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RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE AUDITORIA

Rio de Janeiro, 11 de outubro 2018
AO
CONSÓRCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE
PASSAGEIROS POR ÔNIBUS DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE –
TRANSFÁCIL
Belo Horizonte - MG

Servimo-nos da presente para encaminhar a V.Sas., nosso relatório
circunstanciado de auditoria externa das demonstrações contábeis do
CONSÓRCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE
PASSAGEIROS POR ÔNIBUS DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE -–
TRANSFÁCIL, 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 CAIXA
Demonstramos o saldo que compõe a rubrica em 31/12/2013:
Valores em R$

CONTA

SALDO CONTÁBIL

Caixa Administrativo

2.800,00

TOTAL

2.800,00

Fonte: Balancete em 31/12/2013

O Caixa Administrativo diz respeito meramente ao Fundo de Troco, mantidos
nos pontos de vendas de passagens, utilizado para agilizar o atendimento aos
usuários do Transporte Público.
O processo de solicitação do Fundo de Troco é realizado através de
Comunicação Interna direcionada ao Departamento Financeiro o qual solicita
autorização à Diretoria, sendo a única formalização existente.
O Transfácil não possui Manual de Normas Internas do Caixa Administrativo e
nem o respectivo Termo de Responsabilidade.
O termo de responsabilidade tem a função de instrumento jurídico de prevenção
contra eventuais extravios de recursos ou uso inadequado do dinheiro, além de
incentivar o responsável a cobrar possíveis devedores pendentes.
RECOMENDAÇÃO
Formalizar os procedimentos para utilização do Fundo Fixo
através de normas internas regulamentares e Termos de
Responsabilidades para o Fundo Fixo.

1.1.2 BANCOS CONTA MOVIMENTO
Demonstramos o saldo que compõe a conta sintética em 31/12/2013:
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Valores em R$

CONTA

SALDO CONTÁBIL

Banco Itaú S.A -C/C.3176/89434-7
Banco Itaú S.A C/C.3176/89435-4
Banco Itaú S.A C/C.3176/89436-2
Banco Itaú S.A C/C.3176/89437-0
Banco Itaú S/A C/C.3176/89476-8
Banco Itaú S.A C/C.3176/89497-4
TOTAL

35.881,06
2.919.827,05
131.020,08
223.509,47
551,35
(10.980,53)
3.299.808,48

Fonte: Balancete em 31/12/2013

Conciliamos os saldos apresentados nos registros contábeis com os extratos das
respectivas contas bancárias descritas acima encaminhados pelo Banco Itaú
através de resposta à carta de circularização por nós encaminhada. Verificamos
que os extratos apresentados não demonstram os rendimentos de aplicação
financeira automática, não sendo possível validar os rendimentos e confrontalos com a receita financeira apurada no resultado.
RECOMENDAÇÕES
Realizar periodicamente conciliações para controle dos saldos
contabilizados nas contas bancárias.
Solicitar ao Banco gestor das contas os extratos contendo o
saldo de aplicação automática, seus rendimentos e saldo final
para que seja apurado e registrado corretamente o saldo de
receita financeira no resultado.

1.1.3 OUTROS CRÉDITOS
Demonstramos o saldo que compõe a conta sintética em 31/12/2013:
Valores em R$

CONTA
Créditos diversos
Créditos a receber/ Carga a Bordo
Adiantamento a fornecedores
PIS/ COFINS/ CSLL a recuperar
Depósitos judiciais
IR retido a recuperar
Créditos a receber CBTU
Créditos a Rec./ V.Transp. Papel-Floresta
Valores em trânsito
Créditos a receber PBH
Impostos Tacom Engenharia Projetos Ltda.

SALDO CONTÁBIL
633.972,23
14.580,66
29.324,86
44.501,16
23.134,59
25.606,42
145.736,06
98.575,04
1.259.531,43
29.583,65
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C/C – Setra
Outros
Adiantamento a consorciadas

32.560,07
4.189,84
114.938.186,36

TOTAL

117.279.482,37

Fonte: Balancete em 31/12/2013

1.1.3.1 Créditos Diversos
Foram apresentadas conciliação dos saldos e apuramos que:
- A conta de Créditos a receber/Carga a bordo existe um saldo de R$599mil
referente a depósito não identificado. Entendemos que uma vez o valor recebido
e não identificado não é um direito da entidade e sim uma possível obrigação até
a correta identificação. Indagamos ao contador sobre a natureza do saldo e até
o fim dos trabalhos não recebemos retorno.
A conciliação apresentou que na conta "Créditos a Receber/Carga a Bordo"
R$34.505,09 refere-se a Imposto de Renda retido na fonte, a nomenclatura da
conta não condiz com a natureza dos lançamentos, recomendamos que os
valores relativos a Imposto de Renda Retido sejam reclassificados na conta de
1.1.02.01.00018 - IR Retido a Recuperar.
Ademais a conta "Créditos a Receber/Carga a Bordo" apresenta um saldo de
R$9.530,27 registrado mais de 5 anos, ocorrendo a prescrição do crédito.
- A conta de Créditos a receber PBH que representa 54% do grupo foi
apresentado o controle dos valores a receber da Prefeitura de competência de
dezembro de 2013, com os recibos que somam R$1.240.820,10 apresentando
uma divergência de R$18.430,33 com crédito no extrato e o valor "faturado"
conforme controle. Ademais a conta possui um saldo de R$280,53 referente a
recebimentos a menor.
RECOMENDAÇÕES
Atentar quanto a nomenclatura das contas e as descrições das
movimentações, observando a natureza da conta e dos saldos.
Reclassificar o saldo referente a Depósitos não identificados de
Créditos a receber para Depósitos a identificar, uma vez que os
valores não são mais um direito a receber, mas uma possível
obrigação até a correta identificação.
Baixar o valor de R$9.530,27 de IRRF - PBH na conta de
"Créditos a Receber/Carga a Bordo" que possui mais de 5 anos,
já tendo ocorrido a prescrição do crédito.
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Atentar quanto ao correto arquivamento dos recibos que
compõem os recebimentos do Consórcio.

1.1.3.2 Adiantamento a consorciadas
A conta funciona como conta corrente para transferência das receitas para os
Consórcios, descontando os valores para despesas de comercialização no
percentual de 1,5% ao mês, descontos de 1% para o FGE (Fundo Garantidor do
Equilíbrio) entre outros.
As receitas são repassadas para os consórcios diariamente como adiantamento
conforme compra de créditos eletrônicos, e são baixados conforme a utilização
dos créditos pelos usuários, a receita tarifaria corresponde a 99%.
O Transfácil faz o gerenciamento dessas receitas e as repassa conforme
percentual da câmara de compensação.
Com base na composição de saldo em 31 de dezembro de 2013 apresentado
selecionamos 51,38% do saldo para inspeção documental.
Os valores lançados contabilmente foram validados com suporte do “Resumo da
movimentação da conta corrente das empresas”, foram selecionados 5 dias de
maior adiantamento de cada consorciada pré-selecionada.
Ainda com base no “Resumo da movimentação da conta corrente das empresas”
confrontamos os adiantamentos concedidos com auxílio do relatório “Reembolso
por data de movimento” que demonstra o adiantamento concedido a cada uma
das 40 consorciadas assim validamos os adiantamentos com débito em extrato
bancário.
Não foram identificadas divergências significativas entre os relatórios
apresentados e o saldo contábil.
RECOMENDAÇÃO
Atentar ao prazo para apresentação da documentação suporte
a auditoria de forma a proporcionar tempo hábil para validação
dos saldos.
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2.1.7 DESPESAS A APROPRIAR
Em análise realizada nos documentos encaminhados pelo Transfácil,
identificamos Apólices de Seguros em nome do Transfácil que não foram
registrados pelo contábil. Entendemos que esses valores deveriam ter sido
contabilizados na conta de Despesas a Apropriar no Ativo Circulante e
apropriado mensalmente contra Seguros Patrimoniais no Resultado. Abaixo,
segue descrição dos Seguros a serem analisados:
Valores em R$
APÓLICE

BEM SEGURADO

VIGÊNCIA
INICIO

FINAL

VALORES
COBERTO

PRÊMIO

3650407

Volkswagen 1.0 G6 Total Flex 8v4P

11/09/2013

27/04/2014

133.918,00

195,76

3650158

Volkswagen 1.0 G6 Total Flex 8v4P

11/09/2013

27/04/2014

133.918,00

205,11

3650407

Volkswagen 1.0 G6 Total Flex 8v4P

13/12/2013

27/04/2014

133.918,00

-

7897

Seguro de Vida (449-pessoas)

30/04/2012

30/04/2013

8.980.000,00

1.311,08

3650407

Volkswagen (G5) 1.0MI 8v T.Flex 4P

27/04/2013

27/04/2014

123.544,00

1.395,82

3650158

Volkswagen (G5) 1.0MI 8v T.Flex 4P

27/04/2013

27/04/2014

123.544,00

1.453,66

4669184

Volkswagen (G5) 1.0MI 8v T.Flex 4P

16/10/2013

16/10/2014

133.523,00

1.848,92

4787335

Volkswagen (G5) 1.0MI 8v T.Flex 4P

12/12/2013

12/12/2014

136.156,00

1.826,25

1040603228
2359900

Incêndio, Explosão, Fumaça, Danos
Elétricos, Etc.

28/07/2013

28/07/2014

674.000,00

854,55

1040603228
2339200

Incêndio, Explosão, Fumaça, Danos
Elétricos, Etc.

28/07/2013

28/07/2014

1.254.000,00

1.093,40

11.826.521,00

10.184,55

TOTAL
Fonte: Apólices de Seguros - 2013

RECOMENDAÇÃO
Registrar contabilmente o seguro conforme valor do Prêmio
pago, realizando seu custo conforme o período de vigência do
seguro.

1.2 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
1.2.1 CRÉDITOS DIVERSOS
Demonstramos o saldo que compõe a conta sintética em 31/12/2013:
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Valores em R$

CONTA

SALDO CONTÁBIL

Consórcio Dom Pedro II
Consórcio BH Leste
Consórcio Dez
Consórcio Pampulha
Taxa de Reboque BHTrans/Concessionárias

5.070,85
4.892,36
25.222,43
4.487,99
670,75
40.344,38

TOTAL
Fonte: Balancete em 31/12/2013

Valores referem-se a pagamentos efetuados pelo Transfácil das taxas dos
quatro Consórcios. O saldo é acumulativo não sendo descontados dos
consórcios no momento dos repasses das receitas.
Verificamos que os valores conferem o saldo registrado no passivo dos
consórcios.
Ademais o saldo é imaterial para maiores análises.
RECOMENDAÇÃO
Realizar o desconto proporcional a cada consorciada no
momento dos repasses das receitas, baixando os respectivos
valores.

1.3 IMOBILIZADO
1.3.1 IMOBILIZADO
Demonstramos o saldo que compõe a conta sintética em 31/12/2013:
Valores em R$

CONTA
Imobilizado
Móveis e utensílios
Aparelhos e Equipamentos Telefônicos
Veículos
Máquinas e Equipamentos em Geral
Instalações
Equipamentos de Informática
Computadores
Impressoras
Software
Software Sistema Citbus

SALDO CONTÁBIL
261.504,98
10.572,16
174.531,29
77.104,49
206.062,50
2.826.035,57
1.836.276,86
93.371,23
760.860,79
54.558.919,14
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Depreciação Acumulada
Benfeitorias Imóveis de Terceiros
Benfeitorias Imóveis de Terceiros
Depreciação s/ Benf. Imóveis de Terceiros
TOTAL

(46.135.155,30)
155.282,85
(155.282,85)
14.670.083,71

Fonte: Balancete em 31/12/2013

Confrontamos o "Relatório da Posição Atualizada dos Bens" apresentado a
auditoria com o saldo contábil, detectamos uma divergência de 5% entre o
relatório de Bens e o saldo contábil residual do Ativo Imobilizado.
Foram selecionas 97,25% das adições realizadas no exercício de 2013 para
inspeção documental, não apresentando quaisquer divergências.
Entendemos que os valores relativos a Software Sistema SITbus deveriam ser
reclassificados como custo e não um imobilizado do Consórcio Transfácil. O
Contrato entre a Tacom o Transfácil e os Consórcio têm como consideração:
"Que em atendimento à determinação do Edital de Concorrência Pública nº
131/2008 e do Contrato de Concessão do Serviço Público de Transporte Coletivo
de Passageiros por Ônibus, os CONSÓRCIOS CONCESSIONÁRIOS
constituíram o CONSÓRCIO OPERACIONAL (Transfácil) que tem como
objetivo, dentre outros, a implantação e gestão do SITBus, nos termos
estabelecidos pelo Anexo VIII do referido Edital de Concorrência Pública...;"
O contrato de Concessão do Serviço Público de Transporte Coletivo de
Passageiros por Ônibus assinado com cada um dos 4 (quatro) consórcios
descreve que;
Cláusula 7 - Dos Bens vinculados a concessão.
7.6 - São bens reversíveis
i) licença de uso dos softwares do SITBus;
ii) direito de propriedade de softwares desenvolvidos para o
SITBus, incluindo todos os artefatos dos sistemas, tais como:
manuais de sistemas de operação e de usuário, modelos de
dados de arquitetura, scripts de criação de componentes e
elementos de software; código-fonte e qualquer outro elemento
que auxilie no entendimento e implantação do sistema;
iii) equipamentos que compõe o sistema central do SITBus, na
forma do Anexo VII do Edital.

No exercício de 2013 ocorreu a baixa de 3 veículos, sendo dois deles dado como
entrada para aquisição de novos veículos e outro por perda decorrente de
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acidente de trânsito. Para o veículo decorrente de perda foi apresentado o
Boletim de ocorrência do acidente, os demais foram apresentados as notas
fiscais de entrada fornecida pela concessionária onde ocorreu as trocas.
Ademais verificamos que os veículos que foram dados em troca para aquisição
de novos ainda constam no relatório de Bens na data base de 31 de dezembro
de 2013.
O Consórcio Transfácil não realizou o estudo de vida útil dos bens nem o
Impairment.
RECOMENDAÇÕES
Realizar conciliação entre a contabilidade e o relatório de bens.
Conciliar o saldo contábil com o Relatório de bens.
Realizar o Impairment sobre o ativo imobilizado
Realizar o estudo da vida útil dos bens para a correta utilização
da taxa de depreciação com base na vida útil.
Baixar o saldo de Software Sistema CITBus e reverter o saldo
de depreciação correspondente e reclassificando o saldo
diretamente no resultado como custo.

1.4 INTANGÍVEL
1.4.1 INTANGÍVEL
Demonstramos o saldo que compõe a conta sintética em 31/12/2013:
Valores em R$

CONTA
Outorga
Amortização Outorga 2008/2028
TOTAL

SALDO CONTÁBIL
223.995.000,00
(57.865.375,00)
166.129.625,00

Fonte: Balancete em 31/12/2013

O saldo de Outorga é decorrente dos contratos de concessão da atividade de
transporte público entre os Consórcios e a Prefeitura de Belo Horizonte dispostos
conforme quadro abaixo:
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Consórcio
Consórcio Pampulha
Consórcio BH Leste
Consórcio Dez
Consórcio Dom Pedro II
TOTAL

Valor da Outorga
33.160.000,00
95.760.000,00
25.475.000,00
69.600.000,00
223.995.000,00

Percentual %
14,804%
42,751%
11,373%
31,072%
100%

A amortização do saldo é pelo prazo de 20 anos conforme o Contrato obtendo
um percentual de 5% ao ano para amortização.
A outorga é de obrigação das Concessionárias conforme Cláusula 17 dos
respectivos contratos de concessão com os consórcios, não sendo um ativo
Intangível de direito do Transfácil.
Cláusula 17 - Do pagamento da outorga
17.1 A Concessionária pagará ao poder concedente pela
Outorga o valor R$ XXX em 10 (dez) parcelas semestrais, iguais
e sucessivas.
RECOMENDAÇÃO
Baixar o saldo uma vez que o direito de concessão não é do
Transfácil, mas dos respectivos Consórcios.

2. PASSIVO
2.1 PASSIVO CIRCULANTE
2.1.1 FORNECEDORES
Demonstramos o saldo que compõe a conta sintética em 31/12/2013:
Valores em R$

CONTA

SALDO CONTÁBIL

Fornecedores Diversos
Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. Ltda.
Moreira, Caldeira & Bittencourt S/C
Amil Assistência Medica Internacional as
Ação Informática Brasil Ltda.
VMR Ind. Cabos Especiais
Outros Fornecedores

234.034,97
84.081,93
11.746,04
31.859,65
11.054,66
(68.049,46)
47.317,23

TOTAL

352.045,02

Fonte: Balancete em 31/12/2013
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Confrontamos os saldos de Fornecedores a Pagar provisionados na data-base
de 31 de dezembro de 2013 com os controles extra contábil apresentados pela
contabilidade e não apuramos divergências. ..
Como análise complementar, selecionamos alguns saldos considerados
relevantes durante o exercício de 2013 e verificamos liquidação subsequente do
mesmo, não sendo identificado nenhuma anormalidade.
RECOMENDAÇÃO
Realizar conciliações contábeis no intuito de obter um melhor
controle sobre os saldos em aberto, saldos liquidados e saldos
a pagar de períodos anteriores.

2.1.2 OBRIGAÇÕES SOCIAS E FOLHA DE PAGAMENTO
Demonstramos o saldo que compõe a conta sintética em 31/12/2013:
Valores em R$

CONTA

SALDO CONTÁBIL

Encargos previdenciários e sociais a recolher
G.P.S. a recolher
FGTS a recolher
Pensão Alimentícia a Pagar
Retenção Seguridade Social (INSS)
Contribuição Sindical
Encargos trabalhistas
Salários a pagar

175.238,32

TOTAL

389.592,00

160.473,77
49.161,89
713,29
1.267,01
2.737,72

Fonte: Balancete em 31/12/2013

Confrontamos os valores das Obrigações Sociais em aberto apresentados pelo
contábil com as informações descritas nas Guias de Recolhimento e
comprovantes de pagamentos dos impostos apurados com base na Folha de
pagamento no mês de dezembro do exercício de 2013.
Com relação à Folha de Pagamento na qual foi utilizada para cálculo dos
impostos citados acima, verificamos liquidação subsequente através do extrato
bancário C/C 89434-7 realizado no dia 07/01/2014. Apuramos divergência de R$
61,78 quando confrontado o valor líquido demonstrado na folha de pagamento
com o valor líquido pago conforme extrato.
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Como análise complementar, selecionamos algumas guias referente ao INSS e
FGTS a Recolher apurados no decorrer do exercício de 2013, verificamos
liquidações subsequentes das mesmas e não apuramos nenhuma
anormalidade.
RECOMENDAÇÃO
Não obstante a imaterialidade da divergência apurada no
pagamento
da
Folha
referente
a
dezembro/2013,
recomendamos que sejam adotados métodos de controles
internos para acompanhamento das contas a pagar de Encargos
Previdenciários e dos seus respectivos recolhimentos.

2.1.3 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER
Demonstramos o saldo que compõe a conta sintética em 31/12/2013:
Valores em R$

CONTA
Impostos e contribuições a recolher
IRRF a recolher – DARF – 1708
IRRF S/Salários a recolher – DARF – 0561
IRRF S/Aluguel a recolher – DARF – 3208
PIS/COFINS/CSLL código 5952
ISS a recolher
ISS normal
ISS Retido na Fonte
TOTAL

SALDO CONTÁBIL
11.754,45
24.893,34
1.878,86
111,87
25.972,62
25.474,21
90.085,35

Fonte: Balancete em 31/12/2013

Confrontamos os valores dos Impostos e Contribuições a Recolher em aberto
registrados pelo contábil com as informações descritas nas Guias de
Recolhimento – DES e PRÓPRIO. Verificamos liquidação através dos
comprovantes de pagamentos dos impostos apurados no mês de dezembro do
exercício de 2013. Apuramos divergências quando comparado o saldo contábil
com o valor efetivamente pago, conforme descrito na tabela abaixo:
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CONTA
Impostos e contribuições a recolher
IRRF S/Salários a recolher – DARF – 0561
ISS a recolher
ISS normal
ISS Retido na Fonte
TOTAL

SALDO
CONTÁBIL

SALDO
CONF. GUIAS

DIFERENÇA
APURADA

24.893,34

21.314,01

3.579,33

25.972,62
25.474,35
76.340,31

28.914,99
25.440,07
75.669,07

(2.942,37)
34,15
671,11

Fonte: Balancete em 31/12/2013

Como análise complementar, selecionamos alguns saldos referente ao ISSQN
Próprio e ISSQN de Terceiros (DES) a recolher apurados no decorrer do
exercício de 2013, verificamos liquidações subsequentes dos mesmos e não
apuramos nenhuma anormalidade.
RECOMENDAÇÃO
Ajustar as divergências apuradas e adotar métodos de controles
internos para acompanhamento das contas a pagar de Impostos
e Contribuições a Recolher e dos seus respectivos
recolhimentos.

2.1.4 CREDORES DIVERSOS
2.1.4.1 – CRÉDITOS DIVERSOS
Demonstramos o saldo que compõe a conta sintética em 31/12/2013:
alores em R$

CONTA

SALDO CONTÁBIL

Créditos diversos
Adiantamento de clientes
Taxas de Reconstituição de Traseiras
Outorga Concessões 2008/2028
Depósitos não identificados
Conta Corrente – TACOM
C Corrente Fechamento Sist. Compensação
Outros credores

2.499.126,93
850.279,31
22.399.500,00
180.770,84
1.818.936,03
(1.138.200,80)
54.064,99

TOTAL

26.664.477,30

Fonte: Balancete em 31/12/2013

Analisamos os valores referente a última parcela da Outorga Concessões
2008/2028 registrados pelo contábil com os aportes retidos dos adiantamentos
realizados aos consórcios. Verificamos que não houve o pagamento referente a
essa parcela no período de 2013 e que os valores retidos nesse período foram
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devolvidos aos consórcios através de depósitos bancários. Após confrontarmos
os valores devolvidos aos consórcios com os valores retidos nos adiantamentos,
observamos que o Transfácil repassou R$ 30.398,28 a mais para os consórcios,
conforme demonstrado abaixo:
Valores em R$

Conta

Pag. Outorga

Outorga Concessões 2008/2028
Consórcio Dez
Consórcio Pedro II
Consórcio Pampulha
Consórcio BH Leste
TOTAL

Dev. Outorga

Diferença

4.098.218,22
2.744.622,28
4.867.206,76
4.157.743,33

(4.124.800,78)
(2.748.457,91)
(4.867.186,82)
(4.157.743,36)

(26.582,56)
(3.835,63)
19,94
(0,03)

15.867.790,59

(15.898.188,87)

(30.398,28)

Fonte: Balancete em 31/12/2013

O valor a pagar de Outorga é decorrente dos contratos de concessão da
atividade de transporte público firmado entre os Consórcios e a Prefeitura de
Belo Horizonte. Desta forma, entendemos que não deveria está sendo
contabilizado esta despesa na conta de Créditos Diversos do Transfácil uma vez
que as mesmas pertencem às Consorciadas.
Para as demais contas do grupo, observamos que não são realizadas
conciliações contábeis mensais dos valores registrados, o que inviabilizou a
apuração e validação das informações contabilizadas e dos saldos apresentados
oriundos de períodos anteriores a 2013.
RECOMENDAÇÕES
Realizar periodicamente conciliações contábeis das contas
apresentadas no grupo contábil em análise.
Atentar para as apurações dos valores a devolver aos
consórcios com o objetivo de inibir quaisquer erros nos valores
a repassar.
Proceder com a baixa da última parcela da Outorga Concessões
2008/2028, uma vez que não é uma despesa e,
consequentemente, um direito do Transfácil.

2.1.4.2 – COMERCIALIZAÇÃO DE CRÉDITOS
Demonstramos o saldo que compõe a conta sintética em 31/12/2013:
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Valores em R$

CONTA
Comercialização de Créditos – BHTrans
Venda de Créditos
Reembolso de Créditos (-)
Ressarcimento/Desc. Créditos Eletr. (-)
Venda de Créditos / Posto Savassi
Venda de Créditos / Posto Tupinambás
Venda de Créditos / Posto Floresta
Venda de Credito/Posto Estação Barreiro
Reembolso de Log`s Perdidos (-)
Venda de Créditos -Estação Venda Nova
Venda de Créditos -Estação São Gabriel
Venda de Créditos -Estação Diamante
Venda de Créditos-CBTU
Venda de Créditos –Cartões Mestre
Venda de Créditos- Estação Ponto
Vendas de Créditos –POS
Vendas de Créditos-Consorciadas (Cofre)
Desconto Para Pagamento Outorga
Venda de Créditos-P. Física
Venda de Créditos Meio Passe Estudantes
Venda de Créditos a Bordo
Subtotal
Comercialização Vale Transportes
Venda de Vale-Transporte/Posto floresta
Venda de Vale-Transporte/Posto Savassi
Venda de Vale-Transporte/Posto Tupinambás
Troca Vale-Transp. p/ Credito Elétrico (-)
Troca Vale-Transporte Tarifa Social (-)
Subtotal
TOTAL

SALDO CONTÁBIL
3.650.954.202,53
(4.297.185.024,85)
(141.778.648,07)
182.708.458,23
268.405.007,85
104.486.610,21
62.295.411,73
(1.101.996,16)
40.383.926,08
5.769.961,69
22.535.889,80
266.415.618,55
24.710.482,33
2.560.173,49
6.656.718,16
1.142.493,25
(164.192.730,22)
9.924.345,60
49.588,38
20.379.427,12
65.119.915,70
40.207.271,34
416.580,00
1.877.568,85
(68.446,42)
(24.729,50)
42.408.244,27
107.528.159,97

Fonte: Balancete em 31/12/2013

Não nos foi passado conciliações contábeis dos saldos oriundos de períodos
anteriores a 2013 de modo que inviabilizou a obtenção de evidências e/ou provas
suficientes e satisfatórias para aplicar e fundamentar os testes de auditoria nos
quais visam a obtenção razoável de segurança de que os procedimentos de
controles internos estabelecidos estão em conformidade com as Normas
Contábeis.
Em análise realizada nos movimentos das vendas de créditos apurados em
2013, foi possível validar com documentação suporte, através de amostragem,
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somente as Vendas de Créditos – Convencional e as Vendas de Créditos Pessoa Física nas quais representam 79% das vendas registradas no grupo
Comercialização de Créditos. Entretanto, em análise realizada na Vendas de
Créditos – Convencional e na Vendas de Créditos – Pessoa Física, observamos
divergências de R$ 4.036.277,08 e R$ 16.431,44 respectivamente quando
comparado o valor registrado pelo contábil com o Relatório emitido pelo CITBus.
Os documentos dos valores não validados no movimento referente as demais
modalidades de vendas de créditos, representados pelo montante de R$
140.256.521,76, foram disponibilizados de forma muito fragmentada, não sendo
possível realizar uma análise documental sem auxílio de conciliações contábeis
as quais não foram disponibilizadas.
Segundo o Transfácil, as contas contábeis Venda de Créditos- Estação Ponto,
Vendas de Créditos –POS foram desativadas em períodos anteriores a 2013 e
a Vendas de Créditos-Consorciadas (Cofre) foi desativada em março de 2013.
Contudo, verificamos que ainda constam saldos dessas modalidades de vendas
registradas no contábil. Entende-se que, uma vez extinta e/ou desativada, o
saldo da conta deveria está sendo baixado, porém, observamos que os saldos
apresentados não foram baixados no exercício em análise.
RECOMENDAÇÕES
Realizar conciliações contábeis dos saldos apresentados nas
contas de comercialização de créditos por posto de vendas de
forma a identificar os valores contabilizados.
Apurar as vendas realizadas em cada posto de modo a obter
uma análise mais objetiva dos créditos vendidos.
Realizar conciliações contábeis das contas desativadas com a
finalidade de identificar os valores já recebidos e baixa-los dos
registros contábeis.

2.1.4.3 – CONTAS CORRENTES
Demonstramos o saldo que compõe a conta sintética em 31/12/2013:
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Valores em R$

CONTA

SALDO CONTÁBIL

Contas Correntes
Contas correntes – Consórcio Dez
Contas correntes – Consórcio Dom Pedro II
Contas correntes – Consórcio Pampulha
Contas correntes – Consórcio BH Leste

42.104.961,04
28.092.148,73
50.234.979,24
45.325.703,41

TOTAL

165.757.792,42

Fonte: Balancete em 31/12/2013

Observamos que no grupo contábil Contas Correntes é contabilizado aportes
retidos dos adiantamentos realizados aos consórcios para pagamento das
despesas com comercialização (Transfácil), despesas com TACOM (Prestação
de Serviços de manutenção dos Equipamentos do Sistema SBE, Licenciamento
de uso de Software do Sistema SITBUS e Locação de Equipamentos do sistema
SITBUS), despesas com pagamento de Outorga Concessões 2008/2028 e
reconhecimento de Despesas e Receitas apuradas no resultado.
Analisamos os saldos anteriores a 2013 do Contas Correntes e verificamos que
99% do valor está representado pelos aportes retidos nos adiantamentos
mensais realizados aos consórcios para pagamento de Outorga - Concessões
2008/2028 líquido de amortização e o 1% restante refere se a aportes para
pagamento dos custos com Comercialização e custos com TACOM.
Em análise realizada no movimento ocorrido durante o exercício de 2013,
verificamos que os valores retidos para pagamentos dos custos com TACOM e
com Comercialização representam um percentual de 3% sobre a Receita
Tarifária repassada aos consórcios. Contudo, observamos uma diferença de R$
2.953.659,70 registrado a menor quando comparado o total dos aportes
realizados nos adiantamentos das Consorciadas com o total dos valores
registrados pelo Contábil, conforme descrito abaixo:
Valores em R$

Conta

Aportes-Rateio

Lançamento
Contábil

Diferença

Aportes retidos – TACOM
Aportes retidos – Comercialização

18.903.679,29
10.053.313,55

15.890.151,61
10.113.181,54

(3.013.527,68)
59.867,99

TOTAL

28.956.992,85

26.003.333,15

(2.953.659,69)

Fonte: Balancete/Razão em 31/12/2013
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Pelo entendimento de que a Conta Corrente é usada para contabilizar todo
recurso aportado para pagamento de despesas oriundas das atividades do
Transfácil e pagamento de Outorga, observamos que o resultado apurado no
Transfácil é reconhecido no Contas Correntes como “direitos” das Consorciadas,
uma vez que o Transfácil foi constituído apenas para fins de operacionalização
das contas dos Consórcios.
Com esse entendimento, verificamos que o Transfácil emitiu em 23 de dezembro
de 2013 circular nº 170/2013 informando às Consorciadas que seria deduzido da
conta de adiantamento um valor de R$ 35.307.838,27 em 13 parcelas mensais
e sucessivas de R$ 2.715.987,56 com o objetivo de efetuar quitação de Ativo
acumulado no período de dezembro de 2008 a janeiro de 2013. Entretanto,
verificamos que foi reconhecido pelo Transfácil no Contas Correntes dos
Consórcios em 2013 somente R$ 914.697,78 referente a primeira parcela,
acumulando para o período seguinte um saldo de R$ 1.801.289,79, conforme
descrito abaixo:
Valores em R$

Conta

Receitas Acessórias

Reconhecimento de
Ativos Acumulados

Diferença

717.839,73
470.467,04
816.742,61
710.938,19

(243.740,26)
(154.436,47)
(276.168,91)
(240.352,14)

474.099,47
316.030,57
540.573,70
470.586,05

2.715.987,57

(914.697,78)

1.801.289,79

Consórcio Dez
Consórcio Pedro II
Consórcio Pampulha
Consórcio BH Leste
TOTAL
Fonte: Balancete/Razão em 31/12/2013

Verificamos que a distribuição das receitas e das despesas apuradas no
resultado é realizada pelo Transfácil através de Notas de Débitos e Notas de
Créditos encaminhadas aos Consórcios. Assim, em análise realizada nas Notas
de Débitos e de Créditos, verificamos que em alguns meses os valores não estão
consolidados com os lançamentos contábeis o que ocasionou diferenças no
montante reconhecidos nas contas dos Consórcios, conforme descrito abaixo:
Valores em R$

Conta

Nota Débito

Lançamento
Contábil

Diferença

Consórcio Dez
Consórcio Pedro II
Consórcio Pampulha
Consórcio BH Leste

10.190.212,89
6.854.737,39
11.683.721,73
10.150.783,52

10.189.119,73
6.855.014,50
11.692.345,31
10.142.976,07

(1.093,16)
277,11
8.623,58
(7.807,45)

TOTAL

38.879.455,53

38.879.455,61

0,08
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Valores em R$

Conta

Consórcio Dez
Consórcio Pedro II
Consórcio Pampulha
Consórcio BH Leste
TOTAL

Nota Crédito

Lançamento
Contábil

Diferença

3.148.900,06
2.114.868,12
3.595.454,06
3.068.849,37

3.148.416,40
2.115.006,38
3.599.213,28
3.065.435,59

(483,66)
138,26
3.759,22
(3.413,78)

11.928.071,61

11.928.071,65

0,04

RECOMENDAÇÕES
Conciliar os valores aportados às Consorciadas com os valores
registrados na contabilidade.
Registrar o saldo de receitas não reconhecidas nos Contas
Correntes dos Consórcios.
Realizar ajustes nos valores contabilizados conforme aportes
retidos em Notas de Débitos e Créditos encaminhados a cada
consórcio.

2.1.5 PROVISÕES TRABALHISTAS
Demonstramos o saldo que compõe a conta sintética em 31/12/2013:
Valores em R$

CONTA

SALDO CONTÁBIL

Férias
INSS s/ férias
FGTS s/ férias

471.369,40
131.040,78
37.581,70

TOTAL

639.991,88

Fonte: Balancete em 31/12/2013

Confrontamos o saldo com o relatório sintético apresentado pela contabilidade
do Consórcio não sendo identificadas divergências.
Todavia não foi apresentado o relatório analítico da provisão de férias, limitando
a execução dos testes substantivos de auditoria para validação dos respectivos
saldos.
RECOMENDAÇÃO
Arquivamento em forma digital dos relatórios analíticos das
provisões.
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2.1.6 PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS
Em análise realizada na resposta à carta de circularização por nós encaminhada
ao escritório de advocacia Moreira de Carvalho e Bittencourt Sociedade de
Advogados, verificamos a existência de processos com prognóstico Provável de
perda. Em atendimento CPC-25 publicado pelo Comitê de Pronunciamentos
Contábeis-CPC, entendemos que esses valores deveriam ter sidos
contabilizados na conta de Provisão para Contingências uma vez que sua
probabilidade de perda é quase certa. Abaixo descrevemos os processos e seus
respectivos valores:
Valores em R$

RAZÃO SOCIAL

PROCESSO

SALDO PROVÁVEL

Cond.Setra/Sintram

6597570-97.2009.8.13.0024

4.354,16

Consorcio Dez
Consorcio Dez e Consorcio Pampulha

0739923-29.2013.8.13.0024
0024.12.278.793-0

135.600,00
1.000,00

Consorcio Dez

2087150-90.2011.8.13.0024

122.500,00

Consorcio Dom Pedro II

3549907-67.2013.8.13.0024
2391527-94.2012.8.13.0024

35.000,00
1.000,00

Consorcio Operacional de Transporte
Consorcio Pampulha

0231.14.034.632-2

10.000,00

Consorcio Pampulha

2342983-75.2012.8.13.0024

20.000,00

Consorcio Pampulha

0343671-62.2012.8.13.0027

23.033,80

Consorcio Pampulha

2483967-75.2013.8.13.0024

20.000,00

Consorcio Pampulha

0024.13.167.559-7

100,00

Transfácil

9072759-74.2012.8.13.0024

1.669,50

Transfácil

9002309-72.2013.8.13.0024

1.000,00

Transfácil

2369786-61.2013.8.13.0024

1.000,00

BHtrans e Transfácil

1568392-57.2010.8.13.0024

20.400,00

Transfácil

9072759.74.2012.813.0024

1.669,50

Transfácil

9037973.67.2013.813.0024

510,59

Transfácil

2369786-61.2013.8.13.0024

1.000,00

Transfácil

1850814-71.2011.8.13.0024.

11.465,68

TOTAL

411.303,23

Fonte: Resposta encaminhada pela Moreira de Carvalho e Bittencourt Sociedade de Advogados para 2013

RECOMENDAÇÕES
Realizar periodicamente acompanhamento dos processos
registrados pelos advogados e providenciar a contabilização dos
valores apontados como prováveis de perda.
Mencionar em Notas Explicativas a existência de contingências
possíveis de perda.
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3. RESULTADO
3.1 RECEITAS
3.1.1 RECEITAS PATRIMONAIS E FINANCEIRAS
Demonstramos o saldo que compõe a conta sintética em 31/12/2013:
Valores em R$

CONTA

SALDO CONTÁBIL

Receitas Financeiras
Locação Maquina Leitora
Multas Contratuais

32.111,12
45.258,80
377.856,48

TOTAL

455.226,40

Fonte: Balancete em 31/12/2013

Não foram apresentados os extratos da aplicação financeira que permite a
validação do saldo de Receita Financeira.
O saldo de multas contratuais é previsto no contrato entre o Transfácil e o cliente
(Pessoa Jurídica) que obtém o cartão VT para seus funcionários. O valor da
multa é de R$15 por cartão, gerada para os cartões que não são realizadas
recargas no período de 90 dias ou cartão bloqueados.
Fomos informados que através do sistema de gerenciamento de cartões os
clientes por meio do login e senha verificam a situação de cada cartão,
visualizando a última recarga, saldo entre outras informações.
Selecionamos alguns valores para inspeção da documentação auxiliar e
verificamos que o consórcio não tem como procedimento a emissão de recibos
para os valores, emitindo somente quando solicitado pelo cliente, nem
arquivamento do relatório do sistema que notifica os cartões que sofreram as
multas.
RECOMENDAÇÃO
Emitir os recibos para as receitas de multas contratuais.
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3.1.2 RECEITAS PATRIMONIAIS
Demonstramos o saldo que compõe a conta sintética em 31/12/2013:
Valores em R$

CONTA

SALDO CONTÁBIL

Taxa de Carga a Bordo
Taxa de Recadastramento
Prestação de Serv.Transp.Suplementar
TOTAL

6.199.202,72
2.200.205,68
2.972.236,34
11.371.644,74

Fonte: Balancete em 31/12/2013

Os saldos das Receitas de Carga a Bordo e Taxa de Recadastramento foram
confrontados com os relatórios extra contábeis extraídos do sistema Citbus
fornecidos a auditoria pelo SetraBH, apresentando divergências de
(R$403.579,17) e R$352.769,02 respectivamente.
A Receita de Serviço Transporte Suplementar decorre pela prestação de
Serviços relacionados ao Sistema de Bilhetagem Eletrônica de acordo com o
previsto em contrato, os validadores são alugados diretamente entre os
motoristas e a TACOM. Confrontamos o controle de emissão de recibos com o
saldo contábil e não foram detectadas divergências.
Com base no controle das Notas fiscais selecionamos as 10 maiores notas
fiscais do mês de maio de 2013 para inspeção.
RECOMENDAÇÃO
Realizar conciliação entre os relatórios e a contabilidade
efetuando os ajustes pertinentes.

3.1.3 OUTRAS RECEITAS
Demonstramos o saldo que compõe a conta sintética em 31/12/2013:
Valores em R$

CONTA
Reembolso de Despesas
S/Vendas Bilhetes – CBTU
Receitas não operacionais
Vendas do Ativo Permanente
Dedução da receita
ISS
TOTAL

SALDO CONTÁBIL
26.758,46
650.454,28
470,00
(576.482,28)
101.200,46

Fonte: Balancete em 31/12/2013
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A Receita S/ Vendas Bilhetes - CBTU decorre pela prestação de Serviços
relacionados ao Sistema de Bilhetagem Eletrônica de acordo com o previsto em
contrato, os validadores são alugados diretamente entre a CBTU e a TACOM.
Confrontamos o saldo contábil com o controle de Notas fiscais emitidas no
exercício.
Realizamos a inspeção de 100% das notas fiscais emitidas, e não foram
detectadas quaisquer divergências.
3.2 DESPESAS
3.2.1 DESPESAS GERAIS
Demonstramos o saldo que compõe a conta sintética em 31/12/2013:
Valores em R$

CONTA
Materiais de expediente
Telefone
Alugueis e condomínios
Serviços prestados por Pessoa Jurídica
Encargos de Depreciação
Informática
Outras despesas gerais
TOTAL

SALDO CONTÁBIL
620.772,34
626.351,71
686.930,94
2.260.231,73
3.906.156,12
1.434.159,11
518.306,15
10.052.908,10

Fonte: Balancete em 31/12/2013

Para o grupo de Despesas gerais selecionamos as contas de maior relevância
conforme demonstrado acima, selecionamos os três meses de maiores
movimentações para cada uma das contas e selecionamos as despesas
superiores a R$10 mil para inspeção da documentação auxiliar.
Inspecionamos as notas fiscais com os respectivos comprovantes de pagamento
e não encontramos divergências.
As despesas com Encargos de Depreciação confrontamos com o saldo
registrado no ativo imobilizado da entidade e verificamos que o custo está
registrado a maior em R$26.869,77, que se refere substancialmente a duas por
baixas realizadas no ativo imobilizado e somadas ao custo do Consórcios de
forma equivocada.
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RECOMENDAÇÃO
Reverter os lançamentos que foram somados ao custo de
Depreciação de forma equivocada.

3.2.2 DESPESAS COM CITIBUS
Demonstramos o saldo que compõe a conta sintética em 31/12/2013:
Valores em R$

CONTA

SALDO CONTÁBIL

Manutenção Preventiva/Corretiva Equipam.
Locação Equip./Ambiente Inform./Cartões
Outorga 2008/2028

1.229.857,58
6.280.885,59
11.199.750,00

TOTAL

18.710.493,17

Fonte: Balancete em 31/12/2013

Para os saldos de manutenção e Locação inspecionamos 100% das notas fiscais
relativas ao custo dos validadores e do sistema CITBUS que faz o gerenciamento
dos créditos eletrônicos.
O valor da Outorga é referente a amortização da Outorga registrada no Intangível
do Consórcio que tem vigência de 20 anos com taxa de amortização de 5% ao
ano. O valor do custo foi confrontado com a apuração da amortização do
exercício no ativo.
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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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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 – TRANSFÁCIL - 2014

Em atendimento ao Anexo II – Cronograma Físico Financeiro Básico do
Edital (Item 2 “d”)
Versão final - 20 de dezembro de 2018

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE AUDITORIA
Rio de Janeiro, 11 de outubro 2018

AO
CONSÓRCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE
PASSAGEIROS POR ÔNIBUS DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE –
TRANSFÁCIL
Belo Horizonte - MG

Servimo-nos da presente para encaminhar a V.Sas., nosso relatório
circunstanciado de auditoria externa das demonstrações contábeis do
CONSÓRCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE
PASSAGEIROS POR ÔNIBUS DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE -–
TRANSFÁCIL, 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.

Página 2 de 28

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 CAIXA
Demonstramos o saldo que compõe a conta sintética em 31/12/2014:
Valores em R$

CONTA

SALDO CONTÁBIL

Caixa Administrativo

7.083,00

TOTAL

7.083,00

Fonte: Balancete em 31/12/2014

O Caixa Administrativo diz respeito meramente ao Fundo de Troco, mantidos
nos pontos de vendas de passagens, utilizado para agilizar o atendimento aos
usuários do Transporte Público.
O processo de solicitação do Fundo de Troco é realizado através de
Comunicação Interna direcionada ao Departamento Financeiro o qual solicita
autorização à Diretoria, sendo a única formalização existente.
O Transfácil não possui Manual de Normas Internas do Caixa Administrativo e
nem o respectivo Termo de Responsabilidade.
O termo de responsabilidade tem a função de instrumento jurídico de prevenção
contra eventuais extravios de recursos ou uso inadequado do dinheiro, além de
incentivar o responsável a cobrar possíveis devedores pendentes.
RECOMENDAÇÃO
Formalizar os procedimentos para utilização do Fundo Fixo
através de normas internas regulamentares e Termos de
Responsabilidades para o Fundo Fixo.

1.1.2 BANCOS CONTA MOVIMENTO
Demonstramos o saldo que compõe a conta sintética em 31/12/2014:
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Valores em R$

CONTA

SALDO CONTÁBIL

Banco Itau S.A -C/C.3176/89434-7
Banco Itau S.A C/C.3176/89435-4
Banco Itau S.A C/C.3176/89436-2
Banco Itau S.A C/C.3176/89437-0
Banco Itau S/A C/C.3176/89476-8
Banco Itau S.A C/C.3176/89497-4
Banco Itau S.A C/C.3176/95396-0
Banco Santander S.A C/C 1720/13-000224-2
TOTAL

183.095,58
4.605.916,92
107.535,62
88.884,96
3.141,69
201.050,86
304.397,13
9.461,68
5.503.484,44

Fonte: Balancete em 31/12/2014

Conciliamos os saldos apresentados nos registros contábeis com os extratos das
respectivas contas bancárias descritas acima encaminhados pelo Banco Itaú em
resposta à carta de circularização por nós encaminhada. Verificamos que os
extratos apresentados não demonstram os rendimentos de aplicação financeira
automática, não sendo possível validar os rendimentos e confronta lós com a
receita financeira apurada no resultado.
Com relação ao saldo apontado referente ao Banco Santander através da C/C
1720/13-000224-2, não obtivemos resposta à carta de circularização por nós
encaminhada. Como teste alternativo, validamos o saldo com base no extrato
bancário apresentado pelo Transfácil.
RECOMENDAÇÃO
Realizar periodicamente conciliações para controle dos saldos
contabilizados nas contas bancárias.
Solicitar ao Banco gestor das contas os extratos contendo o
saldo de aplicação automática, seus rendimentos e saldo final
para que seja apurado e informado corretamente o saldo de
receita financeira no resultado pelo contábil.

1.1.3 OUTROS CRÉDITOS
Demonstramos o saldo que compõe a conta sintética em 31/12/2014:
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Valores em R$

CONTA

SALDO CONTÁBIL

Créditos diversos
Créditos a receber/ Carga a Bordo
Adiantamento a fornecedores
PIS/ COFINS/ CSLL a recuperar
Depósitos judiciais
IR retido a recuperar
Créditos a receber CBTU
Créditos a Rec./ V.Transp. Papel-Floresta
Valores em trânsito
Créditos a receber PBH
Valores em Trânsito – Apanhas
Impostos Tacom Engenharia Projetos Ltda.
C/C – Setra
Outros
Adiantamento a consorciadas

164.210,05
82.512,43
1.507.120,41
217.640,00
46.453,14
93.606,33
4.311,03
86.285.188,08

TOTAL

88.556.312,79

45.645,25
34.966,59
45.701,16
28.958,32

Fonte: Balancete em 31/12/2014

1.1.3.1 Créditos Diversos
Foram apresentadas conciliação dos saldos e apuramos que:
Identificamos na conta de IR retido a recuperar um saldo de R$8.896,89 que foi
constituído a mais de 5 anos, já tendo ocorrido a prescrição do crédito conforme
art. 173 do código tributário.
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito
tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver
anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extinguese definitivamente com o decurso do prazo nele previsto,
contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do
crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento

- A conta de Créditos a receber PBH que representa 66% do grupo foi
apresentado o controle dos valores a receber da Prefeitura de competência de
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dezembro de 2014, inspecionamos a liquidação subsequente do valor e
verificamos um recebimento a maior de R$14.944,70 que é referente a nota fiscal
nº: 2014/272584 que tem como discriminação do serviço a multa referente a não
utilização de cartões por mais de 90 dias. Não identificamos o registro da multa
dos cartões na respectiva conta no resultado (3.1.01.06.00005. - Multas
Contratuais) nem no controle elaborado pelo Transfácil.
Ademais a conta possui um saldo de R$11.119,52 referente a recebimentos a
menor da PBH.
RECOMENDAÇÕES
Baixar o valor de R$8.896,89 de IR retido a recuperar que possui
mais de 5 anos, já tendo ocorrido a prescrição do crédito.
Reconhecer a receita de multa de cartão na respectiva conta do
resultado.
Segregar o registro contábil das receitas conforme sua natureza.

1.1.3.2 Adiantamento a consorciadas
A conta funciona como conta corrente para transferência das receitas para os
Consórcios, descontando os valores como despesas de comercialização no
percentual de 1,5% ao mês, descontos de 1% para o FGE (Fundo Garantidor do
Equilíbrio) que é aplicado em uma aplicação entre outros.
As receitas são repassadas para os consórcios diariamente como adiantamento
conforme compra de créditos eletrônicos, e são baixados conforme a utilização
dos créditos pelos usuários, a receita tarifaria corresponde a 99%.
O Transfácil faz o gerenciamento dessas receitas e as repassa conforme
percentual da câmara de compensação.
Com base na composição de saldo em 31 de dezembro de 2014 apresentado
selecionamos 50,47% do saldo para inspeção documental.
Os valores lançados contabilmente foram validados com suporte do “Resumo da
movimentação da conta corrente das empresas”, foram selecionados 5 dias de
maior adiantamento de cada consorciada pré-selecionada.
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Ainda com base no “Resumo da movimentação da conta corrente das empresas”
confrontamos os adiantamentos concedidos com auxílio do relatório “Reembolso
por data de movimento” que demonstra o adiantamento concedido a cada uma
das 40 consorciadas assim validamos os adiantamentos com débito em extrato
bancário.
Não foram identificadas divergências significativas entre os relatórios
apresentados e o saldo contábil.
RECOMENDAÇÃO
Atentar ao prazo para apresentação da documentação suporte
a auditoria de forma a proporcionar tempo hábil para validação
dos saldos.

2.1.7 DESPESAS A APROPRIAR
Em análise realizada nos documentos encaminhados pelo Transfácil,
identificamos Apólices de Seguros em nome do Transfácil que não foram
registrados pelo contábil. Entendemos que esses valores deveriam ter sido
contabilizados na conta de Despesas a Apropriar no Ativo Circulante e
apropriado mensalmente contra Seguros Patrimoniais no Resultado. Abaixo,
segue descrição dos Seguros a serem analisados:
Valores em R$
APÓLICE
19049039
2200
12800059
5092686
0118.06.42.003-5
0118.06.42.063-9

BEM SEGURADO

VIGÊNCIA
INICIO

FINAL

VALORES
COBERTO

PRÊMIO

Volkswagen (G5) 1.0MI 8v T.Flex 4P

03/11/2014

03/11/2015

154.000,00

1.720,30

Volkswagen 1.0 G6 Total Flex 8v4P

28/04/2014

28/04/2015

131.010,00

1.665,94

Gol (novo) 1.0 MI T. Flex 8v 4P

12/12/2014

12/12/2015

165.000,00

1.016,41

Gol 1.0 G6 Total Flex 8v4P
Incêndio, Explosão, Fumaça, Danos
Elétricos, Etc.
Incêndio, Explosão, Fumaça, Danos
Elétricos, Etc.

11/04/2014

11/04/2015

134.605,00

2.101,13

28/07/2014

28/07/2015

682.000,00

841,67

28/07/2014

28/07/2015

1.262.000,00

1.242,89

2.528.615,00

8.588,34

TOTAL
Fonte: Apólices de Seguros - 2014

RECOMENDAÇÃO
Registrar contabilmente o seguro conforme valor do Prêmio
pago realizando o custo conforme o período de vigência do
seguro.
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1.2 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
1.2.1 CRÉDITOS DIVERSOS
Demonstramos o saldo que compõe a conta sintética em 31/12/2014:
Valores em R$

CONTA

SALDO CONTÁBIL

Consórcio Dom Pedro II
Consórcio BH Leste
Consórcio Dez
Consórcio Pampulha
Taxa de Reboque BHTrans/Concessionárias
TOTAL

6.083,44
5.904,95
26.235,02
5.500,58
670,75
44.394,74

Fonte: Balancete em 31/12/2014

Valores referem-se a pagamentos efetuados pelo Transfácil das taxas dos
quatro Consórcios. O saldo é acumulativo não sendo descontados dos
consórcios no momento dos repasses das receitas.
Verificamos que os valores conferem o saldo registrado no passivo dos
consórcios.
Ademais o saldo é imaterial para maiores análises.
RECOMENDAÇÃO
Realizar o desconto proporcional a cada consorciada no
momento dos repasses das receitas, baixando os respectivos
valores.
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1.3 IMOBILIZADO
1.3.1 IMOBILIZADO
Demonstramos o saldo que compõe a conta sintética em 31/12/2014:
Valores em R$

CONTA
Imobilizado
Móveis e utensílios
Aparelhos e Equipamentos Telefônicos
Veículos
Máquinas e Equipamentos em Geral
Instalações
Equipamentos de Informática
Computadores
Impressoras
Software
Software Sistema Citbus
Depreciação Acumulada
Benfeitorias Imóveis de Terceiros
Benfeitorias Imóveis de Terceiros
Depreciação s/ Benf. Imóveis de Terceiros
TOTAL

SALDO CONTÁBIL
262.654,98
10.572,16
206.429,30
524.058,29
546.005,69
5.296.333,55
1.990.422,35
113.981,23
760.860,79
63.551.722,45
(51.570.832,04)
155.282,85
(155.282,85)
21.692.208,75

Fonte: Balancete em 31/12/2014

Confrontamos o "Relatório da Posição Atualizada dos Bens" apresentado a
auditoria com o saldo contábil, detectamos uma divergência de 4% entre o
relatório de Bens e o saldo contábil residual do Ativo Imobilizado.
Foram selecionas 89,06% das adições realizadas no exercício de 2014 para
inspeção documental, não apresentando quaisquer divergências.
Entendemos que os valores relativos a Software Sistema SITbus deveriam ser
reclassificados como custo e não um imobilizado do Consórcio Transfácil. O
Contrato entre a Tacom o Transfácil e os Consórcio têm como consideração:
"Que em atendimento à determinação do Edital de Concorrência Pública nº
131/2008 e do Contrato de Concessão do Serviço Público de Transporte Coletivo
de Passageiros por Ônibus, os CONSÓRCIOS CONCESSIONÁRIOS
constituíram o CONSÓRCIO OPERACIONAL (Transfácil) que tem como
objetivo, dentre outros, a implantação e gestão do SITBus, nos termos
estabelecidos pelo Anexo VIII do referido Edital de Concorrência Pública...;"
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O contrato de Concessão do Serviço Público de Transporte Coletivo de
Passageiros por Ônibus assinado com cada um dos 4 (quatro) consórcios
descreve que;
Cláusula 7 - Dos Bens vinculados a concessão.
7.6 - São bens reversíveis
i) licença de uso dos softwares do SITBus;
ii) direito de propriedade de softwares desenvolvidos para o
SITBus, incluindo todos os artefatos dos sistemas, tais como:
manuais de sistemas de operação e de usuário, modelos de
dados de arquitetura, scripts de criação de componentes e
elementos de software; código-fonte e qualquer outro elemento
que auxilie no entendimento e implantação do sistema;
iii) equipamentos que compõe o sistema central do SITBus, na
forma do Anexo VII do Edital.

O Consórcio Transfácil não realizou o estudo de vida útil dos bens nem o
Impairment.
RECOMENDAÇÕES
Realizar conciliação entre a contabilidade e o relatório de bens.
Conciliar o saldo contábil com o Relatório de bens.Realizar o
Impairment sobre o ativo imobilizado
Realizar o estudo da vida útil dos bens para a correta utilização
da taxa de depreciação com base na vida útil.
Baixar o saldo de Software Sistema CITBus,reverter o saldo de
depreciação correspondente e reclassificando o saldo
diretamente no resultado como custo.

1.4 INTANGÍVEL
1.4.1 INTANGÍVEL
Demonstramos o saldo que compõe a conta sintética em 31/12/2014:
Valores em R$

CONTA
Outorga
Amortização Outorga 2008/2028
TOTAL

SALDO CONTÁBIL
223.995.000,00
(69.065.125,00)
154.929.875,00

Fonte: Balancete em 31/12/2014

Página 12 de 28

O saldo de Outorga é decorrente dos contratos de concessão da atividade de
transporte público entre os Consórcios e a Prefeitura de Belo Horizonte dispostos
conforme quadro abaixo:
Consórcio
Consórcio Pampulha
Consórcio BH Leste
Consórcio Dez
Consórcio Dom Pedro II
TOTAL

Valor da Outorga
33.160.000,00
95.760.000,00
25.475.000,00
69.600.000,00
223.995.000,00

Percentual %
14,804%
42,751%
11,373%
31,072%
100%

A amortização do saldo é pelo prazo de 20 anos conforme o Contrato obtendo
um percentual de 5% ao ano para amortização.
O Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do
Município de Belo Horizonte denominado Transfácil em seu Contrato Social
determina que:
2.1 O presente Consórcio Operacional tem por objetivo atender
às condições estabelecidas no "Contrato de concessão do
serviço público de transporte coletivo de passageiros por
ônibus", firmado pelos consórcios vencedores da Concorrência
Pública n. 131/2008 com o Município de Belo Horizonte,
cabendo-lhe desempenhar as obrigações comuns das
Concessionárias necessárias à prestação daqueles serviços,...

Outorga tem como significado o ato ou efeito de outorgar, consentir, podendo
ser uma concessão de um serviço, que foi concedido aos quatro consórcios, e o
Contrato de concessão determina em sua Cláusula 17º que a Concessionária
deverá efetuar o pagamento cada uma com seu respectivo valor.
Cláusula 17 - Do pagamento da outorga
17.1 A Concessionária pagará ao poder concedente pela
Outorga o valor R$ XXX em 10 (dez) parcelas semestrais, iguais
e sucessivas.
RECOMENDAÇÃO
Baixar o saldo uma vez que o direito de concessão não é do
Transfácil, mas dos respectivos Consórcios.
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2. PASSIVO
2.1 PASSIVO CIRCULANTE
2.1.1 FORNECEDORES
Demonstramos o saldo que compõe a conta sintética em 31/12/2014:
Valores em R$

CONTA

SALDO CONTÁBIL

Fornecedores Diversos
Unimed – BH Coop. De Trab. Médico Ltda.
Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. Ltda.
Moreira, Caldeira & Bittencourt S/C
Tacom Engenharia e Projetos Ltda.
Conservo Servicos Gerais Ltda
Wolpac Sistemas de Controle Ltda
Evolution Smart Card.Industria e Comerci
Actia do Brasil Industria e Com. Ltda.
Outros Fornecedores

34.626,45
10.510,50
210.446,05
12.681,76
16.154,21
13.957,29
(78.255,36)
23.800,00
(44.875,34)
54.600,91

TOTAL

253.646,47

Fonte: Balancete em 31/12/2014

Confrontamos os saldos de Fornecedores a Pagar provisionados na data-base
de 31 de dezembro de 2014 com os controles extra contábil apresentados pela
contabilidade e não apuramos divergências.
Como análise complementar, selecionamos alguns saldos considerados
relevantes durante o exercício de 2014 e verificamos liquidação subsequente do
mesmo, não sendo identificado nenhuma anormalidade.
RECOMENDAÇÃO
Realizar conciliações contábeis no intuito de obter um melhor
controle sobre os saldos em aberto, saldos liquidados e saldos
a pagar de períodos anteriores.

2.1.2 OBRIGAÇÕES SOCIAS E FOLHA DE PAGAMENTO
Demonstramos o saldo que compõe a conta sintética em 31/12/2014:
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Valores em R$

CONTA

SALDO CONTÁBIL

Encargos previdenciários e sociais a recolher
G.P.S. a recolher
FGTS a recolher
Pensão Alimentícia a Pagar
Retenção Seguridade Social (INSS)
Contribuição Sindical
Encargos trabalhistas
Salários a pagar
TOTAL

551.518,85
95.516,80
1.212,02
1.998,97
5.285,00
396.610,60
1.052.142,24

Fonte: Balancete em 31/12/2014

Confrontamos os valores das Obrigações Sociais em aberto apresentados pelo
contábil com as informações descritas nas Guias de Recolhimento e
comprovantes de pagamentos dos impostos apurados com base na Folha de
pagamento no mês de dezembro do exercício de 2014. Após essa verificação,
apuramos divergência na conta GPS a Recolher no valor de R$ 223,62.
Com relação à Folha de Pagamento na qual foi utilizada para cálculo dos
impostos citados acima, verificamos liquidação subsequente através do extrato
bancário C/C 1720 13.000224.2 realizado no dia 07/01/2015. Apuramos
divergência de R$ 11,00 quando confrontado o valor líquido demonstrado na
folha de pagamento com o valor líquido pago conforme extrato.
Como análise complementar, selecionamos algumas guias referente ao INSS e
FGTS a Recolher apurados no decorrer do exercício de 2014, verificamos
liquidações subsequentes dos mesmos e não apuramos nenhuma
anormalidade.
RECOMENDAÇÃO
Não obstante a imaterialidade das divergências apuradas no
pagamento do GPS a Recolher e da Folha de pagamento em
dezembro/2014, adotar métodos de controles internos para
acompanhamento das contas a pagar de Encargos
Previdenciários e dos seus respectivos recolhimentos.

2.1.3 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER
Demonstramos o saldo que compõe a conta sintética em 31/12/2014:
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Valores em R$

CONTA

SALDO CONTÁBIL

Impostos e contribuições a recolher
IRRF a recolher – DARF – 1708
IRRF S/Salários a recolher – DARF – 0561
IRRF S/Aluguel a recolher – DARF – 3208
PIS/COFINS/CSLL código 5952
ISS a recolher
ISS normal
ISS Retido na Fonte

17.211,65
30.868,89
1.619,47
(652,04)
30.556,31
41.040,37

TOTAL

120.644,65

Fonte: Balancete em 31/12/2014

Confrontamos os valores dos Impostos e Contribuições a Recolher em aberto
registrados pelo contábil com as informações descritas nas Guias de
Recolhimento – DES e PRÓPRIO. Verificamos liquidação através dos
comprovantes de pagamentos dos impostos apurados no mês de dezembro do
exercício de 2014. Apuramos divergências quando comparado o saldo contábil
com o valor efetivamente pago, conforme descrito na tabela abaixo:
SALDO
CONTÁBIL

CONTA
Impostos e contribuições a recolher
IRRF S/Salários a recolher – DARF – 0561
ISS a recolher
ISS normal
ISS Retido na Fonte
TOTAL

SALDO
CONF. GUIAS

DIFERENÇA
APURADA

30.868,89

24.314,79

-6.554,10

30.556,31
41.040,37

32.234,43
34.261,55

1.678,12
-6.778,82

102.465,57

90.810,77

-11.654,80

Fonte: Balancete em 31/12/2014

Como análise complementar, selecionamos alguns saldos referente ao ISSQN
Próprio e ISSQN de Terceiros (DES) a recolher apurados no decorrer do
exercício de 2014, verificamos liquidações subsequentes dos mesmos e não
apuramos nenhuma anormalidade.
RECOMENDAÇÃO
Ajustar as divergências apuradas e adotar métodos de controles
internos para acompanhamento das contas a pagar de Impostos
e Contribuições a Recolher e dos seus respectivos
recolhimentos.
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2.1.4 CREDORES DIVERSOS
2.1.4.1 – CRÉDITOS DIVERSOS
Demonstramos o saldo que compõe a conta sintética em 31/12/2014:
Valores em R$

CONTA

SALDO CONTÁBIL

Créditos diversos
Adiantamento de clientes
Taxas de Reconstituição de Traseiras
Outorga Concessões 2008/2028
Depósitos não identificados
Conta Corrente – TACOM
C Corrente Fechamento Sist. Compensação
Outros credores

4.491.325,51
2.422.135,16
22.399.500,00
544.839,70
1.924.014,52
(1.519239,47)
54.625,64

TOTAL

30.317.201,06

Fonte: Balancete em 31/12/2014

Analisamos os valores referente a última parcela da Outorga Concessões
2008/2028 registrado pelo contábil com os aportes retidos dos adiantamentos
realizados aos consórcios. Verificamos que não houve movimento no período
referente a última parcela vencida em 2013.
O valor a pagar de Outorga é decorrente dos contratos de concessão da
atividade de transporte público firmado entre os Consórcios e a Prefeitura de
Belo Horizonte. Desta forma, entendemos que não deveria está sendo
contabilizado esta despesa na conta de Créditos Diversos do Transfácil uma vez
que as mesmas, pertencem às Consorciadas.
Para as demais contas do grupo, observamos que não são realizadas
conciliações contábeis mensais dos valores registrados, o que inviabilizou a
apuração e validação das informações contabilizadas.
RECOMENDAÇÕES
Realizar periodicamente conciliações contábeis das contas
apresentadas no grupo contábil em análise.
Proceder com a baixa da última parcela da Outorga Concessões
2008/2028, uma vez que não é uma despesa e,
consequentemente, um direito do Transfácil.
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2.1.4.2 – COMERCIALIZAÇÃO DE CRÉDITOS
Demonstramos o saldo que compõe a conta sintética em 31/12/2014:
Valores em R$

CONTA
Comercialização de Créditos – BHTrans
Venda de Créditos
Reembolso de Créditos (-)
Ressarcimento/Desc. Créditos Eletr. (-)
Venda de Créditos / Posto Savassi
Venda de Créditos / Posto Tupinambás
Venda de Créditos / Posto Floresta
Venda de Credito/Posto Estação Barreiro
Reembolso de Log`s Perdidos (-)
Venda de Créditos -Estação Venda Nova
Venda de Créditos -Estação São Gabriel
Venda de Créditos -Estação Diamante
Venda de Créditos-CBTU
Venda de Créditos -Cartões Mestre
Venda de Créditos- Estação Ponto
Vendas de Créditos –POS
Vendas de Créditos-Consorciadas (Cofre)
Desconto Para Pagamento Outorga
Venda de Créditos - P. Física
Venda de Créditos Meio Passe Estudantes
Venda de Créditos a Bordo
Venda de Créditos-Estacoes BRT-Move
Venda de Créditos ATM/Posto Floresta
Venda de Créditos Copa do Mundo
Subtotal
Comercialização Vale Transportes
Venda de Vale-Transporte/Posto floresta
Venda de Vale-Transporte/Posto Savassi
Venda de Vale-Transporte/Posto Tupinambás
Troca Vale-Transp. p/ Credito Elétrico (-)
Troca Vale-Transporte Tarifa Social (-)
Subtotal
TOTAL

SALDO CONTÁBIL
4.166.917.926,97
(4.960.967.234,71)
(166.975.463,20)
198.870.306,84
290.292.455,87
113.228.721,80
74.169.377,30
(1.101.996,16)
46.863.865,36
6.246.175,59
27.321.959,24
309.763.559,32
24.710.482,33
2.560.173,49
6.656.718,16
1.142.493,25
(164.192.730,22)
17.235.304,08
49.588,38
39.591.097,12
48.374.943,61
57.708,00
49.561,73
80.864.994,15

44.122.853,74
416.580,00
1.879.772,05
(68.446,42)
(24.729,50)
46.326.029,87
127.191.024,02

Fonte: Balancete em 31/12/2014

Em análise realizada nos movimentos das vendas de créditos apurados em
2014, foi possível validar com documentação suporte, através de amostragem,
somente Vendas de Créditos – Convencional e as Vendas de Créditos Página 18 de 28

Pessoa Física nas quais representam 73% das vendas registradas no grupo
Comercialização de Créditos. Entretanto, em análise realizada na Vendas de
Créditos – Convencional e na Vendas de Créditos – Pessoa Física, observamos
divergências de R$ 2.442.703,36 e R$ 14.657,47 respectivamente quando
comparado com o valor registrado pelo contábil com o Relatório emitido pelo
CITBus.
Os documentos dos valores não validados no movimento referente as demais
modalidades de vendas de créditos, representados pelo montante de R$
185.367.206,12, foram disponibilizados de forma muito fragmentada, não sendo
possível realizar uma análise documental sem auxílio de conciliações contábeis
as quais não foram disponibilizadas.
Segundo o Transfácil, as contas contábeis Venda de Créditos- Estação Ponto,
Vendas de Créditos –POS foram desativadas em períodos anteriores a 2013 e
a Vendas de Créditos-Consorciadas (Cofre) foi desativada em março de 2013.
Contudo, verificamos que ainda constam saldos dessas modalidades de vendas
registrada no contábil. Entende-se que, uma vez extinta e/ou desativada, o saldo
da conta deveria está sendo baixado, porém, observamos que os saldos
apresentados não foram baixados no exercício em análise.
RECOMENDAÇÕES
Realizar conciliações contábeis dos saldos apresentados nas
contas de comercialização de créditos por posto de vendas de
forma a identificar os valores contabilizados.
Apurar as vendas realizadas em cada posto de modo a obter
uma análise mais objetiva dos créditos vendidos.
Realizar conciliações contábeis das contas desativadas com a
finalidade de identificar os valores já recebidos e baixa-los dos
registros contábeis.

2.1.4.3 – CONTAS CORRENTES
Demonstramos o saldo que compõe a conta sintética em 31/12/2014:
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Valores em R$

CONTA

SALDO CONTÁBIL

Contas Correntes
Contas correntes – Consórcio Dez
Contas correntes – Consórcio Dom Pedro II
Contas correntes – Consórcio Pampulha
Contas correntes – Consórcio BH Leste

27.530.464,37
18.451.119,33
33.661.020,12
30.927.311,71

TOTAL

110.569.915,53

Fonte: Balancete em 31/12/2014

Observamos que no grupo contábil Contas Correntes é contabilizado aportes
retidos dos adiantamentos realizados aos consórcios para pagamento das
despesas com comercialização (Transfácil), despesas com TACOM (Prestação
de Serviços de manutenção dos Equipamentos do Sistema SBE, Licenciamento
de uso de Software do Sistema SITBUS e Locação de Equipamentos do sistema
SITBUS) e reconhecimento de Despesas e Receitas apuradas no resultado.
Em análise realizada no movimento ocorrido durante o exercício de 2014,
verificamos que os valores retidos para pagamentos dos custos com TACOM e
com Comercialização representa um percentual de 3% sobre a Receita Tarifária
repassada aos consórcios. Contudo, observamos uma diferença de R$
193.490,33 registrado a menor quando comparado os aportes realizados nos
adiantamentos das Consorciadas com os valores registrados pelo Contábil,
conforme descrito abaixo:
Valores em R$

Conta

Aportes-Rateio

Lançamento
Contábil

Diferença

Aportes retidos – TACOM
Aportes retidos – Comercialização

19.156.157,40
9.870.836,59

19.029.441,56
9.804.062,11

(126.715,84)
(66.774,48)

TOTAL

45.435.486,07

42.165.063,15

(193.490,32)

Fonte: Balancete/Razão em 31/12/2014

Pelo entendimento de que a Conta Corrente é usado para contabilizar todo
recurso aportado para pagamento de despesas oriundas das atividades do
Transfácil e pagamento de Outorga, observamos o resultado apurado no
Transfácil é reconhecido no Contas Correntes como “direitos” das Consorciadas,
uma vez que o Transfácil foi constituído apenas para fins de operacionalização
das contas dos Consórcios.
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Com esse entendimento, verificamos que o Transfácil emitiu em 23 de dezembro
de 2013 circular nº 170/2013 informando às Consorciadas que seria deduzido da
conta de adiantamento um valor de R$ 35.307.838,27 em 13 parcelas mensais
e sucessivas de R$ 2.715.987,56 com o objetivo de efetuar quitação de Ativo
acumulado no período de dezembro de 2008 a janeiro de 2013. Entretanto,
verificamos que foi reconhecido pelo Transfácil no Contas Correntes dos
Consórcios R$ 914.697,78 em 2013 e R$ 32.230.045,67 em 2014, restando um
saldo de R$ 2.163.094,96 a ser reconhecido, conforme descrito abaixo:
Conta

Receitas Acessórias
a Reconhecer-2014

Receitas Acessórias
Reconhecidas-2014

Saldo a
Reconhecer

1.801.289,79
8.614.076,76
5.645.604,48
9.800.911,32
8.531.258,28

(8.526.074,06)
(5.577.604,51)
(9.695.911,32)
(8.430.455,78)

1.801.289,79
88.002,70
67.999,97
105.000,00
100.802,50

32.591.850,84

(32.230.045,67)

2.163.094,96

Saldo – 2013
Consórcio Dez
Consórcio Pedro II
Consórcio Pampulha
Consórcio BH Leste
TOTAL
Fonte: Balancete/Razão em 31/12/2014

Verificamos que a distribuição das receitas e das despesas apuradas no
resultado é realizada pelo Transfácil através de Notas de Débitos e Notas de
Créditos encaminhadas aos Consórcios. Em análise realizada nas Notas de
Débitos e de Créditos, verificamos que em alguns meses os valores não estão
consolidados com os lançamentos contábeis o que ocasionou diferenças no
montante reconhecidos nas contas dos Consórcios, conforme descrito abaixo:
Valores em R$

Nota Débito

Lançamento
Contábil

Consórcio Pedro II
Consórcio Pampulha
Consórcio BH Leste

13.802.015,91
9.231.452,60
15.600.023,93
13.157.727,51

13.809.413,97
9.251.603,04
15.569.301,98
13.160.901,00

7.398,06
20.150,44
(30.721,95)
3.173,49

TOTAL

51.791.219,95

51.791.219,99

0,04

Conta

Consórcio Dez

Diferença

Fonte: Balancete/Razão em 31/12/2014
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Valores em R$

Conta

Consórcio Dez
Consórcio Pedro II
Consórcio Pampulha
Consórcio BH Leste
TOTAL

Nota Crédito

Lançamento
Contábil

Diferença

3.444.311,71
2.309.947,70
3.858.595,92
3.208.917,02

3.443.377,65
2.309.859,76
3.859.096,46
3.209.840,96

(934,06)
(87,94)
500,54
923,94

12.821.772,35

12.822.174,83

402,48

Fonte: Balancete/Razão em 31/12/2014

RECOMENDAÇÕES
Registrar o saldo de receitas não reconhecidas nos Contas
Correntes dos Consórcios.
Registrar o saldo de aportes não reconhecidos nos Contas
Correntes dos Consórcios.
Realizar ajustes nos valores contabilizados conforme aportes
retidos em Notas de Débitos e Créditos encaminhados a cada
consórcio.

2.1.5 PROVISÕES TRABALHISTAS
Demonstramos o saldo que compõe a conta sintética em 31/12/2014:
Valores em R$

CONTA
Férias
INSS s/ férias
FGTS s/ férias
TOTAL

SALDO CONTÁBIL
901.360,49
255.445,78
71.978,48
1.228.784,75

Fonte: Balancete em 31/12/2014

Confrontamos o saldo com o relatório sintético apresentado pela contabilidade
do Consórcio não sendo identificadas divergências.
Todavia não foi apresentado o relatório analítico da provisão de férias, limitando
a execução dos testes substantivos de auditoria para validação dos respectivos
saldos.
RECOMENDAÇÃO
Arquivamento em forma digital dos relatórios analíticos das
provisões.
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2.1.6 PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS
Em análise realizada na resposta à carta de circularização por nós encaminhada
ao escritório de advocacia Moreira de Carvalho e Bittencourt Sociedade de
Advogados verificamos a existência de processos com prognóstico Provável de
perda. Em atendimento CPC-25 publicado pelo Comitê de Pronunciamentos
Contábeis-CPC, entendemos que esses valores deveriam ter sidos
contabilizados na conta de Provisão para Contingências uma vez que sua
probabilidade de perda é quase certa. Abaixo descrevemos os processos e seus
respectivos valores:
Valores em R$

RAZÃO SOCIAL

PROCESSO

Cond. Setra/Sintram
Consorcio Dez
Consorcio Dez
Consorcio Dez e Consorcio Pampulha
Consorcio Dez
Consorcio Dez
Consorcio Dom Pedro II
Consorcio Operacional de Transporte
Consorcio Pampulha
Consorcio Pampulha
Consorcio Pampulha
Consorcio Pampulha
Consorcio Pampulha
Consorcio Pampulha
Transfácil
Transfácil
BHtrans e Transfácil
Transfácil
Transfácil
TOTAL

6597570-97.2009.8.13.0024
0739923-29.2013.8.13.0024
2328046-89.2014.8.13.0024
0024.12.278.793-0
6007768-72.2014.8.13.0024
2087150-90.2011.8.13.0024
3549907-67.2013.8.13.0024
2391527-94.2012.8.13.0024
0231.14.034.632-2
2342983-75.2012.8.13.0024
0343671-62.2012.8.13.0027
2483967-75.2013.8.13.0024
0024.13.167.559-7
3170322-05.2014.8.13.0024
2369786-61.2013.8.13.0024
0024.14.141.871-5
1568392-57.2010.8.13.0024
2369786-61.2013.8.13.0024
1850814-71.2011.8.13.0024.

SALDO PROVÁVEL

4.354,16
135.600,00
20.699,90
1.000,00
5.000,00
122.500,00
35.000,00
1.000,00
10.000,00
20.000,00
23.033,80
20.000,00
100,00
20.000,00
1.000,00
10.000,00
20.400,00
1.000,00
11.465,68
462.153,54

Fonte: Resposta encaminhada pela Moreira de Carvalho e Bittencourt Sociedade de Advogados para 2014

RECOMENDAÇÕES
Realizar periodicamente acompanhamento dos processos
registrados pelos advogados e providenciado a contabilização
dos valores apontados como Prováveis de perda.
Mencionar em Notas Explicativas a existência de contingências
possíveis de perda.
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3. RESULTADO
3.1 RECEITAS
3.1.1 RECEITAS PATRIMONAIS E FINANCEIRAS
Demonstramos o saldo que compõe a conta sintética em 31/12/2014:
Valores em R$

CONTA

SALDO CONTÁBIL

Receitas Financeiras
Locação Maquina Leitora
Multas Contratuais

7.704,23
24.388,58
411.050,35

TOTAL

443.143.16

Fonte: Balancete em 31/12/2014

Verificamos que os extratos encaminhados pelo Banco Itaú em resposta à carta
de circularização por nós encaminhada, não demonstram os rendimentos de
Aplicação Financeira Automática, não sendo possível validar os rendimentos e
confronta lós com a receita financeira descrita acima.
O saldo de multas contratuais é previsto no contrato entre o Transfácil e o cliente
(Pessoa Jurídica) que obtém o cartão VT para seus funcionários. O valor da
multa de R$15 por cartão, gerada para os cartões que não são realizadas
recargas no período de 90 dias ou cartão bloqueados.
Fomos informados que através do sistema de gerenciamento de cartões os
clientes por meio do login e senha verificam a situação de cada cartão,
visualizando a última recarga, saldo entre outras informações.
Foi apresentado a auditoria um controle das receitas de multas contratuais e
verificamos uma divergência de R$945,00 com o saldo contábil. Selecionamos
alguns valores para inspeção da documentação auxiliar e verificamos que o
consórcio não tem como procedimento a emissão de recibos para os valores,
emitindo somente quando solicitado pelo cliente, nem arquivamento do relatório
do sistema que notifica os cartões que sofreram as multas.
Identificamos a NF 2014/272584 que tem como descrição "Multa referente a não
utilização de cartões por mais de 90 dias" no valor líquido de R$14.950,65. Não
identificamos a contabilização do valor na conta de Receita com Multas
contratuais nem no controle de receitas apresentado pelo Consórcio.
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RECOMENDAÇÕES
Emitir os recibos para as receitas de multas contratuais.
Atentar a correta classificação contábil das receitas e no controle
auxiliar.

3.1.2 RECEITAS PATRIMONIAIS
Demonstramos o saldo que compõe a conta sintética em 31/12/2014:
Valores em R$

CONTA

SALDO CONTÁBIL

Taxa de Carga a Bordo
Taxa de Recadastramento
Prestação de Serv.Transp.Suplementar
TOTAL

7.299,064,04
1.614.709,64
3.405.446,96
12.319.220,64

Fonte: Balancete em 31/12/2014

Os saldos das Receitas de Carga a Bordo e Taxa de Recadastramento foram
confrontados com os relatórios extra contábeis extraídos do sistema Citbus e
fornecidos a auditoria pelo SetraBH, apresentando divergências de
(R$1.149.803,11) e R$1.131.029,72 respectivamente.
A Receita de Serviço Transporte Suplementar decorre pela prestação de
Serviços relacionados ao Sistema de Bilhetagem Eletrônica de acordo com o
previsto em contrato, os validadores são alugados diretamente entre os
motoristas e a TACOM. Confrontamos o controle de emissão de recibos com o
saldo contábil e detectamos uma divergência de R$358.804,00.
Com base no controle das Notas fiscais selecionamos as 10 maiores notas
fiscais do mês de dezembro de 2014 para inspeção.
RECOMENDAÇÃO
Realizar conciliação entre os relatórios e a contabilidade
efetuando os ajustes pertinentes.

3.1.3 OUTRAS RECEITAS
Demonstramos o saldo que compõe a conta sintética em 31/12/2014:
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Valores em R$

CONTA
Reembolso de Despesas
S/Vendas Bilhetes – CBTU
Receitas não operacionais
Outras receitas
Dedução da receita
ISS

SALDO CONTÁBIL
4.740,02
646.369,84
5.211,36
(596.510,19)

TOTAL

59.811,03

Fonte: Balancete em 31/12/2014

A Receita S/ Vendas Bilhetes - CBTU decorre pela prestação de Serviços
relacionados ao Sistema de Bilhetagem Eletrônica de acordo com o previsto em
contrato, os validadores são alugados diretamente entre a CBTU e a TACOM.
Confrontamos o saldo contábil com o controle de Notas fiscais emitidas no
exercício.
Realizamos a inspeção de 100% das notas fiscais emitidas, e não foram
detectadas quaisquer divergências.

3.2 DESPESAS
3.2.1 DESPESAS GERAIS
Demonstramos o saldo que compõe a conta sintética em 31/12/2014:
Valores em R$

CONTA
Materiais de expediente
Telefone
Alugueis e condomínios
Serviços prestados por Pessoa Jurídica
Encargos de Depreciação
Informática
Outras despesas gerais
TOTAL

SALDO CONTÁBIL
516.774,72
429.433,65
729.106,02
3.439.852,37
5.435.676,74
2.406.950,83
839.665,51
13.797.459,84

Fonte: Balancete em 31/12/2014

Para o grupo de Despesas gerais selecionamos as contas de maior relevância
conforme demonstrado acima, selecionamos os três meses de maiores
movimentações para cada uma das contas e selecionamos as despesas
superiores a R$10 mil para inspeção da documentação auxiliar.
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Inspecionamos as notas fiscais com os respectivos comprovantes de pagamento
e não encontramos divergências.
As despesas com Encargos de Depreciação confrontamos com o saldo
registrado no ativo imobilizado da entidade e não encontramos divergências.
3.2.2 DESPESAS COM CITIBUS
Demonstramos o saldo que compõe a conta sintética em 31/12/2014:
Valores em R$

CONTA

SALDO CONTÁBIL

Manutenção Preventiva/Corretiva Equipam.
Locação Equip./Ambiente Inform./Cartões
Outorga 2008/2028

1.447.620,23
7.319.932,61
11.199.750,00

TOTAL

19.967.302,84

Fonte: Balancete em 31/12/2014

Para os saldos de manutenção e Locação inspecionamos 100% das notas fiscais
relativas ao custo dos validadores e do sistema CITBUS que faz o gerenciamento
dos créditos eletrônicos.
O valor da Outorga é referente a amortização da Outorga registrado no Intangível
do Consórcio que tem vigência de 20 anos com taxa de amortização de 5% ao
ano. O valor do custo foi confrontado com a apuração da amortização do
exercício no ativo.
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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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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 – TRANSFÁCIL - 2015

Em atendimento ao Anexo II – Cronograma Físico Financeiro Básico do
Edital (Item 2 “d”)
Versão final - 20 de dezembro de 2018

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE AUDITORIA
Rio de Janeiro, 11 de outubro 2018

AO
CONSÓRCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE
PASSAGEIROS POR ÔNIBUS DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE –
TRANSFÁCIL
Belo Horizonte - MG

Servimo-nos da presente para encaminhar a V.Sas., nosso relatório
circunstanciado de auditoria externa das demonstrações contábeis do
CONSÓRCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE
PASSAGEIROS POR ÔNIBUS DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE -–
TRANSFÁCIL, 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 CAIXA
Demonstramos o saldo que compõe a conta sintética em 31/12/2015:
Valores em R$

CONTA

SALDO CONTÁBIL

Caixa Administrativo

6.883,00

TOTAL

6.883,00

Fonte: Balancete em 31/12/2015

O Caixa Administrativo diz respeito meramente ao Fundo de Troco, mantidos
nos pontos de vendas de passagens, utilizado para agilizar o atendimento aos
usuários do Transporte Público.
Verificamos que o Transfácil não possui Manual de Normas Internas do Fundo
Fixo e nem o Termo de Responsabilidade para o Fundo Fixo. Desta forma,
observamos que as quantias disponibilizadas nos caixas não são
regulamentadas. O processo de solicitação do Fundo de Troco é realizado
através de Comunicação Interna direcionada ao Departamento Financeiro o qual
solicita autorização à Diretoria.
RECOMENDAÇÃO
Formalizar os procedimentos para utilização do Fundo Fixo
através de normas internas regulamentares e Termos de
Responsabilidades para o Fundo Fixo.

1.1.2 BANCOS CONTA MOVIMENTO
Demonstramos o saldo que compõe a conta sintética em 31/12/2015:
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Valores em R$

CONTA

SALDO CONTÁBIL

Banco Itau S.A -C/C.3176/89434-7
Banco Itau S.A C/C.3176/89435-4
Banco Itau S.A C/C.3176/89437-0
Banco Santander S.A C/C 1720/13-000283-3
Banco Santander S.A C/C 1720/13-000316-4
Banco Santader S.A C/C 1720/13-000317-1
Banco Santander S.A C/C 1720/13-000319-5
Banco Santander S.A C/C 1720/13-000315-7
Banco Santander S.A C/C 1720/13-000224-2
TOTAL

24.482,84
0,25
428,63
44.617,76
0,48
44.475,15
22.911,21
35.680,05
3.781.852,94
3.954.449,31

Fonte: Balancete em 31/12/2015

Conciliamos os saldos apresentados nos registros contábeis com os extratos das
respectivas contas bancárias descritas acima encaminhados pelo Banco Itaú em
resposta à carta de circularização por nós encaminhada. Verificamos que os
extratos apresentados não demonstram os rendimentos de aplicação financeira
automática, não sendo possível validar os rendimentos e confronta los com a
receita financeira apurada no resultado.
Com relação aos saldos demonstrados pelo contábil referente aos valores
movimentados no Banco Santander, não obtivemos resposta à carta de
circularização por nós encaminhada. Como teste alternativo, validamos os
saldos com base nos extratos bancários apresentado pelo Transfácil.
RECOMENDAÇÕES
Realizar periodicamente conciliações para controle dos saldos
contabilizados nas contas bancárias.
Solicitar ao Banco gestor das contas os extratos contendo o
saldo de aplicação automática, seus rendimentos e saldo final
para que seja apurado e informado corretamente o saldo de
receita financeira no resultado pelo contábil.

1.1.3 OUTROS CRÉDITOS
Demonstramos o saldo que compõe a conta sintética em 31/12/2015:
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Valores em R$

CONTA
Créditos diversos
Créditos a receber/ Carga a Bordo
Adiantamento a fornecedores
PIS/ COFINS/ CSLL a recuperar
Depósitos judiciais
IR retido a recuperar
Créditos a receber CBTU
Créditos a Rec./ V.Transp. Papel-Floresta
Valores em trânsito
Créditos a receber PBH
Valores em Trânsito – Apanhas
Créditos a receber/ Eletrônico – Savassi
Créditos a receber/ Eletrônico – Floresta
C/C – Setra
Outros
Adiantamento a consorciadas
TOTAL

SALDO CONTÁBIL
2.576.898,38
16.434,35
48.669,38
54.749,27
32.357,30
(18.141,77)
192.426,96
27.962,10
1.281.242,53
32.874,00
60.118,03
41.742,50
93.701,20
11.931,65
95.929.397,15
100.382.363,03

Fonte: Balancete em 31/12/2015

1.1.3.1 Créditos Diversos
Foram apresentadas conciliação dos saldos e apuramos que:
- Na conta de Créditos a receber/Carga a bordo, existe um saldo de R$
2.576.898,38 referente a depósito não identificado. Entendemos que, uma vez
que o valor recebido não é identificado, esse valor não é um direito da entidade
e sim uma possível obrigação até a sua correta identificação.
A conciliação da conta "Créditos a Receber/Carga a Bordo" apresentou um saldo
de R$24.772,65 que refere se a Imposto de Renda retido na fonte. A
nomenclatura da conta não condiz com a natureza dos lançamentos,
Entendemos (recomendamos) que os valores relativos a Imposto de Renda
Retido deverá ser reclassificados para a conta de 1.1.02.01.00018 - IR Retido a
Recuperar.
- Verificamos que existem saldos com idade superior a 5 anos conforme
composição abaixo:
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Valores em R$

CONTA

SALDO CONTÁBIL

Créditos a Receber/Carga a Bordo*
Adiantamentos a fornecedores
IR Retido a Recuperar*
TOTAL

19.277,08
790,00
10.960,45
31.027,53

Fonte: Balancete em 31/12/2015

* Prescrição conforme art. 173 do Código Tributário Nacional
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito
tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver
anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extinguese definitivamente com o decurso do prazo nele previsto,
contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do
crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento

- Inspecionamos a liquidação subsequente do saldo de Créditos a receber PBH,
foi apresentado o controle dos valores a receber da Prefeitura de competência
de dezembro de 2014, com os recibos e o crédito no extrato bancário. Ademais
existe um saldo de R$ 6.984,06 decorrente de pagamentos a menor.
RECOMENDAÇÕES
Atentar quanto a nomenclatura das contas e das descrições das
movimentações, observando a natureza da conta e dos saldos.
Reclassificar o saldo referente a Depósitos não identificados de
Créditos a receber para Depósitos a identificar, uma vez que os
valores não são mais um direito a receber, mas uma possível
obrigação até a correta identificação.
Baixar o saldo de R$31.027,53 que possui mais de 5 anos, já
tendo ocorrido a prescrição do crédito.

1.1.3.2 Adiantamento a consorciadas
A conta funciona como conta corrente para transferência das receitas para os
Consórcios, descontando os valores como despesas de comercialização no
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percentual de 1,5% ao mês, descontos de 1% para o FGE (Fundo Garantidor do
Equilíbrio) que é aplicado em uma aplicação entre outros.
As receitas são repassadas para os consórcios diariamente como adiantamento
conforme compra de créditos eletrônicos, e são baixados conforme a utilização
dos créditos pelos usuários, a receita tarifaria corresponde a 99%.
O Transfácil faz o gerenciamento dessas receitas e as repassa conforme
percentual da câmara de compensação.
Com base na composição de saldo em 31 de dezembro de 2015 apresentado
selecionamos 57% do saldo para inspeção documental.
Os valores lançados contabilmente foram validados com suporte do “Resumo da
movimentação da conta corrente das empresas”, foram selecionados 5 dias de
maior adiantamento de cada consorciada pré-selecionada.
Ainda com base no “Resumo da movimentação da conta corrente das empresas”
confrontamos os adiantamentos concedidos com auxílio do relatório “Reembolso
por data de movimento” que demonstra o adiantamento concedido a cada uma
das 40 consorciadas assim validamos os adiantamentos com débito em extrato
bancário.
Não foram identificadas divergências significativas entre os relatórios
apresentados e o saldo contábil.

2.1.7 DESPESAS A APROPRIAR
Em análise realizada nos documentos encaminhados pelo Transfácil,
identificamos Apólices de Seguros em nome do Transfácil que não foram
registrados pelo contábil. Entendemos que esses valores deveriam ter sido
contabilizados na conta de Despesas a Apropriar no Ativo Circulante e
apropriado mensalmente contra Seguros Patrimoniais no Resultado. Abaixo,
segue descrição dos Seguros a serem analisados:
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Valores em R$
APÓLICE

BEM SEGURADO

1640
1.022.131.0
22.906
1.022.131.0
21.137

Seguro de Vida (829-pessoas)
Volkswagen Gol 1.0MI 8v T.Flex
4PGVI
Volkswagen Gol 1.0MI 8v T.Flex
4PGVI
Volkswagen Gol (NOVO) 1.0MI 8v
T.Flex 4P
Volkswagen Gol 1.0MI 8v T.Flex
4PGVI

66197
1.022.131.0
21.031

VIGÊNCIA
INICIO

FINAL

VALORES
COBERTO

PRÊMIO

01/09/2015

31/08/2016

16.580.000,00

2.185,24

03/11/2015

03/11/2016

154.000,00

1.880,15

28/04/2015

28/04/2016

110.000,00

1.342,00

16/12/2015

16/12/2016

165.000,00

1.890,97

11/04/2015

11/04/2016

104.000,00

1.254,87

17.113.000,00

8.553,23

TOTAL
Fonte: Apólices de Seguros

RECOMENDAÇÃO
Registrar contabilmente o seguro conforme valor do Prêmio
pago realizando o custo conforme o período de vigência do
seguro.

1.2 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
1.2.1 CRÉDITOS DIVERSOS
Demonstramos o saldo que compõe a conta sintética em 31/12/2015:
Valores em R$

CONTA
Consórcio Dom Pedro II
Consórcio BH Leste
Consórcio Dez
Consórcio Pampulha
Taxa de Reboque BHTrans/Concessionárias
TOTAL

SALDO CONTÁBIL
6.195,96
6.361,88
27.111,43
6.340,88
670,75
46.680,90

Fonte: Balancete em 31/12/2015

Valores referem-se a pagamentos efetuados pelo Transfácil das taxas dos
quatro Consórcios. O saldo é acumulativo não sendo descontados dos
consórcios no momento dos repasses das receitas.
Verificamos que os valores conferem o saldo registrado no passivo dos
consórcios.
Ademais o saldo é imaterial para maiores análises.

Página 10 de 28

RECOMENDAÇÃO
Realizar o desconto proporcional a cada consorciada no
momento dos repasses das receitas, baixando os respectivos
valores.

1.3 IMOBILIZADO
1.3.1 IMOBILIZADO
Demonstramos o saldo que compõe a conta sintética em 31/12/2015:
Valores em R$

CONTA
Imobilizado
Móveis e utensílios
Aparelhos e Equipamentos Telefônicos
Veículos
Máquinas e Equipamentos em Geral
Instalações
Equipamentos de Informática
Computadores
Impressoras
Software
Software Sistema Citbus
Depreciação Acumulada
Benfeitorias Imóveis de Terceiros
Benfeitorias Imóveis de Terceiros
Depreciação s/ Benf. Imóveis de Terceiros
TOTAL

SALDO CONTÁBIL
264.652,18
47.572,16
206.429,30
557.483,29
546.005,69
5,729.511,26
1.995.122,35
113.981,23
760.860,79
72.151.707,73
(58.467.949,14)
155.282,85
(155.282,85)
23.905376,84

Fonte: Balancete em 31/12/2015

Confrontamos o "Relatório da Posição Atualizada dos Bens" apresentado a
auditoria com o saldo contábil, detectamos uma divergência de 5% entre o
relatório de Bens e o saldo contábil residual do Ativo Imobilizado.
Foram selecionas 98,52% das adições realizadas no exercício de 2015 para
inspeção documental, não apresentando quaisquer divergências.
Entendemos que os valores relativos a Software Sistema SITbus deveriam ser
reclassificados como custo e não um imobilizado do Consórcio Transfácil. O
Contrato entre a Tacom o Transfácil e os Consórcio têm como consideração:
"Que em atendimento à determinação do Edital de Concorrência Pública nº
131/2008 e do Contrato de Concessão do Serviço Público de Transporte Coletivo
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de Passageiros por Ônibus, os CONSÓRCIOS CONCESSIONÁRIOS
constituíram o CONSÓRCIO OPERACIONAL (Transfácil) que tem como
objetivo, dentre outros, a implantação e gestão do SITBus, nos termos
estabelecidos pelo Anexo VIII do referido Edital de Concorrência Pública...;"
O contrato de Concessão do Serviço Público de Transporte Coletivo de
Passageiros por Ônibus assinado com cada um dos 4 (quatro) consórcios
descreve que;
Cláusula 7 - Dos Bens vinculados a concessão.
7.6 - São bens reversíveis
i) licença de uso dos softwares do SITBus;
ii) direito de propriedade de softwares desenvolvidos para o
SITBus, incluindo todos os artefatos dos sistemas, tais como:
manuais de sistemas de operação e de usuário, modelos de
dados de arquitetura, scripts de criação de componentes e
elementos de software; código-fonte e qualquer outro elemento
que auxilie no entendimento e implantação do sistema;
iii) equipamentos que compõe o sistema central do SITBus, na
forma do Anexo VII do Edital.

O Consórcio Transfácil não realizou o estudo de vida útil dos bens nem o
Impairment.
RECOMENDAÇÕES
Realizar conciliação entre a contabilidade e o relatório de bens.
Realizar o Impairment sobre o ativo imobilizado.
Realizar o estudo da vida útil dos bens para a correta utilização
da taxa de depreciação com base na vida útil.
Baixar o saldo de Software Sistema CITBus e reverter o saldo
de depreciação correspondente e reclassificando o saldo
diretamente no resultado como custo.

1.4 INTANGÍVEL
1.4.1 INTANGÍVEL
Demonstramos o saldo que compõe a conta sintética em 31/12/2015:
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Valores em R$

CONTA

SALDO CONTÁBIL

Outorga
Amortização Outorga 2008/2028

223.995.000,00
(80.264.875,00)
143.730.125,00

TOTAL
Fonte: Balancete em 31/12/2015

O saldo de Outorga é decorrente dos contratos de concessão da atividade de
transporte público entre os Consórcios e a Prefeitura de Belo Horizonte dispostos
conforme quadro abaixo:
Consórcio
Consórcio Pampulha
Consórcio BH Leste
Consórcio Dez
Consórcio Dom Pedro II
TOTAL

Valor da Outorga
33.160.000,00
95.760.000,00
25.475.000,00
69.600.000,00
223.995.000,00

Percentual %
14,804%
42,751%
11,373%
31,072%
100%

A amortização do saldo é pelo prazo de 20 anos conforme o Contrato obtendo
um percentual de 5% ao ano para amortização.
O Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do
Município de Belo Horizonte denominado Transfácil em seu Contrato Social
determina que:
2.1 O presente Consórcio Operacional tem por objetivo atender
às condições estabelecidas no "Contrato de concessão do
serviço público de transporte coletivo de passageiros por
ônibus", firmado pelos consórcios vencedores da Concorrência
Pública n. 131/2008 com o Município de Belo Horizonte,
cabendo-lhe desempenhar as obrigações comuns das
Concessionárias necessárias à prestação daqueles serviços, ...

Outorga tem como significado o ato ou efeito de outorgar, consentir, podendo
ser uma concessão de um serviço, que foi concedido aos quatro consórcios, e o
Contrato de concessão determina em sua Cláusula 17º que a Concessionária
deverá efetuar o pagamento cada uma com seu respectivo valor.
Cláusula 17 - Do pagamento da outorga
17.1 A Concessionária pagará ao poder concedente pela
Outorga o valor R$ XXX em 10 (dez) parcelas semestrais, iguais
e sucessivas.
Página 13 de 28

RECOMENDAÇÃO
Baixar o saldo uma vez que o direito de concessão não é do
Transfácil, mas dos respectivos Consórcios.

2. PASSIVO
2.1 PASSIVO CIRCULANTE
2.1.1 FORNECEDORES
Demonstramos o saldo que compõe a conta sintética em 31/12/2015:
Valores em R$

CONTA

SALDO CONTÁBIL

Fornecedores Diversos
Unimed – BH Coop. De Trab. Médico Ltda.
Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. Ltda.
Moreira, Caldeira & Bittencourt S/C
Tacom Engenharia e Projetos Ltda.
Conservo Serviços Gerais Ltda.
Tacom Sistemas de Bilhetagem Inteligente
TBI Segurança Ltda
Ata Service Comercio e Serviços Ltda.
Evolution Smart Card. Indústria e Comercio
Outros Fornecedores
TOTAL

55.293,39
68.010,66
161.424,65
12.987,56
869.076,92
13.024,26
727.249,60
15.922,84
79.106,53
69.666,67
57.454,21
2.129.217,29

Fonte: Balancete em 31/12/2015

Confrontamos os saldos de Fornecedores a Pagar provisionados na data-base
de 31 de dezembro de 2015 com os controles extra contábeis apresentados
pela contabilidade e não apuramos divergências.
Como análise complementar, selecionamos alguns saldos considerados
relevantes durante o exercício de 2015 e verificamos liquidação subsequente do
mesmo, não sendo identificado nenhuma anormalidade.
RECOMENDAÇÃO
Realizar conciliações contábeis no intuito de obter um melhor
controle sobre os saldos em aberto, saldos liquidados e saldos
a pagar de períodos anteriores.
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2.1.2 OBRIGAÇÕES SOCIAS E FOLHA DE PAGAMENTO
Demonstramos o saldo que compõe a conta sintética em 31/12/2015:
Valores em R$

CONTA

SALDO CONTÁBIL

Encargos previdenciários e sociais a recolher
G.P.S. a recolher
FGTS a recolher
Pensão Alimentícia a Pagar
Retenção Seguridade Social (INSS)
Contribuição Sindical
Encargos trabalhistas
Salários a pagar

322.066,55
102.721,58
3.080,21
4.333,58
6.676,46
413.722,05

TOTAL

852.600,43

Fonte: Balancete em 31/12/2015

Confrontamos os valores das Obrigações Sociais em aberto registrados pelo
contábil com as informações descritas nas Guias de Recolhimento e
comprovantes de pagamentos dos impostos apurados com base na Folha de
pagamento no mês de dezembro do exercício de 2015. Após essa verificação,
apuramos divergência na conta GPS a Recolher no valor de R$ (795,19).
Com relação à Folha de Pagamento na qual foi utilizada para cálculo dos
impostos citados acima, verificamos liquidação subsequente através do extrato
bancário C/C 1720 13.000224.2 realizado no dia 07/01/2016.
Como análise complementar, selecionamos algumas guias referente ao INSS e
FGTS a Recolher apuradas no decorrer do exercício de 2015, verificamos
liquidações subsequentes das mesmas e não apuramos nenhuma
anormalidade.
RECOMENDAÇÃO
Não obstante a imaterialidade da divergência apurada no
pagamento
da
Folha
referente
a
dezembro/2015,
recomendamos que sejam adotados métodos de controles
internos para acompanhamento das contas a pagar de Encargos
Previdenciários e dos seus respectivos recolhimentos.

2.1.3 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER
Demonstramos o saldo que compõe a conta sintética em 31/12/2015:
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Valores em R$

CONTA

SALDO CONTÁBIL

Impostos e contribuições a recolher
IRRF a recolher – DARF – 1708
IRRF S/Salários a recolher – DARF – 0561
IRRF S/Aluguel a recolher – DARF – 3208
PIS/COFINS/CSLL código 5952
ISS a recolher
ISS normal
ISS Retido na Fonte

14.830,97
23.936,00
15.433,34
27.141,83
34.771,45

TOTAL

116.113,59

Fonte: Balancete em 31/12/2015

Confrontamos os valores dos Impostos e Contribuições a Recolher em aberto
apresentados pelo contábil com as informações descritas nas Guias de
Recolhimento – DES e PRÓPRIO. Verificamos liquidação através dos
comprovantes de pagamentos dos impostos apurados no mês de dezembro do
exercício de 2015. Apuramos divergências quando comparado o saldo contábil
com o valor efetivamente pago, conforme descrito na tabela abaixo:
CONTA
Impostos e contribuições a recolher
IRRF S/Salários a recolher – DARF – 0561
ISS a recolher
ISS normal
ISS Retido na Fonte
TOTAL

SALDO
CONTÁBIL

SALDO
CONF. GUIAS

DIFERENÇA
APURADA

23.936,00

23.423,47

512,53

27.141,83
34.771,45
116.113,59

28.360,57
35.950,79
87.734,83

(1.218,74)
(1.179,34)
(1.885,55)

Como análise complementar, selecionamos alguns saldos referente ao ISSQN
Próprio e ISSQN de Terceiros (DES) a recolherem apurados no decorrer do
exercício de 2015, verificamos liquidações subsequentes dos mesmos e não
apuramos nenhuma anormalidade.
RECOMENDAÇÃO
Ajustar as divergências apuradas e adotar métodos de controles
internos para acompanhamento das contas a pagar de Impostos
e Contribuições a Recolher e dos seus respectivos
recolhimentos.
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2.1.4 CREDORES DIVERSOS
2.1.4.1 – CRÉDITOS DIVERSOS
Demonstramos o saldo que compõe a conta sintética em 31/12/2015:
Valores em R$

CONTA

SALDO CONTÁBIL

Créditos diversos
Adiantamento de clientes
Taxas de Reconstituição de Traseiras
Outorga Concessões 2008/2028
Juros a Apropriar Outorga 2008/2029

1.739.205,94
2.770.612,00
15.868.958,18
(1.869.270,76)

Depósitos não identificados
Conta Corrente – TACOM
C Corrente Fechamento Sist. Compensação
Outros credores

545.829,56
1.923.058,52
(623.826,23)
65.320,43

TOTAL

20.419.887,64

Fonte: Balancete em 31/12/2015

Verificamos liquidação de R$ 9.930.009,51 correspondente ao total de 09 de 24
parcelas do Contrato de Outorga das Concessões 2008/2028 conforme
acordado no Termo de Transação celebrado entre o município de Belo Horizonte
e o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte –
SETRABH e conforme Recibos emitidos pela Secretaria Municipal de Finanças,
junto com a Secretaria Municipal Adjunta do Tesouro.
Observamos que a contabilidade não realizou conciliações contábeis referente
às parcelas de Outorga a pagar. Como teste alternativo, verificamos os
lançamentos contábeis dos pagamentos realizados de Outorga através de
razões por onde foi possível verificar que a contabilidade realizou lançamentos
do saldo de juros a apropriar com Outorga em duplicidade, conforme descrito
abaixo:
Valores em R$
CONTA

OUTORGA
2008/2028

PAGAMENTO
EM 2015

SALDO A
PAGAR EM
31/12/2015

SALDO A
PAGAR
CONTÁBIL

DIFERENÇA

(22.399.500,00)

8.399.812,58

(13.999.687,42)

(15.868.958,18)

(1.869.270,76)

(2.990.833,13)

1.121.562,37

(1.869.270,76)

(1.869.270,76)

-

-

408.634,56

-

-

-

25.390.333,13

9.930.009,51

(15.868.958,18)

(17.738.228,94)

(1.869.270,76)

Credores diversos
Outorga Concessões
2008/2028
Juros
a
Apropriar
Outorga 2008/2028
Despesa Financeira
TOTAL

Fonte: Balancete/Razão em 31/12/2015
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O valor a pagar de Outorga é decorrente dos contratos de concessão da
atividade de transporte público firmado entre os Consórcios e a Prefeitura de
Belo Horizonte. Desta forma, entendemos que não deveria está sendo
contabilizado esta despesa na conta de Créditos Diversos do Transfácil uma vez
que as mesmas, pertencem às Consorciadas.
Para as demais contas do grupo, observamos que não são realizadas
conciliações contábeis mensais dos valores registrados, o que inviabilizou a
apuração e validação das informações contabilizadas.
RECOMENDAÇÕES
Realizar periodicamente conciliações contábeis das contas
apresentadas no grupo Comercialização de Créditos.
Proceder com a baixa da despesa com Outorga Concessões
2008/2028, uma vez que não é uma despesa e,
consequentemente, um direito do Transfácil.

2.1.4.2 – COMERCIALIZAÇÃO DE CRÉDITOS
Demonstramos o saldo que compõe a conta sintética em 31/12/2015:
Valores em R$

CONTA
Comercialização de Créditos – BHTrans
Venda de Créditos
Reembolso de Créditos (-)
Ressarcimento/Desc. Créditos Eletr. (-)
Venda de Créditos / Posto Savassi
Venda de Créditos / Posto Tupinambás
Venda de Créditos / Posto Floresta
Venda de Credito/Posto Estação Barreiro
Reembolso de Log`s Perdidos (-)
Venda de Créditos -Estação Venda Nova
Venda de Créditos -Estação São Gabriel
Venda de Créditos -Estação Diamante
Venda de Créditos-CBTU
Venda de Créditos -Cartões Mestre
Venda de Créditos- Estação Ponto
Vendas de Créditos –POS
Vendas de Créditos-Consorciadas (Cofre)
Desconto Para Pagamento Outorga
Venda de Créditos - P. Física
Venda de Créditos Meio Passe Estudantes

SALDO CONTÁBIL
4.653.193.069,50
(5.701.024.922,38)
(189.441.491,61)
215.755.252,59
295.465.133,05
124.022.159,23
86.826.867,32
(1.116.308,30)
53.682.940,14
6.246.175,59
33.034.292,79
350.669.621,61
24.710.482,33
2.560.173,49
6.656.718,16
1.142.493,25
(162.029.252,97)
86.210.000,51
49.588,38
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Venda de Créditos a Bordo
Venda de Créditos-Estacoes BRT-Move
Venda de Créditos ATM/Posto Floresta
Venda de Créditos Copa do Mundo
Subtotal
Comercialização Vale Transportes
Venda de Vale-Transporte/Posto floresta
Venda de Vale-Transporte/Posto Savassi
Venda de Vale-Transporte/Posto Tupinambás
Troca Vale-Transp. p/ Credito Elétrico (-)
Troca Vale-Transporte Tarifa Social (-)
Subtotal
TOTAL

64.206.247,12
150.818.115,04
709.149,00
157.105,93
102.503.609,77

47.979.475,29
416.580,00
1.881.028,45
(68.446,42)
(24.729,50)
50.183.907,82
152.687.517,59

Fonte: Balancete em 31/12/2015

Em análise realizada nos movimentos das vendas de créditos apurados em
2015, foi possível validar com documentação suporte, através de amostragem,
somente as Vendas de Créditos – Convencional e as Vendas de Créditos Pessoa Física nas quais representam 70% das vendas registradas no grupo
Comercialização de Créditos. Entretanto, em análise realizada na Vendas de
Créditos – Pessoa Física, observamos uma divergência de R$ 29.969,76 quando
comparado o valor registrado pelo contábil com o Relatório emitido pelo CITBus.
Os documentos dos valores não validados no movimento referente as demais
modalidades de vendas de créditos, representados pelo montante de R$
230.621.205,58, foram disponibilizados de forma muito fragmentada, não sendo
possível realizar uma análise documental sem auxílio de conciliações contábeis
as quais não foram disponibilizadas.
Segundo o Transfácil, as contas contábeis Venda de Créditos - Estação Ponto,
Vendas de Créditos –POS foram desativadas em períodos anteriores a 2013;
a Vendas de Créditos - Consorciadas (Cofre) foram desativadas em março de
2013; Vendas de Créditos – Cartão Mestre foram desativadas em 2014 e
Vendas de Créditos – Estação São Gabriel foram substituídas pelas vendas
de créditos – Estação BRT-Move. Contudo, verificamos que ainda consta saldo
dessas modalidades de vendas registrada no contábil. Entende-se que, uma vez
extinta e/ou desativada, o saldo da conta deveria está sendo baixado, porém,
observamos que os saldos apresentados estão sem movimento de baixa no
exercício de 2015.
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RECOMENDAÇÕES
Realizar conciliações contábeis dos saldos apresentados nas
contas de comercialização de créditos de forma a identificar os
valores contabilizados.
Apurar as vendas realizadas em cada posto de modo a obter
uma análise mais objetiva dos créditos vendidos.
Realizar conciliações contábeis das contas desativadas com a
finalidade de identificar os valores já recebidos e baixa-los dos
registros contábeis.

2.1.4.3 – CONTAS CORRENTES
Demonstramos o saldo que compõe a conta sintética em 31/12/2015:
CONTA

SALDO CONTÁBIL

Contas Correntes
Contas correntes – Consórcio Dez
Contas correntes – Consórcio Dom Pedro II
Contas correntes – Consórcio Pampulha
Contas correntes – Consórcio BH Leste

23.216.890,18
15.566.355,83
29.026.662,79
26.550.350,44

TOTAL

94.360.259,24

Fonte: Balancete em 31/12/2015

Observamos que no grupo contábil Contas Correntes é contabilizado aportes
retidos dos adiantamentos realizados aos consórcios para pagamento das
despesas com comercialização (Transfácil), despesas com TACOM (Prestação
de Serviços de manutenção dos Equipamentos do Sistema SBE, Licenciamento
de uso de Software do Sistema SITBUS e Locação de Equipamentos do sistema
SITBUS) e reconhecimento de Despesas e Receitas apuradas no resultado.
Em análise realizada no movimento ocorrido durante o exercício de 2015,
verificamos que os valores retidos para pagamentos dos custos com TACOM e
com Comercialização representam um percentual de 3% sobre a Receita
Tarifária repassada aos consórcios. A partir de maio de 2015, conforme Ata de
Assembleia Geral Ordinária assinada em 29 de abril de 2015, em virtude do
custo do Transfácil ter aumentado consideravelmente com a implantação do
BRT, a contribuição passou a ser de 4,5% do custo admitido. Contudo,
observamos uma diferença de R$ 3.270.422,92 registrado a menor quando
comparado os aportes realizados nos adiantamentos das Consorciadas com os
valores registrados pelo Contábil, conforme descrito abaixo:
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Conta

Aportes-Rateio

Lançamento
Contábil

Diferença

Aportes retidos – TACOM
Aportes retidos – Comercialização

3.124.007,38
42.311.478,69

6.360.770,32
35.804.292,83

(3.236.762,94)
6.507.185,86

TOTAL

45.435.486,07

42.165.063,15

(3.270.422,92)

Fonte: Balancete/Razão em 31/12/2015

Pelo entendimento de que a Conta Corrente é usado para contabilizar todo
recurso aportado para pagamento de despesas oriundas das atividades do
Transfácil e pagamento de Outorga, observamos que o resultado apurado no
Transfácil é reconhecido no Contas Correntes como “direitos” das Consorciadas,
uma vez que o Transfácil foi constituído apenas para fins de operacionalização
das contas dos Consórcios.
Desta forma, verificamos que o Transfácil emitiu em 23 de dezembro de 2013
circular nº 170/2013 informando às Consorciadas que seria deduzido da conta
de adiantamento um valor de R$ 35.307.838,27 em 13 parcelas mensais e
sucessivas de R$ 2.715.987,56 com o objetivo de efetuar quitação de Ativo
acumulado no período de dezembro de 2008 a janeiro de 2013. Entretanto,
verificamos que foi reconhecido pelo Transfácil no Contas Correntes dos
Consórcios R$ 33.144.743,45 em 2013 e 2014, restando um saldo de R$
2.163.094,96 a reconhecer. Entretanto, observamos que foi deduzido das
receitas repassadas aos Consórcios um valor de R$ 349.528,59 no exercício de
2015, conforme descrito abaixo:
Conta

Consórcio Dez
Consórcio Pedro II
Consórcio Pampulha
Consórcio BH Leste
TOTAL

Nota Crédito

Nota Crédito
Quitação

Diferença

2.976.396,77
2.051.150,64
3.308.115,01
2.805.815,27

(2.976.396,81)
(1.997.284,99)
(3.012.452,04)
(2.805.815,26)

(0,04)
53.865,65
295.662,97
0,01

11.141.477,69

(10.791.949,10)

349.528,59

Fonte: Balancete/Razão em 31/12/2015

Verificamos que a distribuição das receitas e das despesas apuradas no
resultado é realizada pelo Transfácil através de Notas de Débitos e Notas de
Créditos encaminhadas aos Consórcios. Em análise realizada nas Notas de
Débitos e de Créditos, verificamos que em alguns meses os valores não estão
Página 21 de 28

consolidados com os lançamentos contábeis o que ocasionou diferenças nos
montantes reconhecidos nas contas dos Consórcios, conforme descrito abaixo:
Conta

Nota Débito

Lançamento
Contábil

Diferença

Consórcio Dez
Consórcio Pedro II
Consórcio Pampulha
Consórcio BH Leste

15.865.264,86
10.897.754,81
17.771.204,41
15.275.740,89

15.868.737,52
10.896.027,25
17.769.190,08
15.276.010,07

3.472,66
(1.727,56)
(2.014,33)
269,18

TOTAL

59.809.964,97

59.809.964,92

(0,05)

Fonte: Balancete/Razão em 31/12/2015

Conta

Consórcio Dez
Consórcio Pedro II
Consórcio Pampulha
Consórcio BH Leste
TOTAL

Nota Crédito

Lançamento
Contábil

Diferença

2.975.614,96
2.051.594,17
3.308.518,69
2.805.789,90

2.976.396,77
2.051.150,64
3.308.115,01
2.805.815,27

781,81
(443,53)
(403,68)
25,37

11.141.517,72

11.141.477,69

(40,03)

Fonte: Balancete/Razão em 31/12/2015

RECOMENDAÇÕES
Conciliar os valores de aportes Rateados para as Consorciadas
com os valores registrados na contabilidade.
Registrar o saldo de aportes não reconhecidos nos Contas
Correntes dos Consórcios.
Registrar o saldo de receitas não reconhecidas nos Contas
Correntes dos Consórcios.
Realizar ajustes nos valores contabilizados conforme aportes
retidos em Notas de Débitos e Créditos encaminhados a cada
consórcio.

2.1.5 PROVISÕES TRABALHISTAS
Demonstramos o saldo que compõe a conta sintética em 31/12/2015:
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Valores em R$

CONTA

SALDO CONTÁBIL

Férias
INSS s/ férias
FGTS s/ férias

1.071.228,04
303.685,15
85.369,11

TOTAL

1.460.282,30

Fonte: Balancete em 31/12/2015

Confrontamos o saldo com o relatório sintético apresentado pela contabilidade
do Consórcio não sendo identificadas divergências.
Todavia não foi apresentado o relatório analítico da provisão de férias, limitando
a execução dos testes substantivos de auditoria para validação dos respectivos
saldos.
RECOMENDAÇÃO
Arquivamento em forma digital dos relatórios analíticos das
provisões.

2.1.6 PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS
Em análise realizada na resposta à carta de circularização por nós encaminhada
ao escritório de advocacia Moreira de Carvalho e Bittencourt Sociedade de
Advogados verificamos a existência de processos com prognóstico Provável de
perda. Em atendimento CPC-25 publicado pelo Comitê de Pronunciamentos
Contábeis-CPC, entendemos que esses valores deveriam ter sido contabilizados
na conta de Provisão para Contingências uma vez que sua probabilidade de
perda é quase certa. Abaixo descrevemos os processos e seus respectivos
valores:
Valores em R$
RAZÃO SOCIAL

PROCESSO

SALDO PROVÁVEL

Cond. Setra/Sintram

6597570-97.2009.8.13.0024

R$ 4.354,16

Consorcio Dez

0739923-29.2013.8.13.0024

R$ 135.600,00

Consorcio Dez

2328046-89.2014.8.13.0024

R$ 20.699,90

0024.12.278.793-0

R$ 1.000,00

Consorcio Dez e Consorcio Pampulha
Consorcio Dez

6007768-72.2014.8.13.0024

R$ 5.000,00

Consorcio Dez

2087150-90.2011.8.13.0024

R$ 122.500,00

Consorcio Dom Pedro II

0072205-93.2015.8.13.0024

R$ 50.000,00

Consorcio Dom Pedro II

3549907-67.2013.8.13.0024

R$ 35.000,00

Consorcio Operacional de Transporte

2391527-94.2012.8.13.0024

R$ 1.000,00

0231.14.034.632-2

R$ 10.000,00

Consorcio Pampulha
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Consorcio Pampulha

6080181-49.2015.8.13.0024

R$ 15.081,61

Consorcio Pampulha

6147641-53.2015.8.13.0024

R$ 54.653,34

Consorcio Pampulha

2342983-75.2012.8.13.0024

R$ 20.000,00

Consorcio Pampulha

0343671-62.2012.8.13.0027

R$ 23.033,80

Consorcio Pampulha

2483967-75.2013.8.13.0024

R$ 20.000,00

Consorcio Pampulha

0024.13.167.559-7

R$ 100,00

Consorcio Pampulha

3170322-05.2014.8.13.0024

R$ 20.000,00

Transfácil

2369786-61.2013.8.13.0024

R$ 1.000,00

Transfácil
BHtrans e Transfácil
Transfácil

0024.14.141.871-5

R$ 10.000,00

1568392-57.2010.8.13.0024

R$ 20.400,00

2369786-61.2013.8.13.0024

R$ 1.000,00

Transfácil

9041525.69.2015.813.0024

R$ 200,00

Transfácil

9087800.76.2015.813.0024

R$ 50,00

0024.15.605.691-4

R$ 13.785,00

Consorcio Dom Pedro II
TOTAL

584.457,81

Fonte: Resposta encaminhada pela Moreira de Carvalho e Bittencourt Sociedade de Advogados para 2015

RECOMENDAÇÕES
Realizar periodicamente acompanhamento dos processos
registrados pelos advogados e providenciado a contabilização
dos valores apontados como Prováveis de perda.
Mencionar em Notas Explicativas a existência de contingências
possíveis de perda.

3. RESULTADO
3.1 RECEITAS
3.1.1 RECEITAS PATRIMONAIS E FINANCEIRAS
Demonstramos o saldo que compõe a conta sintética em 31/12/2015:
Valores em R$

CONTA

SALDO CONTÁBIL

Receitas Financeiras
Locação Maquina Leitora
Multas Contratuais
Descontos obtidos

3.790,33
24.547,93
270.317,53
649,85

TOTAL

299.305,64

Fonte: Balancete em 31/12/2015

Verificamos que os extratos encaminhados pelo Banco Itaú em resposta à carta
de circularização por nós encaminhada, não demonstram os rendimentos de
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Aplicação Financeira Automática, não sendo possível validar os rendimentos e
confronta-los com a receita financeira descrita acima.
O saldo de multas contratuais é previsto no contrato entre o Transfácil e o cliente
(Pessoa Jurídica) que obtém o cartão VT para seus funcionários. O valor damulta
é de R$15 por cartão, gerada para os cartões que não são realizadas recargas
no período de 90 dias ou cartão bloqueados.
Fomos informados que através do sistema de gerenciamento de cartões os
clientes por meio do login e senha verificam a situação de cada cartão,
visualizando a última recarga, saldo entre outras informações.
Selecionamos alguns valores para inspeção da documentação auxiliar e
verificamos que o consórcio não tem como procedimento a emissão de recibos
para os valores, emitindo somente quando solicitado pelo cliente, nem
arquivamento do relatório do sistema que notifica os cartões que sofreram as
multas.
RECOMENDAÇÃO
Emitir os recibos para as receitas de multas contratuais.

3.1.2 RECEITAS PATRIMONIAIS
Demonstramos o saldo que compõe a conta sintética em 31/12/2015:
Valores em R$

CONTA
Taxa de Carga a Bordo
Taxa de Recadastramento
Prestação de Serv.Transp. Suplementar
TOTAL

SALDO CONTÁBIL
5.535.847,92
2.300.497,46
2.969.179,69
10.805.525,07

Fonte: Balancete em 31/12/2015

Os saldos das Receitas de Carga a Bordo e Taxa de Recadastramento foram
confrontados com os relatórios extra contábeis extraídos do sistema Citbus e
fornecidos a auditoria pelo SETRABH, apresentando divergências de R$
402.046,78 e R$ (202.465,75) respectivamente.
A Receita de Serviço Transporte Suplementar decorre pela prestação de
Serviços relacionados ao Sistema de Bilhetagem Eletrônica de acordo com o
previsto em contrato, os validadores são alugados diretamente entre os
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motoristas e a TACOM. Confrontamos o controle de emissão de recibos com o
saldo contábil e não detectamos divergências.
Com base no controle das Notas fiscais selecionamos as 10 maiores notas
fiscais do mês de setembro de 2015 para inspeção.
RECOMENDAÇÃO
Realizar conciliação entre os relatórios e a contabilidade
efetuando os ajustes pertinentes.

3.1.3 OUTRAS RECEITAS
Demonstramos o saldo que compõe a conta sintética em 31/12/2015:
Valores em R$

CONTA
Reembolso de Despesas
S/Vendas Bilhetes – CBTU
Receitas não operacionais
Outras receitas
Dedução da receita
ISS

SALDO CONTÁBIL
3.548,90
584.245,53
306,00
(551.453,40)

TOTAL

36.647,03

Fonte: Balancete em 31/12/2015

A Receita S/ Vendas Bilhetes - CBTU decorre pela prestação de Serviços
relacionados ao Sistema de Bilhetagem Eletrônica de acordo com o previsto em
contrato, os validadores são alugados diretamente entre a CBTU e a TACOM.
Confrontamos o saldo contábil com o controle de Notas fiscais emitidas no
exercício.
Realizamos a inspeção de 100% das notas fiscais emitidas, e não foram
detectadas quaisquer divergências.
3.2 DESPESAS
3.2.1 DESPESAS GERAIS
Demonstramos o saldo que compõe a conta sintética em 31/12/2015:
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Valores em R$

CONTA

SALDO CONTÁBIL

Materiais de expediente
Telefone
Alugueis e condomínios
Serviços prestados por Pessoa Jurídica
Encargos de Depreciação
Informática
Outras despesas gerais

215.219,28
141.525,19
667.325,88
5.755.620,42
6.897.117,10
1.114.795,38
568.193,88

TOTAL

15.339797,13

Fonte: Balancete em 31/12/2015

Para o grupo de Despesas gerais selecionamos as contas de maior relevância
conforme demonstrado acima, selecionamos os três meses de maiores
movimentações para cada uma das contas e selecionamos as despesas
superiores a R$10 mil para inspeção da documentação auxiliar.
Inspecionamos as notas fiscais com os respectivos comprovantes de pagamento
e não encontramos divergências.
As despesas com Encargos de Depreciação confrontamos com o saldo
registrado no ativo imobilizado da entidade e não encontramos divergências.
3.2.2 DESPESAS com CITIBUS
Demonstramos o saldo que compõe a conta sintética em 31/12/2015:
Valores em R$

CONTA

SALDO CONTÁBIL

Manutenção Preventiva/Corretiva Equipam.
Locação Equip./Ambiente Inform./Cartões
Outorga 2008/2028

1.478.798,65
8.166.234,54
11.199.750,00

TOTAL

20.844.783,19

Fonte: Balancete em 31/12/2015

Para os saldos de manutenção e Locação inspecionamos 100% das notas
fiscais relativas ao custo dos validadores e do sistema CITBUS que faz o
gerenciamento dos créditos eletrônicos.
O valor da Outorga é referente a amortização da Outorga registrado no Intangível
do Consórcio que tem vigência de 20 anos com taxa de amortização de 5% ao
ano. O valor do custo foi confrontado com a apuração da amortização do
exercício no ativo.
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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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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 – TRANSFÁCIL - 2016

Em atendimento ao Anexo II – Cronograma Físico Financeiro Básico do
Edital (Item 2 “d”)
Versão final - 20 de dezembro de 2018

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE AUDITORIA
Rio de Janeiro, 11 de outubro 2018

AO
CONSÓRCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE
PASSAGEIROS POR ÔNIBUS DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE –
TRANSFÁCIL
Belo Horizonte - MG

Servimo-nos da presente para encaminhar a V.Sas., nosso relatório
circunstanciado de auditoria externa das demonstrações contábeis do
CONSÓRCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE
PASSAGEIROS POR ÔNIBUS DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE TRANSFÁCIL, 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 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 CAIXA
Demonstramos o saldo que compõe a conta sintética em 31/12/2016:
Valores em R$

CONTA

SALDO CONTÁBIL

Caixa Administrativo

4.983,00

TOTAL

4.983,00

Fonte: Balancete em 31/12/2016

O Caixa Administrativo diz respeito meramente ao Fundo de Troco, mantidos
nos pontos de vendas de passagens, utilizado para agilizar o atendimento aos
usuários do Transporte Público.
O processo de solicitação do Fundo de Troco é realizado através de
Comunicação Interna direcionada ao Departamento Financeiro o qual solicita
autorização à Diretoria, sendo a única formalização existente.
O Transfácil não possui Manual de Normas Internas do Caixa Administrativo e
nem o respectivo Termo de Responsabilidade.
O termo de responsabilidade tem a função de instrumento jurídico de prevenção
contra eventuais extravios de recursos ou uso inadequado do dinheiro, além de
incentivar o responsável a cobrar possíveis devedores pendentes.
RECOMENDAÇÃO
Formalizar os procedimentos para utilização do Fundo Fixo
através de normas internas regulamentares e Termos de
Responsabilidades para o Fundo Fixo.

1.1.2 BANCOS CONTA MOVIMENTO
Demonstramos o saldo que compõe a conta sintética em 31/12/2016:
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Valores em R$

CONTA

SALDO CONTÁBIL

Banco Itau S.A -C/C.3176/89434-7
Banco Itau S.A C/C.3176/89435-4
Banco Itau S.A C/C.3176/89437-0
Banco Itau S/A C/C.3176/89476-8
Banco Santander S.A C/C 1720/13-000283-3
Banco Santader S.A C/C 1720/13-000317-1
Banco Santander S.A C/C 1720/13-000319-5
Banco Santander S.A C/C 1720/13-000315-7
TOTAL

3.265,58
17.420,92
5.087,14
580,86
27.686,38
0,56
47.075,22
9.177,68
110.294,34

Fonte: Balancete em 31/12/2016

Conciliamos os saldos apresentados nos registros contábeis com os extratos das
respectivas contas bancárias descritas acima encaminhados pelo Banco Itaú em
resposta à carta de circularização por nós encaminhada. Verificamos que os
extratos apresentados não demonstram os rendimentos de aplicação financeira
automática, não sendo possível validar os rendimentos e confrontá-los com a
receita financeira apurada no resultado.
Com relação aos saldos demonstrados pelo contábil referente aos valores
movimentados no Banco Santander, não obtivemos resposta à carta de
circularização por nós encaminhada. Como teste alternativo, validamos os
saldos com base nos extratos bancários apresentado pelo Transfácil.
Foi apresentado pelo Transfácil extratos demonstrando os valores
movimentados no Banco Santander. Observamos que na C/C 1720/13-0002242 descreve um saldo de R$ 3.581,40 o qual não foi identificado sua
contabilização na conta de depósitos judiciais. Verificamos que este saldo está
bloqueado judicialmente de forma equivocada, pois, observou-se que
erroneamente a parte do demandante/embargado apresentou na inicial o CNPJ
da Transfácil.
RECOMENDAÇÕES
Realizar periodicamente conciliações para controle dos saldos
contabilizados nas contas bancárias.
Solicitar ao Banco gestor das contas os extratos contendo o
saldo de aplicação automática, seus rendimentos e saldo final
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para que seja apurado e informado corretamente o saldo de
receita financeira no resultado pelo contábil.
Registrar no contábil na conta de depósitos judiciais o valor de
R$ 3.581,40 referente ao bloqueio judicial executado na conta
bancária do Transfácil através do processo de nº 000121022.2013.8.02.0092.

1.1.3 APLICAÇÃO FINANCEIRA
Demonstramos o saldo que compõe a conta sintética em 31/12/2016:
Valores em R$

CONTA

SALDO CONTÁBIL

Banco Santander S.A.

4.275.177,81

TOTAL

4.275.177,81

Fonte: Balancete em 31/12/2016

Conciliamos os saldos apresentados nos registros contábeis com os extratos da
respectiva conta de Aplicação Financeira descrita acima. Não obtivemos
resposta à carta de circularização por nós encaminhada ao Banco Santander
para confirmação dos saldos. Como teste alternativo, confrontamos os saldos
registrados no contábil com os extratos bancários apresentado pelo Transfácil e
foi apurado divergência de R$ (4.974,32).
Em analise realizada na conta de aplicação financeira, observamos que não está
sendo contabilizado corretamente os rendimentos apurados com base nas
aplicações. Os extratos analisados demonstram rendimentos no valor de R$
27.016 referente ao período de agosto a dezembro de 2016. Entretanto,
verificamos que foi registrado no resultado R$ 6.146 referente a receita
financeira para o exercício de 2016, conforme descrito abaixo:
Valores em R$

Conta

Rendimentos

Receitas
Financeiras

Diferença

Banco Santander

27.015,62

6.145,51

20.870,11

TOTAL

27.015,62

47.893.310,24

20.870,11

RECOMENDAÇÃO
Ajustar a divergência apurada e realizar periodicamente
conciliações para controle dos saldos contabilizados nas contas
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de aplicação financeira a fim de obter um melhor controle sobre
os valores apurados.

1.1.4 OUTROS CRÉDITOS
Demonstramos o saldo que compõe a conta sintética em 31/12/2016:
Valores em R$

CONTA
Créditos diversos
Créditos a receber/ Carga a Bordo
Adiantamento a fornecedores
PIS/ COFINS/ CSLL a recuperar
Depósitos judiciais
IR retido a recuperar
Creditos a Receber/Eletronico-Savassi
Créditos a Rec./ V.Transp. Papel-Floresta
Valores em trânsito
Créditos a receber PBH
C/C – Setra
Outros
Adiantamento a consorciadas
TOTAL

SALDO CONTÁBIL
1.754.275,31
11.630,52
53.079,21
54.749,27
38.662,64
47.793,38
230.079,85
36.687,53
1.481.714,56
141.139,53
49.498,29
96.924.728,82
100.824.038,91

Fonte: Balancete em 31/12/2016

1.1.4.1 Créditos Diversos
Foram apresentadas conciliação dos saldos e apuramos que:
- A conta de Créditos a receber/Carga a bordo existe um saldo de
R$1.705.470,76 referente a depósito não identificado. Entendemos que uma vez
o valor recebido e não identificado não é um direito da entidade e sim uma
possível obrigação até a correta identificação.
A conciliação apresentou que na conta "Créditos a Receber/Carga a Bordo" o
valor de R$24.536,70 refere-se a Imposto de Renda retido na fonte, a
nomenclatura da conta não condiz com a natureza dos lançamentos,
recomendamos que os valores relativos a Imposto de Renda Retido sejam
reclassificados na conta de 1.1.02.01.00018 - IR Retido a Recuperar.
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- Verificamos que existem saldos com idade superior a 5 anos conforme
composição abaixo:
Valores em R$

CONTA

SALDO CONTÁBIL

Créditos a Receber/Carga a Bordo*
Adiantamentos a fornecedores
IR Retido a Recuperar*
TOTAL

24.267,85
1.290,00
12.606,14
38.163,99

Fonte: Balancete em 31/12/2015

* Prescrição conforme art. 173 do Código Tributário Nacional
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito
tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver
anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extinguese definitivamente com o decurso do prazo nele previsto,
contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do
crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento

- Inspecionamos a liquidação subsequente do saldo de Créditos a receber PBH,
foi apresentado o controle dos valores a receber da Prefeitura de competência
de dezembro de 2015, com os recibos e o crédito no extrato bancário. Ademais
existe um saldo de R$19.898,17 decorrente de pagamentos a menor.
RECOMENDAÇÕES
Atentar quanto a nomenclatura das contas e as descrições das
movimentações, observando a natureza da conta e dos saldos.
Reclassificar o saldo referente a Depósitos não identificados de
Créditos a receber para Depósitos a identificar, uma vez que os
valores não são mais um direito a receber, mas uma possível
obrigação até a correta identificação.
Baixar o saldo de R$38.163,99 que possui mais de 5 anos, já
tendo ocorrido a prescrição do crédito.
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1.1.4.2 Adiantamento a consorciadas
A conta funciona como conta corrente para transferência das receitas para os
Consórcios descontando os valores como despesas de comercialização no
percentual de 1,5% ao mês, descontos de 1% para o FGE (Fundo Garantidor)
que é aplicado em uma aplicação entre outros.
As receitas são repassadas para os consórcios diariamente como adiantamento
conforme compra de créditos eletrônicos, e são baixados conforme a utilização
dos créditos pelos usuários, a receita tarifaria corresponde a 99%.
O Transfácil faz o gerenciamento dessas receitas e as repassa conforme
percentual da câmara de compensação.
Com base na composição de saldo em 31 de dezembro de 2016 apresentado
selecionamos 69,39% do saldo para inspeção documental.
Os valores lançados contabilmente foram validados com suporte do “Resumo da
movimentação da conta corrente das empresas”, foram selecionados 5 dias de
maior adiantamento de cada consorciada pré-selecionada.
Ainda com base no “Resumo da movimentação da conta corrente das empresas”
confrontamos os adiantamentos concedidos com auxílio do relatório “Reembolso
por data de movimento” que demonstra o adiantamento concedido a cada uma
das 40 consorciadas assim validamos os adiantamentos com débito em extrato
bancário.
Não foram identificadas divergências significativas entre os relatórios
apresentados e o saldo contábil.

2.1.7 DESPESAS A APROPRIAR
Em análise realizada nos documentos encaminhados pelo Transfácil,
identificamos Apólices de Seguros em nome do Transfácil que não foram
registrados pelo contábil. Entendemos que esses valores deveriam ter sido
contabilizados na conta de Despesas a Apropriar no Ativo Circulante e
apropriado mensalmente contra Seguros Patrimoniais no Resultado. Abaixo,
segue descrição dos Seguros a serem analisados:
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Valores em R$
APÓLICE

BEM SEGURADO

0118.06.58.
497-6

Incêndio, Explosão, Fumaça, Danos
Elétricos, Etc.
Volkswagen Gol (NOVO) 1.0MI 8v
T.Flex 4P
Volkswagen Gol (NOVO) 1.0MI 8v
T.Flex 4P
Volkswagen Gol (NOVO) 1.0MI 8v
T.Flex 4P

77950
1.022.131.0
26.034
75525
TOTAL

VIGÊNCIA
INICIO

FINAL

VALORES
COBERTO

PRÊMIO

30/03/2016

30/03/2017

1.305.000,00

1.531,98

28/04/2016

28/04/2017

-

-

16/12/2016

16/12/2017

250.000,00

1.534,19

11/04/2016

11/04/2017

-

-

1.555.000,00

3.066,17

Fonte: Apólices de Seguros - 2016

RECOMENDAÇÃO
Registrar contabilmente o seguro conforme valor do Prêmio
pago realizando o custo conforme o período de vigência do
seguro.

1.2 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
1.2.1 CRÉDITOS DIVERSOS
Demonstramos o saldo que compõe a conta sintética em 31/12/2016:
Valores em R$

CONTA
Consórcio Dom Pedro II
Consórcio BH Leste
Consórcio Dez
Consórcio Pampulha
Taxa de Reboque BHTrans/Concessionárias
TOTAL

SALDO CONTÁBIL
6.770,95
6.936,87
27.686,42
7.380,77
670,75
49.445,76

Fonte: Balancete em 31/12/2016

Valores referem-se a pagamentos efetuados pelo Transfácil das taxas dos
quatro Consórcios. O saldo é acumulativo não sendo descontados dos
consórcios no momento dos repasses das receitas.
Verificamos que os valores conferem o saldo registrado no passivo dos
consórcios.
Ademais o saldo é imaterial para maiores análises.
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RECOMENDAÇÃO
Realizar o desconto proporcional a cada consorciada no
momento dos repasses das receitas, baixando os respectivos
valores.

1.3 IMOBILIZADO
1.3.1 IMOBILIZADO
Demonstramos o saldo que compõe a conta sintética em 31/12/2016:
Valores em R$

CONTA
Imobilizado
Móveis e utensílios
Aparelhos e Equipamentos Telefônicos
Veículos
Máquinas e Equipamentos em Geral
Instalações
Equipamentos de Informática
Computadores
Impressoras
Software
Software Sistema Citbus
Depreciação Acumulada
Benfeitorias Imóveis de Terceiros
Benfeitorias Imóveis de Terceiros
Depreciação s/ Benf. Imóveis de Terceiros
TOTAL

SALDO CONTÁBIL
264.652,18
47.572,16
206.429,30
557.483,29
546.005,69
5.809.638,37
2.002.737,55
118.380,05
760.860,79
81.764.492,94
(66.514.686,78)
155.282,85
(155.282,85)
23.985.503,95

Fonte: Balancete em 31/12/2016

Confrontamos o "Relatório da Posição Atualizada dos Bens" apresentado a
auditoria com o saldo contábil, detectamos uma divergência de 3% entre o
relatório de Bens e o saldo contábil residual do Ativo Imobilizado.
Foram selecionas 99,74% das adições realizadas no exercício de 2016 para
inspeção documental, não apresentando quaisquer divergências.
Entendemos que os valores relativos a Software Sistema SITbus deveriam ser
reclassificados como custo e não um imobilizado do Consórcio Transfácil. O
Contrato entre a Tacom o Transfácil e os Consórcio têm como consideração:
"Que em atendimento à determinação do Edital de Concorrência Pública nº
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131/2008 e do Contrato de Concessão do Serviço Público de Transporte Coletivo
de Passageiros por Ônibus, os CONSÓRCIOS CONCESSIONÁRIOS
constituíram o CONSÓRCIO OPERACIONAL (Transfácil) que tem como
objetivo, dentre outros, a implantação e gestão do SITBus, nos termos
estabelecidos pelo Anexo VIII do referido Edital de Concorrência Pública...;"
O contrato de Concessão do Serviço Público de Transporte Coletivo de
Passageiros por Ônibus assinado com cada um dos 4 (quatro) consórcios
descreve que;
Cláusula 7 - Dos Bens vinculados a concessão.
7.6 - São bens reversíveis
i) licença de uso dos softwares do SITBus;
ii) direito de propriedade de softwares desenvolvidos para o
SITBus, incluindo todos os artefatos dos sistemas, tais como:
manuais de sistemas de operação e de usuário, modelos de
dados de arquitetura, scripts de criação de componentes e
elementos de software; código-fonte e qualquer outro elemento
que auxilie no entendimento e implantação do sistema;
iii) equipamentos que compõe o sistema central do SITBus, na
forma do Anexo VII do Edital.

O Consórcio Transfácil não realizou o estudo de vida útil dos bens nem o
Impairment.
RECOMENDAÇÕES
Realizar conciliação entre a contabilidade e o relatório de bens.
Realizar o Impairment sobre o ativo imobilizado
Realizar o estudo da vida útil dos bens para a correta utilização
da taxa de depreciação com base na vida útil.
Baixar o saldo de Software Sistema CITBus e reverter o saldo
de depreciação correspondente e reclassificando o saldo
diretamente no resultado como custo.

1.4 INTANGÍVEL
1.4.1 INTANGÍVEL
Demonstramos o saldo que compõe a conta sintética em 31/12/2016:
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Valores em R$

CONTA

SALDO CONTÁBIL

Outorga
Amortização Outorga 2008/2028

223.995.000,00
(91.464.625,00)
132.530.375,00

TOTAL
Fonte: Balancete em 31/12/2016

O saldo de Outorga é decorrente dos contratos de concessão da atividade de
transporte público entre os Consórcios e a Prefeitura de Belo Horizonte dispostos
conforme quadro abaixo:
Consórcio
Consórcio Pampulha
Consórcio BH Leste
Consórcio Dez
Consórcio Dom Pedro II
TOTAL

Valor da Outorga
33.160.000,00
95.760.000,00
25.475.000,00
69.600.000,00
223.995.000,00

Percentual %
14,804%
42,751%
11,373%
31,072%
100%

A amortização do saldo é pelo prazo de 20 anos conforme o Contrato obtendo
um percentual de 5% ao ano para amortização.
O Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do
Município de Belo Horizonte denominado Transfácil em seu Contrato Social
determina que:
2.1 O presente Consórcio Operacional tem por objetivo atender
às condições estabelecidas no "Contrato de concessão do
serviço público de transporte coletivo de passageiros por
ônibus", firmado pelos consórcios vencedores da Concorrência
Pública n. 131/2008 com o Município de Belo Horizonte,
cabendo-lhe desempenhar as obrigações comuns das
Concessionárias necessárias à prestação daqueles serviços, ...

Outorga tem como significado o ato ou efeito de outorgar, consentir, podendo
ser uma concessão de um serviço, que foi concedido aos quatro consórcios, e o
Contrato de concessão determina em sua Cláusula 17º que a Concessionária
deverá efetuar o pagamento cada uma com seu respectivo valor.
Cláusula 17 - Do pagamento da outorga
17.1 A Concessionária pagará ao poder concedente pela
Outorga o valor R$ XXX em 10 (dez) parcelas semestrais, iguais
e sucessivas.
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RECOMENDAÇÃO
Baixar o saldo uma vez que o direito de concessão não é do
Transfácil, mas dos respectivos Consórcios.

2. PASSIVO
2.1 PASSIVO CIRCULANTE
2.1.1 FORNECEDORES
Demonstramos o saldo que compõe a conta sintética em 31/12/2016:
Valores em R$

CONTA

SALDO CONTÁBIL

Fornecedores Diversos
Moreira, Caldeira & Bittencourt S/C
Tacom Engenharia e Projetos Ltda
Unimed-BH-Coop. de Trab. Medico Ltda
Tacom Sistemas de Bilhetagem Inteligente
Ticket Servicos S.A
Outros Fornecedores
TOTAL

66.336,70
13.881,06
651.566,64
73.237,60
695.520,08
189.832,94
197.789,00
1.888.164,02

Fonte: Balancete em 31/12/2016

Confrontamos os saldos de Fornecedores a Pagar provisionados na data-base
de 31 de dezembro de 2016 com os controles extra contábeis apresentados pela
contabilidade e não apuramos divergências.
Como análise complementar, selecionamos alguns saldos considerados
relevantes durante o exercício de 2016 e verificamos liquidação subsequente do
mesmo, não sendo identificado nenhuma anormalidade.
RECOMENDAÇÃO
Realizar conciliações contábeis no intuito de obter um melhor
controle sobre os saldos em aberto, saldos liquidados e saldos
a pagar de períodos anteriores.

2.1.2 OBRIGAÇÕES SOCIAS E FOLHA DE PAGAMENTO
Demonstramos o saldo que compõe a conta sintética em 31/12/2016:
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Valores em R$

CONTA

SALDO CONTÁBIL

Encargos previdenciários e sociais a recolher
G.P.S. a recolher
FGTS a recolher
Pensão Alimentícia a Pagar
Retenção Seguridade Social (INSS)
Contribuição Sindical
Encargos trabalhistas
Salários a pagar

330.293,00
106.927,13
6.273,66
5.104,34
11.429,33
436.411,92

TOTAL

896.439,38

Fonte: Balancete em 31/12/2016

Confrontamos os valores das Obrigações Sociais em aberto registrados pelo
contábil com as informações descritas nas Guias de Recolhimento e
comprovantes de pagamentos dos impostos apurados com base na Folha de
pagamento no mês de dezembro do exercício de 2016.
Com relação à Folha de Pagamento, na qual foi utilizada para cálculo dos
impostos citados acima, verificamos liquidação subsequente através do extrato
bancário C/C 224-2 realizado no dia 06/01/2017.
Como análise complementar, selecionamos algumas guias referente ao INSS e
FGTS a Recolher apuradas no decorrer do exercício de 2016, verificamos
liquidações subsequentes das mesmas e não apuramos nenhuma
anormalidade.
RECOMENDAÇÃO
Adotar métodos de controles internos para acompanhamento
das contas a pagar de Encargos Previdenciários e dos seus
respectivos recolhimentos.

2.1.3 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER
Demonstramos o saldo que compõe a conta sintética em 31/12/2016:
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Valores em R$

CONTA

SALDO CONTÁBIL

Impostos e contribuições a recolher
IRRF a recolher – DARF – 1708
IRRF S/Salários a recolher – DARF – 0561
PIS/COFINS/CSLL código 5952
ISS a recolher
ISS normal
ISS Retido na Fonte

13.052,26
41.074,89
7.437,17
29.392,08
28.365,05

TOTAL

119.321,45

Fonte: Balancete em 31/12/2016

Confrontamos os valores dos Impostos e Contribuições a Recolher em aberto
apresentados pelo contábil com as informações descritas nas Guias de
Recolhimento – DES e PRÓPRIO. Verificamos liquidação através dos
comprovantes de pagamentos dos impostos apurados no mês de dezembro do
exercício de 2016. Apuramos divergências quando comparado o saldo contábil
com o valor efetivamente pago, conforme descrito na tabela abaixo:
Valores em R$

CONTA
Impostos e contribuições a recolher
IRRF S/Salários a recolher – DARF – 0561
ISS a recolher
ISS normal
ISS Retido na Fonte
TOTAL

SALDO
CONTÁBIL

SALDO
CONF. GUIAS

DIFERENÇA
APURADA

41.074,89

35.583,75

5.491,14

29.392,08
28.365,05
119.321,45

29.034,14
30.596,95
115.704,27

357,94
(2.231,90)
3.617,18

Fonte: Balancete em 31/12/2016

Como análise complementar, selecionamos alguns saldos referente ao ISSQN
Próprio e ISSQN de Terceiros (DES) a recolherem apurados no decorrer do
exercício de 2016, verificamos liquidações subsequentes dos mesmos e não
apuramos nenhuma anormalidade.
RECOMENDAÇÃO
Ajustar as divergências apuradas e adotar métodos de controles
internos para acompanhamento das contas a pagar de Impostos
e Contribuições a Recolher e dos seus respectivos
recolhimentos.

Página 17 de 30

2.1.4 CREDORES DIVERSOS
2.1.4.1 – CRÉDITOS DIVERSOS
Demonstramos o saldo que compõe a conta sintética em 31/12/2016:
Valores em R$

CONTA

SALDO CONTÁBIL

Créditos diversos
Adiantamento de clientes
Taxas de Reconstituição de Traseiras
Outorga Concessões 2008/2028
Juros a Apropriar Outorga 2008/2029
Depósitos não identificados
Conta Corrente – TACOM
C Corrente Fechamento Sist. Compensação
Outros credores

1.739.205,94
2.725.200,33
3.173.791,65
(373.854,28)
526.874,47
1.923.058,52
(668.785,89)
143.018,18

TOTAL

9.188.508,92

Fonte: Balancete em 31/12/2016

Verificamos liquidação de R$ 14.291.154,30 correspondente ao total de 12 de
24 parcelas do Contrato de Outorga das Concessões 2008/2028 conforme
acordado no Termo de Transação celebrado entre o município de Belo Horizonte
e o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte –
SETRABH e conforme Recibos emitidos pela Secretaria Municipal de Finanças,
junto com a Secretaria Municipal Adjunta do Tesouro.
Observamos que a contabilidade não realizou conciliações contábeis referente
às parcelas de Outorga a pagar. Como teste alternativo, verificamos os
lançamentos contábeis dos pagamentos realizados de Outorga através de
razões por onde foi possível verificar que a contabilidade realizou lançamentos
do saldo de juros a apropriar com Outorga em duplicidade, conforme descrito
abaixo:
Valores em R$
CONTA

OUTORGA
2008/2028

PAGAMENTO
EM 2016

SALDO A
PAGAR EM
31/12/2016

SALDO A
PAGAR
CONTÁBIL

DIFERENÇA

(13.999.687,50)

11.199.750,00

(2.799.937,50)

(3.173.791,65)

(373.854,14)

(1.869.270,76)

1.495.416,57

(373.854,14)

(373.854,14)

-

-

1.595.987,73

-

-

-

15.868.958,18

14.291.154,30

(3.173.791,65)

(3.547.645,79)

(373.854,14)

Credores diversos
Outorga Concessões
2008/2028
Juros
a
Apropriar
Outorga 2008/2028
Despesa Financeira
TOTAL

Fonte: Balancete/Razão em 31/12/2016
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O valor a pagar de Outorga é decorrente dos contratos de concessão da
atividade de transporte público firmado entre os Consórcios e a Prefeitura de
Belo Horizonte. Desta forma, entendemos que não deveria está sendo
contabilizado na conta de Créditos Diversos do Transfácil uma vez que essas
despesas pertencem às Consorciadas.
Para as demais contas do grupo de Comercialização de Créditos, observamos
que não são realizadas conciliações contábeis mensais dos valores registrados,
o que inviabilizou a apuração e validação das informações contabilizadas.
RECOMENDAÇÕES
Realizar periodicamente conciliações contábeis das contas
apresentadas no grupo Credores Diversos.
Proceder com a baixa da despesa com Outorga Concessões
2008/2028, uma vez que não é uma despesa e,
consequentemente, um direito do Transfácil.

2.1.4.2 – COMERCIALIZAÇÃO DE CRÉDITOS
Demonstramos o saldo que compõe a conta sintética em 31/12/2016:
Valores em R$

CONTA
Comercialização de Créditos – BHTrans
Venda de Créditos
Reembolso de Créditos (-)
Ressarcimento/Desc. Créditos Eletr. (-)
Venda de Créditos / Posto Savassi
Venda de Créditos / Posto Tupinambás
Venda de Créditos / Posto Floresta
Venda de Credito/Posto Estação Barreiro
Reembolso de Log`s Perdidos (-)
Venda de Créditos -Estação Venda Nova
Venda de Créditos -Estação São Gabriel
Venda de Créditos -Estação Diamante
Venda de Créditos-CBTU
Venda de Créditos -Cartões Mestre
Venda de Créditos- Estação Ponto
Vendas de Créditos –POS
Vendas de Créditos-Consorciadas (Cofre)
Desconto Para Pagamento Outorga
Venda de Créditos - P. Física

SALDO CONTÁBIL
4.803.899.002,50
(6.199.402.974,89)
(195.678.430,71)
230.676.315,58
295.465.133,05
133.643.428,00
99.599.855,45
(1.116.308,30)
60.630.594,24
6.266.734,49
39.034.872,03
393.012.645,54
24.710.482,33
2.560.173,49
6.656.718,16
1.142.493,25
(162.029.252,97)
515.574.638,43
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Venda de Créditos Meio Passe Estudantes
Venda de Créditos a Bordo
Venda de Créditos-Estacoes BRT-Move
Venda de Créditos ATM/Posto Floresta
Venda de Créditos Copa do Mundo
Venda de Créditos ATM/Posto Savassi
Notas de Resultados CCT/Estacoes
Depósitos Judiciais/Permissionários
Reembolso Sindpautras/Permissionários
Reembolso CBTU-Cia Bras.de Trens Urbanos
Pensão Alimentícia/Permissionários
Cartão Rodoviário/Consorciadas
Aporte Contribuição Social Setrabh
Aporte Custo Comercialização SBE-BH
Fechamento Vale Eletrônico/Consorciadas
Ajustes Notas de Créditos em C. Corrente
Faturamento Transporte Suplementar
Venda de Créditos a Bordo Consorciadas
Subtotal
Comercialização Vale Transportes
Venda de Vale-Transporte/Posto floresta
Venda de Vale-Transporte/Posto Savassi
Venda de Vale-Transporte/Posto Tupinambás
Troca Vale-Transp. p/ Credito Elétrico (-)
Troca Vale-Transporte Tarifa Social (-)
Subtotal
TOTAL

49.588,38
115.888.392,84
256.238.530,20
1.639.720,00
157.105,93
1.754.665,00
(136.544.772,04)
(139.477,85)
(40.456.504,96)
(35.999.601,65)
(73.040,00)
(24.299,80)
(14.154.152,86)
(48.826.622,74)
995.331,67
12.306.479,36
(3.335.565,84)
(51.682.145,72)
112.439.749,59

51.746.538,74
416.580,00
1.881.028,45
(68.446,42)
(24.729,50)
53.950.971,27
166.390.720,86

Fonte: Balancete em 31/12/2016

Em análise realizada nos movimentos das vendas de créditos apurados em
2016, foi possível validar com documentação suporte, através de amostragem,
somente as Vendas de Créditos – Convencional e as Vendas de Créditos Pessoa Física nas quais representam 69% das vendas registradas no grupo
Comercialização de Créditos. Entretanto, em análise realizada na Vendas de
Créditos – Pessoa Física, observamos uma divergência de R$ 934.744,95
quando comparado o valor registrado pelo contábil com o Relatório emitido pelo
CITBus.
Os documentos dos valores não validados no movimento referente as demais
modalidades de vendas de créditos, representados pelo montante de R$
256.181.996,39, foram disponibilizados de forma muito fragmentada, não sendo
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possível realizar uma análise documental sem auxílio de conciliações contábeis
as quais não foram disponibilizadas.
Segundo o Transfácil, as contas contábeis Venda de Créditos - Estação Ponto,
Vendas de Créditos –POS foram desativadas em períodos anteriores a 2013;
a Vendas de Créditos - Consorciadas (Cofre) foram desativadas em março de
2013; Vendas de Créditos – Cartão Mestre foram desativadas em 2014 e
Vendas de Créditos – Estação São Gabriel foram substituídas pelas vendas
de créditos – Estação BRT-Move. Contudo, verificamos que ainda constam
saldos dessas modalidades de vendas registrada no contábil. Entende-se que,
uma vez extinta e/ou desativada, o saldo da conta deveria está sendo baixado,
porém, observamos que os saldos apresentados estão sem movimento de baixa
no exercício de 2016.
RECOMENDAÇÕES
Realizar conciliações contábeis dos saldos apresentados nas
contas de comercialização de créditos de forma a identificar os
valores contabilizados.
Apurar as vendas realizadas em cada posto de modo a obter
uma análise mais objetiva dos créditos vendidos.
Realizar conciliações contábeis das contas desativadas com a
finalidade de identificar os valores já recebidos e baixa-los dos
registros contábeis.

2.1.4.3 – CONTAS CORRENTES
Demonstramos o saldo que compõe a conta sintética em 31/12/2016:
Valores em R$

CONTA

SALDO CONTÁBIL

Contas Correntes
Contas correntes – Consórcio Dez
Contas correntes – Consórcio Dom Pedro II
Contas correntes – Consórcio Pampulha
Contas correntes – Consórcio BH Leste

20.383.128,72
13.658.933,77
25.729.869,16
23.570.395,96

TOTAL

83.342.327,61

Fonte: Balancete em 31/12/2016

Observamos que no grupo contábil Contas Correntes é contabilizado aportes
retidos dos adiantamentos realizados aos consórcios para pagamento das
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despesas com comercialização (Transfácil), despesas com TACOM (Prestação
de Serviços de manutenção dos Equipamentos do Sistema SBE, Licenciamento
de uso de Software do Sistema SITBUS e Locação de Equipamentos do sistema
SITBUS) e reconhecimento de Despesas e Receitas apuradas no resultado.
Em análise realizada no movimento ocorrido durante o exercício de 2016,
verificamos que os aportes retidos pelo Transfácil corresponderam a 4,5%
deduzido da Receita Tarifária a partir de agosto de 2016, conforme Ata de
Assembleia Geral Ordinária assinada em 22 de agosto de 2016, em virtude da
renegociação das despesas com TACOM a qual foi reduzida decorrente da não
concessão de reajuste em novembro de 2015, passou a ser de 4,0% do custo
admitido. Confrontamos as informações descritas na planilha Rateio com os
valores lançados pelo contábil nos contas correntes dos Consórcios e
observamos uma diferença de R$ 600.723,91 registrado a menor, conforme
descrito abaixo:
Valores em R$

Conta

Aportes-Rateio

Lançamento
Contábil

Diferença

Aportes retidos – SBE/TACOM

47.292.586,33

47.893.310,24

600.723,91

TOTAL

47.292.586,33

47.893.310,24

600.723,91

Fonte: Balancete/Razão em 31/12/2016

Pelo entendimento de que a Conta Corrente é usado para contabilizar todo
recurso aportado de adiantamentos realizados aos Consórcios para pagamento
de despesas oriundas das atividades do Transfácil e pagamento de Outorga,
observamos que o resultado apurado no período é reconhecido pelo Transfácil
no Contas Correntes, uma vez que o Transfácil foi constituído apenas para fins
de operacionalização das contas dos Consórcios.
Desta forma, quando confrontado as despesas apuradas em Resultado com as
despesas contabilizadas no Contas Correntes dos Consórcios, observamos que
foi reconhecido R$ 933.212,42 a menos, conforme descrito abaixo:
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Valores em R$

Conta

Nota Débito

Lançamento
Contábil

Consórcio Dez
Consórcio Pedro II
Consórcio Pampulha
Consórcio BH Leste

15.330.569,84
11.651.003,62
15.883.130,46
16.046.155,09

15.571.037,04
11.813.169,97
16.160.519,64
16.299.344,78

(240.467,20)
(162.166,35)
(277.389,18)
(253.189,69)

TOTAL

58.910.859,01

59.844.071,43

(933.212,42)

Diferença

Fonte: Balancete/Razão em 31/12/2016

Em análise realizada nas Notas de Créditos, verificamos que em alguns meses
os valores não estão consolidados com os lançamentos contábeis o que
ocasionou diferenças nos montantes reconhecidos nas contas dos Consórcios.
Valores em R$

Conta

Consórcio Dez
Consórcio Pedro II
Consórcio Pampulha
Consórcio BH Leste
TOTAL

Nota Crédito

Lançamento
Contábil

Diferença

3.208.326,30
2.501.190,02
3.239.444,17
3.357.518,81

3.208.394,45
2.501.182,88
3.239.258,02
3.357.643,89

(68,15)
7,14
186,15
(125,08)

12.306.479,30

12.306.479,24

0,06

Fonte: Balancete/Razão em 31/12/2016

RECOMENDAÇÕES
Conciliar os valores de aportes Rateados para as Consorciadas
com os valores registrados na contabilidade.
Registrar o saldo de aportes não reconhecidos nos Contas
Correntes dos Consórcios.
Registrar o saldo de receitas não reconhecidas nos Contas
Correntes dos Consórcios.
Realizar ajustes nos valores contabilizados conforme aportes
retidos em Notas de Débitos e Créditos encaminhados a cada
consórcio.

2.1.5 PROVISÕES TRABALHISTAS
Demonstramos o saldo que compõe a conta sintética em 31/12/2016:
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Valores em R$

CONTA

SALDO CONTÁBIL

Férias
INSS s/ férias
FGTS s/ férias

1.076.646,65
303.302,23
85.822,13

TOTAL

1.465.771,01

Fonte: Balancete em 31/12/2016

Confrontamos o saldo com o relatório sintético apresentado pela contabilidade
do Consórcio não sendo identificadas divergências.
Todavia não foi apresentado o relatório analítico da provisão de férias, limitando
a execução dos testes substantivos de auditoria para validação dos respectivos
saldos.
RECOMENDAÇÃO
Arquivamento em forma digital dos relatórios analíticos das
provisões.

2.1.6 PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS
Em análise realizada na resposta à carta de circularização por nós encaminhada
ao escritório de advocacia Moreira de Carvalho e Bittencourt Sociedade de
Advogados verificamos a existência de processos com prognóstico Provável de
perda. Em atendimento CPC-25 publicado pelo Comitê de Pronunciamentos
Contábeis-CPC, entendemos que esses valores deveriam ter sido contabilizados
na conta de Provisão para Contingências uma vez que sua probabilidade de
perda é quase certa. Abaixo descrevemos os processos e seus respectivos
valores:
Valores em R$
RAZÃO SOCIAL

PROCESSO

SALDO PROVÁVEL

Consorcio BH Leste

9095923-29.2016.8.13.0024

17.600,00

Cond. Setra / Sintram

6597570-97.2009.8.13.0024

4.354,16

Consorcio Dez

0739923-29.2013.8.13.0024

135.600,00

Consorcio Dez

2328046-89.2014.8.13.0024

20.699,90

Consorcio Dez e Consorcio Pampulha

0024.12.278.793-0

1.000,00

Consorcio Dez

6007768-72.2014.8.13.0024

5.000,00

Consorcio Dez

2087150-90.2011.8.13.0024

122.500,00

Consorcio Dez

9094547-08.2016.8.13.0024

10.165,00

Consorcio Dez

5038546-71.2016.8.13.0024

40.160,00

Consorcio Dom Pedro II

0072205-93.2015.8.13.0024

50.000,00
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Consorcio Dom Pedro II

3549907-67.2013.8.13.0024

35.000,00

Consorcio Dom Pedro II

9041163-33.2016.8.13.0024

13.000,00

Consorcio Dom Pedro II

5017366-96.2016.8.13.0024

35.000,00

Consorcio Operacional de Transporte

2391527-94.2012.8.13.0024

1.000,00

Consorcio Pampulha

0231.14.034.632-2

10.000,00

Consorcio Pampulha

6080181-49.2015.8.13.0024

15.081,61

Consorcio Pampulha

9052869-13.2016.8.13.0024

13.500,00

Consorcio Pampulha

6147641-53.2015.8.13.0024

54.653,34

Consorcio Pampulha

5049989-19.2016.8.13.0024

30.000,00

Consorcio Pampulha

9066400-69.2016.8.13.0024

15.049,00

Consorcio Pampulha

2342983-75.2012.8.13.0024

20.000,00

Consorcio Pampulha

0343671-62.2012.8.13.0027

23.033,80

Consorcio Pampulha

2483967-75.2013.8.13.0024

20.000,00

Consorcio Pampulha

0024.13.167.559-7

100,00

Consorcio Pampulha

3170322-05.2014.8.13.0024

20.000,00

Transfácil

2369786-61.2013.8.13.0024

1.000,00

Transfácil

0024.14.141.871-5

10.000,00

Transfácil

9068435-02.2016.8.13.0024

13.969,04

Transfácil

2369786-61.2013.8.13.0024

1.000,00

Transfácil

9087800.76.2015.813.0024

50,00

Transfácil

9068435.02.2016.813.0024

13.969,04

Consorcio BH Leste

5111356-44.2016.8.13.0024

50.000,00

Consorcio Dom Pedro II

6056914-48.2015.8.13.0024

13.785,00

0024.16.507.710-9

620.960,00

1850814-71.2011.8.13.0024.

11.465,68

Consorcio Operacional de Transporte
Transfácil
TOTAL

1.448.695,57

Fonte: Resposta encaminhada pela Moreira de Carvalho e Bittencourt Sociedade de Advogados para 2016

RECOMENDAÇÃO
Realizar periodicamente acompanhamento dos processos
registrados pelos advogados e providenciado a contabilização
dos valores apontados como Prováveis de perda.
Mencionar em Notas Explicativas a existência de contingências
possíveis de perda.
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3. RESULTADO
3.1 RECEITAS
3.1.1 RECEITAS PATRIMONAIS E FINANCEIRAS
Demonstramos o saldo que compõe a conta sintética em 31/12/2016:
Valores em R$

CONTA

SALDO CONTÁBIL

Receitas Financeiras
Locação Maquina Leitora
Multas Contratuais

6.145,51
23.839,02
643.752,20

TOTAL

673.736,73

Fonte: Balancete em 31/12/2016

Verificamos que os extratos encaminhados pelo Banco Itaú em resposta à carta
de circularização por nós encaminhada, não demonstram os rendimentos de
Aplicação Financeira Automática, não sendo possível validar os rendimentos e
confronta lós com a receita financeira descrita acima.
O saldo de multas contratuais é previsto no contrato entre o Transfácil e o cliente
(Pessoa Jurídica) que obtém o cartão VT para seus funcionários. O valor da
multa é de R$15 por cartão, gerada para os cartões que não são realizadas
recargas no período de 90 dias ou cartão bloqueados.
Fomos informados que através do sistema de gerenciamento de cartões os
clientes por meio do login e senha verificam a situação de cada cartão,
visualizando a última recarga, saldo entre outras informações.
Foi apresentado a auditoria um controle das receitas de multas contratuais e
verificamos uma divergência de R$200,00 com o saldo contábil. Selecionamos
alguns valores para inspeção da documentação auxiliar e verificamos que o
consórcio não tem como procedimento a emissão de recibos para os valores,
emitindo somente quando solicitado pelo cliente, nem arquivamento do relatório
do sistema que notifica os cartões que sofreram as multas.
RECOMENDAÇÃO
Emitir os recibos para as receitas de multas contratuais.
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3.1.2 RECEITAS PATRIMONIAIS
Demonstramos o saldo que compõe a conta sintética em 31/12/2016:
Valores em R$

CONTA

SALDO CONTÁBIL

Taxa de Carga a Bordo
Taxa de Recadastramento
Prestação de Serv. Transp. Suplementar
TOTAL

5.981.707,27
2.345.304,39
3.335.565,84
11.662.577,50

Fonte: Balancete em 31/12/2016

Os saldos das Receitas de Carga a Bordo e Taxa de Recadastramento foram
confrontados com os relatórios extra contábeis extraídos do sistema Citbus e
fornecidos a auditoria pelo SetraBH l, apresentando divergências de
(R$229.504,96) e R$623.121,94 respectivamente.
A Receita de Serviço Transporte Suplementar decorre pela prestação de
Serviços relacionados ao Sistema de Bilhetagem Eletrônica de acordo com o
previsto em contrato, os validadores são alugados diretamente entre os
motoristas e a TACOM. Confrontamos o controle de emissão de recibos com o
saldo contábil e não detectamos divergências.
Com base no controle das Notas fiscais selecionamos as 10 maiores notas
fiscais do mês de junho de 2016 para inspeção.
RECOMENDAÇÃO
Realizar conciliação entre os relatórios e a contabilidade
efetuando os ajustes pertinentes.

3.1.3 OUTRAS RECEITAS
Demonstramos o saldo que compõe a conta sintética em 31/12/2016:
Valores em R$

CONTA
Reembolso de Despesas
S/Vendas Bilhetes – CBTU
Receitas não operacionais
Outras Receitas
Dedução da receita
ISS
TOTAL

SALDO CONTÁBIL
617,03
541.127,66
15.326,54
(586.906,22)
(29.834,99)

Fonte: Balancete em 31/12/2016
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A Receita S/ Vendas Bilhetes - CBTU decorre pela prestação de Serviços
relacionados ao Sistema de Bilhetagem Eletrônica de acordo com o previsto em
contrato, os validadores são alugados diretamente entre a CBTU e a TACOM.
Confrontamos o saldo contábil com o controle de Notas fiscais emitidas no
exercício.
Realizamos a inspeção de 100% das notas fiscais emitidas, e não foram
detectadas quaisquer divergências.
3.2 DESPESAS
3.2.1 DESPESAS GERAIS
Demonstramos o saldo que compõe a conta sintética em 31/12/2016:
Valores em R$

CONTA
Materiais de expediente
Telefone
Alugueis e condomínios
Serviços prestados por Pessoa Jurídica
Encargos de Depreciação
Informática
Outras despesas gerais
TOTAL

SALDO CONTÁBIL
281.343,32
136.372,59
668.090,81
5.291.082,99
8.046.737,64
715.439,82
1.297.596,35
16.436.663,52

Fonte: Balancete em 31/12/2016

Para o grupo de Despesas gerais selecionamos as contas de maior relevância
conforme demonstrado acima, selecionamos os três meses de maiores
movimentações para cada uma das contas e selecionamos as despesas
superiores a R$10 mil para inspeção da documentação auxiliar.
Inspecionamos as notas fiscais com os respectivos comprovantes de pagamento
e não encontramos divergências.
As despesas com Encargos de Depreciação confrontamos com o saldo
registrado no ativo imobilizado da entidade e não encontramos divergências.
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3.2.2 DESPESAS COM CITIBUS
Demonstramos o saldo que compõe a conta sintética em 31/12/2016:
Valores em R$

CONTA

SALDO CONTÁBIL

Manutenção Preventiva/Corretiva Equipam.
Locação Equip./Ambiente Inform./Cartões
Outorga 2008/2028

1.173.226,31
6.555.766,78
11.199.750,00

TOTAL

18.928.743,09

Fonte: Balancete em 31/12/2016

Para os saldos de manutenção e Locação inspecionamos 100% das notas fiscais
relativas ao custo dos validadores e do sistema CITBUS que faz o gerenciamento
dos créditos eletrônicos.
O valor da Outorga é referente a amortização da Outorga registrado no Intangível
do Consórcio que tem vigência de 20 anos com taxa de amortização de 5% ao
ano. O valor do custo foi confrontado com a apuração da amortização do
exercício no ativo.
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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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