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RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE AUDITORIA  

 
Rio de Janeiro, 11 de outubro 2018 

 
 
Aos 
Ilmos. Administradores do  
CONSÓRCIO DEZ 
Belo Horizonte - MG 
 
 

Servimo-nos da presente para encaminhar a V.Sas., nosso relatório 
circunstanciado de auditoria externa das demonstrações contábeis do 
CONSÓRCIO DEZ, referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2013. 

Nossos exames abrangeram a avaliação dos procedimentos contábeis, por 
amostragem, adotados na empresa, e realizados de acordo com as normas de 
auditoria, incluindo provas nos registros contábeis e exame da documentação 
comprobatória, na base de testes seletivos e na extensão que julgamos 
necessária segundo as circunstâncias. 

Neste contexto, este documento que é parte do serviço de auditoria contábil dos 
contratos de concessão conforme Etapa 2 produtos “d” do Anexo II – 
Cronograma Físico Financeiro Básico – do edital, tem como análise detalhada 
dos respectivos Balanços Patrimoniais e das Demonstrações Financeiras, a 
partir dos sistemas de compras e armazenamento de material, do controle das 
disponibilidades financeiras, e os respectivos registros contábeis, fiscais de 
pessoal, de materiais e gerenciais, de cada uma das 4 CONCESSIONÁRIAS e 
do TRANSFÁCIL, no período de janeiro de 2013 a dezembro de 2013 de acordo 
com dados fornecidos pela BHTRANS e pelo SETRABH, bem como 
apresentando as validações amostrais realizadas com os dados. 

Alguns aspectos que julgamos relevantes estão expostos neste Relatório, que é 
estritamente confidencial e tem como única finalidade sua apreciação e 
discussão com o destinatário, o que desautoriza e torna ilegal, nos termos do 
Art. 410 do Código de Processo Civil (CPC), Lei no 13.105/2015, seu uso para 
qualquer outro fim. 
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Ressaltamos que a auditoria foi realizada em contas específicas do plano de 
contas da empresa envolvendo a parte contábil e de controles internos. 

 
Atenciosamente, 

 
 

MACIEL CONSULTORES S/S 
                                          2CRC RS-004773/O-0 T SP 

Shaila Santos da Silva 
                                   1CRC RJ 095.707/O-7 
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PARTE I - REGISTROS CONTÁBEIS 
 
1.ATIVO 
 
1.1 CIRCULANTE 
 
1.1.1 BANCOS CONTA MOVIMENTO 
 
Demonstramos o saldo que compõe a conta sintética em 31/12/2013: 

Valores em R$ 

CONTA SALDO CONTÁBIL 

Banco Itaú 2001/83776-0 34,88 

Banco Itaú 3176/89495-8 150,00 

TOTAL 184,88 
Fonte: Balancete em 31/12/2013 

 
Confrontamos o saldo contábil com os extratos bancários e não foram 
encontradas divergências. 
 
 
1.1.2 TRIBUTOS A RECUPERAR 
 
Demonstramos o saldo que compõe a conta sintética em 31/12/2013: 

 Valores em R$ 

CONTA SALDO CONTÁBIL 

IRRF s/ aplicação financeira. 171.372,75 

TOTAL 171.372,75 
Fonte: Balancete em 31/12/2013 

 
Confrontamos o saldo contábil com a Declaração de Imposto de Renda na 
Fonte-DIRF apresentada. Encontramos divergências quando realizado a 
comparação dos saldos. As divergências apuradas tratam se de ajustes 
realizados em 2013 referente a Imposto de Renda Retido na Fonte-IRRF dos 
anos de 2009, 2010 e 2011 que não haviam sido contabilizados. 
 
 
1.1.3 DESPESAS ANTECIPADAS 
 
Demonstramos o saldo que compõe a conta sintética em 31/12/2013: 
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Valores em R$ 

CONTA SALDO CONTÁBIL 

Despesas a apropriar 25.146,92 

TOTAL 25.146,92 
Fonte: Balancete em 31/12/2013 

 
Observamos o razão contábil da conta e verificamos que na conta são 
registrados valores relativos ao pagamento de taxas devidas pelos consórcios. 
 
O saldo da conta é cumulativo, não sendo realizado os descontos no momento 
dos repasses feito aos Consórcios. 
 
Entendemos que o saldo registrado não possui a natureza de Despesas a 
Apropriar devendo ser reclassificado já que se trata de um direito a receber das 
consorciadas participantes do Consórcio. 
 
A entidade não realiza composição do saldo acumulado. 
 
Ademais verificamos que o Consórcio possui uma apólice de seguro de vigência 
de 08/07/2012 a 08/07/2013 e que tem por objeto o fiel cumprimento das 
obrigações assumidas pelo tomador, o prêmio do seguro é no valor de 
R$74.619,96 pago em 4 parcelas. 
 
Os valores relativos ao seguro não foram contabilizados no consórcio.   
 

RECOMENDAÇÕES 
Realizar o desconto proporcional a cada consorciada no 
momento dos repasses das receitas, baixando o passivo junto a 
Transfácil. 
 
Reclassificar o saldo conforme natureza do saldo. 
 
Elaborar composição do saldo em aberto. 
 
Registrar contabilmente as apólices de seguro, fazendo a 
apropriação do prêmio conforme período de vigência. 
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1.2 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 
 
1.2.1 DEPÓSITOS E CAUÇÕES 
 
Demonstramos o saldo que compõe a conta sintética em 31/12/2013: 

Valores em R$ 

CONTA SALDO CONTÁBIL 

Fundo Garantidor do Equilíbrio – FGE 356,08 

TOTAL 356,08 
Fonte: Balancete em 31/12/2013 

 
Até o fim dos trabalhos de auditoria não foram apresentados os extratos 
bancários da aplicação financeira, visto exposto, não foi possível validar o saldo 
apresentado em 31 de dezembro de 2013. 
. 
 
Fomos informados pela contabilidade que o saldo da aplicação não é corrigido 
mensalmente pelo rendimento financeiro, que a receita financeira só é 
reconhecida no momento do resgate do Fundo. 
 

RECOMENDAÇÕES 
Arquivar os extratos bancários mensais. 
 
Reconhecer mensalmente os rendimentos da aplicação 
financeira conforme princípio da competência. 

 
2. PASSIVO 
 
2.1 PASSIVO CIRCULANTE 
 
2.1.1 CRÉDITOS DIVERSOS 
 
Demonstramos o saldo que compõe a conta sintética em 31/12/2013: 

Valores em R$ 

CONTA SALDO CONTÁBIL 

Credores Diversos  731,24 

Consórcio Transfácil 25.222,43 

TOTAL 25.953,67 
Fonte: Balancete em 31/12/2013 
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O saldo relativo ao Consórcio Transfácil é decorrente das taxas pagas pelo 
Transfácil que são devidas pelo Consórcio Dez.  
 
O saldo é cumulativo de outros exercícios não sendo descontados os respectivos 
valores das consorciadas e baixando o valor devedor ao Transfácil. 
 

RECOMENDAÇÕES 
Realizar o desconto proporcional a cada consorciada no 
momento dos repasses das receitas, baixando o passivo junto a 
Transfácil. 
 
Realizar composição do saldo contábil em aberto. 
 

 
2.2 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 
 
2.2.1 OUTRAS OBRIGAÇÕES 
 
Demonstramos o saldo que compõe a conta sintética em 31/12/2013: 

Valores em R$ 

CONTA SALDO CONTÁBIL 

Consorciadas  171.106,96 

TOTAL 171.106,96 
Fonte: Balancete em 31/12/2013 

 
A conta tem como natureza a contrapartida dos valores relativos depositados no 
Fundo Garantidor do Equilíbrio – FGE, que são descontados da receita tarifaria 
e é de direito das Consorciadas. 
 
O saldo do passivo deveria ser a soma dos valores relativos a IRRF s/ aplicação 
Financeira e o saldo do Fundo Garantidor do Equilíbrio – FGE, registrados no 
Ativo, todavia verificamos uma divergência de R$621,87 que é imaterial para 
maiores análises. 
 
Os valores não foram validados uma vez que não recebemos os extratos 
relativos ao Fundo Garantidor do Equilíbrio – FGE 
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Com base no razão contábil verificamos que a entidade registra no passivo os 
valores relativos aos rendimentos de aplicação financeira não os reconhecendo 
devidamente no resultado do Consórcio, foi apurado em 2013 uma receita 
financeira de R$293.444,91. 
 

RECOMENDAÇÕES 
Realizar a conciliação dos saldos ajustando as divergências. 
 
Arquivar os extratos bancários mensais do Fundo Garantidor do 
Equilíbrio – FGE. 
 
Reclassificar os rendimentos financeiros no resultado do 
consórcio. 
 
 

3. RESULTADO 
 
3.1 RECEITAS  
 
3.1.1 RECEITAS COMUNS 
 
Demonstramos o saldo que compõe a conta sintética em 31/12/2013: 

Valores em R$ 

CONTA SALDO CONTÁBIL 

Betânia Ônibus Ltda. 450.548,71 

Coletivos São Lucas Ltda. 304.607,32 

Auto Omnibus Nova Suissa Ltda. 431.000,17 

Viação Paraense Ltda. 349.224,42 

Viação Santa Edwiges Ltda. 326.174,37 

Viação Zurick Ltda. 449.859,21 

Transcbel - Transp. Col. BH Ltda. 109.180,00 

Via BH Coletivos Ltda. 171.044,31 

Via Oeste Transportes Ltda. 115.169,61 

Viação Sidon Ltda. 442.091,92 

TOTAL 3.148.900,04 
Fonte: Balancete em 31/12/2013 

 
As receitas comuns são provenientes das receitas apuradas pelo Consórcio 
Transfácil no exercício de 2013. As mesmas são transferidas diretamente para 
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cada consorciada conforme Câmara de Compensação. Os respectivos valores 
são diretamente lançados no resultado do Consórcio para fins de demonstração. 
 
Verificamos que não são demonstradas as receitas oriundas de mídia e créditos 
vencidos nos respectivos valores R$2.110.077,73 e R$3.237.372,58 impactando 
subavaliação do resultado, não obedecendo a norma contábil NBC T 10.20. 
 

10.20.1.5 Entidade consorciada líder no contrato de consórcio é 
responsável pela escrituração contábil e guarda dos livros e 
documentos comprobatórios das operações do consórcio 
conforme prazos legais.   
 
10.20.2.1. O Consórcio de Empresas deve registrar os atos e os 
fatos administrativos mantendo contabilidade distinta das 
empresas consorciadas. 

 
RECOMENDAÇÃO 
Reconhecer nas demonstrações do Consórcio todas as receitas 
obtidas conforme norma NBC T 10.20. 

 
 
3.1.2 RECEITAS OPERACIONAIS 
 
Demonstramos o saldo que compõe a conta sintética em 31/12/2013: 

Valores em R$ 

CONTA SALDO CONTÁBIL 

Betânia Ônibus Ltda. 37.213.513,03 

Coletivos São Lucas Ltda. 25.159.279,09 

Auto Omnibus Nova Suissa Ltda. 35.591.750,82 

Viação Paraense Ltda. 28.848.426,32 

Viação Santa Edwiges Ltda. 26.940.719,26 

Viação Zurick Ltda. 36.931.085,71 

Transcbel - Transp. Col. BH Ltda 9.017.426,01 

Via BH Coletivos Ltda. 14.120.724,84 

Via Oeste Transportes Ltda. 9.513.384,34 

Viação Sidon Ltda. 36.515.564,47 

TOTAL 259.851.873,89 
Fonte: Balancete em 31/12/2013 
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As receitas operacionais referem-se as receitas tarifárias, os valores são 
gerenciados pelo Transfácil e transferidos diretamente as Consorciadas, 
transitando pelo Consórcio somente para fins de demonstração. 
 
 
3.2 CUSTOS E DESPESAS 
 
3.2.1 CUSTOS E DESPESAS COMUNS 
 
Demonstramos o saldo que compõe a conta sintética em 31/12/2013: 

Valores em R$ 

CONTA SALDO CONTÁBIL 

Betânia Onibus Ltda 1.467.479,58 

Coletivos Sao Lucas Ltda 1.037.354,80 

Auto Omnibus Nova Suissa Ltda 1.389.687,39 

Viação Paraense Ltda 1.126.621,81 

Viação Santa Edwiges Ltda 1.023.518,00 

Viação Zurick Ltda 1.430.967,94 

Transcbel - Transp. Col. BH Ltda 364.714,95 

Via BH Coletivos Ltda 552.142,58 

Via Oeste Transportes Ltda 390.227,07 

Viação Sidon Ltda 1.407.498,80 

TOTAL 10.190.212,92 
Fonte: Balancete em 31/12/2013 

 
Saldo apurado pelo Consórcio Transfácil relativo aos custos de comercialização 
do crédito eletrônico.  
 
O Consórcio não demonstra em suas demonstrações os custos relativos a 
operação e manutenção do transporte coletivo no Município de Belo Horizonte 
conforme norma NBC T 10.20 
 

10.20.1.5 Entidade consorciada líder no contrato de consórcio é 
responsável pela escrituração contábil e guarda dos livros e 
documentos comprobatórios das operações do consórcio 
conforme prazos legais.   
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10.20.2.1. O Consórcio de Empresas deve registrar os atos e os 
fatos administrativos mantendo contabilidade distinta das 
empresas consorciadas. 

 
RECOMENDAÇÃO 
Reconhecer nas demonstrações do Consórcio todos os custos 
e despesas relativos a atividade de operação do transporte 
público. 
 

PARTE II – CONTROLES INTERNOS 
 
1. COMPRAS 
  
Procedemos ao levantamento das rotinas operacionais na área de Compras e 
constatamos que, não obstante a parte documental e do sistema ter um bom 
controle, o setor analisado não possui Manual de Rotinas de Procedimentos, 
Fluxograma ou Procedimentos Operacionais Padrão, inibindo assertivamente a 
validação dos controles internos existentes e a geração de informações 
necessárias para realização da auditoria, ou seja, se o Instituto garante, 
mediante uma padronização, os resultados esperados por cada tarefa 
executada.  
 

RECOMENDAÇÃO 
Elaborar Manual de procedimentos de compras. 

 
 
2. CONTABILIDADE 
 
A contabilidade responsável pela escrituração do consórcio não tem como 
prática o arquivamento dos documentos auxiliares, realização de conciliações e 
composição dos saldos contábeis, gerando um retrabalho para a apuração das 
informações solicitadas pela auditoria. 
 

RECOMENDAÇÃO 
Preparar documentação suporte dos saldos contábeis afim de 
evitar retrabalho. 
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PARTE III – CONCLUSÃO 
 

Nossos trabalhos foram planejados e executados de forma a obter suporte para 
certificar a consistência e adequação dos saldos contábeis apresentados nos 
balancetes, cumprimento de normas e procedimentos internos, formalidades e 
eficiência nos controles da documentação comprobatória e foram 
consubstanciados nas Normas Brasileiras de Contabilidade, Lei nº 6.404/76 e 
alterações posteriores. 
 
Nossos testes foram realizados por amostragem, limitado ao nosso escopo de 
trabalho. No decorrer do trabalho apresentado neste relatório, efetuamos uma 
serie de apontamentos, observações e revisões nas quais solicitamos a entidade 
atenção, nossas recomendações devem ser avaliadas pela administração da 
entidade, pois devem ser seguidas visando à melhoria nos controles das 
informações que posteriormente são passadas e utilizadas para a gestão e a 
longevidade da empresa auditada. 
 
 

 
MACIEL CONSULTORES S/S 

                                          2CRC RS-004773/O-0 T SP 
Shaila Santos da Silva 

                                   1CRC RJ 095.707/O-7 
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RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE AUDITORIA  

 
Rio de Janeiro, 11 de outubro 2018 

 
 
Aos 
Ilmos. Administradores do  
CONSÓRCIO DEZ 
Belo Horizonte - MG 
 
 

Servimo-nos da presente para encaminhar a V.Sas., nosso relatório 
circunstanciado de auditoria externa das demonstrações contábeis do 
CONSÓRCIO DEZ, referente ao exercício findo em 31 de dezembro de  2014. 

Nossos exames abrangeram a avaliação dos procedimentos contábeis, por 
amostragem, adotados na empresa, e realizados de acordo com as normas de 
auditoria, incluindo provas nos registros contábeis e exame da documentação 
comprobatória, na base de testes seletivos e na extensão que julgamos 
necessária segundo as circunstâncias. 

Neste contexto, este documento que é parte do serviço de auditoria contábil dos 
contratos de concessão conforme Etapa 2 produto “d” do Anexo II – Cronograma 
Físico Financeiro Básico – do edital, tem como análise detalhada dos respectivos 
Balanços Patrimoniais e das Demonstrações Financeiras, a partir dos sistemas 
de compras e armazenamento de material, do controle das disponibilidades 
financeiras, e os respectivos registros contábeis, fiscais de pessoal, de materiais 
e gerenciais, de cada uma das 4 CONCESSIONÁRIAS e do TRANSFÁCIL, no 
período de janeiro de 2014 a dezembro de 2014 de acordo com dados fornecidos 
pela BHTRANS e pelo SETRABH, bem como apresentando as validações 
amostrais realizadas com os dados. 

Alguns aspectos que julgamos relevantes estão expostos neste Relatório, que é 
estritamente confidencial e tem como única finalidade sua apreciação e 
discussão com o destinatário, o que desautoriza e torna ilegal, nos termos do 
Art. 410 do Código de Processo Civil (CPC), Lei no 13.105/2015, seu uso para 
qualquer outro fim. 
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Ressaltamos que a auditoria foi realizada em contas específicas do plano de 
contas da empresa envolvendo a parte contábil e de controles internos. 

 
Atenciosamente, 

 
 
 

MACIEL CONSULTORES S/S 
                                        2CRC RS-004773/O-0 T SP 
                                             Shaila Santos da Silva 

                                    1CRC RJ 095.707/O-7 
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PARTE I - REGISTROS CONTÁBEIS 
 
1.ATIVO 
 
1.1 CIRCULANTE 
 
1.1.1 BANCOS CONTA MOVIMENTO 
 
Demonstramos o saldo que compõe a conta sintética em 31/12/2014: 

Valores em R$ 

CONTA SALDO CONTÁBIL 

Banco Itaú 2001/83777-8 9,71 

Banco Itaú 3176/89494-1 11,43 

TOTAL 21,14 
Fonte: Balancete em 31/12/2014 

 
Confrontamos o saldo contábil com os extratos bancários e não foram 
encontradas divergências. 
 
 
1.1.2 REALIZÁVEL A CURTO PRAZO 
 
Demonstramos o saldo que compõe a conta sintética em 31/12/2014: 

 Valores em R$ 

CONTA SALDO CONTÁBIL 

Adiantamento à Consorciadas 104.117,74 

TOTAL 104.117,74 
Fonte: Balancete em 31/12/2014 

 
Observamos no razão que o saldo foi descrito como Transferência para melhor 
classificação contábil, todavia não foi apresentada composição do saldo nem a 
documentação suporte. 
 

RECOMENDAÇÃO 
Apresentar documentação auxiliar dos empréstimos realizados. 
 

 
 
1.1.3 TRIBUTOS A RECUPERAR 
 
Demonstramos o saldo que compõe a conta sintética em 31/12/2014: 
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 Valores em R$ 

CONTA SALDO CONTÁBIL 

IRRF s/ aplicação financeira. 175.130,49 

TOTAL 175.130,49 
Fonte: Balancete em 31/12/2014 

 
Confrontamos o saldo contábil com a Declaração de Imposto de Renda na 
Fonte-DIRF apresentada. Encontramos divergências quando realizado a 
comparação dos saldos. As divergências apuradas tratam se de ajustes 
realizados em 2013 referente a Imposto de Renda Retido na Fonte-IRRF dos 
anos de 2009, 2010 e 2011 que não haviam sido contabilizados. 
 
 
1.1.4 DESPESAS ANTECIPADAS 
 
Demonstramos o saldo que compõe a conta sintética em 31/12/2014: 

Valores em R$ 

CONTA SALDO CONTÁBIL 

Despesas a apropriar 26.159,51 

TOTAL 26.159,51 
Fonte: Balancete em 31/12/2014 

 
Observamos o razão contábil da conta e verificamos que na conta são 
registrados valores relativos ao pagamento de taxas devidas pelos consórcios. 
O saldo da conta é cumulativo, não sendo realizado os descontos no momento 
dos repasses feito aos Consórcios. 
 
Entendemos que o saldo registrado não possui a natureza de Despesas a 
Apropriar devendo ser reclassificado já que se trata de um direito a receber das 
consorciadas participantes do Consórcio. 
 
A entidade não realiza composição do saldo acumulado. 
 
Ademais verificamos que o Consórcio possui uma apólice de seguro de vigência 
de 09/07/2013 a 09/07/2014 e que tem por objeto o fiel cumprimento das 
obrigações assumidas pelo tomador, o prêmio do seguro é no valor de 
R$51.951,37 pago em 3 parcelas. 
 
Os valores relativos ao seguro não foram contabilizados no consórcio.   
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RECOMENDAÇÕES 
Realizar o desconto proporcional a cada consorciada no 
momento dos repasses das receitas, baixando o passivo junto a 
Transfácil. 
 
Reclassificar o saldo conforme natureza do saldo. 
 
Elaborar composição do saldo em aberto. 
 
Registrar contabilmente as apólices de seguro, fazendo a 
apropriação do prêmio conforme período de vigência. 

 
 
1.2 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 
 
1.2.1 DEPÓSITOS E CAUÇÕES 
 
Demonstramos o saldo que compõe a conta sintética em 31/12/2014: 

Valores em R$ 

CONTA SALDO CONTÁBIL 

Fundo Garantidor do Equilíbrio – FGE 348.375,35 

TOTAL 348.375,35 
Fonte: Balancete em 31/12/2014 

 
Confrontamos o saldo contábil com o extrato bancário e identificamos uma 
divergência de R$3.336,69 decorrente do não reconhecimento do rendimento 
sobre a aplicação. 
 
A contabilidade não tem como prática o reconhecimento dos rendimentos 
conforme princípio da competência, os reconhecendo somente no momento do 
resgate. 
 

RECOMENDAÇÕES 
Realizar conciliação entre a contabilidade e extrato bancário. 
 
Reconhecer mensalmente os rendimentos da aplicação 
financeira conforme princípio da competência. 
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2. PASSIVO 
 
2.1 PASSIVO CIRCULANTE 
 
2.1.1 CRÉDITOS DIVERSOS 
 
Demonstramos o saldo que compõe a conta sintética em 31/12/2014: 

Valores em R$ 

CONTA SALDO CONTÁBIL 

Consórcio BH Leste 
Consórcio Dom Pedro II 
Consórcio Pampulha 
Credores Diversos  

175.095,90 
146.240,15 
305.501,92 

731,24 
Consórcio Transfácil 26.235,02 

TOTAL 653.804,23 
Fonte: Balancete em 31/12/2014 

 
Os valores relativos aos Consórcios BH Leste, Dom Pedro II e Pampulha foram 
confrontados com crédito em extrato bancário. 
 
Os valores tratam-se de valores resgatados do Fundo Garantidor do Equilíbrio – 
FGE e que foram "distribuído" conforme método da câmara de compensação, 
não sendo uma obrigação a pagar devendo o saldo ser baixado. 
 
Os valores depositados no Fundo Garantidor do Equilíbrio – FGE correspondem 
a 1% da receita tarifária. Os mesmos são depositados conforme as linhas 
destinadas a cada consórcio/consorciada previsto em contratos, e não ao critério 
da câmera de compensação utilizado para os repasses das receitas tarifárias.  
Todavia quando os resgastes são realizados com as devidas autorizações os 
valores são repassados aos consórcios obedecendo o método da Câmera de 
compensação fazendo com que o saque de um consórcio seja redirecionado a 
outros consórcios, e contabilmente sendo registrados como empréstimos. 
 
O saldo relativo ao Consórcio Transfácil é decorrente das taxas pagas pelo 
Transfácil que são devidas pelo Consórcio Dez.  
 
O saldo é cumulativo de outros exercícios não sendo descontados os respectivos 
valores das consorciadas e baixando o valor devedor ao Transfácil. 
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RECOMENDAÇÕES 
Realizar o desconto proporcional a cada consorciada no 
momento dos repasses das receitas, baixando o passivo junto a 
Transfácil. 
 
Baixar o saldo uma vez que não é uma obrigação a pagar do 
Consórcio. 
 
 

3. RESULTADO 
 
3.1 RECEITAS  
 
3.1.1 RECEITAS COMUNS 
 
Demonstramos o saldo que compõe a conta sintética em 31/12/2014: 

Valores em R$ 

Fonte: Balancete em 31/12/2014 

 
As receitas comuns são provenientes das receitas apuradas pelo Consórcio 
Transfácil no exercício de 2014. As mesmas são transferidas diretamente para 
cada consorciada conforme Câmara de Compensação. Os respectivos valores 
são diretamente lançados no resultado do Consórcio para fins de demonstração. 
 
Verificamos que não são demonstradas as receitas oriundas de mídia e créditos 
vencidos nos respectivos valores R$1.558.593,26 e R$3.243.026,26 impactando 
subavaliação do resultado, não obedecendo a norma contábil NBC T 10.20. 
 
 

CONTA SALDO CONTÁBIL 

Betânia Ônibus Ltda 488.040,61 

Coletivos São Lucas Ltda 341.759,84 

Auto Omnibus Nova Suissa Ltda 466.677,02 

Viação Paraense Ltda 371.880,91 

Viação Santa Edwiges Ltda 357.409,02 

Viação Zurick Ltda 491.703,34 

Transcbel - Transp. Col. BH Ltda 117.424,14 

Via BH Coletivos Ltda 210.882,12 

Via Oeste Transportes Ltda 118.970,32 

Viação Sidon Ltda 479.564,41 

TOTAL 3.444.311,73 
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10.20.1.5 Entidade consorciada líder no contrato de consórcio é 
responsável pela escrituração contábil e guarda dos livros e 
documentos comprobatórios das operações do consórcio 
conforme prazos legais.   
 
10.20.2.1. O Consórcio de Empresas deve registrar os atos e os 
fatos administrativos mantendo contabilidade distinta das 
empresas consorciadas. 

 
RECOMENDAÇÃO 
Reconhecer nas demonstrações do Consórcio todas as receitas 
obtidas conforme norma NBC T 10.20. 

 
 
3.1.2 RECEITAS OPERACIONAIS 
 
Demonstramos o saldo que compõe a conta sintética em 31/12/2014: 

Valores em R$ 

Fonte: Balancete em 31/12/2014 

 
As receitas operacionais referem-se as receitas tarifárias, os valores são 
gerenciados pelo Transfácil e transferidos diretamente as Consorciadas, 
transitando pelo Consórcio somente para fins de demonstração. 
 
 
3.2 CUSTOS E DESPESAS 
 
3.2.1 CUSTOS E DESPESAS COMUNS 
 
Demonstramos o saldo que compõe a conta sintética em 31/12/2014: 

CONTA SALDO CONTÁBIL 

Betânia Ônibus Ltda 37.830.341,45 

Coletivos São Lucas Ltda 25.834.155,25 

Auto Omnibus Nova Suissa Ltda 36.452.389,83 

Viação Paraense Ltda 28.368.180,12 

Viação Santa Edwiges Ltda 25.143.417,36 

Viação Zurick Ltda 37.223.302,19 

Transcbel - Transp. Col. BH Ltda 8.825.299,12 

Via BH Coletivos Ltda 15.863.227,91 

Via Oeste Transportes Ltda 8.981.761,72 

Viação Sidon Ltda 36.808.898,47 

TOTAL 263.606.056,98 
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Valores em R$ 

Fonte: Balancete em 31/12/2014 

 
Saldo apurado pelo Consórcio Transfácil relativo aos custos de comercialização 
do crédito eletrônico.  
 
O Consórcio não demonstra em suas demonstrações os custos relativos a 
operação e manutenção do transporte coletivo no Município de Belo Horizonte 
conforme norma NBC T 10.20 
 

10.20.1.5 Entidade consorciada líder no contrato de consórcio é 
responsável pela escrituração contábil e guarda dos livros e 
documentos comprobatórios das operações do consórcio 
conforme prazos legais.   
 
10.20.2.1. O Consórcio de Empresas deve registrar os atos e os 
fatos administrativos mantendo contabilidade distinta das 
empresas consorciadas. 

 
RECOMENDAÇÃO 
Reconhecer nas demonstrações do Consórcio todos os custos 
e despesas relativos a atividade de operação do transporte 
público. 

 
 
 
  

CONTA SALDO CONTÁBIL 

Betânia Ônibus Ltda 1.972.603,05 

Coletivos São Lucas Ltda 1.399.261,49 

Auto Omnibus Nova Suissa Ltda 1.882.490,32 

Viação Paraense Ltda 1.499.875,85 

Viação Santa Edwiges Ltda 1.409.094,63 

Viação Zurick Ltda 1.941.086,10 

Transcbel - Transp. Col. BH Ltda 478.938,37 

Via BH Coletivos Ltda 821.971,21 

Via Oeste Transportes Ltda 500.809,08 

Viação Sidon Ltda 1.895.885,80 

TOTAL 13.802.015,90 
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PARTE II – CONTROLES INTERNOS 
 
1. COMPRAS 
  
Procedemos ao levantamento das rotinas operacionais na área de Compras e 
constatamos que, não obstante a parte documental e do sistema ter um bom 
controle, o setor analisado não possui Manual de Rotinas de Procedimentos, 
Fluxograma ou Procedimentos Operacionais Padrão, inibindo assertivamente a 
validação dos controles internos existentes e a geração de informações 
necessárias para realização da auditoria, ou seja, se o Instituto garante, 
mediante uma padronização, os resultados esperados por cada tarefa 
executada.  
 
 
2. CONTABILIDADE 
 
A contabilidade responsável pela escrituração do consórcio não tem como 
prática o arquivamento dos documentos auxiliares, realização de conciliações e 
composição dos saldos contábeis, gerando um retrabalho para a apuração das 
informações solicitadas pela auditoria. 
 

RECOMENDAÇÃO 
Preparar documentação suporte dos saldos contábeis afim de 
evitar retrabalho. 
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PARTE III – CONCLUSÃO 
 

Nossos trabalhos foram planejados e executados de forma a obter suporte para 
certificar a consistência e adequação dos saldos contábeis apresentados nos 
balancetes, cumprimento de normas e procedimentos internos, formalidades e 
eficiência nos controles da documentação comprobatória e foram 
consubstanciados nas Normas Brasileiras de Contabilidade, Lei nº 6.404/76 e 
alterações posteriores. 
 
Nossos testes foram realizados por amostragem, limitado ao nosso escopo de 
trabalho. No decorrer do trabalho apresentado neste relatório, efetuamos uma 
serie de apontamentos, observações e revisões nas quais solicitamos a entidade 
atenção, nossas recomendações devem ser avaliadas pela administração da 
entidade, pois devem ser seguidas visando à melhoria nos controles das 
informações que posteriormente são passadas e utilizadas para a gestão e a 
longevidade da empresa auditada. 
 
 
 
 

MACIEL CONSULTORES S/S 
                                        2CRC RS-004773/O-0 T SP 
                                             Shaila Santos da Silva 

                                   1CRC RJ 095.707/O-7 
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Financeiras, a partir dos sistemas de compras e 
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disponibilidades financeiras, e os respectivos 
registros contábeis, fiscais de pessoal, de materiais 
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Em atendimento ao Anexo II – Cronograma Físico Financeiro Básico do 
Edital (Item 2 “d”) 
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RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE AUDITORIA  

 
Rio de Janeiro, 11 de outubro 2018 

 
 
 
Aos 
Ilmos. Administradores do  
CONSÓRCIO DEZ 
Belo Horizonte - MG 
 
 

Servimo-nos da presente para encaminhar a V.Sas., nosso relatório 
circunstanciado de auditoria externa das demonstrações contábeis do 
CONSÓRCIO DEZ, referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2015. 

Nossos exames abrangeram a avaliação dos procedimentos contábeis, por 
amostragem, adotados na empresa, e realizados de acordo com as normas de 
auditoria, incluindo provas nos registros contábeis e exame da documentação 
comprobatória, na base de testes seletivos e na extensão que julgamos 
necessária segundo as circunstâncias. 

Neste contexto, este documento que é parte do serviço de auditoria contábil dos 
contratos de concessão conforme Etapa 2 produto “d” do Anexo II – Cronograma 
Físico Financeiro Básico – do edital, tem como análise detalhada dos respectivos 
Balanços Patrimoniais e das Demonstrações Financeiras, a partir dos sistemas 
de compras e armazenamento de material, do controle das disponibilidades 
financeiras, e os respectivos registros contábeis, fiscais de pessoal, de materiais 
e gerenciais, de cada uma das 4 CONCESSIONÁRIAS e do TRANSFÁCIL, no 
período de janeiro de 2015 a dezembro de 2015 de acordo com dados fornecidos 
pela BHTRANS e pelo SETRABH, bem como apresentando as validações 
amostrais realizadas com os dados. 

Alguns aspectos que julgamos relevantes estão expostos neste Relatório, que é 
estritamente confidencial e tem como única finalidade sua apreciação e 
discussão com o destinatário, o que desautoriza e torna ilegal, nos termos do 
Art. 410 do Código de Processo Civil (CPC), Lei no 13.105/2015, seu uso para 
qualquer outro fim. 
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Ressaltamos que a auditoria foi realizada em contas específicas do plano de 
contas da empresa envolvendo a parte contábil e de controles internos. 

 
Atenciosamente, 

 
 

MACIEL CONSULTORES S/S 
                                          2CRC RS-004773/O-0 T SP 

  Shaila Santos da Silva 
                                  1CRC RJ 095.707/O-7 
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PARTE I - REGISTROS CONTÁBEIS 
 
1.ATIVO 
 
1.1 CIRCULANTE 
 
1.1.1 BANCOS CONTA MOVIMENTO 
 
Demonstramos o saldo que compõe a conta sintética em 31/12/2015: 

Valores em R$ 

CONTA SALDO CONTÁBIL 

Banco Itaú 2001/83776-0 10,00 

Banco Itaú 3176/89495-8 11,43 

TOTAL 21,43 
Fonte: Balancete em 31/12/2015 

 
Confrontamos o saldo contábil com os extratos bancários e não foram 
encontradas divergências. 
 
 
1.1.2 REALIZÁVEL A CURTO PRAZO 
 
Demonstramos o saldo que compõe a conta sintética em 31/12/2015: 

 Valores em R$ 

CONTA SALDO CONTÁBIL 

Adiantamento à Consorciadas 443.833,80 

TOTAL 443.833,80 
Fonte: Balancete em 31/12/2015 

 
Observamos no razão que o saldo foi descrito como Transferência para melhor 
classificação contábil, todavia não foi apresentada composição do saldo nem a 
documentação suporte. 
 

RECOMENDAÇÃO 
Apresentar documentação auxiliar dos empréstimos realizados. 
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1.1.3 TRIBUTOS A RECUPERAR 
 
Demonstramos o saldo que compõe a conta sintética em 31/12/2015: 

 Valores em R$ 

CONTA SALDO CONTÁBIL 

IRRF s/ aplicação financeira. 196.392,26 

TOTAL 196.392,26 
Fonte: Balancete em 31/12/2015 

 
Confrontamos o saldo contábil com a Declaração de Imposto de Renda na 
Fonte-DIRF apresentada. Encontramos divergências quando realizado a 
comparação dos saldos. As divergências apuradas tratam se de ajustes 
realizados em 2013 referente a Imposto de Renda Retido na Fonte-IRRF dos 
anos de 2009, 2010 e 2011 que não haviam sido contabilizados. 
 
 
1.1.4 DESPESAS ANTECIPADAS 
 
Demonstramos o saldo que compõe a conta sintética em 31/12/2015: 

Valores em R$ 

CONTA SALDO CONTÁBIL 

Despesas a apropriar 27.035,92 

TOTAL 27.035,92 
Fonte: Balancete em 31/12/2015 

 
Observamos o razão contábil da conta e verificamos que na conta são 
registrados valores relativos ao pagamento de taxas devidas pelos consórcios. 
 
O saldo da conta é cumulativo, não sendo realizado os descontos no momento 
dos repasses feito aos Consórcios. 
 
Entendemos que o saldo registrado não possui a natureza de Despesas a 
Apropriar devendo ser reclassificado já que se trata de um direito a receber das 
consorciadas participantes do Consórcio. 
 
A entidade não realiza composição do saldo acumulado. 
 
Ademais verificamos que o Consórcio possui uma apólice de seguro de vigência 
de 10/07/2014 a 10/07/2015 e que tem por objeto o fiel cumprimento das 
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obrigações assumidas pelo tomador, o prêmio do seguro é no valor de 
R$49.951,37 pago em 4 parcelas. 
 
Os valores relativos ao seguro não foram contabilizados no consórcio.   
 

RECOMENDAÇÕES 
Realizar o desconto proporcional a cada consorciada no 
momento dos repasses das receitas, baixando o passivo junto a 
Transfácil. 
 
Registrar contabilmente as apólices de seguro, fazendo a 
apropriação do prêmio conforme período de vigência. 

 
 
2. PASSIVO 
 
2.1 PASSIVO CIRCULANTE 
 
2.1.1 CRÉDITOS DIVERSOS 
 
Demonstramos o saldo que compõe a conta sintética em 31/12/2015: 

Valores em R$ 

CONTA SALDO CONTÁBIL 

Consórcio BH Leste 
Consórcio Dom Pedro II 
Consórcio Pampulha 
Credores Diversos  

175.095,90 
146.240,15 
318.104,69 

731,24 
Consórcio Transfácil 27.111,43 

TOTAL 667.283,41 
Fonte: Balancete em 31/12/2015 

 
O saldo dos Consórcios BH Leste e Dom Pedro II são decorrentes do exercício 
anterior, para o Consórcio Pampulha a movimentação do exercício de 2015 foi 
confrontada com crédito em extrato bancário. 
 
Os valores tratam-se de valores resgatados do Fundo Garantidor do Equilíbrio –
FGE e que foram "distribuído" conforme método da câmara de compensação, 
não sendo uma obrigação a pagar devendo o saldo ser baixado. 
 
Os valores depositados no Fundo Garantidor do Equilíbrio – FGE correspondem 
a 1% da receita tarifária. Os mesmos são depositados conforme as linhas 
destinadas a cada consórcio/consorciada previsto em contratos, e não ao critério 
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da câmera de compensação utilizado para os repasses das receitas tarifárias.  
Todavia quando os resgastes são realizados com as devidas autorizações os 
valores são repassados aos consórcios obedecendo o método da Câmera de 
compensação fazendo com que o saque de um consórcio seja redirecionado a 
outros consórcios, e contabilmente sendo registrados como empréstimos. 
 
O saldo relativo ao Consórcio Transfácil é decorrente das taxas pagas pelo 
Transfácil que são devidas pelo Consórcio Dez.  
 
O saldo é cumulativo de outros exercícios não sendo descontados os respectivos 
valores das consorciadas e baixando o valor devedor ao Transfácil. 
 

RECOMENDAÇÕES 
 
Realizar o desconto proporcional a cada consorciada no 
momento dos repasses das receitas, baixando o passivo junto a 
Transfácil. 

 
Baixar o saldo uma vez que não é uma obrigação a pagar do 
Consórcio. 

 
 

3. RESULTADO 
 
 
 

3.1 RECEITAS  
 
 
 
 

3.1.1 RECEITAS COMUNS 
 
Demonstramos o saldo que compõe a conta sintética em 31/12/2015: 

 
Valores em R$ 

Fonte: Balancete em 31/12/2015 

CONTA SALDO CONTÁBIL 

Betânia Ônibus Ltda 420.154,93 

Coletivos São Lucas Ltda 294.723,04 

Auto Omnibus Nova Suissa Ltda 421.719,99 

Viação Paraense Ltda 324.285,98 

Viação Santa Edwiges Ltda 72.826,75 

Viação Zurick Ltda 423.036,38 

Transcbel - Transp. Col. BH Ltda 102.097,25 

Via BH Coletivos Ltda 179.001,45 

Viação Sidon Ltda 415.881,90 

Trans Oeste Transportes Urbanos Ltda 236.487,40 

Autobus Transportes Urbanos Ltda 85.359,88 

 2.975.574,95 
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As receitas comuns são provenientes das receitas apuradas pelo Consórcio 
Transfácil no exercício de 2015. As mesmas são transferidas diretamente para 
cada consorciada conforme Câmara de Compensação. Os respectivos valores 
são diretamente lançados no resultado do Consórcio para fins de demonstração. 
 
Verificamos que não são demonstradas as receitas oriundas de mídia e créditos 
vencidos nos respectivos valores R$1.859.992,00 e R$3.565.662,35 impactando 
subavaliação do resultado, não obedecendo a norma contábil NBC T 10.20. 
 

10.20.1.5 Entidade consorciada líder no contrato de consórcio é 
responsável pela escrituração contábil e guarda dos livros e 
documentos comprobatórios das operações do consórcio 
conforme prazos legais.   
 
10.20.2.1. O Consórcio de Empresas deve registrar os atos e os 
fatos administrativos mantendo contabilidade distinta das 
empresas consorciadas. 

 
RECOMENDAÇÃO 
Reconhecer nas demonstrações do Consórcio todas as receitas 
obtidas conforme norma NBC T 10.20. 

 
 
3.1.2 RECEITAS OPERACIONAIS 

 
Demonstramos o saldo que compõe a conta sintética em 31/12/2015: 

Valores em R$ 

Fonte: Balancete em 31/12/2015 

CONTA SALDO CONTÁBIL 

Betânia Ônibus Ltda 39.872.918,47 

Coletivos São Lucas Ltda 28.012.264,51 

Auto Omnibus Nova Suissa Ltda 40.073.638,62 

Viação Paraense Ltda 30.759.896,82 

Viação Santa Edwiges Ltda 8.281.807,96 

Viação Zurick Ltda 40.163.995,73 

Transcbel - Transp. Col. BH Ltda 9.712.088,79 

Via BH Coletivos Ltda 16.981.132,69 

Viação Sidon Ltda 39.475.153,03 

Trans Oeste Transportes Urbanos Ltda 21.101.438,19 

Autobus Transportes Urbanos Ltda 8.086.559,32 

TOTAL 282.520.894,13 
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As receitas operacionais referem-se as receitas tarifárias, os valores são 
gerenciados pelo Transfácil e transferidos diretamente as Consorciadas, 
transitando pelo Consórcio somente para fins de demonstração. 
 
3.2 CUSTOS E DESPESAS 
 
3.2.1 CUSTOS E DESPESAS COMUNS 
 
Demonstramos o saldo que compõe a conta sintética em 31/12/2015: 

Valores em R$ 

Fonte: Balancete em 31/12/2015 

 
Saldo apurado pelo Consórcio Transfácil relativo aos custos de comercialização 
do crédito eletrônico.  
 
O Consórcio não demonstra em suas demonstrações os custos relativos a 
operação e manutenção do transporte coletivo no Município de Belo Horizonte 
conforme norma NBC T 10.20 
 

10.20.1.5 Entidade consorciada líder no contrato de consórcio é 
responsável pela escrituração contábil e guarda dos livros e 
documentos comprobatórios das operações do consórcio 
conforme prazos legais.   
 
10.20.2.1. O Consórcio de Empresas deve registrar os atos e os 
fatos administrativos mantendo contabilidade distinta das 
empresas consorciadas. 

 
 

CONTA SALDO CONTÁBIL 

Betânia Ônibus Ltda 2.254.719,09 

Coletivos São Lucas Ltda 1.616.422,89 

Auto Omnibus Nova Suissa Ltda 2.230.392,46 

Viação Paraense Ltda 1.731.024,56 

Viação Santa Edwiges Ltda 390.125,50 

Viação Zurick Ltda 2.231.679,20 

Transcbel - Transp. Col. BH Ltda 556.794,34 

Via BH Coletivos Ltda 935.651,64 

Viação Sidon Ltda 2.196.507,12 

Trans Oeste Transportes Urbanos Ltda 1.226.385,54 

Autobus Transportes Urbanos Ltda 495.562,61 

TOTAL 15.865.264,95 
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RECOMENDAÇÃO 
Reconhecer nas demonstrações do Consórcio todos os custos 
e despesas relativos a atividade de operação do transporte 
público. 

 
 

PARTE II – CONTROLES INTERNOS 
  
1. COMPRAS 
 
Procedemos ao levantamento das rotinas operacionais na área de Compras e 
constatamos que, não obstante a parte documental e do sistema ter um bom 
controle, o setor analisado não possui Manual de Rotinas de Procedimentos, 
Fluxograma ou Procedimentos Operacionais Padrão, inibindo assertivamente a 
validação dos controles internos existentes e a geração de informações 
necessárias para realização da auditoria, ou seja, se o Instituto garante, 
mediante uma padronização, os resultados esperados por cada tarefa 
executada.  

 
RECOMENDAÇÃO 
Elaborar Manual de procedimentos de compras. 

 
 
2. CONTABILIDADE 
 
A contabilidade responsável pela escrituração do consórcio não tem como 
prática o arquivamento dos documentos auxiliares, realização de conciliações e 
composição dos saldos contábeis, gerando um retrabalho para a apuração das 
informações solicitadas pela auditoria. 
 

RECOMENDAÇÃO 
Preparar documentação suporte dos saldos contábeis afim de 
evitar retrabalho. 
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PARTE III – CONCLUSÃO 
 

Nossos trabalhos foram planejados e executados de forma a obter suporte para 
certificar a consistência e adequação dos saldos contábeis apresentados nos 
balancetes, cumprimento de normas e procedimentos internos, formalidades e 
eficiência nos controles da documentação comprobatória e foram 
consubstanciados nas Normas Brasileiras de Contabilidade, Lei nº 6.404/76 e 
alterações posteriores. 
 
Nossos testes foram realizados por amostragem, limitado ao nosso escopo de 
trabalho. No decorrer do trabalho apresentado neste relatório, efetuamos uma 
serie de apontamentos, observações e revisões nas quais solicitamos a entidade 
atenção, nossas recomendações devem ser avaliadas pela administração da 
entidade, pois devem ser seguidas visando à melhoria nos controles das 
informações que posteriormente são passadas e utilizadas para a gestão e a 
longevidade da empresa auditada 

 
 

 
MACIEL CONSULTORES S/S 

                                          2CRC RS-004773/O-0 T SP 
  Shaila Santos da Silva 

                                  1CRC RJ 095.707/O-7 
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RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE AUDITORIA  

 
Rio de Janeiro, 11 de outubro 2018 

 
 
Aos 
Ilmos. Administradores do  
CONSÓRCIO DEZ 
Belo Horizonte - MG 
 
 

Servimo-nos da presente para encaminhar a V.Sas., nosso relatório 
circunstanciado de auditoria externa das demonstrações contábeis do 
CONSÓRCIO DEZ, referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2016. 

Nossos exames abrangeram a avaliação dos procedimentos contábeis, por 
amostragem, adotados na empresa, e realizados de acordo com as normas de 
auditoria, incluindo provas nos registros contábeis e exame da documentação 
comprobatória, na base de testes seletivos e na extensão que julgamos 
necessária segundo as circunstâncias. 

Neste contexto, este documento que é parte do serviço de auditoria contábil dos 
contratos de concessão conforme Etapa 2 produto “d” do Anexo II – Cronograma 
Físico Financeiro Básico – do edital, tem como análise detalhada dos respectivos 
Balanços Patrimoniais e das Demonstrações Financeiras, a partir dos sistemas 
de compras e armazenamento de material, do controle das disponibilidades 
financeiras, e os respectivos registros contábeis, fiscais de pessoal, de materiais 
e gerenciais, de cada uma das 4 CONCESSIONÁRIAS e do TRANSFÁCIL, no 
período de janeiro de 2016 a dezembro de 2016 de acordo com dados fornecidos 
pela BHTRANS e pelo SETRABH, bem como apresentando as validações 
amostrais realizadas com os dados. 

Alguns aspectos que julgamos relevantes estão expostos neste Relatório, que é 
estritamente confidencial e tem como única finalidade sua apreciação e 
discussão com o destinatário, o que desautoriza e torna ilegal, nos termos do 
Art. 410 do Código de Processo Civil (CPC), Lei no 13.105/2015, seu uso para 
qualquer outro fim. 
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Ressaltamos que a auditoria foi realizada em contas específicas do plano de 
contas da empresa envolvendo a parte contábil e de controles internos. 

 
Atenciosamente, 

 
 
 

                          MACIEL CONSULTORES S/S 
                            2CRC RS-004773/O-0 T SP 
                               Shaila Santos da Silva 
                                1CRC RJ 095.707/O-7 
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PARTE I - REGISTROS CONTÁBEIS 
 
1.ATIVO 
 
1.1 CIRCULANTE 
 
1.1.1 BANCOS CONTA MOVIMENTO 
 
Demonstramos o saldo que compõe a conta sintética em 31/12/2016: 

Valores em R$ 

CONTA SALDO CONTÁBIL 

Banco Itaú 2001/83776-0 168,87 

Banco Itaú 3176/89495-8 11,43 

TOTAL 180,30 
Fonte: Balancete em 31/12/2016 

 
Confrontamos o saldo contábil com os extratos bancários e não foram 
encontradas divergências. 
 

 
1.1.2 REALIZÁVEL A CURTO PRAZO  
Demonstramos o saldo que compõe a conta sintética em 31/12/2016: 

 Valores em R$ 

CONTA SALDO CONTÁBIL 

Consórcio Pampulha 146.233,12 

TOTAL 146.233,12 
Fonte: Balancete em 31/12/2016 

 
Validamos o saldo via débito em extrato contábil, onde o valor é transferido para 
o SetraBH que realiza a “Distribuição” para as consorciadas. 
 
O valor trata-se de valores resgatados do Fundo Garantidor do Equilíbrio – FGE 
e que foi "distribuído" conforme método da câmara de compensação, não sendo 
uma obrigação a pagar devendo o saldo ser baixado. 
 
Os valores depositados no Fundo Garantidor do Equilíbrio – FGE correspondem 
a 1% da receita tarifária. Os mesmos são depositados conforme as linhas 
destinadas a cada consórcio/consorciada previsto em contratos, e não ao critério 
da câmera de compensação utilizado para os repasses das receitas tarifárias.  
Todavia quando os resgastes são realizados com as devidas autorizações os 
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valores são repassados aos consórcios obedecendo o método da Câmera de 
compensação fazendo com que o saque de um consórcio seja redirecionado a 
outros consórcios, e contabilmente sendo registrados como empréstimos 

 
 
RECOMENDAÇÕES 
Apresentar a documentação suporte relativa aos empréstimos 
concedidos. 
 
Elaborar contratos de mutuo para os empréstimos realizados. 
 
Baixar o saldo uma vez que não é um direito a receber do 
Consórcio. 

 
1.1.3 TRIBUTOS A RECUPERAR 
 
Demonstramos o saldo que compõe a conta sintética em 31/12/2016: 

 Valores em R$ 

CONTA SALDO CONTÁBIL 

IRRF s/ aplicação financeira. 196.712,20 

TOTAL 196.712,20 
Fonte: Balancete em 31/12/2016 

 
Confrontamos o saldo contábil com a Declaração de Imposto de Renda na 
Fonte-DIRF apresentada. Encontramos divergências quando realizado a 
comparação dos saldos. As divergências apuradas tratam se de ajustes 
realizados em 2013 referente a Imposto de Renda Retido na Fonte-IRRF dos 
anos de 2009, 2010 e 2011 que não haviam sido contabilizados. 
 
 
1.1.4 DESPESAS ANTECIPADAS 
 
Demonstramos o saldo que compõe a conta sintética em 31/12/2016: 

Valores em R$ 

CONTA SALDO CONTÁBIL 

Despesas a apropriar 27.610,91 

TOTAL 27.610,91 
Fonte: Balancete em 31/12/2016 

 
Observamos o razão contábil da conta e verificamos que na conta são 
registrados valores relativos ao pagamento de taxas devidas pelos consórcios. 
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O saldo da conta é cumulativo, não sendo realizado os descontos no momento 
dos repasses feito aos Consórcios. 
 
Entendemos que o saldo registrado não possui a natureza de Despesas a 
Apropriar devendo ser reclassificado já que se trata de um direito a receber das 
consorciadas participantes do Consórcio. 
 
A entidade não realiza composição do saldo acumulado. 
 
Ademais verificamos que o Consórcio possui uma apólice de seguro de vigência 
de 11/07/2015 a 10/07/2016 e que tem por objeto o fiel cumprimento das 
obrigações assumidas pelo tomador, o prêmio do seguro é no valor de 
R$58.230,99 pago uma entrada de R$4.773,03 mais uma parcela no valor de 
R$53.457,96.  
 
Os valores relativos ao seguro não foram contabilizados no consórcio.   
 

RECOMENDAÇÕES 
Realizar o desconto proporcional a cada consorciada no 
momento dos repasses das receitas, baixando o passivo junto a 
Transfácil. 
 
Registrar contabilmente as apólices de seguro, fazendo a 
apropriação do prêmio conforme período de vigência. 
 

 
1.2 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 
 
1.2.1 DEPÓSITOS E CAUÇÕES 
 
Demonstramos o saldo que compõe a conta sintética em 31/12/2016: 

Valores em R$ 

CONTA SALDO CONTÁBIL 

Fundo Garantidor do Equilíbrio – FGE 1.391.159,95 

TOTAL 1.391.159,95 
Fonte: Balancete em 31/12/2016 

 
Até o fim dos trabalhos de auditoria não foram apresentados os extratos 
bancários da aplicação financeira, visto exposto, não foi possível validar o saldo 
apresentado em 31 de dezembro de 2016. 
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Fomos informados pela contabilidade que o saldo da aplicação não é corrigido 
mensalmente pelo rendimento financeiro, que a receita financeira só é 
reconhecida no momento do resgate do Fundo. 
 

RECOMENDAÇÕES 
Arquivar os extratos bancários mensais. 
 
Reconhecer mensalmente os rendimentos da aplicação 
financeira conforme princípio da competência. 

 
2. PASSIVO 
 
2.1 PASSIVO CIRCULANTE 
 
2.1.1 CRÉDITOS DIVERSOS 
 
Demonstramos o saldo que compõe a conta sintética em 31/12/2016: 

Valores em R$ 

CONTA SALDO CONTÁBIL 

Consórcio BH Leste 
Consórcio Dom Pedro II 
Credores Diversos  

101.870,42 
88.665,67 

731,24 
Consórcio Transfácil 27.686,42 

TOTAL 218.953,75 
Fonte: Balancete em 31/12/2016 

 
O saldo credor junto aos Consórcios BH Leste e Dom Pedro II, validamos a 
transação via débito em extrato contábil, onde o valor é transferido para o 
SetraBH que realiza a “Distribuição” para as consorciadas. 
 
O valor trata-se de valores resgatados do Fundo Garantidor do Equilíbrio – FGE 
e que foi "distribuído" conforme método da câmara de compensação, não sendo 
uma obrigação a pagar devendo o saldo ser baixado. 
 
Os valores depositados no Fundo Garantidor do Equilíbrio – FGE correspondem 
a 1% da receita tarifária. Os mesmos são depositados conforme as linhas 
destinadas a cada consórcio/consorciada previsto em contratos, e não ao critério 
da câmera de compensação utilizado para os repasses das receitas tarifárias.  
Todavia quando os resgastes são realizados com as devidas autorizações os 
valores são repassados aos consórcios obedecendo o método da Câmera de 
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compensação fazendo com que o saque de um consórcio seja redirecionado a 
outros consórcios, e contabilmente sendo registrados como empréstimos 
 
O saldo relativo ao Consórcio Transfácil é decorrente das taxas pagas pelo 
Transfácil que são devidas pelo Consórcio Dez.  
 
O saldo é cumulativo de outros exercícios não sendo descontados os respectivos 
valores das consorciadas e baixando o valora devedor ao Transfácil. 
 

RECOMENDAÇÕES 
Realizar o desconto proporcional a cada consorciada no 
momento dos repasses das receitas, baixando o passivo junto a 
Transfácil. 
 
Baixar o saldo dos Consórcio uma vez que não é uma obrigação 
a pagar. 

 
 
2.2 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 
 
2.2.1 OUTRAS OBRIGAÇÕES 
 
Demonstramos o saldo que compõe a conta sintética em 31/12/2016: 

Valores em R$ 

CONTA SALDO CONTÁBIL 

Consorciadas  1.542.942,73 

TOTAL 1.542.942,73 
Fonte: Balancete em 31/12/2016 

 
A conta tem como natureza a contrapartida dos valores relativos depositados no 
Fundo Garantidor do Equilíbrio – FGE, que são descontados da receita tarifaria 
e é de direito das Consorciadas. 
 
O saldo do passivo deveria ser a soma dos valores relativos a IRRF s/ aplicação 
Financeira e o saldo do Fundo Garantidor do Equilíbrio – FGE, registrados no 
Ativo, todavia verificamos uma divergência de R$626,45 que é imaterial para 
maiores análises. 
 
Os valores não foram validados uma vez que não recebemos os extratos 
relativos ao Fundo Garantidor do Equilíbrio – FGE 
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Com base no razão contábil verificamos que a entidade registra no passivo os 
valores relativos aos rendimentos de aplicação financeira não os reconhecendo 
devidamente no resultado do Consórcio, foi apurado em 2016 uma receita 
financeira de R$2.786,38. 
 

RECOMENDAÇÕES 
Realizar a conciliação dos saldos ajustando as divergências. 
 
Arquivar os extratos bancários mensais do Fundo Garantidor do 
Equilíbrio – FGE. 
 
Reclassificar os rendimentos financeiros no resultado do 
consórcio 

 
 
3. RESULTADO 
 
3.1 RECEITAS  
 
3.1.1 RECEITAS COMUNS 
 
Demonstramos o saldo que compõe a conta sintética em 31/12/2016: 

Valores em R$ 

Fonte: Balancete em 31/12/2016 

 
As receitas comuns são provenientes das receitas apuradas pelo Consórcio 
Transfácil no exercício de 2016. As mesmas são transferidas diretamente para 
cada consorciada conforme Câmara de Compensação. Os respectivos valores 
são diretamente lançados no resultado do Consórcio para fins de demonstração. 

CONTA SALDO CONTÁBIL 

Betânia Ônibus Ltda 465.600,63 

Coletivos São Lucas Ltda 346.592,66 

Auto Omnibus Nova Suissa Ltda 478.398,51 

Viação Paraense Ltda 366.619,47 

Viação Zurick Ltda 468.546,22 

Transcbel - Transp. Col. BH Ltda 112.932,37 

Via BH Coletivos Ltda 192.240,89 

Viação Sidon Ltda 458.214,82 

Trans Oeste Transportes Urbanos Ltda 221.244,24 

Autobus Transportes Urbanos Ltda 98.004,64 

 3.208.394,45 
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Verificamos que não são demonstradas as receitas oriundas de mídia e créditos 
vencidos nos respectivos valores R$1.143.488,48 e R$2.954.580,95 impactando 
subavaliação do resultado, não obedecendo a norma contábil NBC T 10.20. 
 

10.20.1.5 Entidade consorciada líder no contrato de consórcio é 
responsável pela escrituração contábil e guarda dos livros e 
documentos comprobatórios das operações do consórcio 
conforme prazos legais.   
 
10.20.2.1. O Consórcio de Empresas deve registrar os atos e os 
fatos administrativos mantendo contabilidade distinta das 
empresas consorciadas. 

 
RECOMENDAÇÃO 
Reconhecer nas demonstrações do Consórcio todas as receitas 
obtidas conforme norma NBC T 10.20. 

 
 
3.1.2 RECEITAS OPERACIONAIS 

 
Demonstramos o saldo que compõe a conta sintética em 31/12/2016: 

Valores em R$ 

Fonte: Balancete em 31/12/2016 

 
As receitas operacionais referem-se as receitas tarifárias, os valores são 
gerenciados pelo Transfácil e transferidos diretamente as Consorciadas, 
transitando pelo Consórcio somente para fins de demonstração. 

 

CONTA SALDO CONTÁBIL 

Betânia Ônibus Ltda 42.511.426,57 

Coletivos São Lucas Ltda 31.630.159,31 

Auto Omnibus Nova Suissa Ltda 43.632.968,05 

Viação Paraense Ltda 33.484.061,81 

Viação Santa Edwiges Ltda  

Viação Zurick Ltda 42.793.963,65 

Transcbel - Transp. Col. BH Ltda 10.302.692,56 

Via BH Coletivos Ltda 17.605.137,89 

Viação Sidon Ltda 41.840.737,58 

Trans Oeste Transportes Urbanos Ltda 20.221.801,68 

Autobus Transportes Urbanos Ltda 8.943.725,36 

TOTAL 292.966.674,46 
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3.2 CUSTOS E DESPESAS 
 
3.2.1 CUSTOS E DESPESAS COMUNS 
 
Demonstramos o saldo que compõe a conta sintética em 31/12/2016: 

Valores em R$ 

Fonte: Balancete em 31/12/2016 

 
Saldo apurado pelo Consórcio Transfácil relativo aos custos de comercialização 
do crédito eletrônico.  
 
O Consórcio não demonstra em suas demonstrações os custos relativos a 
operação e manutenção do transporte coletivo no Município de Belo Horizonte 
conforme norma NBC T 10.20 
 

10.20.1.5 Entidade consorciada líder no contrato de consórcio é 
responsável pela escrituração contábil e guarda dos livros e 
documentos comprobatórios das operações do consórcio 
conforme prazos legais.   
 
10.20.2.1. O Consórcio de Empresas deve registrar os atos e os 
fatos administrativos mantendo contabilidade distinta das 
empresas consorciadas. 

 
RECOMENDAÇÃO 
Reconhecer nas demonstrações do Consórcio todos os custos 
e despesas relativos a atividade de operação do transporte 
público. 

 

CONTA SALDO CONTÁBIL 

Betânia Ônibus Ltda 2..262.027,78 

Coletivos São Lucas Ltda 1.699.783,10 

Auto Omnibus Nova Suissa Ltda 2.280.589,00 

Viação Paraense Ltda 1.765.345,22 

Viação Zurick Ltda 2.237.750,90 

Transcbel - Transp. Col. BH Ltda 557.604,97 

Via BH Coletivos Ltda 915.139,37 

Viação Sidon Ltda 2.192.921,21 

Trans Oeste Transportes Urbanos Ltda 1.149.933,77 

Autobus Transportes Urbanos Ltda 509.941,71 

 15.571.037,03 
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PARTE II – CONTROLES INTERNOS 
 
1. COMPRAS 
 
Procedemos ao levantamento das rotinas operacionais na área de Compras e 
constatamos que, não obstante a parte documental e do sistema ter um bom 
controle, o setor analisado não possui Manual de Rotinas de Procedimentos, 
Fluxograma ou Procedimentos Operacionais Padrão, inibindo assertivamente a 
validação dos controles internos existentes e a geração de informações 
necessárias para realização da auditoria, ou seja, se o Instituto garante, 
mediante uma padronização, os resultados esperados por cada tarefa 
executada.  

 
RECOMENDAÇÃO 
Elaborar Manual de procedimentos de compras. 

 
 
2. CONTABILIDADE 
 
A contabilidade responsável pela escrituração do consórcio não tem como 
prática o arquivamento dos documentos auxiliares, realização de conciliações e 
composição dos saldos contábeis, gerando um retrabalho para a apuração das 
informações solicitadas pela auditoria. 
 
 
 

RECOMENDAÇÃO 
Preparar documentação suporte dos saldos contábeis afim de 
evitar retrabalho. 
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PARTE III – CONCLUSÃO 
 

Nossos trabalhos foram planejados e executados de forma a obter suporte para 
certificar a consistência e adequação dos saldos contábeis apresentados nos 
balancetes, cumprimento de normas e procedimentos internos, formalidades e 
eficiência nos controles da documentação comprobatória e foram 
consubstanciados nas Normas Brasileiras de Contabilidade, Lei nº 6.404/76 e 
alterações posteriores. 
 
Nossos testes foram realizados por amostragem, limitado ao nosso escopo de 
trabalho. No decorrer do trabalho apresentado neste relatório, efetuamos uma 
serie de apontamentos, observações e revisões nas quais solicitamos a entidade 
atenção, nossas recomendações devem ser avaliadas pela administração da 
entidade, pois devem ser seguidas visando à melhoria nos controles das 
informações que posteriormente são passadas e utilizadas para a gestão e a 
longevidade da empresa auditada. 
 

 
 

MACIEL CONSULTORES S/S 
    2CRC RS-004773/O-0 T SP 
      Shaila Santos da Silva 

                                       1CRC RJ 095.707/O-7 
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