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PARECER JURÍDICO 

 

Procedimento administrativo nº. 10/2011 

 

OBJETO: PEDIDO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

SOLICITANTE: FOZ DE BLUMENAU S.A. (Concessionária) 

INTERESSADO: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAMAE 

(Concedente) e o MUNICÍPIO DE BLUMENAU.  

 

RELATÓRIO: 

 

A Concessionária, Foz de Blumenau S/A, dos serviços públicos de esgotamento sanitário no 

município de Blumenau/SC., através dos ofícios FB/AGIR 001/2011, recebida em 02 de 

dezembro de 2011, encaminhou para a Agência Reguladora, o seu pedido de Reequilíbrio 

Econômico-Financeiro ao Contrato de Concessão firmando em 26.02.2010, com o Serviço 

Autônomo Municipal de Água e Esgoto – SAMAE, de Blumenau/SC. 

Este pedido deve necessariamente ser interpretado pela Agência como o primeiro pedido, vez 

que em outra correspondência, o pedido é reformulado pela Concessionária. Em sua 

fundamentação, a Concessionária aponta a cláusula 23.1 c/c 23.5 do citado contrato, que 

dispõe: 

“CLÁUSULA 23 – REVISÃO EXTRAORDINÁRIA 

23.1 – O valor da TARIFA será revisto a qualquer tempo, sempre preservando as metas e os 

objetivos desta concessão, quando se verificar a ocorrência de fatos não previstos ao contrato, fora 

do controle da CONCESSIONÁRIA, que alterem o equilíbrio econômico-financeiro do 

CONTRATO, notadamente os seguintes eventos: 

 

25.5. Ocorrendo qualquer dos eventos mencionados no item 23.1 acima, a CONCESSIONÁRIA 

deverá encaminhar à ENTIDADE REGULADORA E FISCALIZADORA, em até 60 (sessenta) dias 

da data de sua verificação, o requerimento de REVISÃO, contendo todas as informações e dados 

necessários à análise do pedido de REVISÃO, acompanhado de “Relatório Técnico” ou “Laudo 

Pericial” e demais documentos comprobatórios onde demonstre, inequivocamente, o impacto ou a 

repercussão do evento sobre os principais componentes de custos e seus reflexos sobre as receitas da 

CONCESSIONÁRIA, que definem o valor da TARIFA.” 

 

O pedido de reequilíbrio, por parte da Concessionária está pautado em cinco eventos que 

entende prejudiciais e assim apontados: 
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(a) “Paralisação Temporária”: alega que por força de liminar proferida nos autos da 

Ação Civil Pública de nº. 008.10.008614-1, a execução do contrato teria sido 

paralisada por 36 (trinta e seis) dias; 

(b) “Não Realização de Obras pelo Poder Concedente”: alega que obras do SAMAE, 

as quais teriam o condão de ampliar de 4,84% para 23,2% a população de Blumenau a 

ser atendida pela Concessionária, não estariam sendo executadas nos prazos previstos; 

(c) “Óbices na Migração de Sistema Comercial”: alega que não teve acesso a todas as 

informações do SAMAE para migração de sistema comercial necessária à execução 

da gestão comercial e dos serviços complementares; 

(d) “Descumprimento de Exclusividade Contratual”: alega que o SAMAE 

desenvolveu atividades de responsabilidade exclusiva da Concessionária, tais como 

gestão de hidrômetros e corte e ligação de água; e 

(e) “Gastos Indevidos com Reparação de Cavaletes”: alega que o SAMAE solicitou a 

reparação de cavaletes em hipóteses em que a Concessionária não estava autorizada a 

cobrar os usuários. 

 

1. DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. 

 

Conforme se depreende da documentação apresentada o Consórcio SANEBLU, formado pela 

Foz do Brasil S.A., Construtora Norberto Odebrecht Brasil S.A. e Engeform Construções e 

Comércio Ltda., venceu a concorrência pública objeto do Edital de nº. 03-004/09 do Serviço 

Autônomo Municipal de Água e Esgoto do Município de Blumenau – SAMAE, vindo a 

constituir a Foz de Blumenau S.A., designada “Concessionária”. Ato contínuo, em 26 de 

fevereiro de 2010, a Concessionária firmou com o SAMAE o Contrato de Concessão, cujo 

objeto é a “prestação de serviços de coleta, afastamento e tratamento de esgotamento sanitário, 

bem como a gestão comercial dos serviços de fornecimento de água e esgotamento sanitário no 

Município”. 

 

Aponta-se que desde o início da vigência da relação jurídica a Concessionária encaminhou ao 

SAMAE informações, questionamentos e alertas acerca de supostos eventos imediata ou 

potencialmente ensejadores de provocar o desequilíbrio econômico-financeiro do Contrato de 

Concessão em referência. Destacam-se, neste sentido, notificações de 23 de abril de 2010, 

solicitando informações sobre a extensão das novas redes de esgoto; de 31 de maio de 2010, 

sobre cronograma físico, prazo de entrega e de recebimento das novas redes de esgoto; de 07 

de junho de 2010, alertando sobre possíveis consequências do atraso no exercício da 

concessão; e ata de reunião entre as partes, de 11 de junho de 2010, em que houve nova 

previsão de conclusão das referidas novas redes. 
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Em 14 de dezembro de 2010, a Concessionária apresentou o primeiro pedido de 

restabelecimento de equilíbrio econômico-financeiro a esta Agência. Finalmente, apresentou o 

Pedido de Restabelecimento de Equilíbrio Econômico-Financeiro. Destaca-se, desde já, que a 

própria Concessionária declarou que o segundo pedido se dava em “substituição” ao primeiro, 

de tal modo que, para todos os efeitos, esta Agência considerará exclusivamente os termos do 

pleito atual. 

 

Declara a Concessionária, por oportuno, que o Contrato de Concessão está sendo devidamente 

cumprido, ressalvadas paralisações que decorreram única e exclusivamente dos eventos acima 

descritos. 

Desde já, importante consignar que não basta a demonstração de ônus econômico-financeiro 

adicional para a Concessionária para que se conclua necessariamente pelo cabimento de 

revisão do contrato de concessão. Com efeito, as normas relacionadas à contratação pelo Poder 

Público exigem o estabelecimento de “obrigações e responsabilidades” precisas, a exemplo do 

artigo 54, parágrafo 1º da Lei de nº. 8.666, de 21 de junho de 1993
1
 (“Lei de Licitações”), 

sendo certo que o seu acatamento implica, logicamente, na assunção de riscos inerentes àquelas 

atividades. Cumpre-nos ponderar, portanto, acerca das hipóteses de ônus adicional que 

efetivamente justificariam o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro pelo poder 

concedente. 

 

2. DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

 

Conceitua-se o equilíbrio econômico-financeiro como a “relação de igualdade formada, de um 

lado, pelas obrigações assumidas pelo contratante no momento do ajuste e, de outro lado, pela 

compensação econômica que lhe corresponderá.” 
2
 A manutenção do equilíbrio, por sua vez, 

trata-se de garantia consagrada no ordenamento jurídico brasileiro. 

 

                                                 

1 “Art. 54. Os contratos administrativos de que trata esta Lei regulam-se pelas suas cláusulas e pelos 

preceitos de direito público, aplicando-se lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos 

contratos e as disposições de direito privado. (¶) § 1º. Os contratos devem estabelecer com clareza e 

precisão as condições para sua execução, expressas em cláusulas que definam os direitos, obrigações e 

responsabilidades das partes, em conformidade com os termos da licitação e da proposta a que se 

vinculam.” (g.n.) 

2 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. “Curso de Direito Administrativo”. São Paulo: Editora Malheiros, 

2007, 22.ed. PP.619-620. 
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Referida garantia fora representada desde a Constituição Federal, que dispôs genericamente ao 

artigo 37, XXI, sobre a “manutenção” das condições efetivas da proposta nos contratos 

administrativos
3
, chegando às disposições taxativas acerca da possibilidade de previsão no 

contrato administrativo de “mecanismos de revisão das tarifas, a fim de manter-se o equilíbrio 

econômico-financeiro”, conforme consta do artigo 9º, parágrafo 2º, da Lei nº. 8.987, de 13 de 

fevereiro de 1995 (“Lei de Concessões”) 
4
. Ainda mais ilustrativo, o Superior Tribunal de 

Justiça declarou que a “finalidade da cobrança de tarifa é manter o equilíbrio financeiro do 

contrato, possibilitando a prestação contínua do serviço público.” 
5
 

 

Especificamente no âmbito dos serviços públicos de saneamento básico, o artigo 38, II, da Lei 

nº. 11.445, de 5 de janeiro de 2007 (Lei de Diretrizes Básicas para o Saneamento Básico), 

dispôs acerca da possibilidade de ser instituída a chamada revisão tarifária “extraordinária”, 

quando se verificar a ocorrência de fatos imprevistos na execução do contrato administrativo, 

fora do controle do prestador dos serviços e que alterem o seu equilíbrio econômico-

financeiro
6
. 

 

Destaca-se outrossim, que o Contrato de Concessão em análise, firmado em 26 de fevereiro de 

2010 entre a Concessionária e o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – SAMAE, 

também consignou expressamente a garantia de manutenção do equilíbrio econômico-

                                                 

3 “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (¶) XXI - ressalvados os casos especificados na 

legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação 

pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam 

obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual 

somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do 

cumprimento das obrigações.” (g.n.) 

4 “Art. 9º. A tarifa do serviço público concedido será fixada pelo preço da proposta vencedora da 

licitação e preservada pelas regras de revisão previstas nesta Lei, no edital e no contrato. (...) § 2º. Os 

contratos poderão prever mecanismos de revisão das tarifas, a fim de manter-se o equilíbrio 

econômico-financeiro.” (g.n.) 

5 Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº. 431121/SP. Primeira Turma. Min. Rel. José 

Delgado. 20.08.02. 

6 “Art. 38. As revisões tarifárias compreenderão a reavaliação das condições da prestação dos serviços 

e das tarifas praticadas e poderão ser: 

“I - periódicas, objetivando a distribuição dos ganhos de produtividade com os usuários e a reavaliação 

das condições de mercado; 

“II - extraordinárias, quando se verificar a ocorrência de fatos não previstos no contrato, fora do 

controle do prestador dos serviços, que alterem o seu equilíbrio econômico-financeiro.” (g.n.) 
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financeiro. É o que se depreende, dentre outros, dos itens 20.1 e 20.2 do instrumento, abaixo 

transcritos: 

 

“20.1”. Constitui condição fundamental do regime jurídico da CONCESSÃO, a manutenção do 

equilíbrio econômico-financeiro deste CONTRATO, sempre preservando as metas e os 

objetivos desta concessão. 

“20.2. É pressuposto básico da equação econômico-financeira que regula as relações entre 

CEDENTE e CONCESSIONÁRIA o permanente equilíbrio entre os encargos da 

CONCESSIONÁRIA e as receitas da CONCESSÃO.” 

 

Do ponto de vista teórico, portanto, a revisão de contrato administrativo para restabelecimento 

do seu equilíbrio possui sólido respaldo normativo. Deve-se recomendar cautela, porém, 

quando da efetiva aplicação do instituto, haja vista que o restabelecimento do equilíbrio 

econômico-financeiro não deveria ser invocado para compensar efeitos de “riscos ordinários”, 

ou seja, inerentes à atividade concedida. 

 

Neste sentido, a doutrina veio formular quais os requisitos dos eventos, cumulativos, para que 

estes justificassem o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato
7
: 

1. ser inevitável; 

2. ser estranho à vontade das partes; 

3. ser causador de desequilíbrio expressivo no contrato; e 

4. ser imprevisível quanto à sua ocorrência ou quanto às suas consequências. 

 

Do ponto de vista jurídico, portanto, alinhamo-nos com a avaliação contida no relatório da 

Diretoria Administrativa de fls. e no estudo da FGV, no sentido de que os eventos indicados 

aos itens 3 “a” e “b”, quais sejam, “Paralisação Temporária” e “Não Realização de Obras pelo 

Poder Concedente”, enquadrar-se-iam aos requisitos acima, ensejando, portanto, o 

restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. 

 

Já em relação aos demais eventos, indicados aos itens 3 “c”, “d” e “e”, a impossibilidade de 

comprovação por parte da Concessionária acerca da configuração de ônus adicionais na 

execução do contrato, considerando, a título exemplificativo, a inexistência de previsão no 

                                                 

7 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. “Direito Administrativo”. São Paulo: Editora Atlas, 2011, 24.ed. 

P.288. 
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Contrato de Concessão sobre a forma de fornecimento de informações para migração de 

sistema comercial (item 3, “c”); de comprovação de prejuízos relacionados ao suposto 

descumprimento de exclusividade contratual na gestão de hidrômetros e corte e ligação de água 

(item 3, “d”); e de incontrovérsia quanto à impossibilidade jurídica de cobrança dos usuários 

pela reparação de cavaletes (item 3, “e”), prejudicam a análise das hipóteses. 

 

O E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, importante referência jurisprudencial se 

manifestou em casos como o presente, defendendo o restabelecimento do equilíbrio do contrato 

não apenas em benefício da Concessionária, mas igualmente dos seus usuários, conforme os 

seguintes excertos: 

 

“Contrato de concessão de serviços de água e esgoto. Majoração de tarifas pelo Decreto nº. 

11/2003. Amparo contratual, legal e regulamentar para tal proceder. Atuação para manter o 

valor global da remuneração, não para majorá-la”
8
 

 

“A remuneração do fornecimento do serviço público de esgoto é feita por meio de tarifa ou 

preço publico e é fixada em obediência ao regime ao serviço pelo custo, garantindo ao 

responsável pela sua execução a remuneração de até 12% ao ano sobre o investimento 

reconhecido e sua fixação deve levar em conta a viabilidade do equilíbrio econômico-

financeiro das companhias estaduais de saneamento básico e a preservação dos aspectos sociais 

dos respectivos serviços, de forma a assegurar o adequado atendimento dos usuários de menor 

consumo ou de menor poder aquisitivo.”
 9
 

 

Em especial na hipótese de interrupção da execução do Contrato de Concessão, tal qual o 

primeiro evento narrado, o Superior Tribunal de Justiça acolheu taxativamente o “dever”, nem 

mesmo a “faculdade”, de indenizar os prejuízos suportados pelo particular, in litteris: 

 

“Embora legítima a interrupção contratual, impõe-se o dever de indenizar os prejuízos 

suportados pelo particular em decorrência da paralisação, para resguardar a manutenção do 

equilíbrio econômico-financeiro do contrato.”
10

 

 

                                                 

8 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação nº. 9194736-21.2007.8.26.0000. 9ª Câmara de 

Direito Público. Des. Rel. Oswaldo Luiz Palu. 25.08.10. 

9 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação nº. 0134896-59.2009.8.26.0100. 32ª Câmara 

de Direito Privado. Des. Rel. Kioitsi Chicuta. 21.10.10. 

10 Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº. 734696/SP. Segunda Turma. Min. Rel. Eliana 

Calmon. 16.10.07. 
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Quanto à metodologia proposta para restabelecimento de equilíbrio econômico-financeiro do 

Contrato de Concessão, deve-se registrar que seu princípio balizador deve ser o retorno a 

condições compatíveis com aquelas estabelecidas quando do ajuste original entre as partes – ou 

seja, uma vez definida a proposta vencedora que se adeque ao instrumento convocatório 

(denominado “momento de equilíbrio entre as obrigações das partes”). O seu restabelecimento, 

portanto, não pode representar qualquer aumento real de valor em relação ao Contrato de 

Concessão
11

. Daí decorre que, observados estes preceitos e os princípios da legalidade, 

motivação e supremacia do interesse público, quaisquer formas de restabelecimento são, em 

tese, admissíveis. 

 

Muito embora a revisão tarifária seja forma tradicional de alteração, muitas vezes 

individualmente
12

, aponta-se que a discricionariedade quanto à forma de restabelecimento de 

equilíbrio econômico-financeiro está prevista no Contrato de Concessão, que assim dispôs: 

 

“20.3. A busca do reequilíbrio econômico-financeiro poderá ocorrer, dentre outras soluções 

legítimas, através de: 

“a) alteração dos prazos para o cumprimento das metas da CONCESSÃO, observado o 

interesse público; 

“b) supressão ou aumento de encargos para a CONCESSIONÁRIA; 

“c) compensação financeira; 

“d) alteração do prazo da CONCESSÃO, e/ou 

“e) combinação das alternativas referidas nas alíneas `a´ e `d´.” 

 

Do ponto de vista jurídico, ainda, levando-se em consideração que o princípio balizador do 

restabelecimento seja o retorno às condições compatíveis com aquelas estabelecidas quando do 

ajuste original entre as partes, tem-se a legitimidade de se utilizar como referência objetiva 

desta equivalência a Taxa Interna de Retorno (“TIR”), a qual, sofrendo os impactos 

equivalentes dos prejuízos causados pelos eventos descritos pela Concessionária e dos 

benefícios propostos como medida de reparação pelo Poder Concedente, possa permanecer 

“estável”. Salienta-se que a TIR tem sido utilizada como referência de equilíbrio em relações 

diversas, a exemplo do excerto abaixo transcrito do Tribunal de Contas da União: 

                                                 

11 GRANZIERA, Maria Luiza Machado. “Contratos Administrativos: Gestão, Teoria e Prática”. São Paulo: 

Editora Atlas, 2002. P. 165. 

12 O Contrato de Concessão em referência também previu a revisão tarifária, in litteris: `23.1. O valor 

da TARIFA poderá ser revisto a qualquer tempo, sempre preservando as metas e os objetivos desta 

concessão, quando se verificar a ocorrência de fatos não previstos no contrato, fora do controle da 

CONCESSIONÁRIA, que alterem o equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO.´” 
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“VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relatório de auditoria realizada no extinto 

Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER) e na Concessionária Rio-Teresópolis 

S.A. (CRT) com o objetivo de verificar a adequação dos valores de tarifas de pedágio na 

rodovia, bem como acompanhar a execução do contrato de concessão e avaliar seu equilíbrio 

econômico-financeiro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em 

Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: (...) 9.1.2 - adote providências no 

sentido de estabelecer a Taxa Interna de Retorno - TIR obtida do fluxo de caixa não alavancado 

como indicador do equilíbrio econômico-financeiro do contrato PG-156/95-00, firmado entre o 

extinto DNER e a Concessionária Rio-Teresópolis.”
13

 (g.n.) 

 

 

3. DA MANIFESTAÇÃO DA CONCEDENDE (SAMAE-BLUMENAU) 

 

A Concedente, em 16 de julho de 2012, em resposta ao ofício da Agência manifestou-se sobre 

o estudo realizado pela FGV – Fundação Getúlio Vargas, anexando ainda o parecer jurídico e 

também uma projeção financeira. O parecer jurídico da Concedente, em seu arrazoado conclui 

que o reequilíbrio pleiteado apresenta-se de forma coerente e com amparo nos preceitos legais 

aplicáveis, destacando-se ainda as restrições e o não reconhecimento de algumas das 

ponderações apresentadas. Já o estudo da projeção financeira conclui que a proposta de 

reequilíbrio econômico-financeiro não irá provocar alterações significativas tanto no 

cronograma de obras e nas metas delineadas no edital da Concessão. Em resumo, mesmo 

considerando-se o desembolso dos valores do reequilíbrio, não haverá, no entender da 

Concedente, comprometimento com as metas e investimentos para a gestão do sistema de 

abastecimento de água. 

 

 

 

4. CONCLUSÕES 

 

 

a) - Investimentos: esta Agência, na qualidade de órgão regulador independente, 

reconhece a necessidade urgente que o novo cronograma de investimento e atingimento 

de metas de cobertura foi negociado e validado pelas partes e atende aos interesses do 

                                                 

13 Tribunal de Contas da União. Relatório de Auditoria, autos nº. 006.931/2002-0. Min. Rel. Marcos 

Vilaça.  
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Município de Blumenau, motivo pelo qual recomenda e valida sua adoção, sujeito o 

mesmo à parecer independente a ser buscado pela AGIR;  

 

 

b) Pagamentos de compensação financeira: a partir dos estudos colacionados aos autos 

reconhece-se a necessidade de pagamento de compensação financeira à Concessionária, 

mostrando-se adequada a estratégia de parcelamento desse pagamento no intuito de 

assegurar a capacidade de pagamento do SAMAE. Vale notar que o cálculo dessas 

parcelas leva em consideração o modelo econômico-financeiro adotado no Contrato de 

Concessão e, em especial, a Taxa Interna de Retorno (TIR) constante da proposta 

comercial de 10,54%. O Anexo 1 contém detalhamento do cálculo da referida 

compensação financeira.  

 

 

c) Revisão da tarifa: Que aprova, desde já, a revisão tarifária em 12% (doze por cento), 

respeitados os trâmites legais aplicáveis, dentre estas, a da eventual necessidade que 

sejam obedecidos os regramentos aplicáveis a eventual consulta e ou audiência pública, 

nos termos do Estatuto e do Regimento Interno da Agência Reguladora. 

 

 

d) Alteração da estrutura tarifária: aprova desde já, a nova estrutura tarifária para os 

serviços de esgotamento sanitário, respeitados os trâmites legais aplicáveis, dentre 

estas, a da eventual necessidade que sejam obedecidos os regramentos aplicáveis a 

eventual consulta e ou audiência pública, nos termos do Estatuto e do Regimento 

Interno, que passa a ser a seguinte: 

 

Categorias dos serviços públicos de água e esgoto prestados pelo 

SAMAE & FOZ - com reajuste de 12% 

Categoria 
 

Faixa de Consumo 
Valor Esgoto 

(m³)  

Residencial  0 a 10 m³ 2,168 

Escritório  11 a 30 m³ 3,969 

Consultório  31 a 9999 m³ 5,059 

    

  0 a 10 m³ 1,066 

Social  11 a 30 m³ 3,969 

  31 a 9999 m³ 5,059 

    

Comercial  0 a 10 m³ 3,297 



             

                    AGÊNCIA INTERMUNICIPAL DE REGULAÇÃO, 

                       CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

                        MUNICIPAIS DO MÉDIO VALE DO ITAJAI – AGIR 
  

 

10 

 

Industrial 

Lig. Temporária. 
 11 a 30 m³ 5,059 

 31 a 9999 m³ 9,104 

   

    

Pública 

 0 a 10 m³ 2,168 

 11 a 499 m³ 4,210 

 500 a 9999 m³ 7,589 

    

Escolar 
 0 a 10 m³ 2,168 

 11 a 9999 m³ 4,210 

    

Hospitalar 
 0 a 10 m³ 2,168 

 11 a 9999 m³ 2,738 

 

Por fim, recomenda-se que o SAMAE e a Concessionária contemplem no Segundo Aditivo ao Contrato 

de Concessão mecanismos para: 

 

 

(a) que antes do início das obras anteriormente financiadas com recursos do PAC, o SAMAE e a 

Prefeitura: 

 

i.  equacionem a situação contratual e jurídica com as empresas até então contratadas para 

realizar tais obras; e 

 

ii. equacionem eventuais pendências relativas ao Contrato de Repasse nº. 

0218.134-11/2007 firmado entre o Município de Blumenau e a Caixa 

Econômica Federal, no intuito de permitir que as obras agora sob 

responsabilidade da Concessionária possam ser financiadas com recursos da 

Caixa Econômica Federal.  

 

 

(b) que se equacione a situação do Contrato de Repasse firmado entre a Prefeitura de Blumenau e a 

Fundação Nacional de Saúde – FUNASA. 

i. – e, que sejam envidados esforços, à exaustão, no sentido de que as verbas do 

PAC/FUNASA fiquem à disposição do Município e ou da Concedente, ou ainda que 

haja aplicação destes valores nas obras que sejam de responsabilidade da Concedente, 

por força deste reequilíbrio ou não, tudo com vistas a Consulta TC.393/2011-8 sobre 

assunto similar e ainda em razão do veto  da Presidência da República ao § 7º, do art. 

50, da Lei n. 11.445/07, conforme Mensagem n.º 9, de 5 de janeiro de 2007 e 

publicado no D.O.U. de 04.01.2007. 
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(c) que SAMAE e Concessionária desenvolvam em conjunto plano de comunicação, com ênfase na 

educação ambiental e responsabilidade social no intuito de tornar efetiva a distribuição e 

implantação do programa “Kit ligação”. 

 

(d) que em função do pagamento mensal da Compensação Financeira  indicada nas Seções 

anteriores, o Poder Concedente constitua: (i) conta garantia centralizadora, na qual serão 

depositadas receitas auferidas com os serviços de água e esgoto, e; (ii) conta reserva, a ser 

constituída, com saldo mínimo equivalente a 3 (três) pagamentos mensais da compensação 

financeira, conforme constante do Estudo Técnico da FGV, acatado pelas partes.  

 

(e) que o SAMAE Blumenau e a Concessionária definam no Segundo Termo Aditivo ao Contrato 

de Concessão e demais instrumentos legais pertinentes um procedimento adequado para 

equacionar eventuais dúvidas e litígios associados à cobrança dos usuários pela manutenção dos 

cavaletes. 

 

(f) que o SAMAE, não havendo sido concluída a assinatura do segundo aditivo, efetue o 

pagamento das parcelas já ajustadas, através de um depósito vinculado em favor da 

Concessionária, e em conta remunerada, cuja liberação se dará tão somente após cumprimento 

ou ajuste das recomendações da AGIR e após a concordância expressa desta. 

 

(g) que no aditivo sejam previstas de forma clara, quais os indicadores que serão aplicados às 

parcelas devidas; 

 

(h) que também no aditivo a ser firmado, sejam adotadas metodologias e ou programas anuais para 

transferir aos usuários os ganhos de produtividade e vantagens extracontratuais ou não, 

objetivando, em sendo o caso, a redução das tarifas e preços públicos. 

 

Remetam-se os presentes autos para análise e deliberação do Comitê de Regulação. 

 

Por todo o exposto, conclui-se pela estrita legalidade da recomendação da Diretoria 

Administrativa, com as devidas recomendações desta Agência, no sentido de acatar a proposta 

de composição entre a Concessionária e as partes interessadas, conforme proposta apresentada 

a esta Agência, visando o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato de 

Concessão firmado em 26 de fevereiro de 2010 entre Foz de Blumenau S.A. e o Serviço 

Autônomo Municipal de Água e Esgoto – SAMAE, considerados os eventos efetivamente 

ensejadores desta revisão. Conclui-se pela estrita legalidade da metodologia proposta para 

revisão e restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Concessão, com 

destaque para a utilização da Taxa Interna de Retorno (“TIR”) como referência objetiva da 
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equivalência pretendida. Recomenda-se, a título de cautela, seja o pedido ora sob comento, 

apreciado também pelo TCE/SC, através da DLC
i
, tendo em vista a manifestação deste órgão 

quando da intervenção e aprovação do edital que deu início ao contrato de concessão. 

Era o que nos cumpria informar, sub censura. 

 

Blumenau (SC), em 21 de agosto 2012. 

 

 

 

 

 

Heinrich Luiz Pasold 

Advogado – OAB/SC 3420.  
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i TCE/SC: decisão n. 5029/2009, “in verbis: “6.4. Determinar à Diretoria de Licitações e Contratações - DLC, deste Tribunal, 

que proceda ao monitoramento das determinações constantes do 6.2 desta deliberação”.  


