 
operacional, destacando-se o significativo número de colaboradores treina-
dos nos assuntos relacionados ao “Sistema de Gestão Aqua – HQE”, cur-
sos na área de Tecnologia de Informação (como o curso de capacitação em 
“ITIL Foundation”), atualização relacionada ao “Estatuto Jurídico das Em-
presas Públicas, Sociedade de Economia Mista e Subsidiárias (Licitações 
e Contratações Públicas)”, entre outros.
DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO
No encerramento do exercício de 2016, a realização da gestão financeira 
demonstra que a EMTU/SP manteve a sua condição de empresa não de-
pendente, sem a necessidade de subvenção do Governo do Estado. 
A gestão econômica registrou lucro contábil no montante de R$ 13,257 
milhões (R$ 29,630 milhões em 2015). Este fato refletiu nos Índices de Li-
quidez, Grau de Endividamento e Margem Bruta. A apuração de resultado 
do exercício de 2016 está devidamente detalhada nas Notas Explicativas 
dos diversos relatórios que compõem o encerramento do Balanço de 2016 
da EMTU/SP. Ainda durante o exercício de 2016 houve aumento significati-
vo das obrigações com fornecedores e prestadores de serviços em decor-
rência do atraso nos repasses da Secretaria de Estado dos Transportes 
Metropolitanos – SMT e, por conseguinte, no contas a receber junto à Se-
cretaria e, por consequência, refletindo significativamente na piora dos ín-
dices econômico-financeiros da Empresa. Para honrar tais obrigações a 
Empresa depende exclusivamente desses repasses por parte da SMT.
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2016
Receitas Próprias / Despesas de Custeio
A execução orçamentária do exercício de 2016, em se tratando de Receitas 
Próprias e Despesas de Custeio, ocorreu uma realização satisfatória, equi-
librada e dentro dos parâmetros estabelecidos no Orçamento Empresarial 
para o período. As Receitas Próprias alcançaram um nível de realização da 
ordem de 92,88% em relação ao projetado para o período e as Despesas 
de Custeio, alcançaram um nível de realização da ordem de 99,18% em 
relação ao total projetado de despesas para o período.
Investimentos
A execução orçamentária do exercício de 2016, sobre o aspecto de recur-
sos para Investimentos, a EMTU/SP contou com uma dotação  total de re-
cursos da ordem de R$ 455,2 milhões aprovado pela LOA nº 16083, de 
28/12/2015, para o desenvolvimento do programa de investimentos em in-
fraestrutura de Transporte nas Regiões Metropolitanas do Estado São Pau-
lo. Desse montante foram disponibilizados durante o exercício o montante 
de R$ 467,2 milhões composto por recursos oriundos da Fonte 001- Tesou-
ro do Estado e Fonte 007 - Financiamentos junto a Caixa Econômica Fede-
ral.  Do montante disponibilizados  foram realizados os seguintes valores: 
R$ 187,0 milhões com recursos da Fonte 001 – Tesouro do Estado e R$ 
194,0 milhões de recursos originários da Fonte 007 - Operações de Crédi-
tos, totalizando R$ 381,0 milhões, equivalentes a 82,00% do montante de 
dotação disponibilizada  para o exercício de 2016. 
Investimentos – Previsto 2017.
Para o exercício de 2017, a EMTU/SP conta com um total de recursos de 
Dotação Orçamentária para Investimentos da ordem de R$ 359,7 milhões, 
aprovado pela LOA nº 16347, de 29/12/2016, que após o abatimento do 
valor de R$ 61,3 milhões referente ao contingenciamento estabelecido em 
25% para os recursos oriundos da Fonte 001- Tesouro do Estado, resultan-
do em um novo valor de Dotação no montante de R$ 298,4 milhões. Esse 
montante livre será destinado a dar continuidade ao Programa de Investi-
mentos 3706- Expansão e Gestão do Transporte de Baixa e Média Capaci-
dade – PITU EM MARCHA, do Governo do Estado de São Paulo, a ser 
desenvolvido pela EMTU/SP, nas Regiões Metropolitanas do Estado de 
São Paulo. Referido montante é composto dos seguintes fontes: GESP – 
Fonte 001, recursos da OGU - Fonte 005 e recursos de financiamentos – 
Fonte 007 (Operação de Crédito - CEF). O montante de dotação orçamen-
tária acima referida tem previsão de serem realizados durante o exercício 
de 2017.


