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Belo Horizonte, 14 de agosto de 2018

Reunião quinzenal - Auditoria independente contábil e

financeira das quatro concessionárias de transporte coletivo

de Belo Horizonte

Presentes:

Maciel Consultores:

Shaila Santos da Silva

Jaqueline Ingrid Mafaldo

Ana Flávia Cabral Trindade Miranda

Representantes BHTRANS:

Adilson Eipidio

Sérgio Luís Ribeiro de Carvalho

Celio Freitas

Oaniel Marx

Josué Valadão

Reinaldo Avelar

Representantes SetraBH:

Célia Macieira

Aos quatorze dias do mês de agosto de 2018, iniciou-se a reunião quinzenal da

auditoria independente contábil e financeira das quatro concessionárias de

transporte público de Belo Horizonte.

A Maciel Consultores informa os produtos entregues e a tramitação para a

revisão e os ajustes da Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte

S.A. (BHTRANS) e do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros

de Belo Horizonte (SetraBH): Planejamento das atividades e Minuta do relatório

de avaliação de receitas, custos e investimentos. V r \~ .\ ~
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A BHTRANS informa que essa entrega corresponde ao terceiro ajuste. Foi

entregue no dia 31 de julho de 2018, formalizado no dia 10 de agosto de 2018

e encaminhado para os ajustes necessários.

Foi discutido e foram mencionados os produtos a serem entregues, a saber:

• Relatório final de avaliação de receitas, custos e investimentos, e a Minuta

da análise detalhada dos respectivos balanços patrimoniais e das

demonstrações financeiras das quatros concessionárias e do Transfácil no

dia 21 de agosto de 2018.

• Relatório final da auditoria independente contábil e financeira das quatro

concessionárias e do Transfácil para o dia 31 de agosto de 2018.

• Relatório com apuração do Demonstrativo de Resultado (ORE) e o Relatório

com apuração do índice de produtividade total de atores e do Fator X para

dia 4 de setembro de 2018.

Ainda, permanecem os produtos para entrega: a Construção do Fluxo de Caixa

das Concessões e Padronização do Plano de Contas.

A Maciel Consultores informa que as pendências em relação à auditoria

contábil estão sendo formalizadas por parte do Transfácil e Consórcios

diariamente. Nesse momento, foi discutido sobre documentos ainda não

apresentados para validações, como os extratos do Fundo de Garantidor do

Equilibrio (FGE), melhorias nas notas explicativas, documentação suporte para

validação da conta "Adiantamento à Concessionária", dentre outros. AMaciei

Consultores ressalta que, a partir de um relatório e/ou da composição de saldo

apresentada, pode originar outras solicitações de acordo com a seleção de /9
amostras. Sendo assim, é importante sanar as pendências sempre o mai~ , c;:r
breve possível. ~ 0/
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A BHTRANS informa que haverá reunião com o grupo de acompanhamento do

projeto na próxima semana, e seria importante ajustar as pendências ainda

esta semana, pois algumas informações terão que ser apresentadas na

referida reunião.

Em relação à construção do fluxo de caixa das concessões, a equipe

responsável estará presente em Belo Horizonte juntamente com a BHTRANS e

o SetraBH na quinta-feira, dia 16 de agosto de 2018 para a reunião de

apresentação da equipe e acertos das premissas. Os participantes entendem

que, não havendo mais nada a se discutir hoje, não há necessidade da

realização da reunião marcada para o turno da tarde.

Maciel Consultores
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Ana Flávia Cabral . Miranda

SetraBH
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