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1. INFORMAÇÕES 

1.1. Local: Salão Nobre da Prefeitura  1.2. Horário: 14 às 16h 

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, realizaram a 5ª Reunião da Comissão Externa de Acompanhamento da Auditoria das 
Contas das Concessões do Transporte Coletivo – CEATC. 
 

A reunião teve início com o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil, e o presidente da BHTRANS, Celio Freitas 
Bouzada, agradecendo a presenta de todos e citando a pauta da reunião: apresentar as respostas às perguntas 
feitas pelos membros da comissão, a proposta do plano de contas e o relatório de avalição dos atuais controles 
das concessões. 

 

Na sequencia o diretor de transporte público da BHTRANS, Daniel Marx Couto, apresentou as respectivas 
perguntas por vereador e uma síntese das respostas relacionadas com a BHTRANS. A responsável pela equipe 
de trabalho da Maciel Consultores, Shaila Santos da Silva, então apresentou as respostas relacionadas com o 
trabalho de auditoria realizado pela Maciel. 

 

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

• Produção quilométrica e consumo de combustível; 

• Impactos das gratuidades nos resultados das empresas e no valor da tarifa; e 

• Valor das divergências apontadas pela auditoria. 

 

O presidente da BHTRANS, Celio Freitas Bouzada, solicitou à equipe da Maciel que execute correções e melhore 
a qualidade dos documentos apresentados e pediu melhorias nas respostas aos vereadores, especialmente na 
qualificação e detalhamento das mesmas. Ele também informou que irá produzir um CD-ROM com todas as 
informações e documentos utilizados pela auditoria. 

 

Depois a responsável pela equipe de trabalho da Maciel Consultores, Shaila Santos da Silva, apresentou a 
proposta de padronização do plano de contas e o relatório de avalição dos atuais controles das concessões. 

 

O vereador Pedro Patrus questionou sobre o calculo da tarifa com base na tabela da ANTP, e a responsável pela 
equipe de trabalho da Maciel Consultores, Shaila Santos da Silva, informou que essa questão foi incluída em um 
aditivo contratual e que esses resultados serão entregues até o final de janeiro. 

 

A vereadora Cida Falabella questionou se vamos ter reajuste da tarifa no final do ano e o prefeito de Belo 
Horizonte, Alexandre Kalil, citou que vai estudar os números até o final dessa semana para então definir, com 
qualidade, as ações que serão adotadas.  

 

A vereadora Cida Falabella citou o cálculo da tarifa apresentado ontem pelo movimento Tarifa Zero utilizando a 
planilha GEIPOT e cobrou a realização das audiências públicas. O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil, 
ressaltou que que a auditoria é um processo sério e transparente, que as audiências vão ser realizadas e que não 
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há revisão tarifária sem o resultado final da auditoria. Ele também destacou que assim que tiver os números vai 
torna-los públicos e que tem a responsabilidade de não trazer nem um lucro exorbitante para as empresas, nem 
gerar um prejuízo que acabe com o transporte público em Belo Horizonte. 

 

Anexada à ata está uma cópia da lista de presença e das apresentações realizadas. 
 

4. PRÓXIMAS AÇÕES 

Atividade Responsável Data 

Produzir CD-ROM com todas informações e documentos utilizados pela auditoria. Celio 28/12 

Próxima Reunião – Local:                Dia:                Horário:  

 


