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Aos Acionistas, Conselheiros e Diretores da 
COMPANHIA METROPOLITANA DE TRANSPORTES COLETIVOS - CMTC 
Goiânia – GO 
Opinião com ressalva 
Examinamos as demonstrações contábeis individuais da Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos - CMTC 
(“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações 
do resultado do período, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, 
assim como o resumo das principais políticas contábeis e demais notas explicativas. 
Em nossa opinião, exceto quanto aos efeitos e aos possíveis efeitos decorrentes dos assuntos descritos na seção 
intitulada “Base para opinião com ressalva”, as demonstrações contábeis individuais acima referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Companhia Metropolitana de 
Transportes Coletivos - CMTC em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa 
para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis a Pequenas e Médias 
Empresas (NBC TG 1000), que compreendem sociedades que possui ativo total de até R$ 240 Mi ou receita bruta até R$ 
300 Mi. 
Base para opinião com ressalva 
1. Ativo Contingente Seção 21 da NBC TG 1000 (item 13) 

No ativo circulante, em Clientes - Contas a Receber (Nota 5), a Companhia apresenta um saldo de R$ 1,5 Mi, que é 
composto por R$ 948 Mil de PPC – Parcela do Poder Concedente a Receber e R$ 572 Mil de Multas Contratuais. 
Com relação a este segundo valor (R$ 572 Mil) que foi originado, em 2018, de autos de infração aplicados aos 
operadores de transportes coletivos, têm características de Ativo Contingente, pois possui valor e prazo incerto, já 
que o valor registrado é apenas uma estimativa do valor do auto de infração que se espera que gere benefícios 
econômicos futuros para a Companhia e não existe prazo definido para sua liquidação, já que as operadoras ainda 
podem recorrer na justiça para impugnar o auto. De acordo com o item 21.13 da NBC TG 1000 “A entidade não 
deve reconhecer um ativo contingente como ativo. A divulgação de ativo contingente é exigida pelo item 21.16 
quando a entrada de benefícios econômicos for provável. Entretanto, quando o fluxo de benefícios econômicos 
futuros para a entidade for praticamente certo, então o referido ativo não é um ativo contingente, e seu 
reconhecimento é apropriado”. Desse modo podemos concluir que Clientes – Contas a Receber e Patrimônio 
Líquido estão superavaliados no montante de R$ 572 Mil, e que o resultado do período de 2018, apresentado 
comparativamente a 2019, está superavaliado no mesmo montante, refletindo tal situação no fluxo de caixa da 
atividade operacional apresentada na Demonstração dos Fluxos de Caixa em 2018. 

2. Mensuração dos Estoques – Seção 13 da NBC TG 1000 
De acordo com a Nota Explicativa 6 o Estoque de Almoxarifado soma R$ 21,2 Mil, no entanto não foi possível 
certificar se esses valores refletem a posição de estoque existente na data do balanço, uma vez que a companhia 
não realizou procedimento de inventário físico e não apresentou relatório de controle de inventário que 
respaldasse a informação divulgada. Fomos contratados após o término do exercício social de 2019, o que não nos 
permitiu realizar procedimento de auditoria (inventário) na data do balanço. Esses valores devem ser objeto de 
conciliação com as informações controladas e apuradas pelo departamento de almoxarifado, responsável por 
controlar as movimentações de estoque, por meio de inventário físico a ser realizado em 2020. Consequentemente, 
não podemos concluir, e não concluímos, sobre os possíveis valores dos ajustes necessários para apresentação 
adequada do estoque de almoxarifado, e os possíveis efeitos sobre o Balanço Patrimonial, o resultado líquido do 
exercício registrado na Demonstração do Resultado, e nos fluxos de caixa de atividade operacional registrados na 
Demonstração dos Fluxos de Caixa. 

3. Redução ao Valor Recuperável (item 11.14 letra “b” da NBC TG 1000) e Reconhecimento de Perda de Crédito 
Esperada (item 5.5 da NBC TG 48) 
De acordo com a Nota Explicativa nº 7 o Ativo Realizável a Longo Prazo apresenta um saldo de R$ 503,7 mil, que é 
composto por R$ 200 mil de subvenções recebidas e repassadas à Concessionária e R$ 300,7 mil de Depósitos 
Judiciais. Com relação ao segundo valor de R$ 300,7 mil, para este, em 2019, a Companhia não atualizou estes 
depósitos, e tampouco apresentou extrato da conta judicial que demonstrasse o saldo disponível que contrapões as 
ações em andamento. Razão pela qual não podemos concluir sobre os possíveis valores e efeitos no ativo realizável 
a longo prazo e no patrimônio líquido, no resultado do período apresentando na Demonstração de Resultado, e nos 
fluxos de caixa da atividade operacional apresentado na Demonstração dos Fluxos de Caixa. 

4. Ativo Imobilizado – Seção 17 da NBC TG 1000 (R1) 
Para validar as informações apresentada na Nota Explicativa nº 8, a Companhia está procedendo, em 2020, por 
meio de comissão patrimonial, criado por portaria, inventário dos ativos imobilizados para adotar a Seção 17 da 
NBC TG 1000 combinada com a Interpretação Técnica ICPC 10, que trata da adoção inicial dos Pronunciamentos 
Técnicos CPC 27, CPC 37 e CPC 43, onde a Companhia poderá detectar itens do ativo imobilizado ainda em 
operação, capazes de proporcionar geração de fluxos de caixa futuros, que estejam reconhecidos no balanço em 
valor consideravelmente inferior ou superior ao seu valor justo, que para este caso ímpar, de adoção inicial, a 
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prática mais adequada/recomendada é empregar o valor justo como custo atribuído (deemed cost) para ajustar os 
saldos de todos os itens do Ativo Imobilizado, procedendo inclusive a revisão da vida útil dos ativos, haja vista que a 
taxa de depreciação adotada pela Companhia são as estabelecidas pelo Governo Federal, que atendem apenas 
interesses arrecadatórios/tributários e não operacional da Companhia, sendo essa opção um desvio de prática 
contábil. A ausência de controle efetivo e da aplicação da norma sobre o ativo imobilizado não nos permite avaliar a 
existência de possíveis perdas de ativos registrados com valor superior àqueles passíveis de recuperação por uso ou 
venda relativo ao ativo imobilizado em 31 de dezembro de 2019 e seus efeitos nas demonstrações contábeis. 

5. Provisões de Contingências Seção 21 da NBC TG 1000 
Conforme apresentado na Nota Explicativa 15 a Companhia apresenta saldo R$ 562 Mil de Provisão de Riscos 
Fiscais, referente ao IRPJ e CSLL apurados em 2018 e 2019, que não foram recolhidos em razão da Companhia 
impetrar ação fiscal pleiteando a imunidade tributária. Enquanto a ação judicial proposta pela Companhia não 
transitar em julgado em instâncias superiores, para dar evidência suficiente de que a mesma terá êxito na ação, o 
risco fiscal é qualificável como provável, devendo manter a política de reconhecimento de provisão de riscos fiscais. 
No entanto entendemos que essa política de provisão de riscos fiscais deve se estender, também, para o PIS e a 
Cofins sobre Serviços Prestados pela Companhia e sobre suas Receitas Financeiras, que não vêm sendo recolhido 
pelo mesmo entendimento, com exceção do PPC, que têm alíquota zero. Com relação ao PIS, a Companhia vem 
recolhendo o imposto apurado sobre a folha de pagamento (1% sobre a folha), situação essa que é aplicável apenas 
a entidades imunes e isentas, sem finalidade de lucro, e, portanto, não possui respaldo legal para tal procedimento, 
mas que poderiam fazer frente à possível contingência fiscal apurada sobre o faturamento dos tributos 
contingenciados de PIS e da Cofins. Para os exercícios de 2019 e 2018 apuramos uma contingência de PIS e Cofins 
de aproximadamente R$ 23 Mil e R$ 29 Mil respectivamente, que deduzindo os valores apurados e recolhidos de 
PIS S/ a folha resultaria em um crédito tributário de R$ 34 Mil em 2019 e R$ 4 Mil em 2018, resultando na 
necessidade de revisão do valor de Provisão de Risco para as contingências fiscais apuradas nos últimos 5 (cinco) 
exercícios, inclusive sobre obrigações acessórias. 

6. Retificação de erros de exercícios anteriores ITEM 10.21 da NBC TG 1000 
Conforme comentado na Nota Explicativa nº 11.3, a Companhia registrou ajustes decorrentes de retificação de 
erros relacionados a exercícios anteriores decorrente de falha no uso de informações confiáveis que estavam 
disponíveis em períodos anteriores. Esses ajustes foram refletidos nos livros contábeis diretamente na rubrica de 
prejuízos acumulados, por meio de ajustes de exercícios anteriores no montante a débito de R$ 551 Mil (R$ 65 Mil 
em 2018). Entretanto, as demonstrações financeiras correspondentes ao exercício findo em 31de dezembro de 
2018, não foram reapresentadas para refletir os referidos ajustes, em conformidade com os termos da Seção 10 da 
NBC TG 1000 – Políticas Contábeis, Mudanças de Estimativa e Retificação de Erros. Consequentemente, a 
comparabilidade com as demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2019, fica prejudicada em decorrência 
desse assunto. 

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas 
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades 
do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com 
os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas 
pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas 
normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião com 
ressalva. 
 
Ênfase 
1. Conforme Nota Explicativa nº 11.1 “Foi protocolado processo administrativo na Procuradoria do Estado, autos 

2016000030187 o qual solicita que o Acionista remisso Governo do Estado de Goiás cumpra o determinado na 
legislação vigente e proceda a integralização do capital social no montante de 25% (vinte e cinco por cento) das 
ações nominativas, que estão pendentes de integralização desde a data de constituição da Companhia, ou seja, 
desde 17/07/2003, conforme registrado em ata de constituição”. Nossa opinião não está ressalvada em função 
desse assunto. 

2. Em 2019 a estrutura de apresentação da Demonstração de Resultado foi revisada, a fim de melhorar a análise de 
desempenho, como rentabilidade bruta e resultado antes das Rec. e Desp. Financeiras. Para atender a característica 
qualitativa da comparabilidade, a demonstração de resultado e as notas explicativas do exercício de 2018 foi 
reapresentada com a mesma estrutura de revisão adotada para o exercício de 2019, não alterando o resultado 
daquele período de R$ 856.189,81 que fora publicado em 2019. Nossa opinião não está ressalvada em função 
desse assunto. 

3. De acordo com a Nota Explicativa nº 19.3, em seu parágrafo segundo, comunica que, devido ao novo corona vírus 
(COVID-19), a Companhia será impactada significativamente em sua principal receita, o PPC – Parcela do Poder 
concedente, que é um repasse mensal de 2% sobre as receitas obtidas pelas operadoras de transporte público 
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coletivo, pois com as medidas de segurança adotada na capital e municípios, já é possível verificar os reflexos nas 
receitas das operadoras. Nossa opinião não está ressalvada em função desse assunto. 

Outros assuntos 
1. Auditoria das demonstrações financeiras do exercício anterior 

O Exame das demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018, apresentadas 
para fins de comparação, foi conduzido sob a responsabilidade de outros auditores independentes, que emitiram 
relatório de auditoria com opinião não modificada sem ressalva datado de 15 de abril de 2019. 

Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor 
 A administração da Companhia é responsável por essas e outras informações que compreendem o Relatório da 
Administração. 
Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer 
forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.   
Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da 
Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações 
contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma 
relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, 
somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. 
Responsabilidade da administração sobre as demonstrações contábeis 
A Administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações 
contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às Pequenas e Médias Empresas (NBC TG 
1000), assim como pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de 
demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causadas por fraude ou por erro. 
Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a 
Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade 
operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração 
pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o 
encerramento das operações.  
Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de 
elaboração das demonstrações contábeis. 
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis  
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres 
de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo 
nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de 
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes 
existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, 
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos 
usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.  
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos 
julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:  

 Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente 
se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, 
bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de 
não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude 
pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas 
intencionais.  

 Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de 
auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos 
controles internos da Companhia.  

 Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e 
respectivas divulgações feitas pela administração. 

 Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com 
base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que 
possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se 
concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as 
respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as 
divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas 
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até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se 
manter em continuidade operacional.  

 Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações 
e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira 
compatível com o objetivo de apresentação adequada.  

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da 
época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos 
controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.  
Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas 
relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou 
assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas 
salvaguardas.  
Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos aqueles que foram 
considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações contábeis do exercício corrente e que, dessa 
maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a 
menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias 
extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as 
consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da 
comunicação para o interesse público. 
 

Goiânia-GO, 12 de junho de 2020. 

                                                              
BRAVAU Auditores Independentes SS EPP                                                          
CRC – GO 1818/O-8                             
Marcelo Alejandro Galindo Bravo                                                                  
Contador CRC-GO 015750/O-4                                      
 
                                    
 

 


