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Parecer Administrativo nº 126/2022  

 

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. DA SOLICITAÇÃO 

Por meio do Oficio GAB Nº 016/2022, da Secretaria Municipal de Transito e 

Transportes/SMTT, que solicitou que a empresa BluMob Concessionária de Transporte Urbano de 

Blumenau SPE LTDA., vencedora do Edital de Concorrência nº 038/2016, “informe no prazo de 03 

(três) dias, por meio de cálculos atualizados, o valor que entenda necessário para complementar 

a receita tarifária nos dois primeiros meses do ano de 2022, ou até que se tenha a conclusão do 

processo da Revisão Tarifária Extraordinária – RTE.” Neste mesmo oficio, requereu a esta Agência 

Reguladora que apresente seu respectivo parecer. 

Aos dezessete dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e dois, a AGIR, por meio de 

correspondência encaminhada ao Prefeito Municipal de Blumenau e com cópia a esta Agencia, a 

concessionária apresentou o seguinte dado, conforme quadros 1 e 2 abaixo: 

 

Quadro 1: Diferença de demanda entre a receita realizada e a estimativa da RTP do 

período de julho de 2021 a outubro de 2021. 
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Quadro 2: Diferença de demanda entre a receita realizada e a estimativa da RTP do 

período de novembro de 2021 a dezembro de 2021. 

 

Ainda ponderou que há um déficit mensal médio na ordem de 2,9 milhões, além de 

que há déficits anteriores que não foram cobertos integralmente pelos aportes realizados pelo 

poder público.  

 

 

2. DA ANÁLISE 

Diante da contextualização feita pelo poder concedente e ainda pelos expostos 

enviados pela concessionária, passamos a análise: 

Sabe-se que o município realizou os aportes financeiros até dezembro de 2021 no 

montante de R$ 34 milhões, à concessionária com o objetivo de manter continuidade da prestação 

do serviço.  

Quadro 2: Aportes financeiros realizados pelo poder concedente   

 
Fonte: Elaboração AGIR (2021) 

Data Valor R$

set/20 2.500.000

out/20 2.500.000

nov/20 2.500.000

dez/20 2.500.000

jan/21 2.000.000

fev/21 2.000.000

mar/21 2.000.000

abr/21 2.000.000

jul/21 3.000.000

ago/21 3.000.000

set/21 2.500.000

out/21 2.500.000

nov/21 2.500.000

dez/21 2.500.000

34.000.000
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Conforme o quadro 2, é possível aferir que o município vem fazendo o controle dos 

recursos financeiros extra orçamentários, destinados a minimizar o impacto da Pandemia COVID-

19. Tais valores são objeto de compensação no déficit no desequilíbrio da Revisão Tarifária 

Extraordinária – RTE em andamento. 

Observa-se a Demonstração do Resultado dos Exercícios 01,02 e 03, que foram objeto 

da Revisão Tarifária Periódica – RTP, ou seja, seus custos foram revistos e atualizados. Naquele 

momento, o ano 04 da concessão não era objeto de Revisão, porém, já era possível prever os seus 

resultados, conforme demonstrado no quadro 3. 

 

Quadro 3: Demonstração do Resultado do Exercício   

 
Fonte: Fluxo de Caixa Descontado. Anexo II do Parecer Complementar 105/2020. (2021) 

 

Observa -se no quadro 3, que o prejuízo operacional no ano 3 da concessão foi de R$ 

12.383.553 milhões em valores referentes a data base do início da operação, no entanto, 

atualizados a dezembro de 2020, este valor passa a ser R$ 14.448.757 milhões. 

Já o ano 04 da concessão está em processo de revisão, portanto, o valor projetado à 

época da RTP era de R$ 25.220.388 milhões em prejuízo. 
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Quadro 4: Receitas pós RTP. 

 

Fonte: Elaboração AGIR (2021) 

 

No quadro 4, observa-se que se a Tarifa resultante da RTP tivesse sido aplicada de 

acordo com os períodos apurados, a soma das receitas mensais do período de 1º de julho de 2020 

a 31 de novembro de 2021, seria de R$ 76.829.036 milhões, porém, como não foi praticada, o 

montante da receita apurada neste mesmo período, ou seja, 1º de julho de 2020 a 31 de 

novembro de 2021, foi de R$ 59.854.163 milhões, ou seja, uma diferença de R$ 16.974.873 

milhões a menos (em favor da Concessionária).  

Cabe observar que em não foram adicionados os valores de dezembro de 2021, pois 

o reajuste tarifário foi indeferido, uma vez que a atualização dos índices está sendo tratada na RTE 

em andamento, no entanto frisa-se que somente iria impactar ainda mais no desequilíbrio. 

 

Diante deste cenário, podemos observar que há três déficits em evidência e o 

somatório dos aportes financeiros já realizados conforme quadro 5: 

 

 

 

MÊS
Passageiros 

Equivalentes

Tarifa RTP - 

(R$)

Tarifa em vigor - 

(R$)

Receita da 

Tarifa RTP

Receita da Tarifa 

em vigor

Diferenca 

(R$)

jul/20 229.958 5,51 4,28 1.267.070 984.221 282.849

ago/20 76.026 5,51 4,28 418.904 325.392 93.512

set/20 405.280 5,51 4,28 2.233.095 1.734.600 498.495

out/20 612.398 5,51 4,28 3.374.314 2.621.064 753.250

nov/20 693.898 5,51 4,28 3.823.379 2.969.884 853.495

dez/20 644.002 5,74 4,28 3.696.571 2.756.328 940.243

jan/21 708.680 5,74 4,28 4.067.825 3.033.151 1.034.673

fev/21 824.291 5,74 4,5 4.731.428 3.709.308 1.022.120

mar/21 937.580 5,74 4,5 5.381.707 4.219.109 1.162.599

abr/21 869.924 5,74 4,5 4.993.367 3.914.660 1.078.706

mai/21 947.170 5,74 4,5 5.436.756 4.262.265 1.174.491

jun/21 960.243 5,74 4,5 5.511.796 4.321.095 1.190.702

jul/21 1.005.127 5,74 4,5 5.769.428 4.523.070 1.246.357

ago/21 1.101.419 5,74 4,5 6.322.147 4.956.387 1.365.760

set/21 1.092.224 5,74 4,5 6.269.366 4.915.009 1.354.358

out/21 1.154.257 5,74 4,5 6.625.436 5.194.157 1.431.279

nov/21 1.203.214 5,74 4,5 6.906.449 5.414.463 1.491.985

TOTAL 13.465.692 76.829.036 59.854.163 16.974.873
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Quadro 5: Déficits e aportes financeiros realizados.  

 

 

No quadro 5, ainda que os dados contemplem somente as projeções, é possível 

evidenciar que o desequilíbrio projetado se apresenta em R$ 20.578.814 milhões em favor da 

concessionária. Tais valores apresentam-se estáticos, ou seja, não atualizados, uma vez que estão 

sendo atualizados por meio da RTE em andamento. Importante frisar que os aportes financeiros 

realizados pelo poder concedente minimizaram os prejuízos, mas não o sanaram até o presente 

momento. 

 

 

3. DO PARECER 

Desde o início da pandemia a Concessionária do serviço de transporte coletivo em 

Blumenau, têm operado com níveis bem baixos de demanda o que agravou os desequilíbrios 

financeiros em relação aos seus custos para a manutenção da prestação do serviço, diante disto, 

os aportes financeiros realizados pelo município evidenciaram que se não o tivesse realizado, a 

tarifa técnica seria muito maior. O principal beneficiado com estes aportes é o passageiro, que 

paga uma passagem módica, seus resultados poderão ser melhor evidenciados ao final da RTE em 

andamento. 

Portanto, prevê-se um déficit estimado ainda de 20 milhões, e que os aportes 

financeiros (subsídios) repassados mensalmente pelo município vão minimizar os impactos na 

tarifa técnica, resultante da RTE em andamento.  

 

 

 

Ano Regulatorio Deficts não corrigidos

3 12.383.553,00R$     

4 25.220.388,00R$     

Total 37.603.941,00R$           

direfenca de tarifa não praticada - RTP 16.974.873,00R$     

Aportes financeiros realizados 34.000.000,00R$     

Diferença 20.578.814,00R$           
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Este é o Parecer, resguardando o poder discricionário do gestor público quanto à 

oportunidade e conveniência de acatar ou não as sugestões apresentadas, devendo o mesmo, ser 

encaminhado ao Departamento Jurídico para análise da legalidade da proposta e posteriormente 

submetido à municipalidade, após Decisão do Diretor Geral da AGIR. 

 
 
 

Blumenau, em 24 de janeiro de 2022. 
 
 

 
 

 
 
 
 

           LUCILENE BEZERRA DA SILVA 

Gerente de Controle, Regulação e                
Fiscalização de Transporte Coletivo e    

demais Serviços Públicos da AGIR 
          

           ADEMIR MANOEL GONÇALVES 

             Economista da AGIR 
            CORECON-SC Nº1463 

 

 


