
Quarta-feira, 21 de setembro de 2022 às 15:37, Florianópolis - SC

PUBLICAÇÃO

Nº 4198581: DECISÃO 006/2022 - PROCESSO

ADMINISTRATIVO Nº160/2021

ENTIDADE

ARIS - Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento

https://www.diariomunicipal.sc.gov.br/?q=id:4198581

CIGA - Consórcio de Inovação na Gestão Pública
Rua Gen. Liberato Bittencourt, n.º 1885 - Sala 102, Canto - CEP 88070-800 - Florianópolis / SC

https://www.diariomunicipal.sc.gov.br

Assinado Digitalmente por Consórcio de Inovação na Gestão Pública Municipal - CIGA

https://www.diariomunicipal.sc.gov.br/?q=id:4198581


 

 

 

Processo Administrativo nº 160/2021  

Concessionária: BRK Ambiental Caçador S.A. 

Assunto: Concessão dos Serviços Públicos de Abastecimento de Água 

e Esgotamento Sanitário. Alteração da Meta Contratual de 

Esgotamento Sanitário. Atendimento ao art. 11-B da Lei Nº 11.445/2007 

 

Trata-se de processo administrativo para avaliação do pedido da 

concessionária quanto a alteração da meta contratual, com vistas a universalização dos 

serviços até 31 de dezembro de 2033, bem como a análise do reequilíbrio econômico 

financeiro, nos termos do inciso III, do § 2º do art. 11-B da Lei nº 11.445/2007. 

A ARIS, em 27 de julho de 2022, emitiu o parecer jurídico sobre os aspectos 

de legalidade da minuta do termo aditivo previsto no inciso III, do § 2º do art. 11-B da 

Lei nº 11.445/2007; do inciso II, do art. 11 do Decreto nº 10.710/2021 e do § 2º do art. 

1º da Norma de Referência ANA nº 2/2021 (Resolução/ANA nº 106, de 4 de novembro 

de 2021). 

Do parecer se extrai que: 

“Portanto, a celebração do aditivo será realizada após a decisão sobre o 

pedido de reequilíbrio econômico-financeiro, sendo que a minuta 

apresentada prevê a inclusão da medida adotada, baseado no requerimento 

de comprovação da capacidade econômico-financeira da concessionária, 

cujo prazo para aprovação encerra-se em 30/09/2022, observado a Cláusula 

nº 20.5, do Contrato de Concessão nº 141/2018.” 

Por sua vez, a Concessionária enviou e-mail, datado de 11/08/2022, 

informando que: 

“A razão desse e-mail é deixar claro que, atendendo a solicitação do 

Município de Caçador (Ofício Gab. 458/2021), a BRK protocolou 

requerimento do Novo Marco em dezembro/2021 seguindo à risca as 

disposições do Decreto nº 10.710. Assim, seguiram como anexo ao 

Requerimento do Novo Marco os estudos de viabilidade/reequilíbrio com 

previsão de repactuação tarifária (+ 4,02 de tarifa a partir de abril/2022) para 

incorporação da meta remanescente de esgotamento sanitário, dentre 

outros documentos exigidos pelo referido Decreto. 

(...) 

Diante deste cenário, como o estudo de viabilidade/reequilíbrio protocolado 

com o Requerimento do Novo Marco previu repactuação tarifária a partir de 



abril/2022, o que não ocorreu, a BRK atualizou o estudo de 

viabilidade/reequilíbrio chegando-se a uma repactuação tarifária de +5,80% 

com aplicação a partir de abril de 2023” 

Em resposta ao Ofício nº 664/2022, por meio do Oficio nº 102/2022, datado 

de 18/08/2022, a Concessionária encaminhou 2 (dois) estudos/cenários elaborados 

observando a meta de universalização dos serviços públicos de esgotamento sanitário 

a ser alcançada até 31/12/2033. 

Em 12/09/2022, foi realizada reunião com a Concessionária e Poder 

Concedente, para apresentação dos cenários 1 e 2.  

Em 19/09/2022, por meio do Protocolo nº 555/2022, a Concessionária 

apresentou esclarecimentos sobre os apontamentos realizados durante a reunião, bem 

como apresentado os custos de CAPEX considerados para atendimento da meta de 

universalização dos serviços de esgotamento sanitário até 31/12/2033. 

Consoante manifestação do prestador restou justificado que o atendimento 

dos índices de cobertura do esgotamento sanitário no Município de Caçador deverá ser 

adequado por meio do termo aditivo, já avaliado e encaminhado para ANA – Agência 

Nacional de Águas e Saneamento Básico, em 31/07/2022, em atendimento a Norma de 

Referência nº 02/2021. A Agência reconhece sua finalidade de analisar os regulares 

efeitos do Decreto nº 10.710/2021, perante a legislação em vigor e o próprio Contrato 

de Concessão. 

Em decorrência da obrigação imposta pelo art. 11-B da Lei federal nº 

11.445/077 e até mesmo da necessidade de inclusão de outras cláusulas essenciais 

previstas no art. 10-A, será necessário avaliar os impactos das novas obrigações e o 

reequilíbrio da equação econômico-financeira, observando-se as formas legais 

admitidas, e em vista dos cenários envolverem análise de pleitos que integram a 1ª 

Revisão Ordinária do Contrato de Concessão, a ser realizada em abril de 2023 e a 

complexidade dos temas, decido pela conexão dos processos e análise dos cenários 

propostos no âmbito da Revisão Ordinária. 

Publique-se. 

Florianópolis, 21 de setembro de 2022 

 

 

   Antoninho Luiz Baldissera  
 Diretor de Regulação da ARIS 
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