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DECISÃO Nº 198/2022 
 

 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 128/2020. 

OBJETO: Aportes financeiros relacionados ao Contrato de Concessão nº 042/2017, que trata da 

prestação dos serviços de transporte coletivo urbano de passageiros do município de 

Blumenau/SC. 

SOLICITANTE: SETERB e Município de Blumenau/SC e BluMob Concessionária de Transporte 

Urbano de Blumenau SPE LTDA. 

INTERESSADOS: BluMob, SMTT/SETERB e Município de Blumenau/SC. 

 

 

1. BREVE RELATÓRIO 

A empresa Concessionária da prestação dos serviços de transporte coletivo 

urbano de passageiros do município de Blumenau, BluMob Concessionária de Transporte 

Urbano de Blumenau SPE LTDA., encaminhou para a Secretaria Municipal de Trânsito e 

Transportes/SMTT/SETERB, órgão responsável pela concessão, pedido de atualização de 

aportes financeiros diante do quadro pandêmico que, já é por demais sabido, impactou, e ainda 

impacta, o equilíbrio econômico-financeiro do contrato firmando e em vigor. 

A Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes/SMTT/SETERB, por sua vez, 

através do Oficio GAB Nº 016/2022 solicita informações à Concessionária e pelo mesmo 

expediente solicitou que esta Agência Reguladora emitisse seu entendimento sobre o acima 

citado pleito. 

Como resultado concreto, foi lavrado o Parecer Administrativo nº 126/2022, no 

qual, de forma muito didática e técnica, foi feita a análise dos aportes já efetuados ou ainda em 

execução, no valor de R$ 34 milhões de reais. Contextualiza em seus argumentos técnicos, que 

na apuração da Revisão Tarifária Periódica – RTP, já fora apurado e previsto que resultados 

negativos iriam impactar o contrato, como demonstra o Quadro 3: Demonstração do Resultado 

do Exercício. 

Destaca ainda, que atualmente encontra-se em fase final, o processo da Revisão 

Tarifária Extraordinária – RTE – e que, conforme o Quadro 5, Déficits e aportes financeiros 
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realizados, ficou apurado um déficit de R$ 20.578.814,00 (vinte milhões, quinhentos e setenta e 

oito mil e oitocentos e catorze reais), já descontados os R$ 34 milhões anteriormente citados. 

Por outro lado, foi também elaborado o Parecer Jurídico nº 365/2022, que 

fundamentou sua posição legal nos elementos apontados pelo Parecer Administrativo e ainda 

no precedente decido nesta Agência (Parecer Jurídico nº 261/2020), quando do primeiro 

pedido sobre os aportes a serem repassados para a Concessionária e, após as análises e 

ponderações, entende que o aporte financeiro é legal, em obediência ao contrato firmado e em 

execução.  

Ressalta com propriedade, que cabe ao Poder Concedente, em razão de seu 

poder de gestão, acatar ou não, os termos do parecer e da decisão. 

Este o mínimo e necessário relatório. 

 

 

2. DA DECISÃO  

Vieram para decisão o Parecer Administrativo nº 126/2022 e o Parecer Jurídico 

nº 365/2022 que pontuaram seus entendimentos técnicos e legais em torno da solicitação da 

Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes/SMTT/SETERB, sobre o pedido da BluMob 

Concessionária de Transporte Urbano de Blumenau SPE LTDA. para levar novos aportes 

financeiros com o intuito de evitar maior diferença no equilíbrio econômico-financeiro do 

contrato firmado para prestação dos serviços de transporte coletivo urbano de passageiros do 

município de Blumenau. 

 O fato ora sob análise é não fato novo, pelo contrário, nos autos do 

Procedimento Administrativo 128/2020, ao proferir a Decisão Interlocutória nº 146/2020, o 

tema já foi analisado em todos os seus aspectos. 

Novamente a Agência de Regulação, dentro de suas competências regulatórias 

delegadas, e, considerando que por ocasião daquela decisão, estava-se em situação 

emergencial, hoje, pode-se dizer que a situação se apresenta idêntica, ou seja, a pandemia 

persiste e continua atingindo a sociedade e a economia em geral de modo a comprometer, no 

caso específico em tela, a viabilidade econômico-financeira da concessão.  
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Por essa razão, aqueles argumentos, fundamentos e razões expostas naquela 

decisão interlocutória aqui e agora se aproveitam e deixam de ser transcritos, uma vez que se 

trata de documento público devidamente publicizado. 

Como já dito naquela ocasião, aqui não se trata de subvencionar a empresa 

Concessionária, mas sim viabilizar a continuidade de um serviço público que por dever 

constitucional é de responsabilidade do poder público municipal e assim, em um primeiro 

momento reduzir a queda na arrecadação e assim evitar um colapso do sistema. 

Na mesma linha da decisão anterior, alerta-se ao Poder Concedente, como já 

está procedendo, continuar com a sua fiscalização e adoção de medidas, sempre no sentido da 

preservação do bem maior que é a modicidade tarifária de modo que o sistema continue como 

fomentador do desenvolvimento social e econômico. 

Ainda no âmbito da discussão regulatória, importante destacar que os estudos 

técnicos elaborados, salvo algum equívoco nos imputs, é claro em demonstrar o desequilíbrio 

econômico e por isso, a efetividade em fazer os aportes financeiros, é ação de gestão 

administrativa, que, contudo, deve sempre pautar-se na adoção das medidas legais e que 

havendo esse aportes, a Agência seja cientificada sobre os valores e as medidas legais, para que 

esses sejam levados em conta nas atualizações tarifárias, e assim, perfectualizando-se  a 

indispensável e eficaz segurança jurídica.  

Assim, em conclusão, a Agência Reguladora, com fundamente nos pareceres 

acima citados e no precedente de 2020, conclui que, adotadas as medidas administrativas 

legais, o aporte para a Concessionária BluMob Concessionária de Transporte Urbano de 

Blumenau SPE LTDA. é medida apropriada e legal, cabendo a administração pública a adoção da 

medida, nos termos apontados pela AGIR. 

 

Encaminhe-se esta Decisão, mais os Pareceres Administrativo nº 126/2022 e o 

Parecer Jurídico nº 365/2020 para as partes interessadas, para as tomadas de decisão, haja 

visto tratar-se da continuação das medidas emergenciais com o intuito da preservação do 

equilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Concessão do serviço de transporte público 

coletivo urbano do município de Blumenau, nos termos do Contrato nº 042/2017 firmando 

entre o Poder Público e a Concessionária BluMob. 

 



 
 

4 

 
 

Fica aberto o prazo de 15 (quinze) dias para a manifestação das partes, em assim 

o querendo, ou ainda interpor algum recuso perante o Comitê de Regulação. 

 

Publique-se no Diário Oficial dos Municípios – DOM e demais locais de costume. 

 

 

Blumenau, 31de janeiro de 2022. 

 

 

 

JORGE LUIZ STOLF 
Presidente da Diretoria Executiva 
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