
 

 

AGÊNCIA INTERMUNICIPAL DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE 

SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ 

 

 
(pág. 1 de 5) 

Rua Alberto Stein, 466, Bairro Velha, Blumenau, Santa Catarina, CEP: 89036-200 

 

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 

 

Autos remetidos ao Comitê de Regulação da AGIR 

Distribuído à Relatora Sra. Sheila Mafra Ghoddsi 

 

 

Relatório: 

 

1. Em 20.8.2012 foi recebido Relatório de Reequilíbrio Econômico-Financeiro elaborado 

pela Diretoria Administrativa da AGIR e com Parecer de 20.8.2012 da Consultoria Jurídica, 

remetidos a este Comitê de Regulação da AGIR na forma determinada pelo seu Estatuto 

Social. Foram, ainda, encaminhados o pleito de reequilíbrio econômico-financeiro da 

Concessionária, Estudo Técnico elaborado pela Fundação Getúlio Vargas, tendo sido 

disponibilizado todo o processo para consulta e análise. 

 

2. Trata-se de pedido de restabelecimento de equilíbrio econômico financeiro da Foz de 

Blumenau S.A., referente a Contrato de Concessão para Prestação do 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.  

 

3. A Concessionária, o SAMAE e a Prefeitura de Blumenau promoveram diversas 

diligências e envidaram esforços para chegar a uma proposta consensual de medidas aptas a 

restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro pleiteado, a qual foi ultimada e acordada pelas 

partes, conforme consta dos autos do presente Procedimento.  
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4. Destaca-se, conforme consta dos autos, que houve a contratação da Fundação Getúlio 

Vargas – FGV para apuração do efetivo impacto dos eventos narrados em relação ao Contrato 

de Concessão. Em 21 de junho de 2012, foi apresentada a esta agência minuta final do Estudo 

Técnico da Fundação Getúlio Vargas, em conjunto com a SAMAE e a Prefeitura de 

Blumenau, conforme consignado na Ata de nº. 05/2012 e, em 9 de julho, fora apresentada sua 

versão definitiva. 

 

5. Em 16.8.2012 referida Fundação apresentou ao Comitê de Regulação as conclusões do 

estudo, esclarecendo dúvidas dos membros presentes.  

 

6. Em apertada síntese, conforme se extrai do Estudo Técnico da Fundação Getúlio 

Vargas, o qual embasou o Relatório da Diretoria Administrativa desta Agência, foram 

alegados pela Concessionária os seguintes eventos ensejadores do desequilíbrio econômico-

financeiro do Contrato de Concessão, quais sejam: 

(i) 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) 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; 

(iii) Óbices na migração de sistema comercial: não foi dado acesso a todas as informações 

para migração de sistema comercial necessária à gestão comercial; 

(iv) Descumprimento de exclusividade contratual: o SAMAE desenvolveu atividades de 

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

(v) Gastos indevidos com reparação de cavaletes: o SAMAE solicitou a reparação de 

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

 

7. Alinhamo-nos às conclusões do Estudo Técnico da FGV, o qual embasou a decisão da 

Diretoria Administrativa da AGIR e o competente parecer jurídico. Segundo consta em seu 

relatório, houve suspensão temporária de 36 dias na execução do Contrato de Concessão por 

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

Destacamos, ainda, a recomendação desta Diretoria, no sentido de que somente a frustração 

de receitas decorrentes da paralisação seja considerada para fins do cálculo de indenização, 

excluídas despesas com mobilização de pessoal e custos com advogados, conforme 

originalmente pleiteado pela Concessionária. 

 

8. Houve, ainda, atrasos no cronograma de obras de infraestrutura sanitária de atribuição 

do SAMAE, as quais teriam condições de ampliar o percentual da população do Município de 

Blumenau a ser atendida pela Concessionária, de 4,84% para 23,2%. Referido atraso gera, 

portanto, direito de restabelecimento do equilíbrio do Contrato de Concessão.  

 

9. Concordamos com o posicionamento da Diretoria Administrativa da AGIR, embasado 

pelo Estudo Técnico da Fundação Getúlio Vargas e pelo parecer jurídico da Consultoria 

Jurídica da AGIR de que os demais eventos alegados pela Concessionária não devem ser 

aceitos como eventos passíveis de assegurar o reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato 

de Concessão.  

 

10. Ciente da situação de desequilíbrio em que se encontra o contrato, as partes 

interessadas - Concessionária, Poder Concedente e Prefeitura de Blumenau - formularam e 

anuíram com proposta apta a restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro. Nesse sentido, 

ratificamos o parecer da Diretoria Administrativa, embasado no Estudo Técnico da FGV e no 

parecer jurídico da Consultoria Jurídica, no sentido de acatar as seguintes medidas de 

reequilíbrio:  

 

(i) 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; 
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(ii) 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; 

 

(iii) 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, conforme 

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

 

(iv) 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, conforme 

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

 

(v) definição no Segundo Aditivo ao Contrato de Concessão e demais instrumentos legais pertinentes 

de um procedimento adequado para equacionar eventuais dúvidas e litígios associados à cobrança dos 

usuários pela manutenção dos cavaletes; 

 

(vi) 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, conforme cronograma a ser 

detalhado no Segundo Aditivo ao Contrato de Concessão; e 

 

(vii) 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. Além disso, recomenda-se que as partes 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”. 

 

11. Ratificamos assim as conclusões da Diretoria Administrativa, embasada no Parecer 

Técnico da Fundação Getúlio Vargas e no parecer jurídico da Consultoria Jurídica de que o 

valor total para reequilíbrio 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), 

atualizado para Julho de 2012. Nesse sentido, concordamos com o acatamento das medidas 

propostas para assegurar o reequilíbrio contratual, quais sejam:  
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(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, sempre 

respeitando-se os trâmites legais pertinentes; 

 

(ii) consideração de saldo remanescente de indenização de ativos R$ 9.355.876,18 (nove 

milhões trezentos e cinquenta e cinco mil e oitocentos e setenta e seis reais e dezoito 

centavos), dos quais o Poder Concedente dará quitação no valor de R$ 5.755.876,18 (cinco 

milhões e setecentos e cinquenta 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; 

 

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

econômica e financeiramente o contrato, em 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 vencimento em 31 de janeiro de 2014, conforme 

cronograma que deverá estar anexo à minuta do Segundo Aditivo ao Contrato de Concessão. 

 

VOTO DO RELATOR: 

 

12. Tendo em vista as recomendações exaradas, bem como a documentação juntada, o 

nosso voto é no sentido de aguardar a apresentação de um Estudo Técnico complementar que 

irá validar as proposições apresentadas. Submeto ao plenário para votação e publicação. 

 

 

Blumenau (SC), 24 de agosto de 2012. 

 

 

SHEILA MAFRA GHODDOSI 

Conselheira Relatora 

Comitê de Regulação da AGIR 


