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 DECISÃO Nº 199/2022 
 
 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 169/2021. 

OBJETO: Revisão Tarifária Extraordinária – RTE do Contrato de Concessão nº 042/2017, que trata da 

prestação do serviço de transporte coletivo urbano de passageiros do município de Blumenau/SC. 

SOLICITANTE: BluMob Concessionária de Transporte Urbano de Blumenau SPE LTDA. 

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

 

 

1. Do Relatório 

A atividade regulatória desenvolvida ao longo destes meses, objetivando a Revisão Tarifária 

Extraordinária e colocando as partes em permanente diálogo, demonstra que objetivos podem sim ser 

alcançados, respeitando-se os valores da Agência, como muito bem delimitados no início do Parecer 

Administrativo e Jurídico nº 106/2022, demonstrando desta forma que a construção de soluções, quando 

analisadas sem conotações de qualquer ordem, levam à um fim desejado e em proveito de todos.  

As ações do Grupo de Trabalho trouxeram a necessária transparência às medidas adotadas 

e as que ainda poderão vir a ser aproveitadas, sempre levando em consideração a prestação contínua dos 

serviços de transporte público para a população blumenauense. 

Seria simplista em demasia, afirmar que a solução encontrada irá colocar um fim às 

apreensões de todos os envolvidos, com certeza é uma solução possível diante de uma realidade que 

jogou todos em situações sequer imaginadas e muito menos previsível.  

Não bastassem todas as implicações sociais, de saúde, econômicas, dentre outras demandas 

e situações, tomadas de decisões houveram para as quais não se apresentavam outros caminhos e muitas 

vezes sequer havia a possibilidade de criar teorias e teses para simulações em busca de algum resultado 

concreto e factível. 

Mesmo em termos de gestão interna da Agência, as proibições de contratação (LC nº 

173/2020), a não autorização de contratações emergenciais, aliadas a rotatividade de servidores e a 

dificuldade na seleção de estagiários, face a impossibilidade de atualizações salariais, criaram gargalos na 

prestação de alguns serviços internos.  

A pandemia em si, por outro lado criou demandas das mais diversas e sempre com enormes 

dificuldades em se obter as informações necessárias por parte dos prestadores e dos órgãos públicos, 

ocorrendo pedidos de prorrogações de prazos, adiamentos de reuniões e mudança de agendas. 
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Tudo isso em meio ao turbilhão das novas regras do saneamento básico, novas atribuições 

para com a ANA e ainda uma série de novidades que ainda não estão devidamente alinhadas e nem 

implantadas, ou seja, demandas novas e com o mesmo número de pessoal. Mas tudo está no seu caminho 

e com resultados técnicos que dão aos senhores gestores municipais, condições para as tomadas de 

decisões que venham entender como as mais corretas e passíveis de atender as necessidades da 

sociedade neste contexto desafiador. 

O Parecer Administrativo e Jurídico nº 106/2022 que dá o suporte técnico e legal para que 

uma decisão possa ser proferida, não poupou esforços para  concluir mais este trabalho, que começou 

com a crise inicial em razão da paralização do serviços de transporte público determinado pelo Governo 

do Estado, fechamento de locais de trabalho e todas aquelas restrições impostas, e das quais poucas 

adequações restaram, passando pelos aumentos dos combustíveis, queda no números dos usuários do 

transporte público pelas mais diversas razões e que trouxeram sérios impactos à gestão do contrato de 

concessão, não só aqui, mas no mundo todo.  

Por isso, esse trabalho desenvolvido com o Grupo de Trabalho, apresenta sim uma boa 

solução para uma situação de momento, mas não é, e nem deve ser o término da gestão contratual até o 

final da concessão.  

Muitos desafios ainda restam para esse necessário “novo olhar para o transporte coletivo”, 

exigindo a participação de toda a coletividade, pelos meios e pelas formas mais variadas e complexas e 

que irão exigir dos técnicos em mobilidade, novos olhares para um novo tempo que já está caminhado 

lado a lado com as decisões que devem ser adotadas. 

O Parecer nº 106, sem qualquer temor ou receio de crítica, não só buscou dar ao estudo o 

seu olhar estritamente técnico, mas também, como se depreende das transcrições das reuniões do Grupo 

de Trabalho, que a preocupação maior era a preservação do serviço, a modicidade tarifária e o mínimo 

de respeito às necessidades dos usuários, nem sempre satisfatório às exigências destes, mas sempre 

dentro de uma realidade do que é possível no quadro que se apresenta. 

Este o breve e necessário relatório que expõem em rápida análise o contexto em que a RTE 

ocorreu.  

 

2. Da Decisão 

 Antes de ingressar na Decisão propriamente dita, ratifica-se, para todos os seus efeitos 

legais, s.m.j., o inteiro teor do Parecer Administrativo e Jurídico nº 106/2022, seus anexos e suas notas 

técnicas e este, passa a ser, como se transcrito o fosse, parte integrante desta Decisão. 
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 A Revisão Tarifária Extraordinária – RTE – aplicada ao Contrato de Concessão nº 042/2007, 

que trata do serviço púbico de transporte coletivo urbano firmando entre o município de Blumenau/SC – 

SMTT/SETERB e a empresa BluMob Concessionária de Transporte Urbano de Blumenau SPE LTDA., 

tramitou nas formas legais aplicáveis, levando em consideração as cláusulas contratuais, os 

procedimentos acordados no Grupo de Trabalho e também fazendo uso de ações legais tomadas em razão 

da situação da pandemia, como já está consolidado pelas recentes decisões das altas cortes brasileiras. 

 O objetivo final desta revisão extraordinária, é fruto do que foi apurado pela Revisão 

Tarifária Periódica (que acontece a cada três anos), a revisão anual e agora, com aquelas pautas 

consolidadas a instauração da RTE é a apuração de todos os desajustes ocorridos e apurados, 

principalmente em razão da pandemia da COVID-19, utilizando a terminologia mais usual e praticada.  

A complexidade dos trabalhos e a necessária transparência de tudo que restou apurado, está 

exposto nas notas técnicas, onde é possível acompanhar os resultados individuais e os meios e 

metodologias utilizados em razão das cláusulas contratuais, e que ao final e ao cabo, apresentam um 

número, em percentual, que indica e apresenta qual o desequilíbrio econômico-financeiro e que deve ser 

aplicado para que o contrato de concessão, com todas as alterações, esteja novamente equilibrado para 

que possa ser executado nos termos ajustados.  

Os aportes financeiros repassados pelo poder concedente, todos com  autorização legislativa, 

foram considerados para a apuração da tarifa técnica final e que vieram para atender o bem da população, 

evitando assim, em parte, o círculo vicioso de aumento de tarifa e o afastamento dos usuários, pois como 

é sabido, que os altos preços das tarifas, a oferta de serviços precários e a ausência de políticas de 

mobilidade efetivas, são as principais justificativas para a deterioração dos serviços públicos, especial nos 

de transporte. 

Em resumo: é responsabilidade do gestor municipal em ofertar a população, por ser 

obrigação constitucional, o serviço de transporte coletivo urbano, sem, por outro lado impactar de forma 

irresponsável, o orçamento público municipal e assim, mesmo com certa rigidez orçamentária, cumprir 

com todas as demais responsabilidades do bem servir a população. 

 

Diante de tudo que foi apresentado, pelas notas técnicas, pelo fluxo de caixa e demais 

informações, tudo devidamente rastreado e com documentação analisada e arquivada nos autos do 

Procedimento Administrativo nº 169/2021, 

 

DECIDE-SE: 
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a) Autorizar e recomendar a aplicação da tarifa técnica de R$ 6,49 (seis reais e quarenta e 

nove centavos)1, como resultado da Revisão Tarifária Extraordinária, com vigência a partir 

do dia 1º de dezembro de 2021, observadas as obrigações legais a serem aplicadas para a 

sua implementação; 

 

b) A elaboração de um aditivo contratual a ser homologado pela Agência Reguladora para a 

validação dos valores apurados nesta RTE, mencionado especificamente as modificações 

adotadas para a apuração dos valores das planilhas, com as devidas e necessárias 

considerações, destacando que a qualquer momento em ocorrendo às condições iniciais da 

Concessão, as excepcionalidades ora adotadas em razão da pandemia devem ser revistas e 

adequadas naquilo que couber; 

 
c) Encerrar as atividades do Grupo de Trabalho criado para essa RTE. 

 

3. Das recomendações adicionais e complementares 

 

Como resultados de vários temas abordados e que ainda poderão ser objeto de ajuste 

contratual, ficam apontado o seguinte: 

  

i) A formação de um novo Grupo de Trabalho, entre a Concedente a Concessionária, para 

continuar os estudos e o aprimoramento contratual e, sempre que necessário, solicitar a 

Agência para a mediação; 

ii) A elaboração de um estudo em relação a Taxa de Remuneração (TIR) diferenciada (menor) 

abrangendo o período dos dias parados e do tempo da pandemia que impacta o número 

de passageiros, cujo aplicação deverá ser replicada na próxima revisão tarifária; 

iii) Elaborar um estudo e análise da real vantagem em um aumento da idade dos veículos 

para o mínimo de 10 (dez) anos, para redução da tarifa, sem reduzir a qualidade da frota; 

iv) Promover estudos para a retirada dos chamados cobradores, pela via legal, de modo que 

estes venham a ser requalificados e reaproveitados, respeitados todos direitos vigentes; 

v) Fortalecer da bilhetagem eletrônica e as facilidades para a aquisição das passagens; 

vi) Rever a forma da cobrança dos passes escolares, de forma a preservar os benefícios 

àqueles que a legislação entender como beneficiários e ou outras condicionantes legais; 
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vii) Implementar um fundo municipal especialmente para subsidiar as tarifas do transporte 

público, através de aportes de outras fontes públicas; 

viii) Analisar e estudar a possibilidade da frota ociosa da Concessionária, ser utilizada para o 

transporte escolar e também para o fretamento, ingressando essa receita na composição 

da tarifa como receita extra tarifária; 

ix) Analisar e estudar a possibilidade da Concessionária, ou até de terceiros, com o objetivo 

de atender áreas não cobertas pela concessão, mas servindo de integração para o 

sistema; 

x) Repassar os custos do Programa Blufácil, os descontos dos passes escolares, a gratuidade 

dos idosos diretamente para a Concessionária (receita extra tarifária), através de verba 

das secretarias às quais cabem essas ações e programas, respeitadas as legalidades e as 

motivações necessárias, inclusive no contexto orçamentário; 

xi) Estudar e analisar a aplicação de tarifa diferenciada para utilização em linhas e horários 

fora dos denominados “picos”; 

xii) Analisar e implementar ações para que a Concedente assuma as despesas com água, 

esgoto, resíduos sólidos urbanos e energia, recaindo essa desoneração na redução da 

tarifa técnica; 

xiii) Uma das situações que está a exigir maior atenção é a efetiva construção da garagem, 

que por comum acordo, foi deslocado para o ano 6 da Concessão2 e por isso, a 

Recomendação 6.10 do já citado Parecer Conjunto que aqui reproduzida:  

“6.10 Determinar a abertura de Processo Administrativo e Consulta Pública conforme 

prevê o Contrato nº 42/2017 para o redimensionamento proposto pela concessionaria do 

investimento em garagem conforme documento inicial datado de 24 de novembro de 

2021, e seus posteriores, não vinculando a este Processo de Revisão Tarifária”. 

xiv) Da mesma forma, recomendar o item 6.9, daquele parecer, também reproduzido abaixo: 

“Determinar ao poder concedente a abertura de Processo Administrativo para apurar 

responsabilidades relacionadas ao não cumprimento do investimento da garagem, 

evidencia-se que houveram diversos requerimentos para a construção. Observa-se que, há 

consenso entre as partes de construção para o Ano 06 Regulatório, conforme ata realizada 

em data de 25/01/2022.” 
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Todas essas recomendações são apenas alguns pontos que, a critério da discricionaridade do 

Gestor Público, podem ser acatados ou não, destacando sempre que o serviço deve ser ofertado, com 

modicidade tarifária e sempre no sentido de fazer com que a mobilidade atenda aos preceitos legais e 

objetivando a melhoria do nível de vida da população em geral.  

Por fim, sejam as partes intimadas desta Decisão, encaminhando-se cópia do Parecer 

Administrativo e Jurídico nº 106/2022, juntamente com todas as Nota Técnicas para sobre o mesmo se 

pronunciar, em querendo, pedir esclarecimentos, apresentar pedido de reconsideração ou ainda, interpor 

recurso perante o Comitê de Regulação. 

Concede-se, portanto, o prazo comum de 15 (quinze) dias, a partir da publicação no 

DOM/SC, como é a prática desta Agência, para qualquer manifestação. 

Decorrido o prazo sem que qualquer recurso/pedido restar apresentado, lavre-se o Termo 

de Encerramento e o arquivamento deste Procedimento. 

Publique-se no DOM/SC e demais locais de costume e anote-se o prazo. 

 

 

Blumenau, 10 de fevereiro de 2022 

 

 

 

 

Heinrich Luiz Pasold – Diretor Geral 

(Decreto nº 192/2022 – DOM/SC, Ed. nº 3756, p. 2431) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Ver Nota Técnica Geral do Parecer Conjunto nº 106/2022 
2 Ver Nota Técnica nº 065/2022 item 2.2, pg. 5, 6 e 7  
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