
 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

056/2018 

 

 

OBJETO: Revisão Tarifária Ordinária dos serviços públicos de esgotamento 

sanitário prestado pela Concessionária BRK Ambiental no município de 

Blumenau SC 

SOLICITANTE: BRK Ambiental Blumenau SA (concessionária) 

INTERESSADOS: BRK Ambiental Blumenau SA (concessionária), SAMAE 

(Concedente) e Município de Blumenau SC. 

 

Relatório, 

Em 25 de junho de 2018 a concessionária BRK Ambiental solicitou através do DIR 

100/2018- SAMAE a segunda Revisão Ordinária tendo apresentado relatório discorrendo 

sobre suposto desequilíbrio contratual solicitando a revisão para o reequilíbrio do contrato. 

Refere desequilíbrio da TIR (Taxa de Interna de Retorno) em 0,51% + 10,03 = 10,54 (TIR 

contratual), considerando ineficiência comercial, variação de custos e investimentos não 

previstos. 

Solicita reajuste não concedido de 7,81% IPCA período de Jan/2014 a Dez/2014 

atualizado até março de 2018. 

Foram realizadas reuniões técnicas no decorrer do ano de 2018 entre profissionais da 

AGIR, BRK Ambiental e SAMAE. 

Em 11.12.2018 foi apresentado o Parecer técnico n.136/2018 da AGIR visando embasar o 

Parecer Administrativo. 

Os técnicos em visita in loco concluíram por várias inconformidades técnicas durante o 

processo de fiscalização no sistema de esgotamento sanitário do município de Blumenau 

SC. 

Dentre as inconformidades houve: 

- Poços de Visita e Terminais de Inspeção e Limpeza encobertos ou lacrados 

impossibilitando sua vistoria.  

- incompatibilidade com cadastro técnico. 



- problemas de profundidade diferença entre o cadastro técnico e campo ou obstrução que 

impede a medição. 

-A conclusão técnica constatou que 24% das amostras no campo apresentaram 

inconformidades sendo 15% de profundidade da rede, 5% problemas de cadastro e 4 % 

impossibilidade de verificação. 

Tais verificações se prestam a conferir a existência e validar os bens ativos dos 

investimentos referentes à segunda revisão tarifária. 

Em seguida foi apresentado o Parecer Administrativo n.72/2018 efetuado pelos 

profissionais administrativos, econômicos e jurídicos em conjunto que recomendaram, 

entre outras questões técnicas o que segue: 

- indeferimento do pleito da concessionária de TIR de 10,03% recomendando TIR de 

10,18%. 

- indeferimento da aplicação do IPCA de 7,81%. 

- recomendaram aplicar a revisão de 1,09% sobre o preço praticado que corresponde ao 

complemento do percentual de 2,80% concedido em março de 2018 totalizando um 

reequilíbrio contratual de 3,89% para os valores ocorridos no período regulatório 

compreendido até março de 2018. 

-recomendaram abertura processo técnico administrativo a fim de verificar 

inconformidades técnicas. 

-recomendaram a apresentação de apólices securitárias que contemplem os valores 

contratualmente exigidos para que sejam reconhecidos os valores projetados para seguro. 

Ao final os relatórios seguiram para análise do diretor geral que em 18 de dezembro de 

2018 ratificou todos os termos do Parecer Administrativo n.72/2018. 

Em tempo esta relatora recebeu a Nota técnica 01/2019 em 27 de fevereiro de 2019 onde 

as planilhas com deduções e receitas reconhecidas pela AGIR resultaram em novo 

resultado para TIR do contrato de concessão, de 10,15% concluindo pelo percentual de 

revisão da tarifa em 4,179% (RTO). 

Esta é a síntese do processo. 

 

Voto da Relatora: 

1 Do pedido - Aplicação do índice de reajuste referente ao período compreendido 

entre janeiro de 2014 e dezembro 2014: 

 

Do Voto: 



A concessionária apresentou como evento principal a frustração da receita 

percebida no período 2014-2018, a ausência de aplicação de reajuste anual referente 

ao ano de 2014. 

 

Em análise aos documentos e planilhas disponibilizados ao comitê de regulação, 

esta relatora segue o entendimento do Parecer Administrativo 72/2018 onde o 

índice referente ao período de janeiro/2014 a dezembro/2014 está contido na 

equação paramétrica, que trouxe ao valor original do contrato, analisado ano a ano, 

bem como recompôs a TIR, pois o índice de revisão tarifária proporciona a 

recomposição da TIR. 

 

 

2 Do pedido - Independência entre os institutos do “reajuste tarifário” e da ¨revisão 

tarifária ordinária”: 

 

Do Voto: 

 

Não há dúvida de que se trata de institutos independentes, mas que se relacionam 

no sentido de que no ano em que há previsão para execução da RTO o reajuste 

tarifário para recompor a inflação fica contemplado dentro do modelo matemático 

utilizado para recomposição da TIR contratual. 

 

3 Do pedido - Receita: apuração, tributos e aplicação do índice de dedução anual: 

 

Do Voto: 

 

De acordo com a Nota Técnica apresentada em 27.02.2019, houve receitas de 

multa, juros e correção monetária de R$ 975.146,62 que não haviam sido 

informadas anteriormente alterando assim o resultado da TIR e da revisão RTO. 

 

A relatora se posiciona em concordância com a alteração decorrente da Nota 

Técnica. 

 

4 Do pedido - Tributos PIS e COFINS: 

 

Do Voto: 

 

A metodologia já aplicada no primeiro RTO onde foram adotados como critérios 

os valores efetivamente desembolsados pela concessionária afastando 

completamente a argumentação de alíquotas por valores projetados. 

 



A relatora é favorável a aplicação da base de cálculo efetivamente realizada 

proposta pela Agir em virtude do modelo proposto e da evolução do contrato 

serem melhores traduzidas pelos efeitos reais. 

 

5 Do pedido: Custos (despesas administrativas): contabilização dos custos 

regulatórios e compartilhamento da eficiência operacional: 

 

Do Voto: 

 

Os gastos relacionados a participação nos resultados, previdências complementares, 

viagens dos empregados, auditorias, consultorias, assessorias e indenizações estão 

relacionados a administração e gestão não cabendo serem transferidos às expensas 

do consumidor, pois tais gastos não possuem natureza tarifária e não são gerados 

pelos usuários/clientes que consomem o serviço, que mantem regularmente com 

suas obrigações, como explica o anexo I da Nota Técnica n. 227/2003 –

SER/ANEEL. 

 

 

6 Do pedido - Seguros e garantias: esclarecimentos acerca das apólices contratadas: 

 

Do Voto: 

 

O seguro contratado pela concessionária não está em conformidade com o 

contrato de concessão, trata-se de seguro não individualizado, no valor total de R$ 

30.000.000,00 (trinta milhões) para 21 (vinte e uma) unidades no território Nacional 

e o contrato de concessão prevê R$ 5.000.000,00 (cinco milhões) de prêmio tendo 

como beneficiário o Município de Blumenau individualizado. 

 

As pessoas jurídicas da apólice igualmente são divergentes sendo que a apólice 

deveria constar BRK Ambiental Blumenau SA individualizada com valores e 

obrigações seguradas para cada uma das modalidades previstas no contrato. Não 

houve qualquer anuência do município para adendo neste sentido. 

 

Assim, esta relatora concorda com a glosa integral das despesas relativas a seguro, 

pois não atende às exigências contratuais. 

 

 

 

7 Do pedido - A variação negativa da TIR contratual. 

 

Do Voto: 

 



Com base nos itens acima analisados, esta relatora entende correto o cálculo da TIR 

em 10,15% sendo que a RTO corresponde ao percentual de 4,179%, e assim 

recompõe a TIR contratual de 10,54%, assegurando o reequilíbrio contratual. 

 

É o voto 

Blumenau, 28 de fevereiro de 2019. 

 

 

Adriane Grätsch Thiem 

Relatora Processo Administrativo 056/2018 

 


