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1. INFORMAÇÕES 

1.1. Local: Sala de Reuniões do COP-BH 1.2. Horário: 10 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 3ª Reunião da Comissão Externa de Acompanhamento da 
Auditoria das Contas das Concessões do Transporte Coletivo – CEATC. 
 

A reunião teve início com o presidente da BHTRANS, Celio Freitas Bouzada, agradecendo a presenta de todos e 
apresentando a vereadora Isabella Gonçalves Miranda. Ele também citou o objetivo da reunião de hoje de 
apresentar mais uma etapa do trabalho de auditoria. 

 

O vereador Pedro Patrus questionou qual é o prazo e o rito do trabalho da comissão e o presidente da BHTRANS, 
Celio Freitas Bouzada, respondeu que a perspectiva é de fazer seis reuniões da comissão, além da previsão de 
mais duas audiências públicas. Ele também ressaltou que os relatórios entregues até o momento ainda estão na 
forma de minuta com as considerações sendo discutidas entre as partes. 

 

O presidente da BHTRANS, Celio Freitas Bouzada, citou que as questões do equilíbrio do contrato e ajuste da 
tarifa serão apresentadas no relatório de projeção de fluxo de caixa e no cálculo da TIR. A previsão é ter esse 
documento finalizado no início de dezembro, no entanto, a expectativa é trazer essa questão na próxima reunião, 
incluindo o cenário da planilha da ANTP. 

 

O vereador Pedro Patrus perguntou como apresentar os questionamentos sobre as minutas e ficou acertado que o 
presidente da BHTRANS, Celio Freitas Bouzada, irá fazer um ofício aos participantes solicitando as dúvidas para 
os documentos já apresentados e na sequencia será agendada uma reunião para tratar dos esclarecimentos. 

 

O diretor de transporte público da BHTRANS, Daniel Marx Couto, citou os itens que serão entregues hoje para os 
participantes: o item 3 do contrato, minuta do relatório da apuração da DRE e do Fator X, as premissas da 
projeção para o item 4, relatório da construção do Fluxo de Caixa, e o item 5, minuta da padronização do Plano de 
Contas para as concessionárias. 

 

Na sequencia a responsável pela equipe de trabalho da Maciel Consultores, Shaila Santos da Silva, fez uma 
apresentação sobre os resultados da DRE e Fator X e as premissas para a construção do Fluxo de Caixa. 
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: 

• Significado e diferença nos valores do EBITDA; 

• Regime utilizado: de caixa ou de competência; 

• Eficiência e índice de produtividade; e 

• Premissas para projeção e cenários. 
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O presidente da BHTRANS, Celio Freitas Bouzada, destacou a importância Maciel deixar bem explicado a 
metodologia utilizada para fazer as projeções. 

 

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 07/12/2018 às 10h. Anexada à ata está uma cópia 
da lista de presença e da apresentação realizada. 
 

4. PRÓXIMAS AÇÕES 

Atividade Responsável Data 

Enviar ofício solicitando as dúvidas quanto aos documentos já entregues Celio 21/11 

Próxima Reunião – Local: Sala de Reuniões do COP-BH               Dia: 07/12/2018               Horário: 10hs 

 


