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Foram apontadas divergências nos parâmetros de receitas e custos para o conjunto dos

quatro consórcios e do transfácil nos anos analisados de 2013, 2014, 2015 e 2016, os

quais representam 97,72% das Receitas e 43,57% dos custos.

Além desses, outros itens como combustíveis, representando 19,41% dos custos e

lubrificantes (o,69%) apresentam divergências entre os valores praticados e os valores

obtidos nas análises e testes a partir de parâmetros diversos.

Se somadas, os percentuais de participação dos itens que apresentaram divergências

representam 97,72% das receitas e 62,98% dos custos.

Qual é o impacto na tarifa de cada uma dessas divergências apontadas?



As divergências apontadas geram dúvidas sobre a justeza das tarifas praticadas nos

anos passados e nos cálculos das receitas e custos atuais.

Nos anos analisados as tarifas do transporte coletivo receberam reajustes conforme a

seguir, somando 52% de reajuste.

Como serão dirimidas essas divergências e compensados os possíveis desvios

nos cálculos tarifários passados e futuros? Esses valores passados serão

recalculados e compensados?



Grande parte dos itens da minuta do relatório do Grupo Maciel apresentam

inconsistências entre os dados fornecidos pelo SETRA e as informações fornecidas

pela BHTrans. Para que se torne viável o acompanhamento por parte dessa Comissão,

solicitamos o detalhamento de todas as inconsistências e quais foram as suas soluções.

Segundo o relatório, as despesas administrativas consistem em “manutenção (4%),

despesas administrativas dos consórcios (14,26%), pró-labore e gastos com pessoal

administrativos (81,74%)”. Solicitamos o valor de cada uma dessas despesas de forma

detalhada.

Como foram obtidos e analisados os dados sobre benefícios trabalhistas, seguro e

apólices?



Como foram obtidos e analisados os dados sobre garagens? Estes dados foram

levantados a nível de cada viação ou apenas a nível de consórcio?

Qual foi a metodologia utilizada pela Maciel para verificar se as vagas de garagem

informadas pelo SETRA são usadas pelos ônibus do sistema de transporte municipal e

não por ônibus que realizam outros serviços?

De forma análoga, qual foi a metodologia utilizada pela Maciel para verificar se o

combustível é utilizado pelos veículos do sistema de transporte municipal e não por

veículos que realizam outros serviços?

Sobre "custos de comercialização SBE", gostaríamos de esclarecimentos sobre a

metodologia utilizada para a apuração dos valores de diversos itens, como "pessoal bus

zoom" e "TACOM SBE", por exemplo.










