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RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE AUDITORIA  

 
Rio de Janeiro, 11 de outubro 2018 

 
Aos 
Ilmos. Administradores do  
CONSÓRCIO DOM PEDRO II 
Belo Horizonte - MG 
 
 

Servimo-nos da presente para encaminhar a V.Sas., nosso relatório 
circunstanciado de auditoria externa das demonstrações contábeis do 
CONSÓRCIO DOM PEDRO II, 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 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 2013 a dezembro de 2013 de acordo com dados fornecidos 
pela BHTRANS e pelo SETRABH. 

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 2001/83778-6 20,10 

TOTAL 20,10 
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. 110.907,76 

TOTAL 110.907,76 
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 6.988,59 

TOTAL 6.988,59 
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$48.998,22 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. 
. 

 
 
 
 



 

Página 7 de 12 
 

 

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 512.932,48 

TOTAL 512.932,48 
Fonte: Balancete em 31/12/2013 

 
Confrontamos o saldo contábil com o extrato bancário e identificamos uma 
divergência de R$ 9.563,85 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. 

 
 
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  82,42 

Consórcio Transfácil 5.070,85 

TOTAL 5.153,27 
Fonte: Balancete em 31/12/2013 

O saldo relativo ao Consórcio Transfácil é decorrente das taxas pagas pelo 
Transfácil que são devidas pelo Consórcio Pedro II.  
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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  625.695,66 

TOTAL 625.695,66 
Fonte: Balancete em 31/12/2013 

 
A conta tem como natureza o 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$ 1.855,42 que é imaterial para 
maiores análises. 
 
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 o, foi apurado em 2013 uma receita 
financeira de R$196.331,38. 
 
 

RECOMENDAÇÕES 
Realizar a conciliação dos saldos ajustando as divergências. 
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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 

Rodopass Transp. Coletivo de Passag. Ltda 475.966,20 

Urca Auto Onibus Ltda 197.938,06 

Viação Anchieta Ltda 361.914,70 

Viação Euclasio Ltda 117.622,79 

Coletur - Col. Urbanos Soc. Ltda 309.361,88 

São Cristovão Transportes Ltda 142.367,05 

Belo Horizonte Transporte Urbano Ltda 193.562,98 

Salvadora Empresa de Transportes Ltda 168.949,99 

Viação Fenix Ltda 147.184,49 

TOTAL 2.114.868,14 
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 
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 R$1.249.319,05 e R$1.917.041,90 
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.   
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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 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 

Rodopass Transp. Coletivo de Passag. Ltda 39.312.300,32 

Urca Auto Onibus Ltda 16.349.916,41 

Viação Anchieta Ltda 29.882.457,37 

Viação Euclasio Ltda 9.716.217,75 

Coletur - Col. Urbanos Soc. Ltda 25.553.236,03 

São Cristovão Transportes Ltda 11.739.704,71 

Belo Horizonte Transporte Urbano Ltda 16.012.673,77 

Salvadora Empresa de Transportes Ltda 13.956.314,16 

Viação Fenix Ltda 12.157.030,74 

TOTAL 174.679.851,26 
Fonte: Balancete em 31/12/2013 

 
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 

Rodopass Transp. Coletivo de Passag. Ltda 1.589.725,41 

Urca Auto Onibus Ltda 638.340,75 

Viação Anchieta Ltda 1.169.907,72 

Viação Euclasio Ltda 380.220,20 
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Coletur - Col. Urbanos Soc. Ltda 992.513,94 

São Cristovão Transportes Ltda 461.850,86 

Belo Horizonte Transporte Urbano Ltda 606.244,20 

Salvadora Empresa de Transportes Ltda 539.243,51 

Viação Fenix Ltda 476.690,82 

TOTAL 6.854.737,41 
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.   
 
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.  
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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. 

 
 
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  

 



 
 

 
 

 

 

BHTRANS – Empresa de Transportes e 
Trânsito de Belo Horizonte    
  

 Relatório com a 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 - CONSÓRCIO DOM PEDRO II - 2014  
  
 
 
Em atendimento ao Anexo II – Cronograma Físico Financeiro Básico do 
Edital (Item 2 “d”) 

 
Versão final - 20 de dezembro de 2018 

 
 
 



 

Página 2 de 13 

 
 

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE AUDITORIA  

 
Rio de Janeiro, 11 de outubro 2018 

 
 
Aos 
Ilmos. Administradores do  
CONSÓRCIO DOM PEDRO II 
Belo Horizonte - MG 
 
 

Servimo-nos da presente para encaminhar a V.Sas., nosso relatório 
circunstanciado de auditoria externa das demonstrações contábeis do 
CONSÓRCIO DOM PEDRO II, 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. 

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 5,62 

TOTAL 5,62 
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 

Consórcio Dez 146.240,15 

TOTAL 146.240,15 
Fonte: Balancete em 31/12/2014 

 
Confrontamos o valor do empréstimo concedido com o débito em conta. 
 
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 
um direito a receber 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. 
 
 

RECOMENDAÇÕES 
Baixar o saldo uma vez que não é um direito a receber do 
Consórcio. 
 
Constituir valores a pagar ou a receber conforme a câmara de 
compensação no momento que for efetuado o depósito do 
Fundo Garantidor do Equilíbrio – FGE, assim quando houver o 
resgate da aplicação os saldos são baixados. 

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

 Valores em R$ 

CONTA SALDO CONTÁBIL 

IRRF s/ aplicação financeira. 120.257,75 

TOTAL 120.257,75 
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 8.001,18 

TOTAL 8.001,18 
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. 
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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 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$34.113,18 pago em 3 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. 

 
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 423.201,21 

TOTAL 423.201,21 
Fonte: Balancete em 31/12/2014 
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Confrontamos o saldo contábil com o extrato bancário e identificamos uma 
divergência de R$6.195,19 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. 

 
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 

Credores Diversos  82,42 

Consórcio Transfácil 6.083,44 

TOTAL 6.165,86 
Fonte: Balancete em 31/12/2014 

 
O saldo relativo ao Consórcio Transfácil é decorrente das taxas pagas pelo 
Transfácil que são devidas pelo Consórcio Pedro II.  
 
O saldo é cumulativo de outros exercícios não sendo descontados os respectivos 
valores das consorciadas e baixando o valor devedor ao Transfácil. 
 

RECOMENDAÇÃO 
Realizar o desconto proporcional a cada consorciada no 
momento dos repasses das receitas, baixando o passivo junto a 
Transfácil. 
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2.2 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 
 
2.2.1 OUTRAS OBRIGAÇÕES 
 
Demonstramos o saldo que compõe a conta sintética em 31/12/2014: 

Valores em R$ 

CONTA SALDO CONTÁBIL 

Consorciadas  691.540,05 

TOTAL 691.540,05 
Fonte: Balancete em 31/12/2014 

 
A conta tem como natureza o 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$1.840,94) 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. 
 
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 2014 uma receita 
financeira de R$42.012,61. 
 

 
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. 
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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$949.079,03 e R$1.937.075,77 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. 

CONTA SALDO CONTÁBIL 

Rodopass Transp. Coletivo de Passag. Ltda 529.032,51 

Urca Auto Onibus Ltda 245.748,40 

Viação Anchieta Ltda 359.176,64 

Viação Euclasio Ltda 129.904,67 

Coletur - Col. Urbanos Soc. Ltda 333.118,94 

São Cristovão Transportes Ltda 164.713,90 

Belo Horizonte Transporte Urbano Ltda 206.089,35 

Salvadora Empresa de Transportes Ltda 183.780,52 

Viação Fenix Ltda 158.782,76 

TOTAL 2.310.347,69 
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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: 

 

Valores em R$ 

Fonte: Balancete em 31/12/2014 

CONTA SALDO CONTÁBIL 

Rodopass Transp. Coletivo de Passag. Ltda 39.850.985,53 

Urca Auto Onibus Ltda 19.512.728,47 

Viação Anchieta Ltda 27.466.551,13 

Viação Euclasio Ltda 9.987.487,59 

Coletur - Col. Urbanos Soc. Ltda 26.381.755,99 

São Cristovão Transportes Ltda 13.006.094,59 

Belo Horizonte Transporte Urbano Ltda 15.850.031,65 

Salvadora Empresa de Transportes Ltda 13.988.060,76 

Viação Fenix Ltda 12.174.861,66 

TOTAL 178.218.557,37 

CONTA SALDO CONTÁBIL 

Rodopass Transp. Coletivo de Passag. Ltda 2.139.225,70 

Urca Auto Onibus Ltda 954.423,38 

Viação Anchieta Ltda 1.464.619,03 

Viação Euclasio Ltda 513.732,75 

Coletur - Col. Urbanos Soc. Ltda 1.338.299,29 

São Cristovão Transportes Ltda 647.845,32 

Belo Horizonte Transporte Urbano Ltda 809.275,05 

Salvadora Empresa de Transportes Ltda 724.979,22 

Viação Fenix Ltda 639.052,85 

TOTAL 9.231.452,59 
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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. 

 
 

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. 
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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. 

 

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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Demonstrações Financeiras, a partir dos sistemas 
de compras e armazenamento de material, do 
controle das disponibilidades financeiras, e os 
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RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE AUDITORIA  

 
Rio de Janeiro, 11 de outubro 2018 

 
 
Aos 
Ilmos. Administradores do  
CONSÓRCIO DOM PEDRO II 
Belo Horizonte - MG 
 
 

Servimo-nos da presente para encaminhar a V.Sas., nosso relatório 
circunstanciado de auditoria externa das demonstrações contábeis do 
CONSÓRCIO DOM PEDRO II, 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. 

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 2001/83778-6 22,18 

TOTAL 22,18 
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 

Consórcio Dez 146.240,15 

TOTAL 146.240,15 
Fonte: Balancete em 31/12/2015 

 
O saldo corresponde a empréstimo realizado em 2014.  
 
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 
um direito a receber 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. 
 
 

RECOMENDAÇÕES 
Baixar o saldo uma vez que não é um direito a receber do 
Consórcio. 
 
Constituir valores a pagar ou a receber conforme a câmara de 
compensação no momento que for efetuado o depósito do 
Fundo Garantidor do Equilíbrio – FGE, assim quando houver o 
resgate da aplicação os saldos são baixados. 

 
 
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. 140.887,04 

TOTAL 140.887,04 
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 8.113,70 

TOTAL 8.113,70 
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. 
 



 

Página 7 de 13 
 

 
 

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 
obrigações assumidas pelo tomador, o prêmio do seguro é no valor de 
R$32.113,18 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. 
 
Elaborar composição do saldo em aberto. 
 
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 Pampulha  11.422,92 

Credores Diversos 82,42 

Consórcio Transfácil 6.195,96 

TOTAL 17.701,30 
Fonte: Balancete em 31/12/2015 
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O saldo credor junto ao Consórcio Pampulha, validamos a transação via débito 
em extrato contábil. 
 
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 
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 Pedro II.  
 
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. 
 
Constituir valores a pagar ou a receber conforme a câmara de 
compensação no momento que for efetuado o depósito do 
Fundo Garantidor do Equilíbrio – FGE, assim quando houver o 
resgate da aplicação os saldos são baixados. 
 
 

2.2 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 
 
2.2.1 OUTRAS OBRIGAÇÕES 
 
Demonstramos o saldo que compõe a conta sintética em 31/12/2015: 

Valores em R$ 
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CONTA SALDO CONTÁBIL 

Consorciadas  277.561,77 

TOTAL 277.561,77 
Fonte: Balancete em 31/12/2015 

 
A conta tem como natureza o 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$1.857,50) 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 
 
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 2015 uma receita 
financeira de R$96.824,51. 
 

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 31/12/2015: 
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Valores em R$ 

Fonte: Balancete em 31/12/2015 

 
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$ 1.119.257,10 e R$ 2.146.446,53 
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. 

 
 
 
 
 
 

CONTA SALDO CONTÁBIL 

Rodopass Transp. Coletivo de Passag. Ltda 479.501,90 

Urca Auto Onibus Ltda 247.418,68 

Viação Anchieta Ltda 306.098,15 

Viação Euclasio Ltda 108.987,65 

Coletur - Col. Urbanos Soc. Ltda 301.465,58 

São Cristovão Transportes Ltda 143.946,31 

Belo Horizonte Transporte Urbano Ltda 167.367,17 

Salvadora Empresa de Transportes Ltda 165.535,20 

Viação Fenix Ltda 131.273,51 

TOTAL 2.051.594,15 
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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 

 
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 

 

CONTA SALDO CONTÁBIL 

Rodopass Transp. Coletivo de Passag. Ltda 45.580.851,23 

Urca Auto Onibus Ltda 23.519.295,97 

Viação Anchieta Ltda 29.038.988,39 

Viação Euclasio Ltda 10.346.894,47 

Coletur - Col. Urbanos Soc. Ltda 28.616.955,74 

São Cristovão Transportes Ltda 13.674.152,07 

Belo Horizonte Transporte Urbano Ltda 15.877.550,12 

Salvadora Empresa de Transportes Ltda 15.718.930,08 

Viação Fenix Ltda 12.470.875,13 

TOTAL 194.844.493,20 

CONTA SALDO CONTÁBIL 

Rodopass Transp. Coletivo de Passag. Ltda 2.577.280,17 

Urca Auto Onibus Ltda 1.258.867,17 

Viação Anchieta Ltda 1.665.079,78 

Viação Euclasio Ltda 582.960,34 

Coletur - Col. Urbanos Soc. Ltda 1.589.733,57 

São Cristovão Transportes Ltda 759.631,48 

Belo Horizonte Transporte Urbano Ltda 887.102,02 

Salvadora Empresa de Transportes Ltda 869.250,32 

Viação Fenix Ltda 707.850,00 

TOTAL 10.897.754,85 
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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. 

 
 
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. 
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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. 

 
 
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 DOM PEDRO II 
Belo Horizonte - MG 
 
 

Servimo-nos da presente para encaminhar a V.Sas., nosso relatório 
circunstanciado de auditoria externa das demonstrações contábeis do 
CONSÓRCIO DOM PEDRO II, 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. 

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 2001/83778-6 107,94 

TOTAL 107,94 
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 Dez 88.665,67 

Consórcio Pampulha 55.603,61 

TOTAL 144.269,28 
Fonte: Balancete em 31/12/2016 

 
Validamos os saldos 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.  
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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 

 
 
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. 
 
Constituir valores a pagar ou a receber conforme a câmara de 
compensação no momento que for efetuado o depósito do 
Fundo Garantidor do Equilíbrio – FGE, assim quando houver o 
resgate da aplicação os saldos são baixados. 
 

 
 
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. 141.079,61 

TOTAL 141.079,61 
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: 
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Valores em R$ 

CONTA SALDO CONTÁBIL 

Despesas a apropriar 8.688,69 

TOTAL 8.688,69 
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. 
 
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 11/07/2016 e que tem por objeto o fiel cumprimento das 
obrigações assumidas pelo tomador, o prêmio do seguro é no valor de 
R$38.236,62 pago uma entrada de R$3.134,15 e uma parcela no valor 
R$35.102,47. 
 
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. 
 
 
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 31/12/2016: 

Valores em R$ 

CONTA SALDO CONTÁBIL 

Fundo Garantidor do Equilíbrio – FGE 1.383.879,84 

TOTAL 1.383.879,84 
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.  
 
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  196.931,33 

Credores Diversos 82,42 

Consórcio Transfácil 6.770,95 

TOTAL 203.784,70 
Fonte: Balancete em 31/12/2016 
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O saldo credor junto ao Consórcio BH Leste, 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 
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 Pedro II.  
 
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 dos Consórcio uma vez que não é uma obrigação 
a pagar. 
 
Constituir valores a pagar ou a receber conforme a câmara de 
compensação no momento que for efetuado o depósito do 
Fundo Garantidor do Equilíbrio – FGE, assim quando houver o 
resgate da aplicação os saldos são baixados. 
 
 

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

CONTA SALDO CONTÁBIL 

Consorciadas  1.474.240,66 

TOTAL 1.474.240,66 
Fonte: Balancete em 31/12/2016 

 
A conta tem como natureza o 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$1.943,26) 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 
 
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$1.382,13. 
 

RECOMENDAÇÕES 
Realizar a conciliação dos saldos ajustando as divergências. 
 
Arquivar os extratos bancários mensais do 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: 
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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. 
 
Verificamos que não são demonstradas as receitas oriundas de mídia e créditos 
vencidos nos respectivos valores R$ 686.082,52 e R$ 1.772.771,87 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: 

 

 

CONTA SALDO CONTÁBIL 

Rodopass Transp. Coletivo de Passag. Ltda 668.707,23 

Urca Auto Onibus Ltda 406.462,33 

Viação Anchieta Ltda 335.034,83 

Viação Euclasio Ltda 119.228,09 

Coletur - Col. Urbanos Soc. Ltda 318.185,88 

São Cristovão Transportes Ltda 158.778,67 

Belo Horizonte Transporte Urbano Ltda 171.334,67 

Salvadora Empresa de Transportes Ltda 184.206,06 

Viação Fenix Ltda 139.245,08 

TOTAL 2.501.182,84 
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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. 
 
 
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.  
  

CONTA SALDO CONTÁBIL 

Rodopass Transp. Coletivo de Passag. Ltda 61.013.544,30 

Urca Auto Onibus Ltda 37.060.515,34 

Viação Anchieta Ltda 30.627.919,69 

Viação Euclasio Ltda 10.926.881,24 

Coletur - Col. Urbanos Soc. Ltda 29.017.152,76 

São Cristovão Transportes Ltda 14.482.557,35 

Belo Horizonte Transporte Urbano Ltda 15.592.148,61 

Salvadora Empresa de Transportes Ltda 16.789.493,52 

Viação Fenix Ltda 12.702.082,42 

TOTAL 228.212.295,23 

CONTA SALDO CONTÁBIL 

Rodopass Transp. Coletivo de Passag. Ltda 3.118.362,06 

Urca Auto Onibus Ltda 1.775.857,19 

Viação Anchieta Ltda 1.654.316,11 

Viação Euclasio Ltda 578.741,49 

Coletur - Col. Urbanos Soc. Ltda 1.531.282,01 

São Cristovão Transportes Ltda 758.933,34 

Belo Horizonte Transporte Urbano Ltda 834.754,60 

Salvadora Empresa de Transportes Ltda 875.201,07 

Viação Fenix Ltda 685.722,08 

TOTAL 11.813.169,95 
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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. 

 
 
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 
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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. 

 
 

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. 
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