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PARTE I – APRESENTAÇÃO 
 

1. OBJETIVO 
 
Durante os dias 08 a 18 de outubro, realizamos trabalhos de avaliação dos con-
troles, módulos do SITbus e BH03, na extensão e profundidade possíveis nas 
circunstâncias. Utilizamos métodos e processos técnicos aplicados por amostra-
gem. 
 
Esta auditoria objetiva avaliar os procedimentos e controles internos, relativos 
aos contratos de concessão para os consórcios de operadores do sistema de 
transporte público da cidade de Belo Horizonte/MG. 
 
 
2. ESCOPO DO TRABALHO 
 
Com base no item 2.18.2 do anexo I do Edital de concorrência 2017-02, analisar 
os seguintes itens: 
 

 Dados do sistema de bilhetagem, acompanhando procedimentos de im-
portação/processamento diário dos dados operacionais e financeiros; 

 Procedimentos relativos as anuências contratuais; 
 Controle de receitas extra tarifárias; 
 Fiscalização dos serviços envolvendo a emissão e apuração dos autos de 

infração; 
 Avaliação das obrigações contratuais, tanto do poder concedente como 

das concessionárias; 
 Procedimento de acompanhamento de balanços e demonstrações; 
 Verificação da aderência da fórmula paramétrica à realidade atual dos 

custos envolvidos na concessão; 
 
3. ENTIDADES AUDITADAS 
 
BHTRANS 
 
A BHTRANS - Empresa de transportes e Trânsito de Belo Horizonte é respon-
sável pelo planejamento da mobilidade urbana em consonância com as diretrizes 
gerais do planejamento urbano, pela gestão dos Contratos de Concessão do 
Serviço de Transporte Coletivo Convencional por Ônibus, pelo gerenciamento 
dos serviços de táxi, transporte escolar, transporte coletivo suplementar, além 
do trânsito e sistema viário, incluindo a implantação e manutenção da sinalização 
gráfica e semafórica e a operação do estacionamento rotativo. 
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SETRABH 
 
Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte, 
C.N.P.J: 17.455.403.0001-28 situado na Rua Aquiles Lobo 504 - Floresta - BH - 
MG 
 
TRANSFÁCIL 
 
O Transfácil, Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por 
Ônibus do Município de Belo Horizonte, inscrito no cadastro nacional de pessoa 
jurídica sob o número 04.398.505/0001-07, é um consórcio formado pelas em-
presas de transporte, que tem a responsabilidade de implantar, atualizar, manter 
e operar o sistema de bilhetagem e comercializar os cartões e créditos eletrôni-
cos. 
 
4. METODOLOGIA E CRITÉRIOS APLICADOS 
 
Na realização dos trabalhos de auditoria, foram utilizadas as seguintes metodo-
logias:  

 Análise de procedimentos de segurança da informação, utilizadas pela 
BHTRANS; 

 Identificação dos processos, sistemas informatizados utilizados pelas en-
tidades envolvidas no processo; 

 Entrevista e coleta de dados referente ao andamento das operações do 
ambiente de tecnologia da informação, referente a segurança física e ló-
gica. 

 Verificação no local dos aspectos de segurança da infraestrutura. 
 
 
PARTE II – DESENVOLVIMENTO 
 
1. DADOS DO SISTEMA DE BILHETAGEM, ACOMPANHANDO 

PROCEDIMENTOS DE IMPORTAÇÃO/PROCESSAMENTO DI-
ÁRIO DOS DADOS OPERACIONAIS E FINANCEIROS. 

 
1.1. CITBE 

 
O sistema de bilhetagem é módulo integrante do SITbus, e foi projetado de 
acordo com as especificações detalhadas no ANEXO VIII do Edital de Concor-
rência Pública 131/2008. 
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O Sistema de Bilhetagem Eletrônica para Belo Horizonte foi modelado para aten-
der os seguintes objetivos básicos: 
 

 Possibilitar a utilização em todos os serviços de transporte público geren-
ciados pelo Órgão Gestor; 
 

 Minimizar a evasão de receita; 
 

 Possibilitar a racionalização da rede de transporte, através da integração 
temporal fechada ou aberta, sequenciada em 03 níveis, com comple-
mento tarifário, entre linhas de ônibus e destas com o Metrô, para au-
mento da mobilidade dos Usuários; 
 

 Possibilitar integração com os sistemas metropolitanos de transporte pú-
blico coletivo e as linhas intermunicipais, conforme previsto no Protocolo 
de Intenção; 
 

 Possibilitar flexibilidade da estrutura tarifária (Integração temporal fe-
chada, Integração temporal aberta sequenciada em três níveis, com ou 
sem complementação tarifária, tarifação por faixa horária e dias da se-
mana); 
 

 Proporcionar maior segurança através da venda antecipada de Cartões e 
Créditos Eletrônicos, em pontos fixos ou forma virtual, com a consequente 
redução de valores monetários embarcados; 
 

 Possibilitar a aferição do cumprimento das determinações de operação do 
serviço através da obtenção dos dados operacionais; 
 

 Permitir uma coleta de dados que subsidie o planejamento e o controle 
do sistema de transporte coletivo e a programação dos serviços e que 
possibilite a integração de dados com o SITbus, SAO e SIU; 
 

 Modernizar a gestão do sistema de arrecadação, com o aperfeiçoamento 
do controle gerencial; 
 

 Possibilitar o fechamento financeiro dos lotes de Crédito Eletrônico com 
plena rastreabilidade; 
 

 Gerar indicadores do transporte coletivo público para os gestores do sis-
tema; 
 

 Permitir melhor controle e gerenciamento dos beneficiários de gratuidade 
que permita a identificação do real beneficiário. 
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O módulo SBE do SITbus, é composto de diversos módulos, desenvolvidos pela 
fornecedora de tecnologia TACOM, que possuem funcionalidades diferentes de 
acordo com a atividade a ser desenvolvida. Sendo os principais, objetos de aná-
lise deste relatório os seguintes: 
 

 CITBE – Sistema de Bilhetagem Eletrônica – Módulo Principal, ofe-
rece à administração da bilhetagem eletrônica mecanismos de gera-
ção, controle e acompanhamento do fluxo dos Créditos Eletrônicos 
utilizados no sistema de transporte público coletivo; 
 

O CITBE emite inúmeros dados fundamentais para o gerenciamento das empre-
sas e melhoria do transporte público, como controle da demanda por categoria, 
linha, sentido e faixa horária com apuração precisa da receita, além da possibi-
lidade de programar o fechamento de lote de créditos gerados com data de vali-
dade.  
 
Atualmente a estrutura de geração de créditos e validação dos mesmos, passa 
por um rigoroso procedimento que tem início, meio e fim e permite total rastrea-
bilidade dos créditos. O Transfácil por meio de seu Sistema Central opera e man-
tém em suas dependências toda a estrutura lógica e física de servidores que 
permitem o funcionamento do SITbus e seus módulos. 
 
1.1.1. GERAÇÃO DOS CRÉDITOS 
 
O CITBE é o Módulo responsável pelo início do processo da geração de créditos, 
em seu menu de estoque, são gerados pedidos de lote, de acordo com a política 
tarifária e respectiva documentação, com os cartões Super-Mestre que contém 
os créditos a serem comercializados no período vigente. Após a autorização por 
parte da BHTRANS, os cartões Super-Mestre, são reenviados ao Transfácil para 
segregação entre os cartões mestres dos pontos de vendas.  
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Figura 1. Especificação dos lotes 

Os cartões Mestres são divididos entre os pontos de vendas e estocagem de 
lotes de carga a bordo, ATM`S, P.O.S, ressarcimentos e venda a bordo. Após o 
vencimento da validade do lote, os cartões Mestres são encerrados e as respec-
tivas receitas dos créditos são classificadas de acordo com sua utilização seja 
tarifária integral ou complementares. 
 
Todos os cartões antes da liberação dos créditos são gravados no menu de per-
sonalização de modo a serem reconhecidos pelo sistema. 
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Figura 2.Fluxo Operacional do SITbus 

 
RECOMENDAÇÃO: Verificamos, no curso da nossa auditoria, que o processo 
empregado hoje para a geração e distribuição do credito entre os pontos de ven-
das é executado utilizando os cartões magnéticos, físicos.  
 
Este processo, para manter a segurança, exige alguns itens que vamos menci-
onar abaixo: 
 

a) Locais físicos seguros, para armazenar os cartões SUPER-MESTRE e 
MESTRES. 

b) Manutenção e reposição permanente dos cartões SUPER-MESTRE e 
MESTRE, em caso de problemas de desgaste físico com o tempo ou outro 
problema mecânico ou logico. 

c) Custo com a segurança no transporte dos cartões MESTRES para os 
pontos de vendas. 

 
O sistema tem outra forma de transferência de crédito que é utilizada para os 
ATMs e também para venda a bordo como arquivo criptografado (lista). 
 
Sugerimos que a BHtrans faça um estudo, de custo benefício, do sistema utili-
zado atualmente e a utilização de outra forma de transferência eletrônica dos 
dados de créditos para os pontos de venda. 
 
O sistema atual, já tem uma forma de transferência para os ATMs e para os a 
venda a bordo(processo de estocagem/lista) que poderia ser utilizado, já que a 
transferência de dados é feita de forma criptografada o que garante a inviolabi-
lidade dos dados.  
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A utilização dessa metodologia, deve gerar uma economia com a manutenção 
de cartões magnéticos, segurança no transporte e locais físicos seguros. 
 
Em função desse método já ser pré-existente no sistema SITbus, os controles 
deste a geração, encerramento e apuração dos resultados de cada lote, deve 
ser naturalmente contemplado e a metodologia de criptografia para a transfe-
rência dos dados garante a segurança.  
 
 
1.1.2. PARAMETRIZAÇÃO E CADASTROS 
 
Para parametrização do Módulo CITBE, o menu de arquivo traz uma série de 
opções definidas de acordo com regras do Transfácil e acordadas com a 
BHTRANS. A parametrização é importante, pois de acordo com as opções sele-
cionadas, existe determinadas influências sobre a operação de geração, venda 
e utilização dos créditos. Ainda nesse menu de arquivo existem ferramentas e 
especificações de links e exportações de arquivos para sala segura da 
BHTRANS que autoriza a carga de créditos nos cartões Super-Mestre. 
 

 
Figura 3. Parametrização Geral do CITBE. 
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O menu de arquivo determina também pelo meio de cadastro o nível de definição 
dos acessos de cada usuário, bem como são incluídas todas as partes envolvi-
das no processo de comercialização dos créditos como agentes de venda, ope-
radores e equipamentos.  
 
O cadastro bem executado é fundamental para todos os demais processos, haja 
vista que é com base nas informações cadastradas que serão feitos as consultas 
e os relatórios das vendas, fechamentos e tipos de operação permitidas para 
cada tipo de usuário. Os agentes de venda são os postos de venda, onde são 
realizadas as vendas e cargas de cartão. Os operadores são os caixas e os fun-
cionários que realizam a venda direta aos usuários nos postos de venda, bem 
como os valores de tarifa operadas no sistema são cadastradas pela BHTRANS 
e validadas por meio de menu e chave específica. 

 
Figura 4.Tela de Cadastro 
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1.1.3. CONSULTAS  
 
O menu de consulta é o responsável pela demonstração dos bancos de dados 
existentes em cada cartão e a respectiva validade dos lotes de créditos e res-
pectivas cargas, também permite ao usuário do Módulo fazer consultas em tela, 
sem que seja necessária a geração de relatórios. O CITBE, é o Módulo respon-
sável pelo controle de ressarcimentos, seja ele de cartões Mestres devido a de-
feitos, ou no caso de cartões de usuários que possam ser extraviados ou danifi-
cados, no menu de movimentação. O ressarcimento de créditos é realizado nos 
guichês dos Postos Especiais e Postos Estação BHBUS, 48 horas depois de 
feita a solicitação de segunda via de Cartão e respectivo bloqueio da primeira 
via. O saldo remanescente é então transferido para a segunda via do Cartão e 
relatório informativo é expedido. O ressarcimento só é possível nos Postos Es-
peciais e Postos Estação BHBUS e para os Cartões cuja titularidade é determi-
nada. Não há possibilidade de ressarcimento de Créditos contidos em Cartão ao 
Portador. O encerramento de créditos em cartões também é feito no menu de 
movimentação, Processo esse de cancelamento parcial ou integral dos Créditos 
Eletrônicos com validade vencida e não revalidados. Procedimento é registrado 
no sistema para fins de rastreamento sendo realizado nos Postos Especiais e 
validadores, e o evento registrado. 
 
O SBE, em seu processo de geração de crédito, permite acompanhar a série e 
a validade do lote do crédito eletrônico. Estas funções permitem o encerramento 
do lote, o controle contábil, o gerenciamento e o acompanhamento dos resíduos 
do sistema, em prazos pré-definidos. A validade do lote de crédito deve ser es-
tabelecida pelo gestor do sistema na etapa de parametrização. Depois da gera-
ção, distribuição e utilização dos créditos eletrônicos e expirado o prazo de vali-
dade de um lote, processa-se o encerramento desse lote. É possível, então, ve-
rificar os créditos remanescentes (resíduos) em cada etapa do processo (crédi-
tos remanescentes em Cartão Super- Mestre, em Cartão Mestre, em cartões de 
usuários) e os valores totais resgatados de cartões de usuários. Todo crédito 
emitido no sistema SBE estará sujeito as datas de inicio e fim de validade, defi-
nidas no momento de sua geração. Atingida a data final de validade de um lote 
de créditos, os resíduos dos cartões de usuário não podem mais serem utiliza-
dos. O passageiro, no entanto, poderá procurar um Posto de Venda e revalidar 
seus créditos eletrônicos vencidos, dentro do prazo estabelecido pelos gestores 
do sistema, garantindo assim os seus direitos de viagem anteriormente adquiri-
dos. O fim de validade é necessário para permitir o fechamento do ciclo de ge-
ração e uso da série de créditos 
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Figura 5. Relatório de Resumo do Lote 

Na consulta é possível acompanhar o desempenho de vendas de cada agente, 
consulta dos cartões de forma simples, com foco específico em saldos e cargas. 
 
1.1.4. RELATÓRIOS 
 
Nos relatórios, de modo mais abrangente é possível detalhar-se de modo a listar 
toda a relação de tudo que está cadastrado e está envolvido no processo de 
geração, comercialização e utilização dos créditos. 
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Figura 6. Menu Relatórios. 

Na figura abaixo, tivemos acesso a um exemplo de relatório de listagem onde no 
caso, foi solicitada uma listagem dos agentes de venda, que trouxe como resul-
tado todos agentes de venda com dados básicos como endereço e dados de 
contatos. 
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Figura 7. Exemplo de Relatório de Listagem 

No menu de relatórios, temos acesso também a utilização de cartões por usuário 
em nível analítico. O relatório de utilização de cartões por usuário, demonstra as 
tarifas pagas, o lote ao qual os créditos pertencem, a linha, operadora e qual 
equipamento ocorreu o uso, bem como em qual data e horário ocorreu a utiliza-
ção. 
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Figura 8. Relatório analítico de utilização de cartões de usuário. 

Bem como é possível observar a utilização dos créditos por usuário, também é 
possível acompanhar a distribuição dos créditos dos mestres para os usuários.  
 
Demonstrando todo o processo de rastreabilidade do crédito desde sua geração 
até a utilização pelos usuários nos validadores embarcados. A distribuição é feita 
pelo tipo de crédito e valores aos quais os usuários têm direito. 
 

 
Figura 9. Relatório de Distribuição de Carga dos Mestres 
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Ainda no menu de relatórios e de modo a acompanhar toda a rastreabilidade do 
crédito, existe o relatório de Relatório Mapa de Estoque de Cartão Usuário 
(mesmo para Mestre, Super-Mestre e Lote), nesse relatório é possível observar 
a quantidade de créditos que um usuário tem no cartão, bem como se seus cré-
ditos foram encerrados, a data de validade dos mesmos, quando e por qual car-
tão mestre foram gerados. 
 

 
Figura 10. Relatório de Mapa de Estoque Cartão Usuário. 

O menu de relatórios possui também um relatório específico para acompanha-
mento das cargas a bordo por solicitantes, demonstrando no período analisado 
os dados das cargas solicitadas e efetuadas, bem como os valores, validade do 
lote e qual cartão mestre gerou o lote ao qual aquele volume de carga pertence.  
 
1.1.5. PROCESSO DE CARGA A BORDO 
 
Carga a Bordo é o processo de transferência de Créditos Eletrônicos para Car-
tões de Pagamento, quando os Créditos são adquiridos através dos canais de 
venda não presenciais (Venda por Autoatendimento, Telefônico e via Internet). 
O pedido de compra é feito pelo empregador, e/ou titular dos cartões, que faz o 
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pagamento através da rede bancária, recebendo assim os Créditos nos valida-
dores embarcados. 
A prática de carga a bordo é comum em empresas e os pedidos de créditos 
podem ser feitos de duas formas, pedido por Grupo de Carga ou pedido de Carga 
Individual. 
 
A empresa compradora define seus grupos de carga, em função do perfil de 
utilização, de cada funcionário, no sistema de transporte. Definidos os grupos de 
carga, cada cartão é associado a um grupo. Os cartões são personalizados com 
as tarifas e o número de vezes em que serão utilizadas por dia. 
 
No momento da compra é informado, para cada grupo, o número de dias que 
serão atendidos com o pedido. O Módulo calcula o valor a ser carregado em 
cada cartão, multiplicando o valor da tarifa pelo número de utilizações diárias e, 
em seguida, pelo número de dias do pedido. Para os Pedidos de Carga Indivi-
dual, a empresa e os portadores do Cartão Usuário Portador e Identificado, in-
formarão no momento do pedido, o valor de Créditos que deverá ser carregado 
em cada cartão.  
 

 
Figura 11. Processo de carga a bordo. 
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Figura 12. Relatório de Pedido de Carga a Bordo. 

 
Após o Sistema Central receber a confirmação do pagamento, cada autorização 
de carga dos Créditos Eletrônicos é enviada aos validadores como parte da lista 
de carga a bordo, processo esse conhecido como Estocagem de Créditos. Con-
forme os usuários aproximam seus cartões dos validadores do Sistema de 
Transporte, os Créditos adquiridos e pagos serão automaticamente nele carre-
gados. No momento da carga, os Cartão de Pagamento são gravados, além dos 
Créditos Eletrônicos adquiridos, informações adicionais referentes à autorização 
de carga, ao lote e aos Cartões de Geração e Distribuição de onde provêm os 
Créditos Eletrônicos vendidos, e dados do procedimento utilizado e da data e da 
hora da transação, garantindo-se assim a rastreabilidade dos Créditos. 
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Figura 13. Relatório de Estocagem de carga a Bordo. 

O extrato de carga a bordo é fundamental para acompanhamento dos descontos 
ao qual os clientes têm direito, bem como a geração de receitas complementares 
com receitas de carga a bordo, no extrato de carga a bordo é possível acompa-
nhar os 4 slots de cargas, pois os Cartões de VT que já tiverem recebido quatro 
cargas de Créditos ainda não completamente utilizadas e não vencidas não re-
cebem nova carga a bordo. Os pedidos de Carga a Bordo são limitados a um 
por semana e identificados pelo ‘código identificador de carga a bordo’. Pedidos 
de embarque de carga para um titular com o mesmo identificador de carga a 
bordo se sobrepõem às cargas anteriores. Os valores que, por esse motivo, não 
foram carregados nos Cartões são devolvidos, creditados à empresa e abatidos 
em pedido de Créditos subsequente. 
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Figura 14. Extrato de Carga a bordo. 
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Figura 15.Relatório de Correção de Cargas 

De modo a acompanhar o processo de carga, existe o relatório de imagem de 
cartão de carga de usuário que demonstram o histórico das cargas de crédito 
nos cartões de usuário e seu acompanhamento financeiro, bem como data e 
hora da carga, tipo de venda e qual mestre originou o processo de carga. 
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Figura 16.Relatório de Imagem de Cartão do Usuário 

 
1.1.6. CANAIS DE VENDA 
 
No que diz respeito aos canais de venda, os agentes de venda possuem também 
relatório específico para acompanhamento dos respectivos fechamentos. 
 



 

Página 24 de 91 
 

 
Figura 17. Relatório de Vendas de Créditos pelos Agentes de Venda. 

Afim de gerenciar e apurar os resultados dos pontos de venda bem como os 
operadores, existe o relatório de fechamento do ponto de venda, que demonstra 
toda a movimentação de valores e créditos comercializados pelos operadores. 
O relatório de fechamento do ponto de venda, permite que o gestor acompanhe 
a movimentação dos PDV, quais cartões mestres foram utilizados para geração 
dos respectivos créditos e para os valores movimentados nos equipamentos, 
pois os Posto de Venda funcionam como uma agência bancária, onde um super-
visor acompanha a abertura de todos os caixas. As vendas realizadas pelo ope-
rador são registradas em banco de dados. O Sistema de Venda, por razões de 
segurança, utiliza o procedimento de retirada de valores (sangria de caixa), 
quando o montante disponível no caixa alcança um limite máximo estipulado. Ao 
final do dia o supervisor e os operadores, em conjunto, fecham os caixas. Rela-
tórios de fechamento de caixa são emitidos, com todas as informações operaci-
onais do Posto: abertura dos caixas, venda de Créditos, venda de Cartões, san-
grias e valor de fechamento. 
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Figura 18. Relatório de Fechamento de Ponto de venda. 
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É possível, acompanhar a operação de cada caixa de venda, inclusive visuali-
zando o valor em dinheiro disponível em cada caixa, a qualquer instante. Além 
disso, relatórios parciais com os quantitativos de vendas já realizadas no período 
por Posto e por caixa podem ser emitidos, bem como a quantidade de atendi-
mentos e estornos realizados e a forma de pagamento realizada. 
 

 
Figura 19. Relatório de Fechamento Sintético de Agente de Venda 

 
1.1.7. AUDITORIA 
 
Por fim, temos o menu de auditoria, que permite, tanto ao Consórcio Operacional 
quanto ao Órgão Gestor, auditar os eventos de inclusão, alteração e exclusão 
de informações realizados pelos operadores e desta forma verificar quem reali-
zou uma dada operação, qual foi ela e quando e onde foi feita. 
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Figura 20.Tela de Auditoria CITBE 

1.2. CITCE 
 
Assim como o CITBE, existe também o CITCE, Módulo operacional do Sistema 
Central, onde são efetuados todos os registros básicos que serão utilizados pe-
los demais Módulos, planeja e transmite as ordens de serviço para os validado-
res, fornece parâmetros de configuração para o sistema e mantém informações 
sobre os Usuários através de relatórios gerenciais e operacionais. 
 
Diariamente após o recebimento dos logs, enviados das garagens das Operado-
ras, o Sistema Central os descriptografa, interpreta e armazena no DATA CEN-
TER (Data Center). Ao longo desse processo, eventuais erros detectados são 
registrados, permitindo que o operador emita relatórios e realize consultas, par-
tindo para ações corretivas pertinentes. Ao final desse processamento, as infor-
mações acerca da operação de veículos e dos bloqueios de estações, do uso de 
Cartões e Créditos Eletrônicos e de pagamentos em dinheiro ficam à disposição 
para consulta, exportação, emissão de relatórios e gráficos em tela, para esse e 
os demais sistemas que conversam com o SITbus. No CITCE são gerenciadas 
as principais atividades do sistema de transporte. Os logs´s são disponibilizados 
em endereço eletrônico protegido por senha para serem acessados e baixados 
on-line. 
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O sistema permite a importação de dados, já cadastrados nos sistemas do órgão 
gestor, como: 
• Linha; 
• Sub-linha; 
• Tarifa; 
• Ponto de controle (PC); 
• Extensão entre PC´s; 
• Grupo de linha que pertence para efeito de integração tarifária; 
• Concessionária; 
• Garagens; 
• Política tarifária de linha. 
 
1.2.1. MENU ARQUIVO 
 
O CITCE, possui em seu rol de menus, o menu de arquivo, onde basicamente 
são definidos parâmetros do sistema que norteiam a operação e servem de base 
por exemplo para exportação do MCO, arquivo utilizado pela BHTRANS para 
alimentação do BH03, sistema responsável pela emissão de relatórios gerenci-
ais, apuração de receita e cumprimento de pontualidade. 
 

 
Figura 21. Tela de Parametrização do CITCE. 
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Figura 22. Geração de Arquivo de Exportação do MCO. 

1.2.2. MENU CADASTRO 
 
O Menu de Cadastro, trabalha com a parte de cadastro operacionais, desde 
garagens, linhas, equipamentos, políticas tarifárias, calendários operacionais, 
valores de tarifas praticadas entre outras. 
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Figura 23. Tela do Menu de cadastro 

1.2.2.1. CADASTRO DE CALENDÁRIO OPERACIONAL 
 
O cadastro de calendário operacional é necessário, para que os validadores, no 
processo de importação das listas, possam identificar em qual data e período 
ocorre a utilização, bem como qual política tarifária está sendo praticada naquela 
determinada data, de modo que o usuário possa ter o desconto correspondente 
da tarifa em utilização no seu cartão. 
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Figura 24. Cadastro de Calendário Operacional 

 
1.2.2.2. CADASTRO DE VALIDADORES 
 
O Cadastro de Validadores é necessário para que o CITCE seja abastecido dia-
riamente pelo Sistema Central com as OS que contêm os parâmetros de opera-
ção dos Validadores. O Sistema Central, por sua vez, também é abastecido dia-
riamente com as informações registradas pelos Validadores e coletadas nas ga-
ragens. Assim, para a adequada operação dos sistemas, é necessária a comu-
nicação diária entre Sistema de Garagem e Sistema Central, feita através de 
conexão segura com tunelamento, via internet (VPN). O validador trabalha no 
interior dos veículos, estações de embarque e desembarque de usuários e sua 
função é armazenar instruções e informações, interagir com os cartões de diver-
sos tipos, debitar créditos eletrônicos dos cartões de pagamento, registrar as 
operações de validação e efetuar carga a bordo. 
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Figura 25. Cadastro de Validadores 

 
1.2.2.3. CADASTRO DE VEÍCULOS  

 
De modo a incluir e autorizar um veículo ingressante no sistema, existe o cadas-
tro de veículos, nele a BHTRANS realiza o cadastro e permite que a operação e 
tenha um equipamento de validação alocado junto ao seu cadastro. Nesse 
menu, são cadastradas informações básicas do veículo como placa, chassis e 
prefixo de operação, bem como qual consórcio o mesmo pertence. 
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Figura 26.Cadastro de Veículo 

 
1.2.2.4. CADASTRO DE LINHAS 
 
Da mesma forma que existe o cadastro de validadores, existe também o cadas-
tro de linhas que permite a BHTRANS inserir novas linhas e características de 
operação nos validadores, de modo a definir sua política tarifária, matriz de inte-
gração e consórcio a qual pertence. 
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Figura 27. Cadastro de Linhas 

 

 
Figura 28. Política Tarifária da Linha 
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1.2.2.5. MATRIZ DE INTEGRAÇÃO 
 
O cadastro da matriz de integração, é um dos componentes mais importantes do 
CITCE, pois nele é feito toda lógica de integração das linhas do sistema, bem 
como a criação dos grupos de linha que possuem integração, a forma como in-
tegram e também a política tarifária a ser cobrada do usuário. 
 

 
Figura 29. Cadastro de Matriz de Integração 

É importante ressaltar que existem dois tipos de integração, as de 1º Nível que 
são simples e as de 2º Nível que são as sequenciadas, todo o cadastro de ma-
trizes é feito pela BHTRANS, e acessada pelo Transfácil por meio de senha e 
contrassenha, de modo que a BHTRANS seja a única detentora do controle da 
definição do processo de integração e políticas. Toda a matriz de integração é 
feita baseada em integração de grupos de linhas, que nada mais são do que o 
nível de operação ao qual determinada linha irá operar de acordo com seu ca-
dastro e a qual grupo pertence (Alimentadoras, Troncal, Bloqueio, Diametral, 
etc.). 
 



 

Página 36 de 91 
 

 
Figura 30. Cadastro de Matriz de integração 

 

 
Figura 31.Cadastro de Grupos de linhas. 

Toda nova matriz de integração, assim como as manutenções são realizadas 
em uma matriz de trabalho, de modo a não interferir na operação do dia. 
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Figura 32. Tela de matriz de trabalho. 

 
1.2.2.6. CADASTRO DE TARIFAS 
 
Existe ainda, cadastro específico, para tarifas praticadas no sistema, pois o sis-
tema permite toda uma gama de integrações e possibilidades, bem como exis-
tem tarifas diferenciadas em função do tipo de serviço executado. As tarifas ca-
dastradas são fundamentais para o cadastro de linhas, pois é de acordo com as 
tarifas cadastradas que serão aplicadas as políticas tarifárias. 
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Figura 33. Cadastro de Tarifa. 

 
 
1.2.2.7. CADASTRO DE POLÍTICA TARIFÁRIA 

 
No cadastro de política tarifária, é definida a política a ser exercida em cada tipo 
de cartão quanto a utilização em faixas horárias, percentuais de desconto e tarifa 
máxima a ser cobrada em caso de integração dos usuários no uso incentivo de 
uso do SITbus o SBE disponibiliza algumas ferramentas que permitem o em-
prego de políticas tarifárias como forma de incentivo ao usuário e sem prejuízo 
ao sistema de transporte. Como exemplos citamos: 
 
• Integração temporal fechada. 
• Integração temporal aberta sequenciada em dois níveis com complementação 
tarifária. 
• Tarifação por faixa horária e dias da semana. 
 
É possibilitada a integração tarifária sem a necessidade de terminais fechados 
de integração, com acesso controlado, e também que o tempo de integração 
seja parametrizado por linha, sentido de viagem e por valor de tarifa, individual-
mente para cada integração criada. Viabiliza as integrações multimodais, tais 
como: metrô integrando com ônibus, ônibus integrando ônibus, ou qualquer outro 
modo de transporte que possua validador embarcado ou em terminais. 
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Figura 34.Cadastro de Política Tarifária 

1.2.2.7.1. CADASTRO DE REPARTIÇÃO TARIFÁRIA 
 
Tela de cadastro especifica para as tratativas de partição dos repasses entre 
metro e ônibus, bem como as diretrizes operacionais e de políticas tarifárias a 
serem operadas. 
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Figura 35.Cadastro de Repartição Tarifária. 

1.2.2.8. CADASTRO DE USUÁRIOS E PERMISSÕES 
 
No menu de cadastro, são definidos também, os grupos de usuários, bem como 
a política de acesso as quais cada grupo e cada usuário terão de permissão, 
para execução das tarefas permitidas dentro do Módulo. Tal funcionalidade faz-
se necessária haja vista a complexidade e criticidade das informações de 
acesso, bem como servir de base para futuras auditorias do processo, modifica-
ções e acessos. 
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Figura 36. Cadastro de Restrições de Acesso. 

 
1.2.2.9. CADASTRO DE OPERADORES 
 
O cadastro de operadores, permite acesso a base de dados para consulta dos 
operadores, bem como alterações cadastrais, órgão a qual pertencem e consór-
cio ao qual integram. 
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Figura 37. Cadastro de Operadores. 

 
1.2.2.10. CADASTRO DOS CONSÓRCIOS 
 
Base de consulta do cadastramento dos consórcios operacionais e Transfácil, 
metro e suplementar, sendo os últimos tratados como consórcio para fins únicos 
e exclusivos de geração de relatórios. 
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Figura 38. Cadastro de Consórcios 

1.2.2.11. CADASTRO DE RODOVIÁRIOS 
 
 
 

Trata da base de consulta, para todos os funcionários cadastrados pelas ope-
radoras no sistema de transporte, para operação e gratuidade. 
 

 
Figura 39.Cadastro de Rodoviários. 
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1.2.2.12. CADASTRO CCIT 4.0 
 

Cadastro exclusivo dos novos validadores, no que tange a parametrização e de-
finição de diretrizes operacionais da nova geração de validadores embarcados, 
haja vista que metro e suplementares se utilizam de uma geração mais antiga 
de validadores. 
 

 
Figura 40.Tela de Parametrização CCIT 4.0 

 
1.2.3. RELATÓRIOS 

 
No menu de relatórios, são tratadas as informações de modo analítico e sintético 
da operação, de modo a permitir tanto a BHTRANS, Transfácil e operadores, 
panorama da operação e servir de base no processo gerencial de tomada de 
decisões e avaliação das políticas. 
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1.2.3.1. RELATÓRIO DE UTILIZAÇÃO DE CARTÃO 
 

O relatório de utilização de cartão, visa observar as tentativas de utilização, os 
bloqueios existentes, bem como permite realizar o controle das utilizações, dimi-
nuindo possíveis evasões e fraudes na utilização de cartões de cobrador x usu-
ários. 

 

 
Figura 41. Relatório de Utilização de Cartão. 

 
1.2.3.2. RELATÓRIOS DE EVENTOS E OPERACIONAIS DO CCIT 

 
Neste item temos os relatórios relacionados a eventos e a operacionalização dos 
equipamentos embarcados. Os relatórios operacionais do CCIT, trazem as listas 
carregadas, firmwares em operação, cargas entre outros, já os relatórios de 
eventos, estão diretamente ligados com o acompanhamento do dia-a-dia, atua-
lização de data/hora, comumente utilizado na geração antiga de validadores e 
ocorrências relacionadas as viagens. 
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Figura 42.Tela de Relatórios Operacionais e Eventos 

 
1.2.3.3. RELATÓRIOS DE FATURAMENTO 
 
Relatórios ligados ao faturamento da operação, bem como desempenho de cada 
viagem, veículo e linha do sistema. O Relatório mais utilizado pelas operadoras 
bem como para acompanhamento e desempenho é o relatório de Linha/Veí-
culo/Viagem, pois traz detalhamento do número e tipo de passageiros. Outro 
relatório comumente utilizado pelos operadores, é o relatório de análise do 
acerto de cobrador, pois existem operadores e garagens que realizam acerto de 
cobradores por encerrantes. O Relatório de CCT por linha/tarifa é bastante utili-
zado pelas operadoras, pois demonstra a efetiva remuneração a ser recebida de 
acordo com as utilizações e politicas tarifárias vigentes. 
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Figura 43. Relatórios de Faturamento 

 
Figura 44.Tela de Relatório Linha/Veículo/Viagem 
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Figura 45.Relatório de Faturamento Linha/Veículo/Viagem 

 
1.2.3.3.1. RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO DE PASSAGEIROS ÔNIBUS 

X METRÔ. 
 
Ainda no que diz respeito a relatórios de faturamento, existe um relatório de ex-
trema importância, que é o relatório de movimentação de passageiros ônibus x 
metro, pois o mesmo serve de base para acerto de contas com o metrô de acordo 
com as utilizações e políticas tarifárias das linhas utilizadas. 
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Figura 46. Relatório de Movimentação ônibus x metrô 

 
1.2.3.4. RELATÓRIOS DE UTILIZAÇÃO DE CARTÕES. 

 
O CITCE possui relatórios de utilização de cartões que servem para gerenciar e 
controlar a utilização de cartões de acordo com parâmetros escolhidos pela 
BHTRANS, operadores e TRANSFÁCIL. O relatório de utilização de cartão, 
serve para verificação de ocorrências de integração por titular, entretanto o rela-
tório semelhante existente no CITBE tem maior utilização. O relatório de utiliza-
ção de gratuidade – Desembarque Portas traseiras/dianteiras, serve para efeitos 
de acompanhamento de utilização de passageiros com gratuidade.  
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Figura 47. Relatórios de Utilização de Cartões 

 

 
Figura 48.Relatório de Utilização de Gratuidades - Faixa horária/data 
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1.2.3.5. RELATÓRIOS OPERACIONAIS. 
 

Os relatórios operacionais, estão relacionadas a operação dos validadores e pro-
cessamento dos logs pelo Sistema Central do Transfácil, bem como ainda possui 
alguns dados relacionados a operação nas garagens. Neste menu, existe a op-
ção de consulta do MCO, com todos os campos que servem de base no arquivo 
importado pela BHTRANS no sistema BH03, para realização de seus processos 
de apuração e controle. 
 

 
Figura 49.Tela de Menu de Relatórios Operacionais. 
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Figura 50.Relatório MCO. 

Afim de acompanhar o resultado da operação com maior rapidez e confiabili-
dade, existem prazos para processamento dos logs. A BHTRANS estipula datas 
de limite para que ocorra o processo de apuração das informações da operação. 
Logs processados após esse marco limite são passíveis de autuação, com esse 
objetivo existe relatório específico para tratamento dessas informações. 
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Figura 51.Logs processados após a data de operação. 

 
1.2.3.5.1. SIMULAÇÃO DE INTEGRAÇÃO ENTRE LINHAS. 
 
Com a existência da matriz de trabalho, que permite criar matrizes de integração, 
sem que haja incidência na matriz vigente do dia da operação, no menu de rela-
tórios operacionais, existe o simulador de integração entre linhas. O Simulador 
de integração entre linhas, permite simular se existe integração entre determina-
das linhas do sistema, de modo a verificar dentro de até 3 viagens se ocorrerá a 
integração e com qual grupo de linhas isso irá ocorrer, com o objetivo de criação 
de determinadas integrações que venham a favorecer o usuário.  
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Figura 52. Simulação de integração entre linhas. 

 
1.2.3.5.2. RESUMO DE OPERAÇÃO DE FROTA 

 
O Relatório de resumo de operação de frota, serve para as garagens operado-
ras, acompanharem e gerenciar as solturas e recolhas de sua frota, com base 
no tempo de operação auferido pelo relatório, por linha, veículo e equipamento 
embarcado. 
 
 



 

Página 55 de 91 
 

 
 
 
1.2.3.6. RESULTADOS OPERACIONAIS 

 
O menu de resultados operacionais, permite ao Transfácil, acompanhar o resul-
tado da operação dos validadores em operação. Segundo o Transfácil, atual-
mente 99% dos logs são processados automaticamente e os logs com problema 
são processados manualmente, assim como os logs do metrô, suplementar e de 
estações. O painel de processamento de logs, mostra falhas no processamento, 
bem como CCIT sem cadastro. 
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Figura 53.Menu de Resultados Operacionais 

 
 

 
Figura 54. Painel de Processamento do CCIT. 

Nos resultados operacionais, existem relatórios específicos para processamento 
de PDA`S que eram utilizados quando o sistema era off-line. Relatório de Utili-
zações pendentes que é o processo de comparação entre cargas e utilizações, 
de modo a permitir a rastreabilidade do crédito e o encontro de informações. 
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Existe também o relatório de acerto de cargas, que processa logs incompletos e 
os substitui por logs completos processados, depois de uma coleta manual for-
çada. O processo de extração log permite que esse log bruto seja trabalhado no 
painel de processamento de logs. 
 

 
Figura 55.Painel de processamento de logs. 

 
1.2.4. INTERFACES DE DADOS 
 
Existem três tipos de transferência de dados entre os operadores e o sistema de 
Bilhetagem, sendo eles: 
 

a) Transferência de dados entre o veículo e o Operador do Consorcio 
 
Este processo, seja ele de envio de dados para o veículo ou retorno do 
mesmo, é feito via rede de wi-fi, nas garagens. Essa rede tem o seu con-
trole de segurança descrito na INTRUÇÃO DE TRABALHO – IT-SC-07, 
que determina a troca de senha da rede a cada trimestre. Verificamos a 
eficácia desse procedimento e o mesmo está conforme. 
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b) Transferência de dados entre o operador do Consorcio e a Tranfacil (sis-
tema de Bilhetagem). 
 
Este processo é feito através de VPN SEGURA entre a Transfacil e cada 
garagem dos operadores do Consorcio, conforme é possível notar nas 
imagens de configuração da VPN, abaixo. 
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Figura 56. Acesso de VPN-Transfácil 

 
O processo para a transferência de dados e processamento de logs está 
descrito no documento INTRUÇÃO DE TRABALHO, IT-SC-01. 
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Esta auditoria verificou “in loco” esta transação no sistema e pode cons-
tatar a troca de informação com arquivos criptografados, conforme ima-
gem abaixo. 
 

 
Figura 57.LOG Criptografado 

 
Também foi possível verificar que o sistema gerencia o processamento e 
somente finaliza a integração de dados se todos os itens forem validados. 
Caso exista algum problema o sistema rejeita todo o lote de informações 
e solicita ao usuário que execute as correções e reprocesse a interface, 
conforme é possível verificar nas imagens abaixo: 
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Figura 58. Painel de Processamento de LOG. 

 
 
1.3. e-CITOP 

 
Essa auditoria, teve acesso a login e senha, criados para o Módulo e-CITOP, 
com intuito de operacionalizar e verificar a aderência e controle dos dados ope-
racionais e financeiros gerados pela operação diária do sistema de transporte, 
no munícipio de Belo Horizonte. O e-CITOP é o espelho do CITCE, porém em 
módulo web, com acesso disponibilizado para a BHTRANS e operadoras. Nesse 
item só demonstraremos a evidência de acesso e a descrição básica dos menus, 
pois como citado anteriormente, o módulo consiste basicamente em um espelho 
do CITCE. 
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Figura 59. Tela Inicial do e-CITOP 

O e-CITOP, tem 7 menus iniciais que basicamente consistem em: 
 

 Arquivo: Menu diretamente ligado a parametrização do sistema e geren-
ciamento dos bancos de dados/exportação e processamento dos dados 
operacionais; 
 

 Cadastro: Menu que controla e define a inclusão consulta a criação de 
linhas, tarifas, operador, quadro de horários, garagens e cadastro da frota 
operante do sistema; 
 

 Relatório: Menu que gerencia os relatórios financeiros, operacionais e de 
auditoria do sistema entre outros, grande parte do trabalho será desen-
volvida com base nesse item; 
 

 Gráficos de utilização: Menu que como o próprio nome já elucida, de-
monstra os gráficos de utilização de acordo com modelos pré-determina-
dos. 
 

 Resultado Operacional: Gerencia os acertos de cargas e de operação do 
cobrador; 
 

 Manutenção: Permite ao usuário, alteração de sua senha; 
 

 Ajuda: Menu de ajuda aos usuários. 
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1.4. BH03 
 
O sistema BH03 é administrado pela BHTRANS e tem a finalidade de verificar 
as transações executadas pelos consorciados que operam o sistema de trans-
porte público da cidade de Belo Horizonte, bem como gerar dados para a admi-
nistração. 
 
1.4.1. INTERFACES DE DADOS 
 
O processo de interface dos dados do sistema SITbus e o BH03 ocorre em três 
passos: 
 

a) Download do arquivo TXT do sistema SITbus: 
Este processo é feito por um colaborador da BHTrans utilizando um 
desktop, que fica dentro das instalações da BHtrans, com conexão direta 
ao sistema SITbus. 
O arquivo é gravado em um PEN DRIVE para ser transferido para outro 
desktop onde irá acontecer o UPLOAD dos dados no sistema BH03. 
 
O arquivo gerado pelo sistema SITbus tem, em seu conteúdo, dois tipos 
de registros, sendo eles: 
   1 – Registro de viagem 
 2 – Registro detalhado do tipo de usuário 
O lay out dessa interface encontra-se no documento ESTRUTURA DO 
ARQUIVO DE EXPORTAÇÃO PARA GERAÇÃO DO MCO.  

 
b) Upload dos dados do arquivo TXT no sistema BH03 

O colaborador insere o PEN drive com o arquivo exportado do sistema 
SITbus e faz o upload dos dados no sistema BH03, conforme é possível 
ver na tela abaixo. 
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Figura 60. BH03 - Importação de MCO 

 
O sistema valida os dados do TIPO 1(dados de Viagens) do arquivo du-
rante o processamento e informa ao usuário se o arquivo está correto EX-
TRUTURALMENTE, como é possível verificar na tela abaixo. 

 

 
Figura 61. Processamento do MCO 

 
 

c) Processamento dos dados do TIPO 1(dados de viagens) 
Feita essa validação dos dados do arquivo do TIPO 1 o colaborador pode 
iniciar o processamento dos dados do TIPO 1, que tratam das viagens, 
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linhas e sublinhas. O sistema apresenta um LOG demonstrando se o pro-
cessamento ocorreu com sucesso, conforme podemos verificar na tela 
abaixo. 
 

 
Figura 62. Importação de Dados de Viagem 

 
RECOMENDAÇÃO: No curso dessa auditoria, verificamos que não existe um 
procedimento escrito para auxiliar ao colaborador a buscar ajuda para as corre-
ções de possíveis erros durante o processo de UPLOAD do arquivo e também 
para o processamento do arquivo com as informações TIPO 1(viagens). Este 
processo é feito, hoje, com base no conhecimento histórico do colaborador que 
executa essa tarefa. 
 
Nossa recomendação, com base nas melhores práticas de segurança da infor-
mação, é que seja desenvolvido um procedimento, por escrito, para dar suporte 
a essas atividades, garantindo assim que caso ocorram erros o colaborador, seja 
ele qual for, tenha acesso as pessoas corretas para buscar a solução do pro-
blema com a maior rapidez e eficácia possível.  
 

d) Correções de viagens por parte dos operadores dos consórcios 
 

Após o processamento, com sucesso dos dados TIPO 1, as informações 
ficam disponíveis para os concessionários, analisarem e corrigirem os se-
guintes tipos de informação: 

a) Abrir viagem no PC errado 
b) Corrigir sublinha informada errada 
c) Eventos do veículo, informados erroneamente. 

Na tela abaixo podemos ver o resultado dessas correções. 
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Figura 63. Correção de Viagens MCO. 

 
No terceiro dia, após a carga dos dados TIPO 1 do arquivo MCO a Trans-
facil encerra esse período de possíveis correções e a BHtrans insere a 
data para bloqueio das correções. 
 

e) Carga dos dados TIPO 2 
Após o encerramento do prazo para correções, o colaborador da BHtrans, 
importa novamente o arquivo TXT, mas agora para processar os registros 
do TIPO 2(dados de passageiros e valores). Todos os passos executados 
para os dados TIPO 1 são reexecutados. 
 
RECOMENDAÇÃO:  No curso dessa auditoria, verificamos que este pro-
cedimento de executar o UPLOAD do mesmo arquivo em duplicidade 
pode gerar algumas inconsistências, tais como: 
 

a) Processamento de arquivo de uma data incorreta. 
b) Manipulação dos dados do arquivo TXT 
c) Inconsistências no layout do arquivo, por ser um layout de for-

mato TXT. 
 
Nossa recomendação para esse processamento é que sejam executadas 
três melhorias: 
 

1 – Desenvolver uma API para interface dos dados do sistema SIT-
bus com o sistema BH03 o que inviabilizaria ao usuário manipular 
o arquivo de interface 
2 – O upload dos dados do TIPO 1 e 2 serem executados ao 
mesmo tempo, com as devidas validações. 
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3 – Após o processamento dos dados TIPO 1 e passado o período 
de correções, disponível para os consorciados, o sistema executa-
ria o processamento dos dados TIPO 2 automaticamente a partir 
da inserção da data de bloqueio para correção dos dados do MCO 
  
  

1.4.2. PROCESSAMENTOS A PARTIR DO ARQUIVO MCO 
 

Com base nos dados processados, a partir do arquivo de interface do sistema 
SITbus (MCO) o sistema BH03 está pronto para processar os dados gerenciais. 
 
 
1.4.2.1. CALCULAR RECEITAS 
 
Na tela abaixo vemos que o sistema possibilita a BHtrans calcular as receitas. 
 

 
Figura 64.BH03 Apuração de Receitas 

 
Após o cálculo das receitas o sistema gera o relatório de receitas por tipo de 
usuário, conforme podemos verificar na tela abaixo: 
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Figura 65. Relatório Passageiro X Receita SBE. 

 
1.4.2.1. RELATORIO FINANCEIRO (RAF) 
 
O próximo passo é gerar o relatório financeiro, conforme podemos ver na tela 
abaixo: 
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Figura 66. Geração do RAF 

 
Abaixo um exemplo do relatório de acompanhamento Financeiro (RAF) 
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Figura 67. Exemplo de RAF 

 
1.4.2.2. GERENCIAL 
 
O relatório gerencial, é feito manualmente utilizando o Excel como ferramenta. 
O colaborador da BHTRANS, gera dois relatórios em Excel, a partir do BH03, e 
a partir desses dados elabora e consolida o relatório gerencial. 
 
RECOMENDAÇÃO: Verificamos, no curso da nossa auditoria, que este pro-
cesso de “construção” do relatório gerencial, é lento e passível de erros. 
 
Nossa recomendação é que os filtros e modelos do relatório gerencial sejam 
inseridos no sistema BH03 para que ele seja gerado automaticamente e dispo-
nibilizado de forma mais segura para todos os interessados e com autorização 
para acessar o sistema e lista-lo. 
 
 
2. PROCEDIMENTOS RELATIVOS AS ANUÊNCIAS CONTRATU-

AIS; 
 
De modo a esclarecer o processo de anuências contratuais,  foi disponibilizado 
a esta auditoria um arquivo em  WORD que demonstra o  “Fluxo de Procedimen-
tos para Anuência de Alteração Societária de um Consórcio” e  um arquivo 
PDF  que mostra  toda a documentação de um   processo   iniciado em  26 de 
setembro de 2016  e aprovado em 07 de outubro 2017 sobre uma alteração so-
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cietária  do Consórcio Pampulha,  envolvendo a retirada da  consorciada Coleti-
vos Asa Norte Ltda. e a transferência  da sua participação  para as empresas 
Auto  Omnibus Floramar Ltda. e Viação Carneirinhos Ltda. 
 
FLUXO DE PROCEDIMENTOS PARA ANUÊNCIA 
DE ALTERAÇÃO SOCIETÁRIA DE CONSÓRCIO 
 
Documentos iniciais a serem apresentados à GCETT através de ofício do 
SETRA-BH: 
Requerimento da empresa integrante do Consórcio, assinado pelos represen-
tantes legais; 
 
Cópia autenticada do Contrato de Constituição do Consórcio e sua última altera-
ção, podendo ser substituídos apenas pela última alteração, caso seja consoli-
dada; 
 
Aprovação do Consórcio, nos termos do subitem 6.4 do Contrato de Constituição 
do Consórcio (Ata de Reunião do Consórcio aprovando a alteração); 
Declaração da empresa requerente (participante atual do sistema ou nova em-
presa) que a alteração proposta não infringe as condições de habilitação (Decla-
ração de Participação Única em Consórcio);  
Cópia autenticada do Estatuto ou Contrato Social da empresa requerente (parti-
cipante atual do sistema ou nova empresa) e eventuais alterações, documentos 
estes que poderão ser substituídos apenas pela última alteração, caso seja con-
solidada;  
 
Instrumento Público ou Particular de Mandato, com firma reconhecida, outor-
gando poderes ao signatário da contratação, quando não se tratar de sócio ou 
diretor autorizado através do estatuto ou Contrato Social; 
 
Balanço Patrimonial Consolidado do Consórcio e da empresa incorporadora 
(participante atual do sistema ou nova empresa). 
 
Apresentados os documentos acima, a GCETT abre processo administrativo e 
encaminha à Gerência de Contadoria Geral - GECON para análise dos índices 
(cláusula 28, em especial a subcláusula 28.2, do contrato de concessão vigente 
e item 8.3.6 do Edital), com as folhas numeradas a GECON faz a análise da 
qualificação econômico-financeira onde:  
 
a) Em sendo negativo o PARECER, comunicar à empresa; (nova solicitação de-
verá dar início a novo processo, a não ser que o parecer tenha solicitado infor-
mações adicionais que possam dar continuidade ao mesmo). 
 
b) Em sendo positivo o PARECER, submeter o processo à AJU para análise 
jurídica. Deverá ser feita uma CI de encaminhamento com uma análise técnica 
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da GCETT, anexando-se o parecer OFÍCIO GPGM N° 160/2015 sobre a questão 
da dívida (pendência financeira perante a BHTRANS / Município; multas em 
aberto). 
 
AJU emite PARECER: 
 
a) Em sendo negativo o PARECER, comunicar à empresa; (nova solicitação de-
verá dar início a novo processo, a não ser que o parecer tenha solicitado infor-
mações adicionais que possam dar continuidade ao mesmo). 
 
b) Em sendo positivo o PARECER, requerer à empresa os documentos neces-
sários à verificação das demais condições. 
 
GCETT solicita certidões da empresa e do consórcio: 
 
Certidões Negativas de Débitos das empresas e consórcios envolvidos relativos 
a: 
Receita Federal; 
Prefeitura Municipal de BH (ISS e IPTU); 
FGTS; 
INSS; 
Dívida Ativa da União; 
Secretaria de Estado da Fazenda. 
Certidão Negativa de Falência e Concordata das empresas e consórcios envol-
vidos. 
 
Cabe ressaltar que a BHTrans pode extrair estas certidões negativas, via inter-
net. 
 
a) Se as certidões não estiverem regulares, comunica a empresa, dando prazo 
de 30 (trinta) dias para apresentação das novas certidões. Ultrapassado este 
prazo sem cumprimento o processo administrativo é arquivado; se cumprido o 
prazo, continua conforme alínea “b”; 
 
b) Se as certidões estiverem regulares, manifesta sua concordância e encami-
nha para o Secretário (verificar se é a GCETT que encaminha ou AJU); 
 
Encaminhar OFÍCIO DPR, TERMO DE ANUÊNCIA e EXTRATO DA RES-
POSTA AO PEDIDO DE ANUÊNCIA DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL à SMSU 
para publicação. 
 
OBSERVAR QUE a anuência deverá ficar condicionada à apresentação, pela 
“nova empresa” da alteração do Consórcio no prazo de 20 (vinte) dias, prorrogá-
veis por 10 (dez) dias. Após este prazo, a anuência será revista. 
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O Processo encaminhado pela BHTRANS a esta auditoria, passou por to-
das as etapas descritas no fluxo e com os devidos pareceres técnicos e 
jurídicos de cada área envolvida. Ressaltamos que cada ente do processo, 
tem sua responsabilidade definida na legislação da concessão, bem como 
das atribuições dos cargos aos quais ocupam.  
 
RECOMENDAÇÃO: 
 
Contudo, sugere-se que o documento denominado “FLUXO DE PROCEDIMEN-
TOS PARA ANUÊNCIA DE ALTERAÇÃO SOCIETÁRIA DE CONSÓRCIO”, seja 
discutido com os representantes das Concessionárias e com a Procuradoria Ge-
ral do Munícipio de Belo Horizonte - PGM, para sua posterior regulamentação 
de modo que o processo como um todo seja referendado por meio de uma nor-
mativa de conhecimento entre as partes. 

 
3. CONTROLE DE RECEITAS EXTRA TARIFÁRIAS; 
 
Conforme verificado no relatório de “avaliação de receitas, custos e investimen-
tos, mês a mês, incorridos na prestação dos serviços por cada uma das quatro 
concessionárias, pelo conjunto dos 4 Consórcios e pelo TRANSFÁCIL nos exer-
cícios de 2013 a 2016”, versão 05 datado de 19 de outubro de 2018, as receitas 
extra tarifárias incorridas nos exercícios de 2013 a 2016 são compostas con-
forme detalhamento a seguir: 

 Receitas Alternativas: abrangem as receitas oriundas da comercialização 
de mídia, seja ela por sancas, traseira total (TT), janela traseira exclusiva 
(JTE), janela traseira (JT), painéis e etc. que representam 0,57% das re-
ceitas incorridas pelas empresas concessionárias; 
 

 Receitas Complementares e Acessórias: oriundas da venda de créditos 
eletrônicos vencidos e não revalidados, ou seja, créditos não utilizados 
pelos usuários e/ou vencidos, taxas cobradas para carga a bordo e na 
venda de cascos de cartões eletrônicos. Representam 1,86% das receitas 
incorrida pelas empresas concessionárias; 
 

 Receitas Suplementares: proveniente do Serviço Suplementar, relativa à 
taxa de prestação de serviços acordados entre os permissionários e o 
TRANSFÁCIL, operador do SBE, e a CBTU (Companhia Brasileira de 
Trens Urbanos) e representam 0,34% do total da receita incorrida pelas 
empresas concessionárias; 
 

 Receitas não operacionais com a venda de veículos: proveniente da 
venda de veículos através da movimentação da frota mês a mês. Repre-
sentam 1,44% do total da receita incorrida pelas empresas concessioná-
rias. 
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3.1. RECEITAS ALTERNATIVAS 
 
A Portaria BHTRANS DPR Nº 023/2009 DE 29 DE JANEIRO DE 2009, estabe-
lece instrução técnica normativa BHTRANS DDI 002/2009, aos Concessionários 
do serviço de transporte coletivo por ônibus no município de Belo Horizonte, in-
dividualmente ou através do CONSORCIO OPERACIONAL, que trata dos pro-
cedimentos para emissão do Relatório de Receitas da Mídia RRM e preenchi-
mento do Relatório de Acompanhamento de Publicidade, RAP. 
 
A portaria BHTRANS DPR Nº 023/2009, estabelece quais locais poderão serão 
comercializados desde que seguidos os padrões: 
 
I - Painel de janela traseira (JT): com as dimensões da janela traseira do ônibus, 
vedada a ocupação do painel eletrônico traseiro, destinado à identificação do 
número da linha; 
 
II - Painel de janela traseira exclusiva (JTE): com as dimensões da janela traseira 
do ônibus, vedada a ocupação do painel eletrônico traseiro, destinado à identifi-
cação do número da linha; 
 
III - Painel de traseira total (TT): com as dimensões da parte traseira do ônibus, 
vedada a ocupação do para-choque, destinado à identificação do número do ve-
ículo, e a ocupação do painel eletrônico traseiro, destinado à identificação do 
número da linha; 
IV - Painel de teto: com as dimensões da parte externa do teto do ônibus; 
 
V - Calha de iluminação: com as dimensões da calha de iluminação do ônibus; 
 
VI - Outros previamente aprovados pela BHTRANS, que proporcionem melhorias 
ao Sistema Mídia Ônibus. 
 
Essa auditoria teve acesso a todos os RRM do período de janeiro de 2013 a 
dezembro de 2016. O RRM segue os estritamente o padrão estabelecido no 
anexo I da portaria DPR Nº 023/2009. 
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Figura 68. Relatório de Receitas da Mídia 

O RRM tem como finalidade principal informar os veículos cedidos para a explo-
ração comercial de espaços de publicidade comercializados no Sistema de 
Transporte Público de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte, 
destinando-se ainda a: 
 
a) informar o valor da receita auferida com a cessão de veículos para a explora-
ção comercial de espaços de publicidade, gerenciados pelas concessionárias 
individualmente ou através do TRANSFÁCIL 
 
b) repassar, ao PODER CONCEDENTE, por meio da BHTRANS, o valor de 20% 
da receita auferida com a cessão de veículos para a comercialização de espaços 
publicitários, deduzido o percentual utilizado em publicidade institucional, a par-
cela do valor unitário mensal destinada à reparação de danos nas traseiras dos 
veículos e os respectivos tributos incidentes, em conformidade com o disposto 
no Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Concessão do Serviço Público de 
Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus, subcláusula 12.4; 
 
c) informar a utilização de publicidade institucional, na forma definida pelo PO-
DER CONCEDENTE ou pela BHTRANS, em conformidade com o disposto no 
Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Concessão do Serviço Público de Trans-
porte Coletivo de Passageiros por Ônibus, subcláusula 12.3, referente à utiliza-
ção de até 20% (vinte por cento) dos espaços, engenhos e mídias destinados a 
veicular publicidade; 
 
Por fim, constatamos que o TRANSFÁCIL, tem remetido o RRM corretamente e 
dentro dos padrões estabelecidos na portaria normativa, permitindo o devido 
controle pela BHTRANS. 
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3.2. RECEITAS COMPLEMENTARES E ACESSÓRIAS 
 
De acordo com o disposto no decreto 13384/08, que regulamenta o serviço de 
transporte público municipal, no processo de geração de créditos, tal prerroga-
tiva somente poderá ser desempenhada pela BHTRANS, conforme Art.36. Con-
forme observado anteriormente em outras verificações deste relatório, o CITBE 
é o módulo responsável por tal tarefa, e todo processo tem a rastreabilidade do 
crédito devido a criação de lotes. O Art. 37 traz as regras para geração de crédi-
tos conforme descrito a seguir: 
 

“Art. 37 - A geração dos créditos observará as seguintes regras: 
I - os lotes de créditos eletrônicos na modalidade vale-transporte terão validade 
de 180 (cento e oitenta) dias contados a partir de sua venda ao USUÁRIO; 
II - os lotes dos demais créditos eletrônicos terão validade de 365 (trezentos e 
sessenta e cinco) dias contados a partir de sua venda ao USUÁRIO; 
III - os créditos eletrônicos gerados poderão ser comercializados somente até 40 
(quarenta) dias contados a partir da data de sua geração. 
§ 1º - Até o trigésimo dia após o seu vencimento, o USUÁRIO poderá trocar, junto 
ao AGENTE COMERCIALIZADOR, os créditos eletrônicos na modalidade de vale-
transporte que tenham perdido sua validade pelo decurso de tempo. 
§ 2º - A troca referida no § 1º deste artigo poderá ser realizada uma única vez.” 
 

 
Tal diretriz é fundamental no processo de apuração de receitas complementares 
e acessórias pelo módulo CITBE, pois com base em seus relatórios de créditos 
vencidos e não revalidados, vendas de cascos de cartões e taxas de carga a 
bordo é apurada a receita proveniente de tais atividades, conforme demonstrado 
no relatório “avaliação de receitas, custos e investimentos, mês a mês, incorridos 
na prestação dos serviços por cada uma das quatro concessionárias, pelo con-
junto dos 4 Consórcios e pelo TRANSFÁCIL nos exercícios de 2013 a 2016”, 
versão 05 datado de 19 de outubro de 2018. 
 
 
3.3. RECEITAS SUPLEMENTARES 
 
Para apuração de receitas suplementares e complementares, o CITBE assim 
como as receitas complementares e acessórias, é o módulo responsável pela 
apuração de tais valores. O transporte complementar, operado em parâmetros 
diferenciados, complementa o sistema municipal de transporte público coletivos 
de passageiros e opera em regiões onde o transporte público convencional apre-
senta restrições técnicas, operacionais e ou econômicas, sendo regulamentado 
por sua vez pela BHTRANS, que nesse contexto age apenas como anuente de 
todo o processo cuja a responsabilidade estão distribuídas entre TRANSFÁCIL, 
TACOM E CBTU. 
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O TRANSFÁCIL, em seu papel de consórcio operacional, estabeleceu contrato 
com o SINPAUTRAS – Sindicato dos Permissionários Autônomos do Transporte 
Suplementar de Passageiros dos Municípios da Região Metropolitana de Belo 
Horizonte, com objeto a prestação de serviços de processamento de logs, gera-
ção de listas dos validadores, gravação e personalização de cartões, manuten-
ção e operação dos cadastros do serviço suplementar e por fim apuração e 
acerto financeiro dos créditos eletrônicos dos dados coletos nos veículos, dentro 
dos prazos estabelecidos em contrato. 

O Contrato inicial previa a retenção de 3,5% do acerto de créditos eletrônicos a 
título de manutenção da estrutura do sistema de bilhetagem eletrônica, entre-
tanto após 6º termo aditivo, datado de 19 de abril de 2016, ficou estabelecido 
que tal taxa de retenção seria reajustada para 4,5%. 

Assim como o Transporte Suplementar, existe também contrato entre 
BHTRANS/CBTU TRANSFÁCIL e TACOM com o objeto de operação, adminis-
tração comercial e financeira do sistema integrado de bilhetagem automática en-
tre o metrô e o sistema de transporte público coletivo, de modo que cabe a TA-
COM locar equipamentos, licenciar software e prestar serviços de bilhetagem 
eletrônica, bem como efetuar manutenção em equipamentos e sistemas instala-
dos nas estações de metrô. Ao TRANSFÁCIL, cabe a operação conjunta no sis-
tema de validação de créditos e controle de acessos implantados no metrô e nos 
ônibus, assim como comercializar os cartões e realizar os acertos financeiros de 
acordo com a relatório de repartição tarifária. 
 
O contrato inicial foi estabelecido no valor de R$ 433.583,38, referente ao pa-
gamento de serviços prestados pela TACOM, acrescidos de 1,5% referentes a 
parcela do Metrô, a título de remuneração ao TRANSFÁCIL. Atualmente o con-
trato encontra-se em seu 10º Termo aditivo e o seu valor global é de R$ 
5.796.033,36, onde seu valor mensal é de R$ 87.553,64. 
  
 
3.4. RECEITAS NÃO OPERACIONAIS 
 
As receitas não operacionais correspondem a movimentação da frota ao longo 
da concessão de modo a atender aos requisitos do Decreto 13.415/08 que inclui 
anexos ao regulamento de transporte, que estabelece que a frota de cada con-
cessionária deve possuir idade média máxima de quatro anos e seis meses, per-
mitida uma variação acima da idade média de até 12 meses por um período 
máximo de 6 meses, a cada três anos do prazo de vigência do contrato. Lem-
brando que as idades máximas de veículos dependem do padrão do veículo, 
sendo articulados 12 anos, leve 7 anos que não são considerados no cálculo da 
idade média e os demais veículos 10 anos. 
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O Relatório “avaliação de receitas, custos e investimentos, mês a mês, incorridos 
na prestação dos serviços por cada uma das quatro concessionárias, pelo con-
junto dos 4 Consórcios e pelo TRANSFÁCIL nos exercícios de 2013 a 2016”, 
versão 05 datado de 19 de outubro de 2018, permitiu uma apuração analítica de 
todos os 1319 veículos baixados no período, foram comparados os valores in-
formados pelo SETRABH, com os valores apurados pela metodologia de cálculo 
de valor residual pela ANTP. No período de 2013 a 2016, foi encontrada uma 
variação média de 48,18% superior dos valores informados pelo SETRABH em 
relação aos valores calculados pela metodologia da ANTP. 
 
A apuração de receita pelo custo padrão da maneira estabelecida, utilizando-se 
de vidas úteis maiores, mostra um ganho ao usuário em comparação a metodo-
logia da ANTP, pois desta forma os veículos são vendidos com valores residuais 
maiores, gerando uma receita maior. 
 
Por fim, sugerimos que seja normatizada a metodologia adotada pelo SETRABH 
para apuração das receitas, ou que seja adotado como referencial, valores de 
tabelas setoriais como a tabela MOLICAR. 
 
4. FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ENVOLVENDO A EMISSÃO 

E APURAÇÃO DOS AUTOS DE INFRAÇÃO; 
 
O Decreto 13384/08, de 14 de novembro de 2008, regulamenta o serviço de 
transporte público municipal de Belo Horizonte. Em seu capitulo IX, trata das 
penalidades as quais as concessionárias poderão ser submetidas em casos de 
descumprimento no âmbito operacional, contratual, normativo do SITBus ou no 
que diz respeito ao baixo desempenho em índices operacionais. De modo a com-
plementar as atribuições da BHTRANS o decreto 13415/08, inclui anexos ao De-
creto 13384/08, onde são inclusas também as infrações de operacionalização 
do SBE. 
 
O capítulo II do Decreto 13384/08, define as competências de Poder Conce-
dente, BHTRANS e concessionárias: 
 

Art. 4º - Compete ao PODER CONCEDENTE o desempenho das prerrogativas 
inerentes ao titular dos SERVIÇOS na forma definida em disposições legais, 
regulamentares e no CONTRATO. 
Art. 5º - Compete à BHTRANS a regulação e fiscalização dos serviços na forma 
definida em disposições legais, regulamentares e no CONTRATO. 
Art. 6º - A BHTRANS poderá editar outras regras visando à complementação 
das disposições deste REGULAMENTO DOS SERVIÇOS. 
§ 1º - As regras referidas no caput terão sua eficácia condicionada à ratifica-
ção pelo PODER CONCEDENTE. 
§ 2º - A BHTRANS poderá atribuir eficácia imediata a regras que visem à solu-
ção de situações emergenciais, as quais serão submetidas à ratificação pos-
terior do PODER CONCEDENTE. 
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§ 3º - Caso não ratificados expressamente no prazo de 30 (trinta) dias, as re-
gras considerar-se-ão tacitamente ratificadas. 
Art. 7º - As CONCESSIONÁRIAS observarão as disposições legais e regula-
mentares pertinentes aos SERVIÇOS, bem como as determinações constan-
tes do CONTRATO. 

 
A fiscalização pela BHTRANS enquanto poder concedente, é efetuada basica-
mente de 2 formas, Fiscalização eletrônica de cumprimento de pontualidade e 
Fiscalização in loco, pelos agentes fiscais da própria BHTRANS, conforme dis-
posto no art.138 
 

Art. 138 - A BHTRANS tem competência para a apuração das infrações e apli-
cação das penalidades e das demais medidas administrativas previstas neste 
REGULAMENTO DOS SERVIÇOS e no CONTRATO.  
Parágrafo único - A apuração das infrações de que trata o caput deste artigo 
ocorrerá por meio de fiscalização em campo ou de forma remota, por meio 
dos instrumentos e tecnologias disponíveis à BHTRANS. 
 

As sanções a serem aplicadas as concessionárias, variam de acordo com as 
gravidades das infrações e são definidas no Art.140. 
 

Art. 140 - Poderão ser aplicadas à CONCESSIONÁRIA as seguintes sanções, 
observadas a natureza e a gravidade da falta: 
I - advertência; 
II - multa; 
III - extinção antecipada do CONTRATO por meio da declaração de sua cadu-
cidade; 
IV - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de con-
tratar com a Administração; 
V - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública. 
 

 
 
4.1. FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA – CUMPRIMENTO DE PONTU-

ALIDADE 
 
A BHTRANS por meio do sistema BH03, discutido no item 1.4, processa e veri-
fica todas as pontualidades, ou não, ocorridas no sistema de transporte público, 
após a importação do arquivo MCO, e confronta com os padrões de requisitos 
mínimos contratuais definidos para intervalo de viagens, por tipo de serviço e por 
linha, fiscalizando o não cumprimento de viagens e atrasos. 
 
O processo de apuração de eletrônica de pontualidade, assim como o processo 
de apuração financeira, é realizado após toda a consolidação dos dados da ope-
ração pelo sistema central e processo de apuração dos Logs. 
 



 

Página 80 de 91 
 

 
Figura 69.Processamento da Pontualidade 
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Figura 70. Pontualidade Processada. 

Finalizado o processamento de pontualidade o sistema disponibiliza todas infra-
ções, verificadas no período. 
 
Na tela abaixo é possível ver como acessar esses dados que são gerados auto-
maticamente. 
 

 
Figura 71. Geração automática dos autos de infração 



 

Página 82 de 91 
 

 

 
Figura 72.Infrações Geradas pelo BH03 

Em situações onde se comprove a ausência de governabilidade sobre fatos que 
ensejarem a não realização de alguma viagem, os Concessionários podem plei-
tear a não penalização por meio de formulário próprio, devidamente justificado e 
que é avaliado na BHTRANS. Caso a solicitação seja pertinente, o lançamento 
é feito no sistema antes mesmo do processamento da fiscalização eletrônica, 
impedindo que autos sejam indicados nestas situações. As regras de autuações 
são definidas pela Diretoria da BHTRANS e observadas pela GCETT no mo-
mento da aplicação das multas eletrônicas. 
  
O gestor do departamento, pode anuir alguns casos para que o sistema não gere 
o auto de infração, por sua deliberação. 
 
Feitos isso o sistema disponibiliza uma tela na qual é possível emitir automatica-
mente as multas: 
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Figura 73.Processamento após processo de cancelamento 

 
 
4.2. FISCALIZAÇÃO DE CAMPO 
 
A fiscalização de campo ocorre quando da atividade fiscalizatória pelos agentes 
da BHTRANS, que podem ser realizadas em vistorias nas garagens, pontos de 
parada, vistorias programadas e eventuais de veículos. As vistorias observarão 
o disposto no manual de vistorias emitido pela BHTRANS e poderão ser realiza-
das durante a operação dos veículos, nos pontos de controle, ao longo das linhas 
e itinerários, nas estações de integração e na portaria ou no interior das gara-
gens. 
 
O Art.145, do Decreto 13384/08 define a competência dos agentes da BHTRANS 
para lavrarem os autos. 
 

Art. 145 - Constatada a infração, será elaborado o correspondente auto de in-
fração, que originará a notificação a ser entregue à CONCESSIONÁRIA. 
Parágrafo único - São autoridades competentes para lavrar auto de infração e 
instaurar o correspondente procedimento administrativo os agentes da 
BHTRANS. 
 

Após constatação da infração os agentes elaboram o auto de infração conforme 
regulamentação do Art.146, do Decreto 13384/08. 
 
 
 

Art. 146 - O auto de infração conterá: 
I - a qualificação da CONCESSIONÁRIA; 
II - a descrição do fato infracional; 
III - a disposição legal, normativa ou contratual infringida; 
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IV - o local, a data e a hora do cometimento da infração, se for o caso; 
V - a identificação do número de LINHA, se for o caso e sempre que possível; 
VI - a placa ou número de ordem do veículo, se for o caso; 
VII - a indicação dos elementos materiais de prova da infração, se for o caso; 
VIII - a qualificação das testemunhas, se houver; 
IX - a indicação do prazo para apresentação da defesa e o local onde deverá 
ser entregue; 
X - a identificação do agente de fiscalização. 
§ 1 - As incorreções ou omissões do auto de infração não acarretarão sua 
nulidade quando deste constarem elementos suficientes para caracterizar e 
possibilitar a defesa do infrator. 
§ 2 - A retenção de documentos e demais elementos de prova será reduzida a 
termo, sob assinatura do agente de fiscalização e do autuado ou seu preposto, 
e das testemunhas, se houver. 
§ 3º - No caso de infração denunciada ou comunicada à BHTRANS, bem como 
na hipótese de fiscalização remota, o agente 
da fiscalização poderá lavrar auto de infração correspondente nas dependên-
cias da própria entidade fiscalizadora. 
 

 
 
5. AVALIAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS, TANTO DO 

PODER CONCEDENTE COMO DAS CONCESSIONÁRIAS. 
 

5.1. ACOMPANHAMENTO DE BALANÇOS E DEMONSTRA-
ÇÕES FINANCEIRAS 

 
A BHTRANS efetua o acompanhamento dos Balanços e Demonstrações Finan-
ceiras das concessionárias para consubstanciar o processo de transferência de 
ativos entre empresas. São exigidas que as mesmas condições apresentadas 
no edital, sejam mantidas ao longo de todo o contrato, logo, as empresas ou as 
concessionárias, precisam apresentar índices de regularidade fiscal, jurídica e 
econômica, conforme estabelecido na cláusula 28 dos contratos. 

 
5.2. VERIFICAÇÃO DA ADERÊNCIA DA FÓRMULA PARAMÉ-

TRICA  
 
Os contratos de concessão estabelecidos entre a Prefeitura de Belo Horizonte e 
seu agente regulador BHTRANS e os concessionárias, estabelece em sua cláu-
sula 11, a periodicidade e os critérios para reajuste tarifário anual do sistema de 
transporte coletivo do município. 
 
De acordo com a subcláusula 11.3, a tarifa será reajustada anualmente no dia 
29 de dezembro e o reajuste obedecerá a seguinte fórmula paramétrica: 
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PC=Po*(0,25*(ODi/ODo)+0,05*(ROi/ROo)+0,20*(VEi/VOo)+0,45*(MOi/MOo)+0,05*(DEi/D
Eo)) 
 
Onde de acordo com o 6º Termo aditivo: 
 
Pc= Preço da Tarifa calculada 
 
Po= Preço das Tarifas vigentes em 29 de dezembro de 2014, multiplicada pelo coefici-
ente de Reequilibrio dos contratos referentes à 2º revisão dos contratos (CRC2) e defi-
nido em 1,1027. 
 
ODi = Preço médio para grandes consumidores do óleo Diesel S10 no Município de 
Belo Horizonte disponibilizado pela ANP/Brasil – Diesel (Agência Nacional do Petróleo 
/ Levantamento de preços praticados – Mensal Resumo II – Município – Preço Distribui-
dora – Preço Médio), relativo ao mês de novembro anterior a data de reajuste. 
 
ODo = Preço médio para grandes consumidores do óleo Diesel S10 no Município de 
Belo Horizonte disponibilizado pela ANP/Brasil – Diesel (Agência Nacional do Petróleo 
/ Levantamento de preços praticados – Mensal Resumo II – Município – Preço Distribui-
dora – Preço Médio), relativo ao mês de novembro de 2014. 
 
ROi = Número índice de rodagem, FGV /Custo Nacional da Construção Civil e Obras 
Públicas /Obras Hidrelétricas – Pneu – Coluna 25, Código 159991, relativo ao mês de 
novembro anterior à data de reajuste. 
 
ROo = Número índice de rodagem, FGV /Custo Nacional da Construção Civil e Obras 
Públicas /Obras Hidrelétricas – Pneu – Coluna 25, Código 159991, relativo ao mês de 
novembro de 2014. 
 
VEi = Número índice de veículo, FGV/IPA – DI – Série Especial – Ônibus, composto 
pelos índices chassis com motor para ônibus e carrocerias para ônibus, código 14109, 
relativo ao mês novembro anterior ao reajuste. 
 
VEo = Número índice de veículo, FGV/IPA – DI – Série Especial – Ônibus, composto 
pelos índices chassis com motor para ônibus e carrocerias para ônibus, código 14109, 
relativo ao mês novembro de 2014. 
 
MOi = Número índice INPC, utilizado para reajuste de mão de obra, relativo ao mês de 
novembro anterior à data de reajuste. 
 
MOo= Número índice INPC, utilizado para reajuste de mão de obra, relativo ao mês de 
novembro de 2014. 
 
DEi = Número índice INPC, utilizado para reajuste de outras despesas, relativo ao mês 
de novembro anterior à data de reajuste. 
 
DEo = Número índice INPC, utilizado para reajuste de outras despesas, relativo ao mês 
de novembro de 2014. 
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A Fórmula Paramétrica, é a ferramenta na qual a tarifa que gera a receita é cor-
rigida no decorrer do tempo, de modo a recompor as perdas inflacionárias do 
período e manter as condições ideais para o equilíbrio financeiro do contrato. 
 
Na estrutura atual da fórmula paramétrica, temos 5 grupos de despesas, com os 
respectivos pesos de participação nos custos, onde a análise da variação do 
período permite recompor perdas inflacionárias no preço da tarifa em vigência. 
Sendo os seguintes: 
 

 Índice de óleo diesel - Combustível, Lubrificantes e Arla32; 
 Índice de Rodagem – Pneus e Recapagem; 
 Veículos – Peças e acessórios, Seguros, IPVA e Depreciação; 
 Índice de Mão de Obra – Custo de Pessoal de Operação, Manutenção e 

Administrativo; 
 Outras Despesas – Garagem, Tacom, Manutenção de PC, Pessoal de 

Buszoom e demais custos administrativos, Acerto Interno. 
 
De modo a verificar a aderência da fórmula paramétrica, foram analisados os 
custos incorridos na prestação do serviço durante o período de 2013 a 2016, 
inclusive a variação dos respectivos índices que compõem a mesma. 

 
 2013 2014 2015 2016 Consolidado 
Óleo Diesel 20,58% 21,10% 21,52% 20,38% 20,89% 
Rodagem 2,46% 2,29% 2,30% 2,26% 2,32% 
Mão de Obra 51,77% 50,69% 48,89% 51,40% 50,66% 
Outras Despe-
sas 8,87% 8,87% 10,85% 10,55% 9,85% 
Veículos 16,32% 17,05% 16,44% 15,42% 16,27% 

 
Com base nos dados analisados, pode-se observar que os custos incorridos na 
prestação de serviços, tiveram participação bem semelhante ao retratado na fór-
mula paramétrica. Contudo, as pequenas variações decorrentes no período 
apontam que: 
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 Os custos com Combustíveis, lubrificantes e Arla32, ficaram abaixo dos 

25% de representatividade, entretanto cabe ressaltar que os preços de 
diesel sofrem variações constantes e os custos estarão sujeitos a varia-
ções e representatividade ainda maior nos períodos futuros, em virtude 
da vigência do Decreto Municipal 16.568/17, Art.1: 

 
Art. 1º -A partir da data de publicação deste Decreto, os veículos destina-
dos à prestação dos serviços de transporte público coletivo e convencional 
de passageiros por ônibus do Município de Belo Horizonte deverão ser 
equipados com suspensão a ar, bem como com sistema de ar condicio-
nado. 
 

Cabe ressaltar ainda que após análises dos índices de combustível, ob-
serva-se um crescimento superior em relação aos demais, o que nos per-
mite inferir que sua representatividade tende a ser superior. 
 

  dez/12 dez/13 dez/14 dez/15 dez/16 
Índice de Óleo Diesel Ajus-
tado 958,44 1.103,82 1.172,72 1.304,38 1.324,20 

Variação Acumulada - 15,17% 22,36% 36,09% 38,16% 
 

 
 

 Os custos com Rodagem ficaram abaixo dos 5%, o que demonstra que 
sua representatividade tem caído ao longo dos anos, muito em virtude da 
troca de tecnologia na utilização de pneus sem câmara. Assim como, seus 
índices demonstraram crescimento abaixo dos demais na série histórica, 
resultando na sua perda de aderência ao proposto pela fórmula. 

 
 dez/12 dez/13 dez/14 dez/15 dez/16 
Índice de Rodagem 283,68 298,27 308,30 320,56 325,81 
Variação Acumulada - 5,14% 8,68% 13,00% 14,85% 

 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

900,00

1.000,00

1.100,00

1.200,00

1.300,00

1.400,00

2013 2014 2015 2016

Índice de Óleo Diesel Ajustado

Nominal Histórico Variação %



 

Página 88 de 91 
 

 
 
 

 Os custos com mão de obra analisados no período, foram os de maior 
representatividade, atingindo um percentual de 50,66% no consolidado. 
Contudo é de suma importância frisar que, dentro dos custos de mão de 
obra, também estão alocados custos incorridos com pessoal de manuten-
ção e administração.  
 
Assim como o índice de combustíveis, o índice de mão de obra, INPC, 
teve comportamento semelhante ao índice de óleo diesel, onde ambos 
tiveram um destaque aos demais crescendo em torno de 32,99% no acu-
mulado. 
 
Ressalta-se também, que para os custos incorridos com mão de obra, o 
4º termo aditivo em sua cláusula primeira, acresce a subcláusula 11.6 ao 
contrato de concessão com a seguinte redação: 

 
11.6 Na ocorrência de dissidio coletivo ou convenção coletiva de trabalho 
com reajuste salarial dos rodoviários superior à variação do INPC/IBGE, 
com autorização do PODER CONCEDENTE, a diferença será acrescida ao 
número índice do INPC/IBGE utilizado para reajuste do cálculo previsto na 
subcláusula 11.3.1 do CONTRATO. A autorização é de competência admi-
nistrativa do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. O reajuste superior 
ao INPC/IBGE concedido sem autorização do PODER CONCEDENTE não 
dará ensejo a reajuste, repactuação ou qualquer tipo de revisão contratual. 
 

Logo os custos de mão de obra, podem sofrer variações em sua repre-
sentatividade de modo a aumentar sua participação nos custos totais. 
 
 

  dez/12 dez/13 dez/14 dez/15 dez/16 

Índice de Mão-De-Obra 3.715,07 3.921,73 4.165,99 4.635,75 4.940,78 

Variação Acumulada - 5,56% 12,14% 24,78% 32,99% 
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 As outras despesas, consideradas para acertos internos, custos adminis-
trativos com exceção das folhas de pagamento, custos com a fornecedora 
TACOM, apresentaram um resultado de 9,85% no período em epígrafe, 
sendo sua representatividade superior aos índices de rodagem e veículos, 
ressaltando que o indexador de outras despesas, também é o INPC, utili-
zado para recomposição inflacionária com mão de obra 

 
 Os custos com veículos apresentaram valores próximos aos representa-

dos pela fórmula paramétrica, mas ainda abaixo dos 20% representados, 
podendo ser mais representativos nos próximos períodos em virtude da 
vigência do Decreto Municipal 16.568/17, Art.1: 

 
Art. 1º -A partir da data de publicação deste Decreto, os veículos destina-
dos à prestação dos serviços de transporte público coletivo e convencional 
de passageiros por ônibus do Município de Belo Horizonte deverão ser 
equipados com suspensão a ar, bem como com sistema de ar condicio-
nado. 

 
Observa-se também que o índice de veículos, é considerado para re-
composição inflacionária dos gastos com peças e acessórios, seguros e 
IPVA. O Índice de Veículos Série Especial Ônibus variou abaixo dos de-
mais, tendo destaque para o último período de 2016. 
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Após avaliação dos custos incorridos nos grupos componentes da fórmula para-
métrica, bem como avaliação dos índices que recompõem as perdas inflacioná-
rias de acordo com o período analisados, os pesos podem ser ajustados para a 
seguinte proporção: 
 

 
 
É importante ressaltar que os índices e os pesos, quando analisados sepa-
radamente, podem não retratar o cenário real, uma vez que a correlação 
entre as proporções está diretamente ligada ao custo total, logo é de suma 
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importância que as proporções sejam analisadas como um todo, pois os cus-
tos e os índices têm comportamentos distintos quando analisados solo. 
 
 
 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Após aprofundamento dos itens do escopo de trabalho no que tange aos con-
troles existentes, bem como suas utilizações e resultados esperados, conclui-
se que: 
 

 Os controles relativos ao sistema de Bilhetagem eletrônica, bem como 
apuração de receitas, tanto da BHTRANS com o BH03, quanto da Trans-
fácil por meio dos módulos do SITbus da TACOM, atendem a operação e 
os requisitos previstos e permitem ter confiabilidade nos dados gerados, 
no que diz respeito as receitas tarifárias e extra tarifárias; 
 

 As receitas de mídia, seguem todo o trâmite necessário para sua apura-
ção, bem como o RRM atende aos requisitos da Portaria BHTRANS 
DPR/023-2009. 
 

 As anuências contratuais observadas no período seguiram um fluxo de 
informações e pareceres processuais de órgãos e departamentos com 
responsabilidade para tal de acordo com suas atribuições, entretanto su-
gere-se que o fluxo para anuência contratual, seja objeto de portaria ou 
normativa de trabalho da BHTRANS de modo a garantir maior respaldo 
para as partes e transparência no processo. 
 

 A fiscalização dos serviços, bem como a emissão dos autos, segue o em-
basamento previsto por meio do decreto regulamento 13384/08 e tem pro-
cedimentos bem definidos e executados. 
 

 A Fórmula Paramétrica apresenta aderência como um todo, entretanto 
pode ser objeto de adequação como novos pesos sugeridos. 
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