
Versão do Documento  
CESP – 003 
29/05/2017 

ATA DE REUNIÃO 
 

IDENTIFICAÇÃO 

Data 07/11/2018 Revisão 00 

 

 
 

1. INFORMAÇÕES 

1.1. Local: Sala de Reuniões do COP-BH 1.2. Horário: 9:30 às 12h 

2. PAUTA 

Assunto Responsável Duração 

Acompanhamento dos trabalhos de auditoria e verificação independente - 2h  

3. DECISÕES TOMADAS 

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 acima, realizaram a 2ª Reunião da Comissão Externa de Acompanhamento da 
Auditoria das Contas das Concessões do Transporte Coletivo – CEATC. 
 

A reunião teve início com o diretor de transporte público da BHTRANS, Daniel Marx Couto, repassando cópias do 
contrato de auditoria para os participantes que estavam ausentes na primeira reunião, o consultor do SETRABH, 
Osias Baptista Neto, comentou que sentiu falta de cópias do contrato de concessão. O presidente da BHTRANS, 
Celio Freitas Bouzada, informou que as cópias serão providenciadas para a próxima reunião.  

 

O diretor de transporte público da BHTRANS, Daniel Marx Couto, destacou que escopo da reunião de hoje será a 
apresentação dos resultados da auditoria independente contábil e financeira das concessionárias e do Transfácil 
para os anos de 2013 a 2016. 

 

O vereador Pedro Patrus, comentou que trouxe um oficio solicitando que o trabalho também faça uma análise com 
base na planilha da ANTP para servir de comparação no cálculo da tarifa. Para tal, na projeção do fluxo de caixa 
deverá ser criado um cenário que leve em consideração às planilhas da ANTP. O presidente da BHTRANS, Celio 
Freitas Bouzada, comentou que qualquer sugestão que venha a jogar luz e esclarecer dúvidas é bem vinda e 
assinou o ofício.  

 

Na sequencia a responsável pela equipe de trabalho da Maciel Consultores, Shaila Santos da Silva, fez uma 
apresentação sobre as características do relatório de verificação independente de Receitas, Custos e 
Investimentos e do relatório de Análise dos Balanços Patrimoniais e das Demonstrações Financeiras. Também 
foram apresentados os resultados encontrados nesses relatórios e as respectivas conclusões. 

 

Durante a apresentação as dúvidas dos membros da CEATC foram respondidas pelos representantes da 
contratada e da BHTRANS. Dentre elas: 

• Valor da receita de créditos vencidos e apuração; 

• Tamanho das amostras nos testes, onde os valores na sua maioria são avaliados na totalidade. Para os 
que não são, foram avaliados 70% do valor total; 

• Acesso ao relatório que está em fase da validação final; 

• Custo dos veículos em operação e os de reserva; 

• Divergências encontradas nos testes e as justificativas recebidas; 

• Pontos de melhoria apresentados, materialidade e ausência de extratos; 

• Infrações aplicadas ao SETRABH, desconto do REFIS, regime de competência e de caixa; e 

• Seguros obrigatórios e de responsabilidade civil. 

 

A responsável pela equipe de trabalho da Maciel Consultores, Shaila Santos da Silva, informou que os relatórios 
terão um sumário executivo com o resumo da metodologia e dos resultados, e que o relatório circunstanciado vai 
trazer mais explicações sobre as contas. O presidente da BHTRANS, Celio Freias Bouzada, destacou que as 
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dúvidas têm que ser debatidas para chegarmos a um mesmo entendimento. A BHTRANS encaminhará até o dia 
08/11/2018 as minutas dos relatórios produzidos pela Maciel atinentes ao conteúdo apresentado nesta 2ª reunião. 

 

O Presidente da BHTRANS, Celio Freitas Bouzada, encerrou a reunião com a definição das próximas ações e 
com a marcação do próximo encontro da comissão para o dia 20/11/2018 às 10h. Anexada à ata está uma cópia 
da lista de presença e da apresentação realizada. 

 

4. PRÓXIMAS AÇÕES 

Atividade Responsável Data 

Enviar aos vereadores cópia da apresentação e das minutas Celio 08/11 

Providenciar cópias do contrato de concessão  Celio 20/11 

Trazer informações dos seguros das empresas, dos passageiros e indenizações Celio 20/11 

Consultar os membros do CEATC e definir data para audiência pública Celio 20/11 

Próxima Reunião – Local: Sala de Reuniões do COP-BH               Dia: 20/11/2018               Horário: 10 hs 

 


