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RELATÓRIO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

 

 

PROCEDIMENTO 

ADMINISTRATIVO NO. 

10/2011 

SOLICITANTE: Foz de Blumenau S.A. 

REFERÊNCIA: Contrato de Concessão para Prestação de Serviço Público de Esgotamento 

Sanitário, firmado em 26 de fevereiro de 2010 

OBJETO: Pedido de Restabelecimento de Equilíbrio Econômico-Financeiro 
 

 

 

 

 

INTERESSADOS: 
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – SAMAE; e                    

Municipalidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina 

 

 

01. PRELIMINARMENTE 

 

Referem-se os presentes autos ao Contrato de Concessão para Prestação de Serviço Público de 

Esgotamento Sanitário do Município de Blumenau/SC, firmado em 26 de fevereiro de 2010 (“Contrato de 

Concessão”), decorrente do Processo Licitatório representado pelo Edital de Concorrência de nº. 03-

004/09, publicado pelo Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto do Município de Blumenau – 

SAMAE. Sagrou-se vitorioso no certame o consórcio SANEBLU, formado pela Foz do Brasil S.A., 

Construtora Norberto Odebrecht Brasil S.A. e Engeform Construções e Comércio Ltda., vindo a constituir, 

por ocasião da lavratura do Contrato de Concessão, a Foz de Blumenau S.A., sociedade de propósito 

específico, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob 

nº. 11.609.081/0001-48. 

 

Conforme Seção IV do instrumento convocatório, posteriormente incorporada à Cláusula Sexta do 

Contrato de Concessão, é objeto da concessão: 

 

“13. Outorga da CONCESSÃO do SERVIÇO PÚBLICO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO na 

ÁREA DE CONCESSÃO, em caráter de exclusividade, obedecida a legislação vigente e as 

disposições deste EDITAL, a ser prestado pela CONCESSIONÁRIA aos USUÁRIOS que se 

localizam na ÁREA DE CONCESSÃO, no Município de Blumenau, Estado de Santa Catarina. 

“14. O SERVIÇO PÚBLICO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO compreende as atividades de 

infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequados 

dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o seu lançamento final no meio ambiente, os 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES e a realização de medição da utilização do referido serviço para 

fins de faturamento e arrecadação da quantia devida, pelos USUÁRIOS, a título de remuneração pelo 

serviço prestado. 
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“15. O SERVIÇO PÚBLICO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO objeto deste EDITAL, abrange, 

ainda, os serviços de planejamento, construção, operação e manutenção das infraestruturas e 

instalações dos sistemas físicos, operacionais e gerenciais de esgotamento sanitário, incluindo a gestão 

dos sistemas organizacionais, a comercialização dos produtos e serviços envolvidos e o atendimento 

aos USUÁRIOS.” 

 

Em 18 de novembro de 2010, as partes firmaram o Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Concessão, por 

meio do qual foram estabelecidos os critérios, parâmetros e padronizações que permitiriam ao Poder 

Concedente aferir o nível de serviço prestado pela Concessionária, conforme Anexo I – “Especificações 

de Serviço Adequado”; e Anexo II – “Padrão Técnico a ser Observado na Execução de Obras e Serviços e 

na Prestação do Serviço Público de Esgotamento Sanitário” daquele instrumento. 

 

 

02. DOS ITENS DE DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

 

Registra-se que em 14 de dezembro de 2010, a Concessionária apresentou a esta Agência pleito de 

reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Concessão. Ato contínuo, em substituição àquele, 

formulou em 2 de dezembro de 2011 novo pedido, complementado pela Carta de Consolidação, a partir do 

qual decorreram os pertinentes atos administrativos colacionados ao presente processo. Conquanto seja 

considerado, para fins da presente análise, o último Pedido de Restabelecimento de Equilíbrio Econômico-

Financeiro, registra-se que a Concessionária notificou oportunamente esta Agência a partir da constatação 

dos supostos eventos de desequilíbrio, em consonância com o que determina o item 23.5 do Contrato de 

Concessão
1
. 

 

Em seu pedido de revisão, a Concessionária expõe acerca de cinco eventos os quais teriam ensejado o 

desequilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Concessão, os quais podem ser assim sumarizados: 

 

(i) 1º. Evento – “Paralisação temporária do contrato”: por força de liminar proferida nos autos da 

Ação Civil Pública de nº. 008.10.008614-1, a execução do contrato foi paralisada por 36 dias; 

 

(ii) 2º. Evento – “Não realização de obras com recursos PAC/FUNASA”: foi descumprido o 

cronograma de obras com recursos do PAC e da FUNASA que ampliariam de 4,84% para 23,2% 

a população a ser atendida; 

 

                                                 

1
 “23.5. 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.” 
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(iii) 3º. Evento – “Óbices na migração de sistema comercial”: não foi dado acesso a todas as 

informações para migração de sistema comercial necessária à gestão comercial; 

 

(iv) 4º. Evento – “Descumprimento de exclusividade contratual”: o SAMAE desenvolveu 

atividades de atribuição exclusiva da Concessionária, tais como gestão de hidrômetros e corte de 

água; e 

 

(v) 5º. Evento – “Gastos indevidos com reparação de cavaletes”: o SAMAE solicitou a reparação 

de cavaletes sem que a Concessionária estivesse autorizada a cobrar os usuários. 

 

Desde então, em face da relevância do tema e possíveis impactos para os usuários dos serviços públicos 

contratados, as partes interessadas, SAMAE e Município de Blumenau, envidaram consideráveis esforços 

para correta compreensão de cada um dos eventos alegados, tanto no que se refere à sua legitimidade para 

ensejar pedido de reequilíbrio, quanto para dimensionar seu impacto financeiro para a Concessionária.  

 

Nesse diapasão, no curso das negociações, a Prefeitura de Blumenau e o SAMAE apresentaram proposta 

alternativa ao pleito da Concessionária alterando algumas condições contratuais e impondo obrigações 

adicionais à Concessionária, no intuito de reequilibrar o Contrato de Concessão.  

 

Abrangente materialização desta iniciativa corresponde ao documento intitulado “Estudo Técnico Relativo 

a Pleito de Reequilíbrio Econômico-Financeiro de Contrato de Concessão de Serviços Públicos de 

Esgotamento Sanitários do Município de Blumenau”, elaborado pela Fundação Getúlio Vargas (Estudo 

Técnico FGV) e colacionado aos presentes autos. Referido estudo apresentou detalhadas conclusões a 

respeito da proposta de reequilíbrio apresentada pela Prefeitura de Blumenau e pelo SAMAE. 

 

Importante notar que integra o presente relatório, como Anexo 1, correspondência complementar enviada 

pela Fundação Getúlio Vargas – FGV intitulada “Metodologia de cálculo do estudo técnico”, que detalha 

a forma de cálculo de itens apontados no Estudo Técnico FGV. Essa informação foi apensada ao processo 

por solicitação do Comitê de Regulação, em reunião do dia 16.8.2012. 

 

As conclusões preliminares do Estudo Técnico FGV foram expostas pela Fundação Getúlio Vargas em 29 

de maio de 2012, com participação da Prefeitura de Blumenau, do SAMAE, desta Agência e da própria 

Concessionária. Em seguida, a Concessionária apresentou à Agência, em 14 de junho de 2012, Carta de 

Consolidação do pleito de nº. FB-AGIR 013/2012 que consiste na “na consolidação dos impactos 

decorrentes das novas obrigações que o SAMAE e a Prefeitura de Blumenau pretendem impor à 

Concessionária, assim como dos impactos decorrentes das propostas de medidas para o reequilíbrio 

apresentadas pela FGV, combinada com os demais itens constantes do pleito original da 

Concessionária.”  
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Em 21 de junho de 2012, foi apresentada à Agência a minuta final do Estudo Técnico, em encontro que 

contou com a presença da Prefeitura de Blumenau, do SAMAE e desta Agência, tudo registrado pela Ata 

de nº. 05/2012, parte integrante do processo. Em 9 de julho, foi apresentada a versão final do Estudo 

Técnico. 

 

Por derradeiro, o SAMAE e a Concessionária, protocolizaram junto a esta Agência Ofícios de nºs. 

062/12PRES. e fb-agir 014/2012 respectivamente, com o aceite nos termos das conclusões técnicas 

decorrentes da avaliação das partes interessadas e convalidadas pelo Estudo Técnico FGV. 

 

Referidos Ofícios confirmaram a concordância das partes com relação à proposta da Prefeitura de 

Blumenau para reequilíbrio do Contrato de Concessão. Em vista do acima, este relatório analisa os pleitos 

de reequilíbrio econômico-financeiro apresentados pela Concessionária, bem como proposta de 

reequilíbrio apresentada pela Prefeitura de Blumenau e aceita pelas partes.  

 

Submete-se, assim, referida proposta a esta Agência, em exercício à competência instituída pelo seu 

Estatuto Social e Protocolo de Intenções dos Municípios integrantes. 

 

 

03. DO ACOLHIMENTO PARCIAL DOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS 

 

Nesta Seção são indicadas de maneira sucinta as razões para acolhimento ou indeferimento dos pleitos 

apresentados pela Concessionária para justificar o desequilíbrio contratual.  

 

Conforme exposto no item 2, acima, a Concessionária relatou acerca de 5 (cinco) eventos que teriam 

provocado o desequilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Concessão em referência. Passa-se a 

avaliar sobre a legitimidade de cada um deles como fato ensejador à revisão contratual pleiteada. 

 

1º. Evento – “Paralisação temporária”: por força de liminar proferida nos autos da Ação 

Civil Pública de nº. 008.10.008614-1, a execução do contrato foi paralisada por 36 dias. 

 

O primeiro evento refere-se à suspensão temporária da execução do Contrato de Concessão por conta de 

medida liminar proferida na Ação Civil Pública Cumulada com Ação por Ato de Improbidade 

Administrativa, de nº. 008.10.008614-1, perante Vara da Fazenda Pública da Comarca de Blumenau, 

proposta pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina
2
. 

                                                 

2
 Referida ação possui por objeto “a declaração de nulidade do contrato de concessão para prestação do serviço 

público de esgotamento sanitário do Município de Blumenau, celebrado no dia 26 de fevereiro de 2010, entre o 

Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto de Blumenau e a empresa Foz de Blumenau Sociedade Anônima, 

pelo prazo de 35 anos e com exclusividade, em razão das diversas nulidades ocorridas no processo de formação da 
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A partir desta decisão, por meio do Ofício SAMAE PRES. 48/2010, de 15 de junho de 2010, viu-se 

obrigada a Concessionária a paralisar imediatamente todas as suas atividades. No mesmo ato, o SAMAE 

bloqueou os acessos da Concessionária às instituições financeiras credenciadas para remessa das 

informações relativas à arrecadação pelos serviços prestados e requereu devolução de todos os bens 

reversíveis. Conforme registros constantes dos autos, a paralisação se estendeu por 36 (trinta e seis) dias. 

 

Em seu pleito de revisão, a Concessionária chamou atenção para o fato de que a suspensão do Contrato 

por força de ação judicial consistiria em evento fora do controle tanto do Poder Concedente quanto da 

própria Concessionária. De fato, não havia como qualquer das partes anteverem a propositura da ação e 

deferimento liminar, tampouco considerar esse risco na composição de preço. O evento estaria 

enquadrado, portanto, na definição de força maior contida no item 46.2, “a” do Contrato de Concessão: 

 

“46.2. Para fins do disposto no item anterior, considera-se: 

“a) Força maior: o evento humano que, por sua imprevisibilidade e/ou inevitabilidade, cria óbice 

intransponível para a CONCESSIONÁRIA na execução deste CONTRATO, consubstanciado em ato 

superveniente impeditivo de cumprimento das obrigações assumidas;” 

 

O pedido está em consonância com as normas relativas à matéria, com destaque para o artigo 65, “d”, da 

Lei de nº. 8.666, de 21 de junho de 1993
3
, que prevê expressamente a possibilidade de alteração contratual 

para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro na hipótese de sobrevirem, dentre outras, hipóteses 

de força maior. 

 

Em relação aos custos adicionais e frustrações de receitas mencionadas pela Concessionária, no entanto, 

há que se registrar ressalvas. Os custos incorridos com “mobilização de pessoal” e “despesas de 

manutenção de instalações e equipamentos” não possuem relação de nexo causal com o evento em análise. 

Vale dizer que se o contrato não tivesse sido suspenso, ainda assim a Concessionária teria incorrido em 

tais custos. Da mesma forma, não cabe ao Poder concedente reembolsar a Concessionária por despesas 

incorridas com a contratação de advogados e assessores legais. Trata-se de risco exclusivamente atribuído 

à Concessionária que deve, a seu exclusivo critério, selecionar seus advogados e negociar com eles os 

valores dos seus honorários. 

                                                                                                                                                              

concessão do serviço”. Conforme informações obtidas em 1º de julho de 2012 no site do Tribunal de Justiça de Santa 

Catarina, desde 10 de fevereiro de 2012 os autos da ação estão conclusos, para que seja proferida a sentença. 

3
 “Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos: 

(...) d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a 

retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção 

do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis 

porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de 

força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.” 
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Por outro lado, cabe ao Poder Concedente assegurar que as receitas originalmente previstas na execução 

regular do Contrato de Concessão sejam auferidas, inclusive porque tais receitas já eram previstas para 

cobrir os custos operacionais indicados. Deverá ser indenizado, portanto, única e exclusivamente o valor 

equivalente à frustração de receitas da Concessionária durante o período de suspensão do contrato. 

 

Conclusão parcial 3, (i): pelo exposto, e considerados também informações e estudos colacionados, 

conclui-se que o evento “paralisação temporária” se caracteriza como imprevisível e causador de 

desequilíbrio na relação econômico-financeira entre as partes. Assim, esta Diretoria Administrativa 

recomenda seu reconhecimento para fins de revisão do Contrato de Concessão, mas somente no que diz 

respeito à frustração de receitas decorrentes da paralização do Contrato de Concessão. Despesas com 

mobilização de pessoal e custos com advogados não devem ser considerados para fins do cálculo da 

indenização para reequilibrar o Contrato de Concessão. 

 

(ii) 2º. Evento – “Não realização de obras com recursos PAC/FUNASA”: foi descumprido 

o cronograma de obras que ampliariam de 4,84% para 23,2% a população a ser atendida. 

 

O segundo evento refere-se a atrasos no cronograma de obras de infraestrutura sanitária de atribuição do 

SAMAE, que englobam a construção de duas estações de tratamento de esgoto, ETE Garcia e ETE 

Fortaleza, 139.922 metros de redes coletoras e de recalque, 24 estações elevatórias e 7.623 ligações 

domiciliares, as quais teriam condição de ampliar o percentual da população do Município de Blumenau a 

ser atendida pela Concessionária, de 4,84% para 23,2%. 

 

Destaca-se, por oportuno, que o Poder Concedente efetivamente assumiu responsabilidade quanto à 

realização das obras em referência, conforme se depreende do processo licitatório e do próprio Contrato de 

Concessão. Inclusive, o próprio Plano Municipal de Saneamento, aprovado pelo Decreto Municipal de nº. 

8.907, de 16 de abril de 2009, consignou o mesmo percentual de 23,2% da população a ser atendida, com 

base nas obras a serem desenvolvidas pelo SAMAE
4
. 

 

Consta que a causa principal do atraso do cronograma teria sido a falta de liberação de recursos federais 

do Programa de Aceleração do Desenvolvimento (PAC).  

 

                                                 

4
 “2.7.2. O SAMAE dispõe de um projeto de engenharia elaborado pela empresa LART, datado de fevereiro de 2002, 

em que a universalização das obras totais de esgotamento sanitário estava orçada em R$ 211.800.000,00. 

Atualizando este montante para janeiro de 2009, segundo o Índice Nacional da Construção Civil – INCC, da FGV, 

que acusou um acréscimo de 91 % no período, estima-se que seriam hoje necessários os investimentos de R$ 

404.538.000,00. (¶) Considerando as obras atuais do SAMAE, com recursos próprios, do PAC e da UNASA, cerca 

de 23,2% da população estará atendida. Portanto, as necessidades de investimentos novos será de 76,8% x R$ 

404.538.000,00 = R$ 310.685.180,00.” 
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Na medida em que, conforme se depreende das informações colacionadas aos autos (inclusive com 

reconhecimento expresso da Prefeitura de Blumenau) acerca da não liberação dos recursos, o evento 

estaria fora do controle tanto do Poder Concedente quanto da Concessionária, devendo ser enquadrado 

como força maior. Assim, tal qual a hipótese anterior, o pedido está em consonância com as normas 

relativas à matéria, com destaque para o artigo 65, “d”, da Lei de nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, que 

prevê expressamente a possibilidade de alteração contratual para manutenção do equilíbrio econômico-

financeiro na hipótese de sobrevirem, dentre outras, hipóteses de força maior; bem como do próprio 

Contrato de Concessão, conforme itens 20.1 e 20.2. 

 

Conclusão parcial 3, (ii): pelo exposto, e consideradas também informações e estudos colacionados, 

conclui-se que o evento “não realização de obras com recursos PAC/FUNASA” se caracteriza como 

imprevisível e causador de desequilíbrio expressivo na relação econômico-financeira entre as partes. 

Assim, esta Diretoria Administrativa recomenda seu reconhecimento para fins de revisão do Contrato de 

Concessão. 

 

3º. Evento – “Óbices na migração de sistema comercial”: não foi dado acesso a todas as 

informações para migração de sistema comercial necessária à gestão comercial. 

 

O terceiro evento refere-se às dificuldades na migração dos dados constantes do sistema do SAMAE 

(denominado “H2O”). Aduz a Concessionária, ademais, que o SAMAE deveria colocar à sua disposição 

“toda a estrutura física da sua área comercial, inclusive quadro de servidores”. Apresentou 

correspondência por meio da qual levou a conhecimento do órgão referidos pleitos. Ainda segundo a 

Concessionária, somente a partir de 09 de junho de 2010 que o SAMAE teria adotado as seguintes 

providências: 

 

“(a) disponibilizou acesso irrestrito ao sistema H2O e Reading através do perfil administrador para 

administração geral do sistema e transposição para sistema próprio; 

“(b) disponibilizou senhas bancárias de acesso às instituições financeiras credenciadas para remessa de 

informações referentes à arrecadação das faturas dos serviços; 

“(c) limitou o acesso dos servidores do SAMAE ao sistema H2O e Reading, mantendo, apenas, acesso 

a consultas e relatórios; e 

“(d) assegurou acesso, por meio de uma servidora do SAMAE, ao sistema no perfil 

SAC/Coordenação/Gerência até concluir a análise e resposta aos requerimentos interpostos pelos 

clientes referentes à calamidade de 2008, aos problemas de abastecimento de água ocorridos entre 

janeiro e março de 2010 e para apropriações de crédito referentes ao Decreto nº 9147/2010.” 

 

Por fim, conclui a Concessionária que mesmo aquelas providências não teriam sido suficientes para a 

completa migração do sistema. Prosseguiram as partes, conjuntamente, trabalhando no intuito de integrar 

todas as informações ao sistema comercial a ser gerido pela Concessionária. Pretendeu demonstrar a 
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Concessionária, pelos eventos narrados, que a falta de “suporte adequado” por parte da autarquia teria 

dado causa a custos imprevistos com prestadores de serviços de tecnologia da informação. 

 

Há que se notar, no entanto, conforme bem assinalado pelo Estudo Técnico FGV, que o Edital de 

Licitação e o Contrato de Concessão não convencionaram qualquer procedimento para migração dos 

sistemas, tampouco imputaram ao SAMAE as responsabilidades atribuídas pela Concessionária. Por outro 

lado, o Contrato de Concessão foi explícito ao adjudicar à Concessionária a responsabilidade pela “gestão 

dos sistemas operacionais”
5
, sem qualquer ressalva quanto à migração de dados. 

 

Conclusão parcial 3, (iii): pelo exposto, e considerados também informações e estudos colacionados, 

conclui-se que o evento “óbices na migração de sistema comercial” não preenche os requisitos necessários 

para fundamentar pleito de restabelecimento da relação econômico-financeira entre as partes. Assim, esta 

Diretoria Administrativa não recomenda seu reconhecimento para fins de revisão do Contrato de 

Concessão. 

 

4º. Evento – “Descumprimento de exclusividade contratual”: o SAMAE desenvolveu 

atividades de atribuição exclusiva da Concessionária, tais como gestão de hidrômetros e corte 

de água. 

 

O quarto evento refere-se a suposto descumprimento de exclusividade pelo SAMAE, na medida em que 

estaria promovendo, à revelia da Concessionária, serviços de troca de hidrômetro, corte e religação de 

água. Referidos serviços acessórios, por sua vez, seriam de competência exclusiva da Concessionária, nos 

termos do Contrato de Concessão. 

 

De fato, essas medidas se mostram em desconformidade com o Contrato de Concessão e com o próprio 

conceito de concessão de serviços públicos. Isto porque ao concessionário é assegurado o monopólio na 

prestação dos serviços concedidos. Ao Poder Concedente é vedado realizar atividades atribuídas ao 

concessionário, sem sua anuência, pois isso impacta na programação de atividades do concessionário 

podendo gerar custos adicionais imprevistos.  

 

Destaca-se, no entanto, que os prejuízos alegados pela concessionária não foram comprovados, nem 

tampouco mensurados.  

 

                                                 

5
 “6.3. O SERVIÇO PÚBLICO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO objeto deste CONTRATO abrange, ainda, os 

serviços de planejamento, construção, operação e manutenção das infraestruturas e instalações dos sistemas físicos, 

operacionais e gerenciais de esgotamento sanitário, incluindo a gestão dos sistemas organizacionais, a gestão 

comercial e a prestação de SERVIÇOS COMPLEMENTARES, conforme Anexo II deste CONTRATO, incluindo-se 

a comercialização dos produtos e serviços envolvidos e o atendimento aos usuários.” (g.n.) 
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Conclusão parcial 3, (iv): pelo exposto, e considerados também informações e estudos colacionados, 

conclui-se que o evento “descumprimento de exclusividade contratual” tem potencial para gerar 

desequilíbrio contratual, mas no presente caso, por ausência de mensuração e comprovação esta Diretoria 

Administrativa não recomenda seu reconhecimento para fins de revisão do Contrato de Concessão. É 

fundamental, porém, que o Poder Concedente cesse qualquer procedimento que configure 

descumprimento de exclusividade contratual.  

 

5º. Evento – “Gastos indevidos com reparação de cavaletes”: o SAMAE solicitou a 

reparação de cavaletes sem que a Concessionária estivesse autorizada a cobrar os usuários. 

 

O quinto evento refere-se a consequências de requerimentos do SAMAE à Concessionária para 

manutenção de cavaletes, infraestrutura integrante do sistema de abastecimento de água de diversos 

munícipes. Conforme fundamentação da Concessionária, referidos serviços não poderiam ser tarifados, 

exceto se os usuários requeressem a manutenção ou motivassem, por ato culposo, a reparação do 

equipamento. 

 

Em que pesem as alegações da Concessionária, verifica-se que o Contrato de Concessão não dispôs acerca 

da possibilidade de a Concessionária não cobrar os usuários pela troca do cavalete, caso fique comprovado 

que o usuário não contribuiu com o dano ao referido cavalete. A Concessionária deve assim cobrar os 

usuários diretamente pela manutenção dos cavaletes, nos termos do regulamento da prestação de serviços 

da concessão, não sendo esses gastos de responsabilidade do SAMAE.  

 

É evidente, porém, o risco de os usuários questionarem referida cobrança, com base no argumento de que 

não poderiam ser cobrados por um dano que não causaram aos cavaletes. Assim, caso a Concessionária 

venha a enfrentar dificuldades na cobrança desses serviços caberá ao Poder Concedente indenizar a 

Concessionária por eventuais perdas e prejuízos que venha a sofrer nesse sentido.  

 

Conclusão parcial 3, (v): pelo exposto, e considerados também informações e estudos colacionados, 

conclui-se que o evento “gastos indevidos com reparação de cavaletes” não preenche os requisitos 

necessários para fundamentar pleito de restabelecimento da relação econômico-financeira entre as partes. 

Entretanto, recomendamos 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.  

 

04. DO IMPACTO FINANCEIRO-ECONÔMICO DOS EVENTOS RECONHECIDOS 

 

Há que se registrar o efetivo impacto financeiro-econômico causado pelos eventos de desequilíbrio 

reconhecidos, conforme item 3, acima, no Contrato de Concessão. 
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Conforme exposto, tem-se que foram reconhecidos os eventos (i) “paralisação temporária”, ou seja, 

paralisação da execução do contrato por 36 dias, por força de liminar proferida nos autos da Civil Pública 

de nº. 008.10.008614-1 (em parte); e (ii) “não realização de obras com recursos PAC/FUNASA”, ou seja, 

descumprido o cronograma de obras que ampliariam de 4,84% para 23,2% a população a ser atendida com 

serviços de esgotamento sanitário. 

 

Em especial, o segundo evento reconhecido gerou impacto considerável em relação ao Contrato de 

Concessão, com frustração de receitas relacionadas ao atendimento de 23,2% da população do Município 

de Blumenau, perfazendo-se apenas àquelas relacionadas a 4,84%. Conforme consta da documentação 

colacionada aos autos, apenas este evento produziu três desdobramentos principais, quais sejam: 

a) Frustração de receitas pela não arrecadação da receita nas áreas de responsabilidade do Poder 

Concedente que, de acordo com o Edital de Licitação, seriam entregues à Concessionária no 

primeiro ano de concessão; 

b) Investimentos adicionais nas Estações de Tratamento de Esgoto Garcia e Fortaleza; e 

c) Redução da capacidade de investimento da Concessionária. 

 

A remuneração prevista no Contrato de Concessão, conforme Edital e Proposta Comercial, se baseava na 

multiplicação de uma tarifa referencial, composta de tarifas médias aplicadas a cada categoria de usuário, 

multiplicado por um volume médio de água faturado, em metros cúbicos (m
3
), considerando um 

determinado nível de atendimento de tratamento de esgotamento sanitário. Ou seja, somente poderia ser 

considerado o faturamento de volume de água correspondente ao percentual da população efetivamente 

atendida pelo tratamento de esgotamento sanitário. 

 

Assim, o percentual de atendimento da população pelos serviços de esgotamento sanitário consistia em um 

índice fundamental para estipulação do equilíbrio econômico-financeiro. Tanto que no “Quadro A – 

Crescimento Populacional e Nível de Atendimento” constante da Proposta Comercial da Concessionária 

foi considerado que no primeiro ano da concessão o nível de atendimento dos serviços de esgotamento 

sanitário seria de 23,2%, bem como que as metas de cobertura dos serviços seriam integralmente 

cumpridas no exercício de 2016. 

 

Era previsto, portanto, conforme restou bem consignado no processo licitatório, que o nível de 

atendimento inicial, de 4,84%, seria ampliado para 23,2%, sendo que, para isso, o Poder Concedente 

deveria cumprir o cronograma de obras previstos, sobretudo com utilização de recursos federais do 

Programa de Aceleração do Desenvolvimento (PAC) e da FUNASA. O atraso em relação ao cronograma, 

portanto, frustrou consideravelmente as receitas da Concessionária; a título exemplificativo, no primeiro 

ano da concessão, para efeitos do equilíbrio econômico-financeiro, as receitas foram de apenas R$ 1,9 

milhão, ao invés de R$10,6 milhões previstos. 
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A Concessionária precisou, ainda, incorrer em custos adicionais nas estações de tratamento de esgoto 

Garcia e Fortaleza, tais como na construção de módulos de pré-tratamento, licenciamento ambiental e 

terraplanagem, não previstos em sua proposta comercial. Suportando, portanto, “redução de receitas” e 

“aumento de despesas”, sua capacidade de investimentos foi comprometida, de modo que o nível de 

atendimento, com base em obras de sua responsabilidade, também tende a crescer em ritmo inferior àquele 

anteriormente previsto. 

 

Com relação ao comprometimento da capacidade de investimento da Concessionária, o Estudo Técnico 

FGV apresentou de maneira minuciosa como a frustração de receitas inicialmente previstas impacta de 

forma substancial na capacidade de investimento da Concessionária. 

 

O não reestabelecimento das condições econômico-financeiras poderá levar a concessão a uma situação 

crítica de incapacidade de investimentos por parte da Concessionária, que por sua vez também implica em 

frustração de receitas, gerando um ciclo vicioso que, no limite, poderá colocar em risco a continuidade da 

prestação dos serviços públicos de esgotamento sanitário.  

 

Em vista do acima, a análise da documentação apresentada comprova a urgência de reequilibrar o 

Contrato de Concessão, conforme proposta validada por cada uma das partes, mais adiante analisada.  

 

 

05. DO MODELO ECONÔMICO-FINANCEIRO E DO FATOR DE REEQUILÍBRIO 

 

Antes, porém, de se analisar a proposta de reequilíbrio apresentada pelas partes é fundamental mencionar 

que o modelo econômico da Concessão foi o de “fluxo de caixa descontado”.  

 

Vale notar que em um Contrato de Concessão, cujo modelo econômico-financeiro é o de “fluxo de caixa 

descontado” a manutenção da TIR significa que a rentabilidade do projeto esperada pela Concessionária 

será garantida durante a sua vigência. Por isso, a TIR é utilizada como parâmetro em diversos setores, 

sobretudo em se tratando de concessões que impliquem em grandes obras de infraestrutura, como se dá, 

além do saneamento básico, com a concessão de rodovias; neste sentido se posiciona a doutrina
6
. 

                                                 

6
 “Justificável a utilização da TIR como parâmetro para aferição do equilíbrio econômico-financeiro ou para 

reequilibrar contratos de concessão de serviços públicos desequilibrados. Dessa forma, nos contratos em que tal 

parâmetro é utilizado, como concessão de rodovias federais, quando o equilíbrio econômico-financeiro é rompido – 

por exemplo, devido ao acréscimo de investimentos não previstos, inicialmente no programa de investimentos da 

concessionária – há uma alteração da TIR em seu fluxo de caixa. Recalcular o fluxo, variando algum parâmetro 

eleito, a fim de retornar-se à TIR inicialmente fixada à época da licitação significa reequilibrar econômico-

financeiramente a concessão”. VASCONCELOS, Adalberto Santos de. “O Equilíbrio Econômico-Financeiro nas 

Concessões de Rodovias Federais no Brasil”. Extraído do Estudo Técnico Relativo a Pleito de Reequilíbrio 

Econômico-Financeiro de Contrato de Concessão de Serviços Públicos de Esgotamento Sanitários do Município de 

Blumenau, elaborado pela Fundação Getúlio Vargas e colacionado aos autos, PP. 22-23. 
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O Tribunal de Contas da União, por sua vez, também já se pronunciou favoravelmente acerca da 

adequação da TIR para recompor o equilíbrio econômico-financeiro nos contratos de concessão. É o que 

se depreende do excerto abaixo
7
: 

 

“O fluxo de caixa é o instrumento que permite, a qualquer instante, verificar se a taxa interna de 

retorno original está sendo mantida. Cabe ressaltar que a Taxa Interna de Retorno – TIR é extraída 

diretamente da proposta vencedora da licitante e expressa a rentabilidade que o investidor espera do 

empreendimento. Em termos matemáticos, a TIR é a taxa de juros que reduz a zero o valor presente 

líquido do fluxo de caixa, ou seja, a taxa que iguala o fluxo de entradas de caixa com as saídas, num 

dado momento. Assim, pode-se dizer que a manutenção da taxa interna de retorno é garantia tanto do 

Poder Público, quanto da concessionária, e sua manutenção dá ensejo à revisão contratual, na forma 

prevista na lei e no contrato”. 

 

Tem-se que a Taxa Interna de Retorno do Contrato de Concessão em referência é de 10,54%, valor 

extraído da proposta comercial apresentada pela Concessionária e vencedora do processo licitatório. Por se 

tratar de uma referência objetiva do compromisso que as partes contratantes reciprocamente firmaram 

(denominado momento de equilíbrio do contrato), este é o parâmetro a ser utilizado para balizar eventuais 

revisões do Contrato, notadamente em hipóteses tais como de restabelecimento do seu equilíbrio 

econômico-financeiro. Assim, as medidas de reequilíbrio devem assegurar a recomposição da TIR do 

projeto para 10,54%. 

 

 

06. DA VALIDAÇÃO DA PROPOSTA PARA REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

 

Antes de se adentrar na avaliação da proposta para reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato de 

Concessão, considera-se oportuno tecer algumas considerações acerca da sua finalidade, como medida de 

assegurar estrita consonância entre as providências relacionadas e o bem público ora tutelado. 

 

Como é notória, a viabilidade econômica de um determinado serviço público em regime de concessão é 

essencial para atrair empreendedores capazes de performar seu objeto. Nesse contexto, a função do 

processo licitatório é determinar quem oferece condição mais competitiva para a administração pública, 

mediante eficiente utilização dos recursos vinculados a cada projeto, com destaque para as receitas 

tarifárias. Para a Concessionária vitoriosa do certame, consequentemente, a proposta comercial reflete 

com precisão o retorno essencial para fazer frente aos investimentos necessários, à execução dos serviços 

licitados e à margem de lucro do empreendimento. 

 

                                                 

7
 TCU – PLENÁRIO. Min. Rel. Walton Alencar Ribeiro. Acórdão nº. 393/2002. 
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A viabilidade econômica, portanto, se traduz em uma condição de equilíbrio entre direitos e obrigações 

entre Poder Concedente e Concessionária, a qual por força do processo licitatório, há que se presumir 

razoável e competitiva. A alteração desfavorável de fatores relacionados ao objeto do contrato que seja 

imprevisível e independente da vontade da Concessionária converte-se em encargo indevido, que vem 

desestabilizar os planos de investimento e de execução dos serviços públicos, além de comprometer a 

saúde financeira da Concessionária. Afinal, a transferência de cada obrigação pública para iniciativa 

privada se dá mediante garantia de adequada remuneração, que justifique para o empreendedor a alocação 

de tais investimentos. 

 

Nesse contexto, concluído o certame e a partir da celebração contratual, a viabilidade do projeto, já 

materializada pelo equilíbrio econômico-financeiro estabelecido na proposta vencedora e no Contrato de 

Concessão, não diminui sua importância, mas sim permanece como condição essencial para pleno 

cumprimento do seu objeto pela Concessionária. Afinal, a redução imprevista dos recursos disponíveis 

necessariamente afeta a capacidade de suportar as obrigações assumidas – o que, no caso concreto, 

significaria atrasar ou deixar de promover importantes obras de infraestrutura e instalações operacionais 

de coleta, transporte, tratamento e disposição final de esgoto sanitário, com prejuízo direto no atendimento 

aos usuários. 

 

Os princípios modernos da Administração Pública reconhecem que o desequilíbrio em desfavor da 

Concessionária afetaria, em última instância, os próprios usuários do bem público tutelado pelo objeto da 

concessão. Não apenas para resguardar os direitos do particular, portanto, que o ordenamento jurídico 

brasileiro legitimou e regulou acerca dos mecanismos para o restabelecimento do equilíbrio econômico-

financeiro.  

 

Pois bem, conforme relatado nos itens anteriores, em face da relevância do tema e dos possíveis impactos 

para os usuários dos serviços públicos contratados, houve coordenação entre as partes interessadas e a 

Concessionária para formular proposta apta a restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro contratual. 

Referida proposta difere do pleito inicial apresentado pela Concessionária. Entretanto, considerando que a 

Concessionária se manifestou formalmente favorável a respeito dessa proposta, esta Agência analisará 

referida proposta consensual, adotando-a como aceita e validada pelas partes, incluindo a Concessionária. 

 

Após todos os estudos e avaliações produzidos, foram propostas as seguintes medidas: 

 

(i) revisão de tarifas por meio do aumento de 12% (doze por cento) e inclusão de uma faixa de 

consumo adicional na “categoria pública” de consumidores que consomem de 500m3 a 9.999m3 

constante da estrutura tarifária dos serviços de esgotamento sanitário; 

(ii) pagamento pelo Poder Concedente, a título de compensação financeira para reequilibrar econômica 

e financeiramente o contrato, 15 (quinze) parcelas fixas e mensais de R$ 815.000,00 (oitocentos e 

quinze mil reais), sendo a primeira com vencimento em 30 de outubro de 2012; e 165 (cento e sessenta 

e cinco) parcelas fixas e mensais de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), sendo a primeira com 
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vencimento em 31 de janeiro de 2014, conforme cronograma que deverá estar anexo à minuta do 

Segundo Aditivo ao Contrato de Concessão; 

(iii) consideração de saldo remanescente de indenização de ativos em R$ 9.355.876,18 (nove milhões 

trezentos e cinqüenta e cinco mil e oitocentos e setenta e seis reais e dezoito centavos))
8
, dos quais o 

Poder Concedente dará quitação no valor de R$5.755.876,18 (cinco milhões e setecentos e cinqüenta e 

cinco mil e oitocentos e setenta e seis reais e dezoito centavos), por meio de compensação com parte 

do valor devido à Concessionária a título de indenização, sendo que o saldo remanescente será de R$ 

3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais) e a forma de pagamento será pactuada entre as partes 

no Segundo Termo Aditivo; 

(iv) substituição de encargos da Concessionária, que ficará obrigada a executar até o final do mês de 

maio de 2015 as obras na área inicialmente de responsabilidade do Poder Concedente, objeto do 

Contrato de Repasse nº. 0218.134-11/2007 firmado entre o Município de Blumenau e a Caixa 

Econômica Federal, que seriam financiadas com recursos do PAC – Programa de Aceleração do 

Crescimento, conforme detalhamento o qual deverá ser inserido na minuta do Segundo Aditivo ao 

Contrato de Concessão; 

(v) substituição dos encargos do Poder Concedente, que ficará obrigado a realizar, até o final do mês 

de maio de 2020, as obras inicialmente de responsabilidade da Concessionária, conforme detalhamento 

a constar da minuta do Segundo Aditivo ao Contrato de Concessão; 

 

(vi) novo cronograma das obras financiadas com recursos da FUNASA, objetos dos Convênios 

2.331/2005 (“José Reuter”) e 2.332/2005 (“Itopavazinha I”), as quais serão concluídas pelo Poder 

Concedente até o final do mês de maio de 2020; 

(vii) adoção do cronograma de obras proposto pelas partes e determinação do ano 21 da concessão 

como prazo para atendimento das metas de cobertura dos serviços, que deve ser parte integrante do 

Segundo Aditivo ao Contrato de Concessão; 

(viii) autorização expressa pelo Poder Concedente à Concessionária para cobrança pelos serviços de 

substituição de cavaletes; 

(ix) troca de 50 mil hidrômetros pela Concessionária, dentro de 3 (três) anos a contar da entrada em 

vigor do Segundo Aditivo ao Contrato de Concessão; e 

(xi) implantação de programa de incentivo de conexão à rede pública de esgotos aos usuários que estão 

inseridos no Programa de Tarifa Social pela Concessionária, oferecendo a esses usuários a 

possibilidade de aquisição de um conjunto de materiais necessários à ligação à rede de esgotos (“kit 

ligação”), por meio do parcelamento, em até 18 (dezoito) meses, do valor relativo à aquisição do 

material, conforme detalhamento constante da minuta do Segundo Aditivo ao Contrato de Concessão. 

 

Nesse contexto, não se identifica qualquer óbice à aplicação coordenada das medidas propostas pelas 

partes interessadas, as quais visam, em última análise, não apenas o equilíbrio econômico-financeiro do 

                                                 

8
 Todos os valores os valores foram atualizados até Julho de 2012, com base no IPCA. 
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Contrato de Concessão, mas também readequar o plano de execução dos serviços públicos contratados. 

Atua o Poder Concedente, deste modo, em consonância com o seu poder discricionário, podendo optar por 

uma dentre várias soluções possíveis –  todas, entretanto, válidas no ordenamento jurídico brasileiro. 

Trata-se de faculdade, pois, que a lei confere aos órgãos públicos para a prática de atos administrativos, 

com determinada margem para escolha de acordo com os seus critérios de conveniência e de 

oportunidade. 

 

Por todo exposto, no exercício das competências desta Diretoria Administrativa, serve a presente para 

recomendar ao Comitê de Regulação desta Agência a aprovação integral da proposta de reequilíbrio 

econômico-financeiro apresentada pelas partes no âmbito do presente processo. 

 

Considerando os eventos de desequilíbrio econômico-financeiro, suas efetivas extensões e as medidas 

corretivas acima indicadas conclui-se que o valor total de indenização devido pelo Poder Concedente à 

Concessionária atualizado para o mês de julho de 2012 corresponde a R$ 138.164.564,14 (cento e trinta e 

oito milhões cento e sessenta e quatro mil quinhentos e sessenta e quatro reais e catorze centavos), 

conforme Quadro 1 abaixo: 

 

 

Quadro 1 – Itens de desequilíbrio 

 

Itens de Desequilíbrio

Montante para 

reequilíbrio

jun/2009

Impacto na TIR
Total do 

Impacto

Montante para 

reequilíbrio

jul/2012

1. Não realização das obras sob responsabilidade Concedente (PAC/FUNASA) 112.407               3,67% 96,28% 130.774               

1.1 Frustração receita - PAC/FUNASA/AREA Concedente 58.474              2,00% 52,40% 68.029             

1.2 Frustração receita - novo cronograma de investimentos 46.002              1,49% 38,96% 53.519             

1.3 Investimentos Adicionais - ETEs 7.931                0,19% 4,92% 9.226                

2. Substituição 50.000 de Hidrômetros 5.986                    0,13% 3,50% 6.965                    

3. Suspensão da execução do Contrato 366                        0,01% 0,23% 426                       

TOTAL 118.760               3,82% 100,00% 138.165                

 

Os valores acima identificados deverão ser atualizados pelo IPCA na data de assinatura do Aditivo 

formalizando a revisão do Contrato de Concessão.  

 

O Quadro 2 abaixo lista as medidas para reequilibrar o contrato econômica e financeiramente. 
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Quadro 2 – Forma de reequilíbrio 

 

Alternativas para Reequlíbrio

Montante para 

reequilíbrio

jun/2009

Impacto na TIR

Montante para 

reequilíbrio

jul/2012

Pagamento de indenização mensal set/12 a ago/27 65.376               2,13% 76.058                 

Referente a frustração de receita até jun/12 set/12 a nov/17 31.169               36.262                 

Referente a frustração de receita de jul/12 a mai/20 dez/17 a ago/27 34.207               39.796                 

Aumento de 12% na tarifa de esgoto set/12 46.099               1,50% 53.632                 

Quitação parcial da outorga devida (R$ 4,4 milhões) set/12 5.299                  0,12% 6.165                    

Recomposição faixas de consumo set/12 1.986                  0,06% 2.311                    

Total 118.760             3,82% 138.165                

 

É importante notar que os valores constantes dos Quadros 1 e 2 acima, foram objeto de validação pelo 

Estudo Técnico da FGV (aceito pelas partes) e a metodologia de cálculo desses valores consta do Anexo 1 

do presente relatório. 

 

No que diz respeito, especificamente às medidas para reequilibrar o Contrato de Concessão, é importante 

ressaltar o quanto segue: 

 

a) Investimentos: esta Agência, na qualidade de órgão regulador independente, reconhece que o 

novo cronograma de investimento e atingimento de metas de cobertura foi negociado e validado 

pelas partes e atende aos interesses do Município de Blumenau, motivo pelo qual recomenda e 

valida sua adoção. 

 

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: esta Diretoria aprova, desde já, a revisão tarifária em 12% (doze por cento), 

respeitados os trâmites legais aplicáveis.  

 

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

os serviços de esgotamento sanitário que passa a ser a seguinte, respeitados os trâmites legais 

aplicáveis:  
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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 

Industrial 

Lig. Temporária. 

 0 a 10 m³ 3,297 

 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, esta Diretoria Administrativa recomenda 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. 
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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. 

 

Remetam-se os presentes autos para análise e parecer do Departamento Jurídico e, ato contínuo, para 

análise e deliberação do Comitê de Regulação. 

 

 

Blumenau (SC), em 17 de agosto de 2012. 

 

 

 

 

 

VANESSA FERNANDA SCHMITT 

Diretora Administrativa da AGIR 

(Diretora Geral Interina – Decreto nº. 003/2011) 


