
 

ATA DE REUNIÃO 
 

1ª REUNIÃO DA COMISSÃO EXTERNA DE ACOMPANHAMENTO DA AUDITORIA DAS 

CONTAS DAS CONCESSÕES DO TRANSPORTE COLETIVO 

Data: 24/10/2018 Horário: 15 horas Local: Sala de Reuniões do COP – 2º andar 

 

 

Conforme previsto no contrato BHTRANS Nº 2460/18 referente à contratação da empresa Maciel 
Consultores S/S LTDA, responsável pela prestação de serviço especializado de auditoria e 
verificação independente dos contratos de concessão do transporte coletivo convencional do 
Município de Belo Horizonte, e em conformidade com o Decreto Municipal Nº 16.954/2018 que 
estabeleceu a composição da Comissão Externa de Acompanhamento, os respectivos 
representantes da PBH (BHTRANS e SMOBI), Concessionárias, Câmara Municipal e FIEMG, 
conforme lista de presença anexa a esta ata, realizaram a 1ª Reunião Da Comissão Externa De 
Acompanhamento Da Auditoria Das Contas Das Concessões Do Transporte Coletivo – CEATC. 

Foi informado aos presentes que a 1ª Reunião da CEATC agendada para o dia 08/10/2018 não foi 
realizada por falta de quórum.  

A reunião teve início com uma apresentação realizada pelo diretor de transporte público da 
BHTRANS, Daniel Marx Couto, que teve por objetivo mostrar, de maneira geral, o funcionamento 
dos contratos de concessão vigentes, as principais obrigações e responsabilidades das partes 
envolvidas, níveis de serviços, política tarifária e também as previsões contratuais para os 
processos de Reajuste Tarifário, Revisão Tarifária e Revisão Contratual. Ainda foi apresentados o 
objeto e principais produtos da contratação dos serviços de auditoria e verificação independente. 

Em seguida, a responsável pela equipe de trabalho da Maciel Consultores, Sra. Shaila Silva, fez 
uma apresentação abordando os seguintes itens: 

1 – Apresentação Institucional do Grupo Maciel; 

2 – Detalhamento das etapas do trabalho de auditoria e verificação independente contratado; 

3 – Apresentação das etapas já concluídas e em andamento: 

3.1 – Etapa 1 – Planejamento das atividades (concluída); 

3.2 - Etapa 2: Prestação de serviços de auditoria independente contábil dos 4 Consórcios e 
TRANSFÁCIL (em fase de finalização); 

3.3 - Etapa 3: Apuração do Demonstrativo de Resultado (DRE), do Índice de Produtividade Total de 
Fatores e do Fator X (em fase de finalização); 

3.4 - Etapa 4: Construção do fluxo de caixa das concessões, mês a mês para o período de 20 anos 
de vigência dos contratos, e obtenção da TIR, considerando-se tanto cada Concessionária 
isoladamente quanto o conjunto delas (em andamento); 

3.5 - Etapa 5: Padronização do Plano de Contas para as Concessionárias e para as empresas que 
as compõem (em andamento); 

3.6 - Etapa 6: Auditoria e Avaliação dos atuais controles das concessões realizados pela 
BHTRANS e pelo Poder Concedente (em andamento); 

As indagações dos membros da CEATC foram respondidas pelos expositores bem como pelo 
Presidente da BHTRANS Celio de Freitas Bouzada e pelo Secretário Municipal de Obras e 
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Infraestrutura Josué Valadão. Por fim todos os membros puderam se manifestar acerca dos 
trabalhos e da dinâmica para as próximas reuniões. 

O Presidente da BHTRANS, Celio Bouzada, e o Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura, 
Josué Valadão, encerraram a reunião, ficando previsto o próximo encontro para o dia 07/11/2018, 
onde serão tratadas as questões relacionadas à Auditoria Contábil, em horário a ser confirmado 
pela BHTRANS por meio de agendamento específico. 

Anexo a esta ata estão as cópias das duas apresentações realizadas. 

 


