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1. INTRODUÇÃO  

A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Ariquemes 

(AMR) é uma autarquia sob regime especial encarregada de regular os serviços delegados 

pelo Poder Municipal. Sua finalidade última é atender o interesse público, mediante 

normatização, planejamento, acompanhamento e controle dos serviços públicos 

submetidos à sua competência, atendendo aos princípios de independência decisória, 

transparência, tecnicidade, celeridade e objetividade das decisões. 

A AMR deve assegurar a adequada prestação dos serviços delegados por ela regulados, 

garantir harmonia entre os interesses dos usuários, concessionários, permissionários e 

autorizatários dos serviços sob sua competência, além de zelar pelo equilíbrio econômico-

financeiro desses mesmos serviços. 

Dentre os serviços atualmente regulados pela AMR, encontra-se a Concessão da 

exploração dos serviços públicos de abastecimento de água potável e esgotamento 

sanitário do município de Ariquemes-RO. O Contrato de Concessão foi firmado com a 

Concessionária Aguas de Ariquemes SPE Ltda (Contrato de Concessão 194/2016). 

A Cláusula 17 do Contrato de Concessão estabelece a “revisão periódica ordinária do 

valor das tarifas a cada 04 (quatro) anos, objetivando a reavaliação das condições de 

mercado, que também será o momento de ajustes que captem possíveis distorções, para 

mais ou para menos, nos custos dos serviços públicos de abastecimento de água potável 

e esgotamento sanitário, nas metas previstas no Plano Setorial de Abastecimento de Água 

Potável e Esgotamento Sanitário, nos insumos em geral, consoante as disposições deste 

CONTRATO e seus Anexos, bem como na proposta comercial, que sejam decorrentes de 

perdas justificáveis ou ganhos (tecnológicos ou de produtividade) na exploração dos 

serviços públicos de abastecimento de água potável” (Cláusula 17.1). 

Esse relatório apresenta a análise dos pleitos revisionais formulados pela Águas de 

Ariquemes Saneamento SPE LTDA. (“Concessionária” ou “Águas de Ariquemes”). 

Nesta análise, o foco é identificar o risco de origem ao pleito e a correspondente alocação 

de acordo com o Contrato de Concessão n° 194/2016 (“Contrato”), a fim de subsidiar os 
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cálculos no âmbito do respectivo procedimento de Revisão Tarifária Ordinária (“RTO”) 

quadrienal do Contrato. 
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2. ANÁLISE DOS PLEITOS DE REEQUILÍBRIO 

2.1 INTRODUÇÃO 

No Relatório 1, foi realizada a análise jurídica preliminar, na qual foram identificadas as 

obrigações contratuais e se verificou a admissibilidade dos pleitos da Concessionária de 

serviço público para fins do respectivo conhecimento e continuidade do procedimento.  

No que se refere ao cumprimento dos requisitos formais previstos contratualmente, foram 

analisados a tempestividade de apresentação, o encaminhamento de todos os documentos 

iniciais necessários e a delimitação e quantificação suficiente dos pleitos. A aferição de 

admissibilidade dos pleitos, por sua vez, perpassou pelo exame das seguintes etapas 

analíticas: (i) descrição suficiente do evento; (ii) conexão do pedido com o objeto do 

contrato; (iii) demonstração dos efeitos do evento, acompanhado dos instrumentos de 

comprovação; e (iv) quantificação do pleito em correspondência com os efeitos 

experimentados. 

A partir da aludida análise preliminar, concluiu-se pela viabilidade integral, para fins de 

conhecimento, dos pleitos constantes do requerimento revisional da Águas de Ariquemes. 

Diante disso, o presente relatório se debruçará na análise jurídica de mérito dos pleitos, 

tal como formulados pela referida empresa:  

a) Inviabilidade de implantação do sistema de esgotamento sanitário dentro do 

cronograma pactuado entre as partes e seus impactos sobre as metas contratuais;  

b) Atraso do reajuste anual;  

c) Aumento do custo de energia elétrica por imposição do Decreto Federal nº 

9.642/2018; 

d) Frustração de receita decorrente de ligações factíveis não realizadas;  

e) Não disponibilização do cadastro de usuários pelo Poder Concedente e a 

consequente ausência de receita tarifária no primeiro mês da Concessão. 

O presente relatório não considera nenhum outro pleito além daqueles indicados pela 

Concessionária, ainda que eventualmente, no âmbito destes pleitos, avance em eventual 

compensação em razão do correto compartilhamento desses riscos. Essa ressalva faz-se 

necessária em razão de ter sido identificada manifestação do Poder Concedente no 
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processo administrativo nº 9-772/2021 sobre a necessidade de considerar eventuais 

fatores por ocasião de futura revisão, dada a abertura de processo de revisão ordinária 

após a provocação da concessionária1.  

Isso ocorre pois não foi possível verificar a delimitação e quantificação de eventos 

mencionados pela Prefeitura Municipal de Ariquemes/RO (“Município” ou “Poder 

Concedente”). Muitos dos pontos tratam de verificações pertinentes à fiscalização do 

contrato e poderiam, eventualmente, subsidiar eventuais pleitos do Município, desde que 

devidamente instruídos.  

Isso, contudo, não representa qualquer prejuízo à realização de uma análise complementar 

superveniente, uma vez que, caso seja de interesse do Poder Concedente arrolar eventos 

que porventura tenham impactado a equação econômico-financeira do Contrato (para 

além daqueles citados acima), é possível trazê-los à baila na RTO tanto deste quadriênio 

quanto de qualquer outro, enquanto perdurar a vigência contratual. 

Feita a ressalva, este relatório está dividido nos seguintes tópicos: (a) a intangibilidade 

econômico-financeira do contrato e a apresentação de pleitos revisionais pelo Poder 

Concedente, oportunidade em que se destaca a possibilidade de o Poder Concedente 

apresentar pleitos revisionais nesta ou em qualquer outra RTO; (b) exame jurídico quanto 

ao mérito dos pleitos revisionais da Concessionária, subdividido da seguinte maneira: 

(b.1) descrição de cada pleito, (b.2) a motivação jurídica, (b.3) conclusão jurídica e (b.4) 

referências legais, editalícias e contratuais; e, por fim, (c) a conclusão da avaliação 

jurídica.  

A Fipe adverte que a análise aqui descrita será feita exclusivamente com base nos 

documentos e informações fornecidas pela Agência Municipal de Regulação de 

Ariquemes/RO (“AMR”), sob a presunção que são autênticos, completos, verdadeiros e 

atualizados; exceto se de outra forma mencionado, não será conduzida qualquer 

                                                 

1 Vide Ofício nº 130/SEMPOG/DIPUR/2021, de 13 de julho de 2021, endereçado à AMR pelo Gestor do 
Contrato, Sr. OADE LUCAS DE OLIVEIRA 
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verificação, perícia ou investigação sobre estes documentos e informações 

disponibilizados. 

O exame dos documentos e informações restringe-se ao escopo aqui delimitado, tal como 

ajustado entre a Fipe e a AMR, não sendo objeto desta análise outros assuntos, nem 

mesmo em caráter genérico. 

A Fipe e seus colaboradores não podem ser responsabilizados pelo uso de qualquer das 

informações contidas em seus relatórios e produtos, pois sua obrigação é de meio. O 

objetivo do presente trabalho é oferecer subsídios, em caráter de consultoria, para a 

tomada de decisão da AMR pertinente à Revisão Tarifária Ordinária do Contrato de 

Concessão n° 194/2016. 

2.2 INTANGIBILIDADE DA EQUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DO CONTRATO E A 

APRESENTAÇÃO DE PLEITO REVISIONAL PELO PODER CONCEDENTE 

No âmbito do procedimento de Revisão Tarifária Ordinária, não só a Concessionária tem 

a faculdade de apresentar pleito revisional, indicando eventos que entenda que ensejaram 

desequilíbrio na equação econômico-financeira do Contrato; o Poder Concedente – como 

parte contratual, logo, passível de sofrer com os reflexos dos desequilíbrios – também 

tem a faculdade de arrolar os eventos que entenda que devam integrar o procedimento de 

revisão tarifária. Isso se deve ao fato de a equação econômico-financeira da concessão ser 

intangível por força do art. 37, inc. XXI da Constituição Federal. 

A esse respeito, a doutrina destaca: 

Por força do disposto na norma do inc. XXI do art. 37 da Constituição Federal, 

a equação econômico-financeira da concessão será intangível durante toda a 

execução do contrato. Isso significa que, com a formalização do contrato de 

concessão, as partes adquirem direito à preservação do conteúdo econômico 

da proposta oferecida na esfera do processo de licitação (compreendida essa 

conjuntamente com todos os documentos que instruem o processo de licitação) 

ao longo de toda a execução da concessão. O conteúdo econômico de uma 

concessão é formado a partir da relação de diversos elementos (como o valor 

das tarifas e as condições de reajustamento, as condições gerais para 
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implementação dos encargos, o prazo da concessão etc.) que configuram uma 

espécie de equação econômico-financeira2. 

Em que pese o aspecto de parceria, as partes podem ter eventuais divergências quanto a 

determinados aspectos ou fatos decorrentes da execução contratual, dado ocuparem 

diferentes polos contratuais, daí a importância da AMR na condução do procedimento 

revisional como terceiro isento e entidade reguladora responsável por zelar pelo equilíbrio 

econômico-financeiro do Contrato3.  

Devido à sua função de equilíbrio entre os diferentes interesses inerentes ao Contrato, no 

bojo do procedimento revisional, a AMR tem o poder/dever de receber os pleitos de 

ambas as partes, verificar a admissibilidade do conteúdo, solicitar documentos para 

embasar seu convencimento e, por fim, decidir sobre os parâmetros revisionais a serem 

aplicados. 

Conforme a verificação de admissibilidade realizada pela Fipe no Relatório 1, foi possível 

identificar o pleito revisional formulado pela Concessionária. O Poder Concedente, por 

seu turno, apresentou o Ofício nº 130/SEMPOG/DIPUR/2021 (fls. 587-590 do Processo 

Administrativo n° 9-772/2021) à AMR, em que destaca a importância da manutenção do 

equilíbrio econômico-financeiro do contrato e elenca tópicos que solicita que sejam 

tratados no bojo da revisão ordinária. Abaixo trecho do ofício: 

Visto e saneado no que se refere à revisão ordinária de contrato, requer, todavia, o poder 

concedente, que faça parte do pleito de revisão do contrato n°194/2016 as seguintes 

pontuações: 

1. Investimentos em Ampliação, Estruturação e Continuidade do Sistema de 

Abastecimento de Água; 

2. Investimentos de Ampliação da Captação; 

3. Investimento da Ampliação da Estação de Tratamento de Água; 

                                                 

2 GUIMARÃES, Fernando Vernalha. Concessão de serviço público. 2ª edição. São Paulo: Saraiva. 2014. 
P. 321. 
3 Nos termos do art. 6°, inc. XVI da Lei Municipal n° 1.784/2013 e da Cláusula 17ª do Contrato de 
Concessão n° 194/2016 
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4. Investimentos do Centro de Reservação e Melhorias nos Reservatórios existentes; 

5. Investimentos da Rede de Distribuição e Ligações Prediais; 

6. Investimentos de Substituição de rede de distribuição; 

7. Substituição dos Hidrômetros; 

8. Sistema de Controle e Programa de redução das perdas; 

9. Investimento de Programa de Educação Ambiental; 

10. Evolução do Nível de atendimento e da População atendida (Proposta Comercial); 

11. Evolução do Volume Produzido, Faturado e Índice de Perdas (Proposta 

Comercial); 

12. Evolução do Volume de Esgoto Coletado e Tratado (Proposta Comercial); 

13. Evolução do Número de Ligações de Água e Esgoto (Proposta Comercial); 

14. Plano de Intervenções de Expansão e Melhoria (Proposta Comercial); 

15. Ações Socioambientais e Institucionais; 

16. Investimento em Água (Proposta Comercial); 

17. Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário para o Município de Ariquemes 

e Bom Futuro; 

18. Investimento em Esgoto (Proposta Comercial); 

19. Evolução do número de empregados e Salários (Proposta Comercial); 

20. Composição de Custeio (Proposta Comercial); 

21. Composição do Faturamento (Proposta Comercial); 

22. Demonstrativo de Resultado do Exercício (Proposta Comercial); 

23. Fluxo de caixa do Projeto (Proposta Comercial). 
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A despeito do rol acima, não foi possível delimitar e quantificar eventuais pleitos 

formulados pelo Poder Concedente, a exemplo do que disciplina a Cláusula 17.2 do 

Contrato4.  

A referida cláusula contratual é direcionada a obrigações que devem ser atendidas pela 

Concessionária, especialmente no que tange a aspectos formais; no entanto, o dispositivo 

traz indicações sobre a motivação e finalidade das exigências.  

Em resumo: delimitação a fim de se aferir o impacto dos eventos no equilíbrio 

econômico-financeiro do Contrato (e.g. impacto no cronograma de investimentos, 

aumento de receita da Concessionária, redução de custos da Concessionária etc.); e 

quantificação que possibilite a avaliação econômico-financeira dos eventos no 

desequilíbrio contratual. 

Isso posto, é possível perceber a preocupação do Poder Concedente direcionada em 

grande parte ao cumprimento dos investimentos contratuais e o respeito à proposta 

comercial elaborada pela Concessionária. Vale destacar que, em caráter geral, esses temas 

estão abarcados na presente análise. 

Explica-se. No que tange à proposta comercial vencedora da licitação, apresentada pela 

Concessionária, ela é intrínseca à presente RTO. A doutrina explica a relação umbilical 

entre a equação econômico-financeira e a proposta comercial. 

A equação econômico-financeira se delineia a partir da elaboração do ato 

convocatório. Porém, a equação se firma no instante em que a proposta é 

apresentada. Aceita a proposta pela Administração, está consagrada a 

equação econômico-financeira dela constante. A partir de então, essa equação 

está protegida e assegurada pelo direito5. (Grifou-se) 

                                                 

4 17.2. A cada 04 (quatro) anos, contados a partir da data da assinatura do presente CONTRATO, a 
CONCESSIONÁRIA deverá encaminhar à entidade reguladora o requerimento de revisão, contendo todas 
as informações e dados necessários à análise do referido pedido, acompanhado de “relatório técnico” que 
demonstre, inequivocamente, o impacto ou a repercussão do evento sobre os principais componentes de 
custos e seus reflexos sobre as receitas da CONCESSIONÁRIA, que definam o valor das tarifas, de acordo 
com a proposta comercial. 
5 MARÇAL JUSTEN FILHO. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 12ª ed., 
Dialética, 2008, p. 717. 
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No que diz respeito às pontuações sobre investimentos, a análise de mérito do pleito 

“inviabilidade de implantação do sistema de esgotamento sanitário dentro do 

cronograma pactuado entre as partes e seus impactos sobre as metas contratuais”, 

formulado pela Concessionária, necessariamente, faz com que as metas contratuais de 

investimentos, para o quadriênio de referência, devam ser analisadas e consideradas como 

um todo, a fim de se concluir pela procedência ou improcedência do pleito; bem como 

pela quantificação e responsabilização pelo evento de desequilíbrio. 

Para além do caráter geral que os investimentos e a proposta comercial já serão 

considerados na análise de mérito dos pleitos endereçados pela Concessionária, caso seja 

de interesse do Poder Concedente indicar outros eventos em específico, que porventura 

tenham impactado a equação econômico-financeira do Contrato, é possível trazê-los à 

baila na RTO tanto deste quadriênio quanto de qualquer outro, enquanto perdurar a 

vigência contratual, uma vez que a equação econômico-financeira do Contrato é 

intangível. 

Nesse sentido, sem prejuízo da realização de uma análise complementar superveniente, 

recomenda-se que o Poder Concedente apresente à AMR uma complementação dos itens 

acima indicados, a fim de possibilitar a delimitação e quantificação dos eventos no bojo 

da presente Revisão Tarifária Ordinária, caso entenda que os pleitos requeridos pela 

Concessionária não retratam a totalidade dos eventos aptos a impactar a equação 

econômico-financeira do Contrato para o período. 

2.3 EXAME DE MÉRITO DOS PLEITOS REVISIONAIS DA CONCESSIONÁRIA 

Como destacado no Relatório 1, a intangibilidade da equação econômico-financeira 

significa preservação da relação original entre encargos e vantagens assumidas entre as 

partes, considerando-se a alocação de riscos prevista em Contrato. Isso significa dizer 

que, a partir do momento que determinado evento provoque efeitos sobre a execução 

contratual, é necessário verificar se a parte que incialmente suporta as respectivas 
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consequências assumiu o respectivo risco. Em caso negativo, deve-se buscar a 

recomposição para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da avença6. 

A alocação de risco contratual que deve nortear a análise de mérito dos pleitos revisionais, 

por sua vez, está prevista na Cláusula 8ª – Assunção de Risco do Contrato. Segue abaixo: 

8.2. A CONCESSIONÁRIA não é responsável pelos seguintes riscos 

relacionados à CONCESSÃO, cuja responsabilidade é do PODER 

CONCEDENTE: 

a) Decisão judicial ou administrativa que impeça ou impossibilite a 

CONCESSIONÁRIA de cobrar a tarifa dos serviços ou de reajustá-la de 

acordo com o estabelecido no CONTRATO, exceto nos casos em que a 

CONCESSIONÁRIA houver dado causa a tal decisão; 

b) Modificação unilateral do CONTRATO pelo PODER CONCEDENTE; 

c) Descumprimento, pelo PODER CONCEDENTE, de suas obrigações 

contratuais ou regulamentares, incluindo, mas não se limitando, ao 

descumprimento de prazos aplicáveis ao PODER CONCEDENTE previstos 

neste CONTRATO e/ou na legislação vigente; 

d) Caso fortuito ou força maior; 

e) Alteração, pelo PODER CONCEDENTE, ou pela entidade reguladora, dos 

encargos atribuídos à CONCESSIONÁRIA neste CONTRATO, incluindo, mas 

não se limitando às obras ou serviços descritos neste CONTRATO e em seus 

Anexos; 

f) Criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais 

após a apresentação da proposta comercial, exceto os impostos sobre a renda. 

8.3. A responsabilidade sobre os passivos ambientais já existentes ou 

originados em data anterior à assunção dos serviços é do PODER 

CONCEDENTE. 

                                                 

6 JUSTEN FILHO, Marçal. Considerações sobre a equação econômico-financeira das concessões de serviço 
público: a questão da TIR. In: MOREIRA, Egon Bockmann (coord.). Contratos Administrativos, equilíbrio 
econômico-financeiro e a taxa interna de retorno. A lógica das concessões e parcerias público-privadas. 
Belo Horizonte: Fórum, 2016, p.418/419. 
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Outro importante fator que constitui a equação econômico-financeira do Contrato é o 

prazo. Nesse ínterim, vale destacar que o Contrato, na Cláusula 17.27, ao disciplinar o 

procedimento de Revisão Periódica Ordinária, previu que a periodicidade quadrienal seria 

contada a partir da data de assinatura do Contrato (28/04/2016), de forma que a 

abrangência da Revisão abarcaria o quadriênio de 28/04/2016 a 28/04/2020. 

A Concessionária, em seu pleito revisional (fls. 16/19 do Processo Administrativo n° 9-

772/2021), a despeito disso, requereu que o quadriênio adotado para a revisão fosse 

contado a partir da data de assunção dos serviços, que se deu em período posterior, a 

saber: 21/11/2016.  

Considerando que o Contrato prevê que o Prazo de Concessão é o prazo de vigência do 

contrato a contar da data da ASSUNÇÃO pelo período de 30 (trinta) anos (Cláusula 1.3), 

não se vislumbra prejuízo em se adotar como quadriênio de revisão a contar da data de 

assunção dos serviços, ou seja, de 21/11/2016 a 21/11/2020. Esse entendimento, 

inclusive, foi adotado pela AMR quando determinou a abertura da Revisão Periódica 

Ordinária, por meio da Resolução n° 002/AMR/2021 de 18 de janeiro de 2021 (fls. 3/4 

do Processo Administrativo n° 9-772/2021). 

Feita as devidas considerações iniciais, passa-se à análise de mérito dos pleitos, levando-

se em conta as disposições legais, contratuais e as provas documentais arroladas pela 

Concessionária e devidamente sistematizadas nos respectivos tópicos a seguir. 

  

                                                 

7 17.2. A cada 04 (quatro) anos, contados a partir da data da assinatura do presente CONTRATO, a 
CONCESSIONÁRIA deverá encaminhar à entidade reguladora o requerimento de revisão, contendo todas 
as informações e dados necessários à análise do referido pedido, acompanhado de “relatório técnico” que 
demonstre, inequivocamente, o impacto ou a repercussão do evento sobre os principais componentes de 
custos e seus reflexos sobre as receitas da CONCESSIONÁRIA, que definam o valor das tarifas, de acordo 
com a proposta comercial. 
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2.3.1 Inviabilidade de implantação do sistema de esgotamento sanitário dentro do 

cronograma pactuado entre as partes e seus impactos sobre as metas 

contratuais  

2.3.1.1 Descrição do Pleito 

A Concessionária informou que o cronograma de investimentos previsto em sua proposta 

comercial não está sendo cumprido, o que abala diretamente o equilíbrio econômico-

financeiro do Contrato. Destaca que os investimentos previstos não foram realizados de 

acordo com o cronograma, pelo atraso na liberação de áreas para construção da Estação 

Elevatória de Esgoto (EEE) e da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) e por alteração 

da concepção do sistema de esgotamento sanitário fixado no Plano Diretor do Município. 

Águas de Ariquemes alega que o atraso na implantação das estações foi causado pelo 

Poder Concedente, na medida em que descumpriu com sua responsabilidade quanto à 

desapropriação das áreas necessárias para implantação das estações e alterou a concepção 

do sistema de esgotamento sanitário fixado no Plano Diretor do Município. Defende que 

os eventos são atos da administração aptos a impactar o equilíbrio econômico-financeiro 

do Contrato, razão pela qual pleiteia que o evento de desequilíbrio seja sanado na Revisão 

Ordinária. 

A tabela 1 sistematiza as provas documentais trazidas pela Concessionária. 

Tabela 1: Inviabilidade de implantação do sistema de esgotamento sanitário dentro 
do cronograma pactuado entre as partes e seus impactos sobre as metas 

contratuais 

Inviabilidade de implantação do sistema de esgotamento sanitário dentro do cronograma pactuado entre 
as partes e seus impactos sobre as metas contratuais 

Anexo Documento Descrição Data Elaboração 

Doc. 6 (pg 219) 

Cartas da 
Concessionária e 

Parecer do Ministério 
Público 

Tratam do atraso na liberação das 
áreas de construção da EEE e ETE, 
análise ambiental e urbanística de 
área para instalação de ETE e 
apresentação do cronograma de 
obras 2019/2020  

03/09/2019 
Águas de 

Ariquemes 

Doc. 7 (pg. 
263) 

Relatório n. 
106/AMR/DTO/2019 

Relatório elaborado para analisar as 
motivações apresentadas pela 
concessionária sobre a não evolução 
das obras referentes ao Sistema de 
Esgoto Sanitário, conforme o 
cronograma apresentado na 
proposta técnica e comercial 

16/10/2019 AMR 
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Inviabilidade de implantação do sistema de esgotamento sanitário dentro do cronograma pactuado entre 
as partes e seus impactos sobre as metas contratuais 

Anexo Documento Descrição Data Elaboração 

Doc. 8 (pg. 
270) 

Carta ARS n. 
047/2017 

Carta para informar o Poder 
Concedente sobre a necessidade de 
desapropriação da área para 
implementação imediata das 
unidades do sistema de esgotamento 
sanitário de Ariquemes 

09/05/2017 
Águas de 

Ariquemes 

Doc. 9 (pg. 
278) 

Despacho Autos n. 
8795/2017 

Afirma que a localização escolhida 
não é de interesse da Administração. 
Por isso, requer que seja designado 
outro local para implantação das 
unidades do sistema de esgotamento 
sanitário 

13/11/2017 

Poder 
concedente - 

poder 
executivo 

Doc. 10 (282) 
Carta ARS n. 

242/2017 

Solicita à Prefeitura Municipal 
desapropriação da nova área para 
implantação imediata das unidades 
do sistema de esgotamento sanitário 

28/11/2017 
Águas de 

Ariquemes 

Doc. 11 (pg. 
291) 

Carta ARS. 085/2018 

Encaminha ao Prefeito memorial de 
desapropriação e croqui das áreas da 
Estação Elevatória de Esgoto e da 
área definitiva da Estação de 
Tratamento de Esgoto para análise e 
disponibilização 

03/04/2018 
Águas de 

Ariquemes 

Doc. 12 (pg. 
307) 

Ofício n. 
106/Sempog/2018 

Poder Concedente informa que 
optou pela alternativa 01, qual seja, 
aquela apresentada na proposta 
técnica da Concessionária 

08/06/2018 SEMPOG 

Doc. 13 (pg. 
309) 

Ofício n. 
206/Sempog/2018 

Declara de utilidade pública, para 
fins de desapropriação, em favor da 
concessionária, o imóvel necessário 
à implantação da ETE 

06/11/2018 SEMPOG 

Doc. 14 (pg. 
329) 

Ofício n. 44/2018 

Câmara Municipal informa à 
concessionária sobre recomendação 
feita ao Poder Concedente sobre a 
suspensão do processo de 
desapropriação, até que fossem 
dirimidas questões técnicas sobre a 
implantação ETE na área indicada, 
de forma a evitar decisões 
precipitadas. 

21/11/2018 

Câmara 
Municipal - 
Vereador 

Amalec da 
Costa 

Doc. 15 (pg. 
345) 

Carta ARI n. 
368/2019 

Concessionária informa que os 
custos na alteração da localidade da 
área, as indenizações, implantação e 
a instalação da EEE serão 
absorvidos por ela mesma 

26/08/2019 
Águas de 

Ariquemes 

Doc. 16 (pg. 
347) 

Carta ARI n. 
181/2019 

Informa que a alteração da área da 
EEE para a nova área proposta 
(alternativa 2) impactará o 
equilíbrio econômico-financeiro do 
contrato; contudo a concessionária 
absorverá os mesmos 

10/04/2019 
Águas de 

Ariquemes 
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Inviabilidade de implantação do sistema de esgotamento sanitário dentro do cronograma pactuado entre 
as partes e seus impactos sobre as metas contratuais 

Anexo Documento Descrição Data Elaboração 

Doc. 17 (pg. 
349) 

Parecer Consultivo do 
Comitê Técnico da 

AMR 

Manifestação Comitê Técnico a 
respeito da não implantação de rede 
nos primeiros 4 anos, tendo em vista 
que a área para implantação da ETE 
foi declarada como utilidade pública 
desde setembro de 2018. 
Recomendam que a AMR autue a 
concessionária através de auto de 
infração. 

11/08/2020 AMR 

Doc. 18 (pg. 
352) 

Ofício n. 
195/Sempog/2019 

Trata da desapropriação de área para 
implantação da Estação de 
Tratamento de Esgoto - ETE. 
Nomenclatura corrigida pelo 
Decreto n° 15.960 de 23/12/2019 - 
Decretação de Utilidade Pública 

03/01/2019 SEMPOG 

Doc. 19 (pg. 
357) 

Ofício n. 
091/Sempog/2020 

Regularização da alteração da área 
para implantação da EEE, através da 
Nota Pública Contratual com o 
acréscimo do ANEXO VI ao 
Contrato 194/2016. 

29/06/2020 SEMPOG 

Doc. 20 (pg. 
361) 

Cartas ARS 256/2020, 
ARS 259/2020 e ARS 

281/2020 

Período de pandemia. 
Concessionária solicita apoio das 
autoridades públicas em ações de 
combate ao desperdício e 
divulgação do uso racional de água 
durante o período de isolamento 
social. Informa que já está 
cumprindo com as determinações 
que proibiram a suspensão/corte dos 
serviços de fornecimento de água 
pelo período de 60 dias. Informa que 
irá submeter ao poder concedente 
e/ou agência reguladora os 
eventuais impactos causados ao 
projeto concessionário e requer, 
após estabilização do panorama, que 
seja reajustado o cronograma anual 
e que seja reconhecida a ocorrência 
de caso fortuito ou força maior no 
caso, sem aplicação de qualquer 
penalidade, em razão da 
impossibilidade de cumprir alguma 
obrigação 

26/03 e 
06/04/2020 

Águas de 
Ariquemes 

Doc. 21 (pg. 
373) 

Ofício n. 
102/Sempog/2020 

Homologado o Decreto Municipal 
N°16.635, de 14 de julho de 2020 - 
Declara de Utilidade Pública para 
fins de desapropriação, em favor da 
Concessionária, revogando as 
disposições do Decreto Municipal 
N°16.055. Fica a Concessionária 
NOTIFICADA da alteração que 
dispõe da autorização, a promover, 
com recursos próprios, a 
desapropriação da área citada no 
artigo 1° do Decreto Municipal N° 
16.635/2020. 

15/07/2020 SEMPOG 
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Inviabilidade de implantação do sistema de esgotamento sanitário dentro do cronograma pactuado entre 
as partes e seus impactos sobre as metas contratuais 

Anexo Documento Descrição Data Elaboração 

Doc. 22 (pg. 
375) 

Notificação n. 
010/2020 - AMR 

Notifica a concessionária a 
apresentar cronograma de 
realização das obras de esgotamento 
sanitário bem como a data de 
retomada, e apresentar um plano de 
recuperação de metas, uma vez que 
os cronogramas de implantação de 
rede de Esgoto previstos nas 
propostas Técnica e Comercial, não 
foram devidamente cumpridos 

04/08/2020 
(data da 

assinatura 
eletrônica) 

AMR 

Doc. 23 
(pg.378) 

Carta ARI n. 
420/2020 

Resposta à notificação. Elabora 
conclusões como, por exemplo: as 
metas para o esgotamento sanitário 
da cidade restam prejudicadas por 
eventos alheios à vontade e atuação 
da Concessionária (tempo para 
determinação de utilidade pública e 
alteração legislativa), necessidade 
da AMG reestabelecer 
proporcionalmente os prazos para 
cumprimento das metas, tendo em 
vista o atraso do Poder Concedente 
na disponibilização das áreas da 
ETE e EEE 

05/08/2020 
Águas de 

Ariquemes 

Fonte: Concessionária. 

2.3.1.2 Motivação  

i) Procedimento de desapropriação 

O Decreto-Lei n° 3.365/1941 dispõe sobre as desapropriações por utilidade pública. O 

procedimento de desapropriação tem início com a publicação de declaração de utilidade 

pública por decreto do chefe do poder executivo responsável (art. 6°), haja vista as 

hipóteses de utilidade pública disciplinadas e autorizadas no art. 5° da regulamentação. 

Declarada a utilidade pública da área a ser desapropriada, o poder público deverá notificar 

o proprietário e apresentar-lhe oferta de indenização (art. 10-A e § 1°, caput), que deverá 

ser prévia à desapropriação e em dinheiro (art. 32).  

Caso o proprietário aceite a oferta, será lavrado acordo, o valor deverá ser pago ao 

particular, e, então, será expedido título hábil para a transcrição da alteração de 

propriedade no registro de imóveis (art. 10-a, § 2°). 

Caso a oferta de preço não seja aceita ou caso transcorra o prazo sem que o proprietário 

tenha se manifestado, será necessária a judicialização do caso (art. 10-A, §3º). Promovida 
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a ação contra o proprietário da área, o rito deverá seguir o disposto nos arts. 11 a 30 do 

decreto. Em resumo, ou o expropriante poderá obter imissão provisória na posse do 

imóvel ou deverá aguardar decisão judicial que decida favoravelmente à transferência de 

propriedade do imóvel. A sentença concessiva valerá como título hábil para transcrição 

no registro de imóveis. 

O regulamento prevê ainda que, mediante autorização expressa constante de lei ou 

contrato, as concessionárias de serviço público poderão promover a desapropriação (art. 

3°). 

Ou seja, a liberação das áreas para início da realização dos investimentos depende do 

processamento do procedimento de desapropriação e da transcrição do registro da 

propriedade ou da posse do ente expropriante na matrícula do imóvel. Os atos materiais, 

como visto, cabem ao poder expropriante, que pode delegá-los às concessionárias de 

serviço público. 

ii) Contradições nas disposições editalícias e contratuais 

O Edital e Contrato relativos à concessão possuem diferentes previsões sobre a 

responsabilidade das partes pelo procedimento de desapropriação. 

O Edital, ao dispor sobre desapropriações, no item 43, previu que caberia ao Poder 

Concedente declarar de utilidade pública, em caráter de urgência, e promover 

desapropriação ou instituição de servidão administrativa (item 43.1); ao passo que caberia 

à Concessionária os ônus decorrentes das desapropriações ou imposição de servidões 

administrativas, seja por acordo, seja pela propositura de ações judiciais (item 43.2). 

O Termo de Referência (Anexo I do Edital), que traz os detalhamentos necessários para 

elaboração das propostas comercial e técnica das licitantes, por seu turno, previu no item 

7.2 a responsabilidade do Município em declarar a utilidade pública, em caráter de 

urgência, e promover desapropriação ou instituição de servidão administrativa; e a 

responsabilidade da Concessionária em arcar com os custos advindos da desapropriação.  

Noutro giro, o Contrato estabeleceu responsabilidades diferentes daquelas previstas nos 

instrumentos norteadores da elaboração das propostas pelas licitantes. Foi prevista a 

responsabilidade do Poder Concedente em declarar a utilidade pública da área a ser 
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desapropriada e em efetuar os procedimentos cabíveis para desapropriação e o pagamento 

de eventuais indenizações (Cláusula 20.1, ‘m’ e Cláusula 27.1). Para a Concessionária, 

foi discriminada a responsabilidade pelos ônus decorrentes das desapropriações ou 

imposição de servidões administrativas, ou de obtenção de anuências, seja por acordo, 

sejam pela propositura de ações judiciais (Cláusula 27.2). 

Ou seja, pelas disposições destacadas acima, há clara contradição entre os instrumentos. 

Apesar de ser uníssona a responsabilidade do Poder Concedente em declarar a utilidade 

pública da área a ser desapropriada; há contradição sobre quem recai a responsabilidade 

pelo pagamento das indenizações, uma vez que o Termo de Referência responsabiliza a 

Concessionária, mas o Contrato responsabiliza o Poder Concedente; e quem é a parte 

responsável por efetivamente promover os procedimentos cabíveis para realizar a 

desapropriação; neste caso, a contradição está no próprio Contrato. 

A Cláusula 27.7 do Contrato destacou a necessidade de a entidade reguladora emitir 

regulamento, com a finalidade de regulamentar o procedimento de desapropriação, 

fixando prazos e responsabilidades para cada uma das partes; contudo, não há a 

regulamentação infralegal disponível sobre a matéria. 

Há no Contrato cláusula de interpretação, que elenca uma ordem de quais documentos 

prevalecem em detrimento de outros, em caso de divergência entre as normas aplicáveis 

à concessão. Abaixo o dispositivo: 

48.1. Em caso de divergência entre as normas aplicáveis à CONCESSÃO, 

prevalecerá seguinte ordem: 

a) Normas constitucionais; 

b) Normas legais editadas antes da celebração do CONTRATO, ou que, com 

fundamento no interesse público, se refiram exclusivamente às cláusulas de 

serviços; 

c) Normas regulamentares, quando editadas antes da celebração deste 

CONTRATO ou a serem publicadas com o propósito de interpretar a Lei ou 

as cláusulas contratuais; 

d) Normas deste CONTRATO; 

e) Normas do EDITAL; 
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f) O disposto na proposta técnica e na proposta comercial da licitante 

vencedora. 

Percebe-se que a existência de normas regulamentares, que tenham o condão de 

interpretar disposições contratuais, tem prevalência sobre o Contrato em caso de conflito. 

E o Contrato por sua vez tem prevalência sobre o Edital.  

Vale destacar que, ao se examinar o processo licitatório, não foram identificados 

quaisquer questionamentos ao Edital e à Minuta de Contrato em relação a essas 

contradições na questão da desapropriação.  

Isso posto, há uma soma de contradições entre Edital e Contrato que praticamente 

inviabiliza uma solução fundamentada nessa ordem de prioridades. Como agravante, não 

há notícia da edição de norma regulamentadora sobre o procedimento, o que serviria 

justamente para sanar essas contradições. Destaca-se, neste ponto, que a omissão 

regulamentar é um risco atribuído expressamente ao Poder Concedente. 

Nesse sentido, recomenda-se à AMR que, a despeito da revisão ordinária deste primeiro 

quadriênio, regulamente a matéria a fim de sanar as contradições existentes, prevendo 

qual a parte contratual responsável por arcar com os custos de desapropriação e quem é 

responsável por dar seguimento ao procedimento de desapropriação.  

Explica-se. Ser responsável pelos ônus da desapropriação envolve dar seguimento aos 

passos logo após a publicação da declaração de utilidade pública da área a ser 

desapropriada até a efetiva consecução do registro do título de posse ou propriedade da 

área no registro de imóveis competente. Considerando o interesse direto da 

Concessionária em obter o registro de posse ou propriedade da área onde deverão ser 

construídas as estações, para dar início às obras previstas no cronograma de investimentos 

e consequentemente atingir as metas contratuais e legais da concessão, bem como a 

própria disposição manifestada pela Concessionária em assumir os ônus atinentes à 

desapropriação da área da EEE, recomenda-se que essa responsabilidade seja alocada à 

Concessionária. 
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iii) Desdobramentos ao longo da execução contratual 

A Procuradoria Geral do Município de Ariquemes/RO (“PGM”), em 28/06/2018, emitiu 

o Parecer n°. 532/PGM/2018 (fls. 4838/4842 do pdf do PA n° 1-2402/2013), constatando 

as contradições existentes nas previsões contratuais sobre quem recairia as 

responsabilidades pelos custos e pelo procedimento de desapropriação dos imóveis 

necessários à consecução dos investimentos da concessão. Na oportunidade, a PGM se 

posicionou pela necessidade de celebração de aditivo contratual, de forma que fosse 

prevista a responsabilidade do Poder Concedente quanto à declaração de utilidade pública 

das áreas a serem desapropriadas e a responsabilidade da Concessionária pelo pagamento 

das indenizações e por dar seguimento ao processamento das desapropriações. 

Em virtude do parecer, foi proposta minuta de Primeiro Termo Aditivo ao Contrato (fls. 

4843/4842 do pdf do PA n° 1-2402/2013), que foi remetido para assinatura da 

Concessionária. O aditamento, no entanto, não chegou a ser firmado entre as partes.  

Para além disso, realizou-se uma análise processual, a fim de verificar o atual cenário das 

desapropriações e se, mesmo com a lacuna de responsabilidades, eventualmente as áreas 

necessárias para implantação das estações estariam disponíveis para início das obras. Para 

a análise, além do PA n° 1-2402/2013 (referente à execução contratual), foram 

disponibilizados à Fipe os seguintes processos administrativos: PA n° 1-1320/2018, PA 

n° 1-3386/2018, PA n° 1-4214/2018, PA n° 9-9113/2020 e PA n° 9-15537/2020. 

Os primeiros três processos têm como objeto a expedição de Decreto de Utilidade Pública 

(“DUP”) para desapropriação das áreas indicadas pela Concessionária para implantação 

das estações. Como resultado dos processos, os respectivos decretos foram expedidos. 

Porém, não se verificou, nesses processos ou em outros, a disponibilização do registro da 

posse ou propriedade do Município de Ariquemes/RO sobre as áreas desapropriadas. Na 

matrícula do registro do imóvel, o registro do título de posse ou propriedade, por sua vez, 

comprova a efetiva liberação das áreas desapropriadas para início das obras. 

Em relação aos outros dois processos, o PA n° 9-9113/2020 tem como objeto a 

fiscalização dos investimentos realizados pela concessionária e o PA n° 9-15537/2020 se 

trata do processamento do auto de infração n° 001/AMR/2020, em que a Concessionária 
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foi notificada pelo não cumprimento do cronograma de implantação da rede de 

esgotamento sanitário previsto para os três primeiros anos de concessão. Pelo 

mapeamento dos processos, constatou-se, no entanto, que ambos se encontram em 

trâmite, ainda em fase instrutória, sem que tenha havido prolação de decisão 

administrativa. 

Diante da análise, constatou-se que a lacuna a respeito das responsabilidades de cada parte 

sobre as desapropriações persiste e que, a despeito de terem sido publicados os decretos 

de utilidade pública para desapropriação de áreas indicadas pela Concessionária, não há 

título hábil para transcrição da propriedade ou posse dessas áreas no registro de imóveis; 

ou seja, até o momento as áreas não estão liberadas para que se possa dar início à 

construção das estações. 

Destaca-se que, mesmo diante da comunicação da Concessionária de sua assunção dos 

ônus pelas desapropriações, mencionando expressamente o respectivo custo, sem que o 

Poder Concedente outorgue o respectivo mandato de procuração, a Concessionária não 

pode promover atos expropriatórios, seja em procedimentos amigáveis ou judiciais, 

incluindo também os atos registrais pertinentes, uma vez que não está legitimada para 

tanto.  

iv) Incompletude das documentações apresentadas pela Concessionária 

Pelo exposto até o momento, é possível perceber que as áreas para construção da EEE e 

da ETE não estão disponíveis para início imediato das obras de implantação. A não 

disponibilização das áreas tem um duplo efeito a ser considerado sobre o equilíbrio 

econômico-financeiro do Contrato: o não cumprimento do cronograma de investimentos 

previstos no plano de negócios da Concessionária e a consequente frustração de receita 

pelo retardamento das obras de ampliação da rede pública de abastecimento de água e 

esgoto, bem como a postergação dos dispêndios pertinentes ao Capex e o incremento dos 

custos operacionais que se daria com a implantação das obras no tempo inicialmente 

projetado.  

Em seu pleito revisional, a Concessionária menciona os aludidos desequilíbrios e faz uma 

proposição de projeção (em seu relatório técnico que acompanha o pleito, fls. 160/166 do 
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PA n° 9-772/2021) do: impacto na distribuição do Capex, impacto na distribuição de 

receita e impacto na distribuição de despesas. Abaixo, destaca-se tabela do Relatório 

Técnico (fl. 165 do PA n° 9-772/2021) em que a Concessionária traz a proposição de 

evolução da cobertura do sistema de esgotamento sanitário para o período da concessão, 

considerando a cobertura apresentada em sua proposta e a proposição da cobertura a ser 

repactuada. Veja-se:  

Tabela 2: Evolução da cobertura do sistema de esgotamento sanitário 

 

Percebe-se que foi disponibilizada projeção percentual do cronograma de investimentos, 

em esgotamento sanitário, porém, não foi possível identificar um descritivo desses 

percentuais. Não foi realizada uma correlação exata entre o cronograma de investimentos 

e sua prejudicialidade face aos terrenos especificamente disponibilizados, impedindo a 

aferição de eventuais investimentos que poderiam ser realizados a despeito dessa não 

disponibilização. 

Desta forma, entende-se que o pleito revisional da Concessionária não está 

suficientemente demonstrado quais metas contratuais não foram cumpridas em razão do 

atraso no cronograma de investimentos. É necessário que seja identificado e descrito: 

 Quais metas foram diretamente descumpridas, por não ter se iniciado a 

implantação das estações; 
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 Quais metas são indiretamente impactadas, pois para sua consecução dependem 

da implantação das estações; 

 Quais metas não são impactadas pelo atraso no cumprimento do cronograma de 

implantação. 

Ademais, também se faz necessário que a Concessionária apresente a proposição de um 

novo cronograma de investimentos, não só em projeções percentuais, mas prevendo um 

descritivo de quais obras são necessárias para consecução dos investimentos e a 

respectiva devolutiva de prazo para realização desses investimentos e consecução das 

metas, considerando o que foi estabelecido no Plano Municipal de Saneamento Básico de 

Ariquemes e a eventual compatibilidade com as previsão da Lei Nacional de Saneamento 

Básico. 

Diante disso, recomenda-se que seja solicitada da Concessionária a elaboração e 

apresentação de cronograma de investimentos, descrevendo as obras e o prazo para a sua 

realização, bem como um demonstrativo das metas direta, indiretamente e as não 

impactadas, e proposição de quadro de metas, prevendo a repactuação do cronograma de 

investimentos. Idealmente essa proposta poderia ser elaborada em prazo compatível com 

a conclusão da presente revisão, para assim já constar do aditamento eventualmente 

celebrado como resultado da revisão ordinária. 

v) Alocação de risco 

Pelo exposto, foi possível constatar que o pleito configura um evento de desequilíbrio do 

Contrato, uma vez que impacta o cronograma de investimentos, a frustração das receitas 

projetadas e um deslocamento dos custos operacionais estimados. Cada um, por sua vez, 

causa um impacto na TIR do Contrato.  

Pela persistência da contradição da situação jurídica inicial entabulada pelo Contrato de 

Concessão, haja vista a ausência de regulamentação capaz de sanar a lacuna de 

responsabilidade entre as partes contratuais pelo procedimento de desapropriação, 

entende-se que, pela matriz de risco contratual, o evento de desequilíbrio em análise é 

alocado como responsabilidade do Poder Concedente, uma vez que o item ‘c’ da Cláusula 

8.2 do Contrato alocou ao Poder Concedente os riscos relacionados ao descumprimento 
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de suas obrigações contratuais ou regulamentares, incluindo, mas não se limitando, ao 

descumprimento de prazos aplicáveis ao Poder Concedente previstos neste Contrato e/ou 

na legislação vigente. 

Nesse ínterim, importante destacar que a recomposição do equilíbrio econômico-

financeiro do Contrato deve considerar os ganhos que a Concessionária obteve, neste 

quadriênio de análise, pela não realização de investimento e pelo deslocamento no tempo 

dos custos operacionais da concessão, e proceder à compensação desses ganhos pela 

frustração das receitas projetadas pela não ampliação da rede pública de saneamento 

básico. 

De todo modo, apesar de se entender que a omissão regulamentar faz com que o risco 

seja alocado ao Poder Concedente, conclui-se que a análise integral de mérito deste pleito 

se encontra prejudicada, pela necessidade da complementação de informações pela 

Concessionária, quais sejam: demonstrativo de metas e proposição de novo cronograma 

de investimentos compatíveis com as metas legais e regulamentares, não devendo se 

limitar meramente à devolução de prazo (ainda que devida) e a uma disposição de 

repactuação, uma vez que a Concessionária é que detém o conhecimento operacional e a 

responsabilidade pela realização dos investimentos. 

2.3.1.3 Conclusões 

Procedimento de desapropriação: o procedimento de desapropriação por utilidade 

pública é regido pelo Decreto-Lei n° 3.365/1941. O processamento da desapropriação 

tem início com a declaração de utilidade pública da área que se pretende desapropriar, e 

a seu fim deve culminar com a transcrição do registro da propriedade ou da posse do ente 

expropriante na matrícula do imóvel. Ou seja, o registro da transcrição da posse ou 

propriedade é o passo final da desapropriação e condição inicial para que a 

Concessionária inicie as obras de investimentos previstas para a concessão. 

Contradições nas disposições editalícias e contratuais: verificou-se contradições sobre 

quem recai a responsabilidade por promover os procedimentos cabíveis para realizar a 

desapropriação. A despeito de haver cláusula interpretativa para os casos de divergências, 

e eventual regulamentação sobre a cláusula de desapropriação do Contrato prevalecer 
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sobre as disposições contratuais, a ausência de normativa nesse sentido, faz com que o 

Contrato seja o instrumento prevalente para disciplinar as responsabilidades sobre a 

desapropriação. O Contrato, no entanto, possui contradições sobre quem é a parte 

responsável por dar seguimento ao procedimento de desapropriação após a publicação do 

decreto de utilidade pública da área a ser desapropriada. Faz-se necessário sanar a lacuna 

de responsabilidade, pois o procedimento desapropriatório após a publicação do DUP é 

crucial para a efetiva consecução do registro do título de posse ou propriedade da área no 

registro de imóveis competente, e consequentemente para o início das obras previstas no 

cronograma de investimentos. Deste modo, diante da omissão regulamentar e das 

contradições existentes no Edital e Contrato, não há que se atribuir qualquer 

responsabilidade à Concessionária pelo atraso na realização de investimentos pertinentes 

à ETE e a EEE, desde que estes sejam conectados com a falta dos respectivos terrenos. 

Desdobramentos ao longo da execução contratual: para a análise, a Fipe realizou o 

mapeamento dos processos administrativos: PA n° 9-772/2021, PA n° 1-2402/2013 PA 

n° 1-1320/2018, PA n° 1-3386/2018, PA n° 1-4214/2018, PA n° 9-9113/2020 e PA n° 9-

15537/2020. Como conclusão, constatou-se que a lacuna a respeito das responsabilidades 

de cada parte sobre as desapropriações persiste e que, a despeito de terem sido publicados 

os decretos de utilidade pública para desapropriação de áreas indicadas pela 

Concessionária, não há título hábil do registro do título de posse ou propriedade na 

matrícula do imóvel no registro competente; ou seja, até o momento as áreas não estão 

liberadas para que se possa dar início à construção das estações e tampouco há decisões 

no âmbito dos referidos processos que, de alguma forma, impactem a situação como um 

todo. 

Incompletude das documentações apresentadas pela Concessionária: a 

Concessionária disponibilizou em seu Relatório Técnico (fls. 160/166 do PA n° 9-

772/2021) impacto na distribuição do Capex, impacto na distribuição de receita e impacto 

na distribuição de despesas e as respectivas projeções em caso de repactuação. Porém, no 

pleito revisional da Concessionária, não está suficientemente demonstrado quais metas 

contratuais não foram cumpridas, quais são indiretamente impactadas e quais não são 

impactadas em razão do atraso no cronograma de investimentos pela não disponibilização 
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das áreas; bem como não consta a proposição de um novo cronograma de investimentos, 

com o descritivo das obras prevista para a concessão. Recomenda-se que a Concessionária 

apresente cronograma de investimentos, descrevendo as obras e o prazo para a sua 

realização; bem como um demonstrativo das metas direta, indiretamente e as não 

impactadas, e proposição de quadro de metas, prevendo a repactuação do cronograma de 

investimentos, reconhecendo-se, no entanto, a ausência de culpa da Concessionária na 

realização de investimentos correlacionados à disponibilização dos terrenos para a ETE e 

a EEE e recomendando-se, no mínimo, a devolução proporcional dos prazos para a 

realização dos investimentos considerando a efetiva disponibilização das áreas 

pertinentes. 

Alocação de risco: o evento de desequilíbrio analisado impacta a equação econômico-

financeira do Contrato por: não realização do cronograma de investimentos, frustração 

das receitas projetadas e um deslocamento dos custos operacionais estimados. O evento 

de desequilíbrio é passível de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro e, pela 

alocação de risco contratual, entende-se que o desequilíbrio é responsabilidade do Poder 

Concedente, com fulcro no item ‘c’ da Cláusula 8.2 do Contrato e demais obrigações 

contratuais. Para cálculo do reequilíbrio, deve ser considerado os ganhos que a 

Concessionária obteve pela não realização de investimento e pelo deslocamento no tempo 

dos custos operacionais da concessão, de forma que se proceda à compensação desses 

ganhos pela frustração das receitas projetadas pela não ampliação da rede pública de 

saneamento básico. Apesar da análise e da verificação da alocação de risco, conclui-se 

que a análise integral de mérito deste pleito se encontra prejudicada pela necessidade da 

complementação de informações pela Concessionária, quais sejam: demonstrativo de 

metas e proposição de novo cronograma de investimentos, adequado às metas legais e 

regulamentares. 
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2.3.1.4 Referências legais, editalícias e contratuais 

vi) Legislação 

Decreto-Lei n° 
3.365/1941 
(Decreto de 

desapropriações por 
utilidade pública) 

Art. 3º Podem promover a desapropriação, mediante 
autorização expressa constante de lei ou contrato: 

I - as concessionárias, inclusive aquelas contratadas nos 
termos do disposto na Lei nº 11.079, de 30 de dezembro 

de 2004, e as permissionárias de serviços públicos; 
II - as entidades públicas; 

III - as entidades que exerçam funções delegadas pelo 
Poder Público; e 

IV - as autorizatárias à exploração de serviços e 
atividades de titularidade estatal decorrentes do disposto 
nas alíneas “c”, “d” e “f” do inciso XII do caput do art. 

21 da Constituição e da legislação específica. 
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Legislação 

Decreto-Lei n° 
3.365/1941 
(Decreto de 

desapropriações por 
utilidade pública) 

Art. 5° Consideram-se casos de utilidade pública: 
a) a segurança nacional; 
b) a defesa do Estado; 

c) o socorro público em caso de calamidade; 
d) a salubridade pública; 

e) a criação e melhoramento de centros de população, 
seu abastecimento regular de meios de subsistência; 

f) o aproveitamento industrial das minas e das jazidas 
minerais, das águas e da energia hidráulica; 

g) a assistência pública, as obras de higiene e decoração, 
casas de saúde, clínicas, estações de clima e fontes 

medicinais; 
h) a exploração ou a conservação dos serviços públicos; 

i) a abertura, conservação e melhoramento de vias ou 
logradouros públicos; a execução de planos de 

urbanização; o parcelamento do solo, com ou sem 
edificação, para sua melhor utilização econômica, 

higiênica ou estética; a construção ou ampliação de 
distritos industriais; 

j) o funcionamento dos meios de transporte coletivo; 
k) a preservação e conservação dos monumentos 
históricos e artísticos, isolados ou integrados em 

conjuntos urbanos ou rurais, bem como as medidas 
necessárias a manter-lhes e realçar-lhes os aspectos mais 

valiosos ou característicos e, ainda, a proteção de 
paisagens e locais particularmente dotados pela natureza; 
l) a preservação e a conservação adequada de arquivos, 
documentos e outros bens móveis de valor histórico ou 

artístico; 
m) a construção de edifícios públicos, monumentos 

comemorativos e cemitérios; 
n) a criação de estádios, aeródromos ou campos de pouso 

para aeronaves; 
o) a reedição ou divulgação de obra ou invento de 

natureza científica, artística ou literária; 
p) os demais casos previstos por leis especiais. 

§ 1º A construção ou ampliação de distritos industriais, 
de que trata a alínea i do caput deste artigo, inclui o 

loteamento das áreas necessárias à instalação de 
indústrias e atividades correlatas, bem como a revenda 

ou locação dos respectivos lotes a empresas previamente 
qualificadas. 

§ 2º A efetivação da desapropriação para fins de criação 
ou ampliação de distritos industriais depende de 
aprovação, prévia e expressa, pelo Poder Público 

competente, do respectivo projeto de implantação. 
§ 3º Ao imóvel desapropriado para implantação de 

parcelamento popular, destinado às classes de menor 
renda, não se dará outra utilização nem haverá 

retrocessão. 
§ 8º Os bens desapropriados para fins de utilidade 

pública e os direitos decorrentes da respectiva imissão na 
posse poderão ser: 

I - alienados a terceiros; 
II – locados; 
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III - cedidos; 
IV - arrendados; 

V - outorgados em regimes de: 
a) concessão de direito real de uso; 

b) concessão comum; ou 
c) parceria público-privada; e 

VI - transferidos como integralização de fundos de 
investimento ou sociedades de propósito específico. 

§ 9º  Aplica-se o disposto no § 8º aos casos de 
desapropriação para fins de execução de planos de 

urbanização, de renovação urbana ou de parcelamento ou 
reparcelamento do solo, desde que seja assegurada a 

destinação prevista no referido plano de urbanização ou 
de parcelamento de solo. 

Legislação 

Decreto-Lei n° 
3.365/1941 
(Decreto de 

desapropriações por 
utilidade pública) 

Art. 6º A declaração de utilidade pública far-se-á por 
decreto do Presidente da República, Governador, 

Interventor ou Prefeito. 
Art. 10-A.  O poder público deverá notificar o 

proprietário e apresentar-lhe oferta de indenização. 
§ 1º A notificação de que trata o caput deste artigo 

conterá: 
I - cópia do ato de declaração de utilidade pública; 

II - planta ou descrição dos bens e suas confrontações; 
III - valor da oferta; 

IV - informação de que o prazo para aceitar ou rejeitar a 
oferta é de 15 (quinze) dias e de que o silêncio será 

considerado rejeição; 
§ 2º Aceita a oferta e realizado o pagamento, será 

lavrado acordo, o qual será título hábil para a transcrição 
no registro de imóveis. 

§ 3º Rejeitada a oferta, ou transcorrido o prazo sem 
manifestação, o poder público procederá na forma dos 

arts. 11 e seguintes deste Decreto-Lei. 
Art. 32. O pagamento do preço será prévio e em 

dinheiro. 
§ 1º As dívidas fiscais serão deduzidas dos valores 

depositados, quando inscritas e ajuizadas. 
§ 2º Incluem-se na disposição prevista no § 1º as multas 
decorrentes de inadimplemento e de obrigações fiscais. 

§ 3º A discussão acerca dos valores inscritos ou 
executados será realizada em ação própria. 

Edital de 
Concorrência 

Pública nº 
018/CPL/2014 

43. DESAPROPRIAÇÕES 
43.1 Caberá ao Poder CONCEDENTE, declarar de 

utilidade pública, em caráter de urgência, e promover 
desapropriação ou instituição de servidão administrativa, 

estabelecer limitações administrativas e autorizar 
ocupações temporárias de todos os bens imóveis 

necessários para assegurar a realização e a conservação 
de serviços e obras vinculados à CONCESSÃO; 
43.2 Os ônus decorrentes das desapropriações ou 

imposição de servidões administrativas, seja por acordo, 
seja pela propositura de ações judiciais, são de 

responsabilidade da CONCESSIONÁRIA. 
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Legislação 

Anexo I do Edital – 
Termo de Referência 

7.2 RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO 
• declarar de utilidade pública, em caráter de 

urgência, e promover desapropriação ou instituição de 
servidão administrativa, estabelecer limitações 

administrativas e autorizar ocupações temporárias de 
todos os bens imóveis para assegurar a realização e a 

conservação de serviços e obras vinculados à 
CONCESSÃO, observado o disposto no CONTRATO, 

arcando a CONCESSIONÁRIA com os respectivos 
custos, consoante artigo 6º; inciso VII, da Lei Municipal 

nº 1658/2011. 

Contrato de 
Concessão n° 

194/2016 

CLÁUSULA 8ª. ASSUNÇÃO DE RISCOS 
8.2. A CONCESSIONÁRIA não é responsável pelos 
seguintes riscos relacionados à CONCESSÃO, cuja 

responsabilidade é do PODER CONCEDENTE: 
c) Descumprimento, pelo PODER CONCEDENTE, de 

suas obrigações contratuais ou regulamentares, 
incluindo, mas não se limitando, ao descumprimento de 
prazos aplicáveis ao PODER CONCEDENTE previstos 

neste CONTRATO e/ou na legislação vigente; 
CLÁUSULA 20ª. DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO 

PODER CONCEDENTE 
20.1. Sem prejuízo de suas demais obrigações, incumbe 

ao PODER CONCEDENTE: 
m) Declarar de utilidade pública, em caráter de urgência, 

e promover desapropriação ou instituição de servidão 
administrativa, estabelecer limitações administrativas e 

autorizar ocupações temporárias de todos os bens 
imóveis necessários para assegurar a realização e a 

conservação de serviços e obras vinculados à 
CONCESSÃO, bem como efetuar os procedimentos 
cabíveis e o pagamento de eventuais indenizações; 

CLÁUSULA 27ª. DESAPROPRIAÇÕES 
27.1. Caberá ao PODER CONCEDENTE declarar de 

utilidade pública, bem como promover desapropriações, 
instituir servidões administrativas, propor limitações 
administrativas e, permitir à CONCESSIONÁRIA, 
ocupar provisoriamente bens imóveis necessários à 

execução e conservação de obras e serviços vinculados à 
CONCESSÃO. 

27.2. Os ônus decorrentes das desapropriações ou 
imposição de servidões administrativas, ou de obtenção 
de anuências, seja por acordo, sejam pela propositura de 

ações judiciais, são de responsabilidade da 
CONCESSIONÁRIA. 

27.7. A entidade reguladora emitirá regulamento com o 
objetivo de regulamentar o disposto nesta cláusula, 
fixando inclusive os prazos a que estão sujeitos a 

CONCESSIONÁRIA e o PODER CONCEDENTE, bem 
como a forma de ressarcimento da CONCESSIONÁRIA 

em razão de atrasos do PODER CONCEDENTE que 
venham a causar prejuízos ao cumprimento do plano de 

obras e investimentos da CONCESSÃO, à adequada 
conservação dos sistemas ou à boa prestação dos 

serviços públicos de abastecimento de água potável. 
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Legislação 
Contrato de 

Concessão n° 
194/2016 

CLÁUSULA 48ª. INTERPRETAÇÃO 
48.1. Em caso de divergência entre as normas aplicáveis 

à CONCESSÃO, prevalecerá seguinte ordem: 
a) Normas constitucionais; 

b) Normas legais editadas antes da celebração do 
CONTRATO, ou que, com fundamento no interesse 
público, se refiram exclusivamente as cláusulas de 

serviços; 
c) Normas regulamentares, quando editadas antes da 
celebração deste CONTRATO ou a serem publicadas 
com o propósito de interpretar a Lei ou as cláusulas 

contratuais; 
d) Normas deste CONTRATO; 

e) Normas do EDITAL; 
f) O disposto na proposta técnica e na proposta comercial 

da licitante vencedora. 
 

2.3.2 Atraso do reajuste anual 

2.3.2.1 Descrição do pleito 

A Concessionária alega que solicitou reajuste tarifário nos termos contratuais e no prazo 

devido, no percentual 10,05%, para a data base de 14/01/2019. Porém, em decorrência de 

atraso na aplicação do reajuste por fatos a ela não imputados, houve redução na taxa 

interna de retorno projetada em sua proposta comercial de 0,02%. 

A Águas de Ariquemes relata que encaminhou à AMR, em 04/10/2020, cálculo com 

descritivo de que a tarifa deveria ser reajustada para homologação. A AMR, então, 

comunicou a Concessionária sobre a suspensão da aplicação do reajuste, sob a 

justificativa de inadequação dos serviços prestados. 

Em um primeiro momento, a agência reguladora homologou um reajuste de 4,5% em 

12/03/2019. A Concessionária interpôs recurso administrativo contra a homologação 

parcial, oportunidade em que apresentou relatório técnico e apontou o desequilíbrio 

econômico-financeiro que o represamento causava. Ato contínuo, a AMR declarou a 

nulidade de seu entendimento anterior (Resolução AMR n° 001 de 08 de março de 2019) 

e homologou integralmente o reajuste de 10,05% em 15/06/2019. 

Em resumo, a Concessionária defende que: (i) o reajuste deveria ter sido aplicado em 

14/01/2019, porém, ficou suspenso até 12/04/2019; (ii) entre 13/04/2019 a 14/06/2019, a 

AMR aplicou um reajuste parcial de 4,5%; (iii) em 15/06/2019, a agência reguladora 
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reconsiderou a decisão que homologou reajuste parcial, para então aplicar integralmente 

o reajuste de 10,05%. 

Abaixo, encontram-se as provas documentais trazidas pela Concessionária e 

sistematizadas na tabela a seguir. 

Tabela 3: Atraso do reajuste anual 

Atraso do reajuste anual 
Anexo Documento Descrição Data Elaboração 

Doc. 24 
(pg.389) 

Carta ARS n. 
401/2018 

Apresenta o índice de 
reajuste tarifário do período 

de 2017 e 2018 
04/10/2018 

Águas de 
Ariquemes 

Doc. 25 (pg. 
397) 

Ofício n. 
005/PRESID/2019 

Encaminha à concessionária 
Nota Pública n. 001/2019 - 

AMR que informa a 
suspensão do Reajuste 

Tarifário anual da taxa de 
água em razão de 

reclamações da população 
sobre qualidade do serviço 

09/01/2019 AMR 

Doc. 26 (pg. 
400) 

Resolução n. 
001/AMR/2019, 

Decisão n. 
001/2019 - AMR e 

Nota Pública 
001/2019 - AMR 

RESOLUÇÃO N° 
001/AMR/2019: Homologa 
o Reajuste das Tarifas dos 

serviços de água e 
esgotamento sanitário 

prestados pela 
Concessionária Águas de 

Ariquemes Saneamento SPE 
LTDA e dá outras 

providências. 
DECISÃO Nº 001/2019-
AMR: não homologa o 3° 
reajuste da tarifa de água 

referente ao período 11/2017 
a 11/2018 no percentual de 
10,05% como solicitado, 
logo será homologado o 

percentual justo de 4,50 %, o 
qual foi considerado em 

relação aos investimentos 
realizados no município de 

Ariquemes. 
NOTA PÚBLICA 001/2019-

AMR: a pedido da AMR e 
da Prefeitura Municipal, a 

Concessionária suspenderá a 
aplicação do 2° Reajuste 

Tarifário Anual que estava 
previsto para ser lançado nas 

faturas dos usuários em 
14/01/2019. 

08/03/2019, 
06/03/2019 

AMR 
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Atraso do reajuste anual 
Anexo Documento Descrição Data Elaboração 

Doc. 27 (pg. 
405) 

Carta ARS n. 
147/2019 

Concessionária protocola 
recurso administrativo, 
referente ao processo n. 

0023/2018-AMR, em face 
da Decisão nº 001/2019 e da 

Resolução nº 
001/2019/AMR, informando 

que representava uma 
redução da taxa interna de 

retorno do empreendimento 
em 0,02%. 

18/03/2019 
Águas de 

Ariquemes 

Doc. 28 (pg. 
424) 

Carta ARI n. 
146/2019 

Concessionária encaminha o 
recurso ao Poder 

Concedente (Prefeito) 
13/03/2019 

Águas de 
Ariquemes 

Doc. 29 (pg. 
429) 

Ofício n. 
070/PRESID/2019 

AMR solicitou memória de 
cálculo que comprovaria a 
redução da TIR em 0,02% 

em decorrência do 
represamento do reajuste  

tarifário 

09/04/2019 AMR 

Doc. 30 (pg. 
432) 

Carta ARS n. 
193/2019 

Em resposta, a 
Concessionária encaminhou 

Relatório Técnico do 
Desequilíbrio Econômico-
Financeiro verificado pela 

glosa no reajustamento 
tarifário anual de 2018. 

27/05/2019 
Águas de 

Ariquemes 

Doc 31. (pg. 
478) 

Resolução n. 
003/AMR/2019 

AMR homologa o reajuste 
das tarifas dos serviços de 

água e esgotamento sanitário 
prestados pela 

Concessionária - declara a 
nulidade da Resolução nº 

001/AMR/2019 e homologa 
o reajuste tarifário na ordem 

de 10,05% 

08/05/2019 AMR 

 

2.3.2.2 Motivação  

i) Nulidade de ato administrativo 

Quanto aos efeitos, tem-se que a anulação de um ato administrativo provoca, em geral, 

efeitos ex tunc, ou seja, retroage à data da prática do ato, fazendo com que sejam 

fulminados eventuais efeitos que o ato nulo tenha gerado. 

A doutrina elucida que, no exercício da função administrativa, a Administração tem, em 

princípio, o dever de invalidar seus atos desconformes. A invalidação de ato 
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administrativo consiste em sua desconstituição, suprimindo-se seus efeitos típicos, por 

motivo de incompatibilidade com a ordem jurídica, com atribuição de efeitos ex tunc8. 

Ou seja, a anulação tem efeito retroativo, vale dizer, dirige-se também a período pretérito, 

e a retroatividade alcança o momento em que foi praticado o ato anulado9. 

Tendo em vista que a AMR, por meio da Resolução nº 003/AMR/2019 de 08 de maio de 

2019 (fls. 479/480 do PA n° 9-772/2021), homologou integralmente o reajuste de 10,05%, 

bem como determinou a nulidade de sua normativa anterior – Resolução AMR n° 001 de 

08 de março de 2019 (fls. 401/402 do PA n° 9-772/2021) – oportunidade em que havia 

homologado parcialmente o reajuste, tem-se que, por força da nulidade dos atos 

administrativos, a homologação parcial retroagiu ao momento em que foi praticada, 

fulminando os efeitos gerados. 

É dizer, a homologação parcial do reajuste de 4,5%, que gerou efeitos de 13/04/2019 a 

14/06/2019, retroage à data de sua prática, devendo ser aplicado para o período o reajuste 

integral de 10,05%. Nesse sentido, o art. 6° da Resolução nº 003/AMR/2019 disciplinou 

como deveria se dar a cobrança dos valores represados, em virtude da homologação 

parcial do reajuste, nas tarifas. 

ii) Disposições legais 

A Lei Federal n° 8.987/95 (Lei Geral de Concessões ou LGC) disciplina em seu art. 23, 

inc. IV, que cláusula contendo previsão do reajuste é essencial aos contratos de concessão; 

bem como estabelece que incumbe à Administração proceder à homologação do reajuste 

nos termos estabelecidos contratualmente (art. 29, inc. V). 

A Lei Federal n° 11.445/2007 (Lei de Diretrizes Nacionais para Saneamento Básico ou 

LDNSB), por sua vez, dispôs que a existência de sistemática de reajuste nos contratos 

que tem por objeto a prestação de serviços públicos de saneamento básico, é cláusula 

obrigatória (art. 11, § 2º, inc. IV, ‘b’ c/c art. 12, § 2°, inc. V). E assim como a LGC 

                                                 

8 FIGUEIREDO, Lúcia Valle. Curso de Direito Administrativo. 6ª ed., 2003, Malheiros Editores, São Paulo, 
p. 233. 
9 MEIRELLES, H. L. Direito administrativo brasileiro. 19. ed. Atualizada. São Paulo: Malheiros, 1994. 
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determina que o reajuste tarifário deverá obedecer à sistemática prevista contratualmente 

(art. 37). 

Ou seja, o procedimento de reajuste, que se trata de uma das condições de sustentabilidade 

e equilíbrio econômico-financeiro, deve se adstringir aquilo estabelecido 

contratualmente. 

iii) Disposições contratuais 

O Reajuste é definido contratualmente, como a correção automática e periódica dos 

valores das Tarifas, com vistas a preservar seu valor econômico em face da inflação ou 

deflação geral dos preços na economia e da variação ordinária dos custos de produção, 

conforme fórmula paramétrica definida no Contrato (Cláusula 1.3).  

O Contrato, por sua vez, disciplina na Cláusula 16ª os regramentos e condições a serem 

observadas para aplicação de reajuste, dentre as quais destaca-se: periodicidade de 

aplicação de 12 meses (Cláusula 16.1); fórmula paramétrica para cálculo do reajuste 

(Cláusula 16.1); obrigação de a Concessionária elaborar o cálculo e remeter para 

aprovação da agência reguladora com antecedência mínima de 30 (trinta) dias de sua 

aplicação (Cláusula 16.7); hipóteses em que é possibilitado à agência reguladora não 

homologar o reajuste (Cláusula 16.11). 

Pelos documentos probatórios sistematizados neste tópico, foi possível identificar que a 

Concessionária, por meio da Carta ARS nº 401/2018, considerou como marco inicial para 

consideração do reajuste o período de novembro/2017 (data de assunção dos serviços) a 

outubro/2018. Apresentou cálculo do reajuste acumulado para o período de 10,05%, 

utilizando a fórmula paramétrica prevista em Contrato. O período de aplicação do reajuste 

seria a partir de 14/01/2019 e a Concessionária submeteu cálculo de reajuste que foi 

recebido pela AMR em 17/10/2018.  

Tendo em vista o cumprimento da sistemática prevista em Contrato pela Concessionária, 

as hipóteses de não homologação do reajuste são aquelas elencadas na Cláusula 16.11, a 

saber: erro matemático no cálculo do novo valor tarifário ou solicitação de reajuste antes 

de completar o período devido para sua aplicação. 
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A AMR, em resposta à solicitação de reajuste, num primeiro momento o suspendeu, por 

meio do Ofício nº 005/PRESID/2019 (fls. 390/396 do PA n° 9-772/2021), em razão da 

inadequação dos serviços prestados. Em seguida, publicou a Resolução n° 

001/AMR/2019, em que homologou parcialmente um reajuste de 4,5% (art. 2°), 

justificando que o reajuste homologado era proporcional ao percentual dos investimentos 

realizados nos dois primeiros anos de concessão (art. 3°). Posteriormente, através da 

Resolução nº 003/AMR/2019, a AMR homologou o reajuste integral (art. 2°), anulando 

a resolução anterior, e dispôs sobre a forma de como deveria se dar a compensação dos 

valores represados quando da vigência da homologação parcial (art. 6°). 

iv) Alocação de risco 

Pela Cláusula 8ª que disciplina a assunção dos riscos contratuais, percebe-se que o item 

‘a’ da Cláusula 8.2, disciplina que é responsabilidade do Poder Concedente os riscos 

relacionados a decisão judicial ou administrativa que impeça ou impossibilite a 

CONCESSIONÁRIA de cobrar a tarifa dos serviços ou de reajustá-la de acordo com o 

estabelecido no CONTRATO, exceto nos casos em que a CONCESSIONÁRIA houver 

dado causa a tal decisão. 

Considerado a sistemática de reajuste, prevista na Cláusula 16ª do Contrato, é possível 

identificar que os fundamentos utilizados pela AMR para não homologar e autorizar a 

cobrança do reajuste tarifário para o período não se circunscreveram às hipóteses 

previstas na Cláusula 16.11. Logo, tendo em vista a disciplina de alocação de risco (item 

‘a’ da Cláusula 8.2), conclui-se que é de responsabilidade do Poder Concedente o 

desequilíbrio econômico-financeiro ocasionado por força da decisão administrativa que 

impossibilitou a Concessionária de aplicar o reajuste integral para o período. 

Nesse ínterim, vale destacar que a AMR na Resolução nº 003/AMR/2019 (art. 6°) 

disciplinou como a Concessionária deveria proceder à compensação do reajuste 

represado, por força da homologação parcial; logo, na recomposição do equilíbrio, deve 

ser prevista a compensação já autorizada pela agência. 
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2.3.2.3 Conclusões  

Nulidade de ato administrativo: a nulidade da Resolução 001/AMR/2019 pela AMR faz 

com que a homologação parcial do reajuste em 4,5% não seja o valor de reajuste devido 

a ser aplicável ao período de 13/04/2019 a 14/06/2019. A homologação integral do 

reajuste de 10,05% deve a ser aplicável para o período de referência, nos termos 

disciplinados pelo art. 6° da Resolução nº 003/AMR/2019. 

Disposições legais: a Lei Geral de Concessões e a Lei de Diretrizes Nacionais para 

Saneamento Básico disciplinam que os contratos de concessão de saneamento básico 

devem obrigatoriamente disciplinar a sistemática de aplicação do reajuste tarifário. 

Prevista contratualmente a sistemática de reajuste, a Administração deve pautar sua 

análise de homologação e autorizar a aplicação de reajuste conforme as disposições do 

Contrato. 

Disposições contratuais: a Cláusula 16ª do Contrato prevê as obrigações e procedimentos 

que devem ser observados para aplicação de reajuste tarifário. Pelos documentos 

probatórios arrolados pela Concessionária, verificou-se que esta cumpriu o procedimento 

previsto. O reajuste tarifário de 10,05% não foi aplicado no período de 14/01/2019 a 

14/06/2019 por razões não elencadas na Cláusula 16.11. 

Alocação de risco: considerando a matriz de risco prevista na Cláusula 8ª do Contrato, 

em especial, a alocação disciplinada no item ‘a’ da Cláusula 8.2, recomenda-se à 

procedência do pleito revisional da Concessionária, de forma que o desequilíbrio 

econômico-financeiro havido em razão do represamento do reajuste tarifário de 

14/01/2019 a 14/06/2019 é de responsabilidade do Poder Concedente. Para o cálculo do 

desequilíbrio, no entanto, deve considerada a compensação autorizada pela AMR no art. 

6° da Resolução nº 003/AMR/2019, sob pena de haver cobrança em duplicidade. 
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2.3.2.4 Referências legais, editalícias e contratuais 

Legislação 

Lei Federal n° 
8.987/1995 

(Lei Geral de 
Concessões) 

Art. 23. São cláusulas essenciais do contrato de concessão 
as relativas: 

IV - ao preço do serviço e aos critérios e procedimentos 
para o reajuste e a revisão das tarifas; 

Art. 29. Incumbe ao poder concedente: 
V - homologar reajustes e proceder à revisão das tarifas na 

forma desta Lei, das normas pertinentes e do contrato; 

Lei Federal n° 
11.445/2007 (Lei de 
Diretrizes Nacionais 

para Saneamento 
Básico) 

Art. 11.  São condições de validade dos contratos que 
tenham por objeto a prestação de serviços públicos de 

saneamento básico: 
§ 2º Nos casos de serviços prestados mediante contratos de 
concessão ou de programa, as normas previstas no inciso 

III do caput deste artigo deverão prever: 
IV - as condições de sustentabilidade e equilíbrio 

econômico-financeiro da prestação dos serviços, em 
regime de eficiência, incluindo: 

b) a sistemática de reajustes e de revisões de taxas e 
tarifas; 

Art. 12.  Nos serviços públicos de saneamento básico em 
que mais de um prestador execute atividade 

interdependente com outra, a relação entre elas deverá ser 
regulada por contrato e haverá entidade única encarregada 

das funções de regulação e de fiscalização. 
§ 2º O contrato a ser celebrado entre os prestadores de 

serviços a que se refere o caput deste artigo deverá conter 
cláusulas que estabeleçam pelo menos: 

V - as regras para a fixação, o reajuste e a revisão das 
taxas, tarifas e outros preços públicos aplicáveis ao 

contrato; 
Art. 37.  Os reajustes de tarifas de serviços públicos de 
saneamento básico serão realizados observando-se o 

intervalo mínimo de 12 (doze) meses, de acordo com as 
normas legais, regulamentares e contratuais. 

Contrato de Concessão 
n° 194/2016 

1.3 As definições contidas no presente instrumento 
são aquelas constantes no Capítulo I do EDITAL, a saber: 
• REAJUSTE: é a correção automática e periódica 

dos valores das TARIFAS, com vistas a preservar seu 
valor econômico em face da inflação ou deflação geral dos 
preços na economia e da variação ordinária dos custos de 

produção, conforme fórmula paramétrica definida no 
CONTRATO; 

CLÁUSULA 8ª. ASSUNÇÃO DE RISCOS 
8.2. A CONCESSIONÁRIA não é responsável pelos 
seguintes riscos relacionados à CONCESSÃO, cuja 

responsabilidade é do PODER CONCEDENTE: 
a) Decisão judicial ou administrativa que impeça ou 

impossibilite a CONCESSIONÁRIA de cobrar a tarifa dos 
serviços ou de reajustá-la de acordo com o estabelecido no 

CONTRATO, exceto nos casos em que a 
CONCESSIONÁRIA houver dado causa a tal decisão; 
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Legislação 
Contrato de Concessão 

n° 194/2016 

CLÁUSULA 16ª. REAJUSTE DAS TARIFAS 
16.1. O valor da tarifa será reajustado, a cada 12 (doze) 

meses, com base na seguinte fórmula paramétrica: 
IR = IGPMI / IGPMO 

Onde: 
IR é o índice de reajuste; 

IGPMI é o índice geral de preços de mercado, divulgado 
pela Fundação Getúlio Vargas, correspondente ao segundo 

mês anterior ao da alteração; 
IGPMO é o mesmo índice acima, correspondente ao 

segundo mês anterior ao da data de referência de preços; 
16.7. O cálculo do reajuste do valor da tarifa será 
elaborado pela CONCESSIONÁRIA, devendo ser 

submetido, em até 30 (trinta) dias corridos antes da data 
prevista para sua aplicação, à apreciação da entidade 

reguladora, para que esta verifique a sua exatidão. 
16.11. A entidade reguladora somente poderá deixar de 

homologar e autorizar o reajuste tarifário caso comprove, 
de forma fundamentada, que: 

a) Houve erro matemático no cálculo do novo valor 
tarifário apresentado pela CONCESSIONÁRIA; ou 

b) Não se completou o período para a aplicação da tarifa 
reajustada. 

 

2.3.3 Aumento do custo de energia elétrica por imposição do Decreto Federal nº 

9.642/2018 

2.3.3.1 Descrição do pleito 

A Concessionária alegou em seu pleito revisional que, na elaboração de sua proposta 

comercial, foi estimado que a tarifa de energia elétrica seria subsidiada pela Conta de 

Desenvolvimento Energético – CDE, nos termos regulamentados pelo artigo 1°, inc. IV 

do Decreto Federal nº 7.891/2003.  

Destacou que, por força da publicação do Decreto Federal nº 9.642/2018, o subsídio 

considerado para projeção de seus custos será reduzido progressivamente ano a ano até a 

sua supressão. 

Por fim, conclui que a redução do subsídio representa a materialização de um aumento 

dos custos estimados para todo o período de execução contratual, logo, faz jus a um 

reequilíbrio econômico-financeiro nesta Revisão Ordinária, sem prejuízo das 

recomposições supervenientes. 
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Abaixo encontra-se as provas documentais arroladas pela Concessionária e 

sistematizadas na tabela a seguir. 

Tabela 4: Aumento do custo de energia elétrica por imposição do Decreto Federal 
nº 9.642/2018 

Aumento do custo de energia elétrica por imposição do Decreto Federal nº 9.642/2018 
Anexo Documento Descrição Data Elaboração 

Doc. 32 (pg. 
481) 

Carta ARI n. 
194/2019 

Concessionária informa 
extinção do subsídio na conta 

de energia e aumento de 
OPEX suportado pela mesma. 

Dessa forma, explica que a 
extinção do desconto trará 

impacto econômico-financeiro 

22/04/2019 
Águas de 

Ariquemes 

Doc. 33 (pg. 
486) 

Parecer Técnico 
009/AMR/2020 

AMR reconhece que os custos 
com energia elétrica 

representam um grande 
impacto nos custos 

operacionais da 
Concessionária 

13/07/2020 AMR 

Doc. 34 (pg. 
495) 

Carta ARS n. 
546/2019 

Concessionária atendeu à 
solicitação da AMR de envio 

de informações sobre o 
impacto de tal evento sobre o 

equilíbrio econômico-
financeiro do Contrato 

28/10/2019 
Águas de 

Ariquemes 

 

2.3.3.2 Motivação  

i) Disposições legais 

O Decreto Federal nº 7.891/2003, em inc. IV do art. 1°, previu que a CDE custearia 

descontos incidentes sobre as tarifas aplicáveis aos usuários do serviço público de 

distribuição de energia elétrica, por meio da redução na tarifa de uso do sistema de 

distribuição e na tarifa de energia aplicável à unidade consumidora classificada como de 

serviço público de água, esgoto e saneamento. A Concessionária, então, projetou os 

custos do fluxo de caixa de sua proposta comercial, considerando o subsídio conferido 

pelo regulamento federal.  

A Lei Geral de Concessões autoriza que as propostas das licitantes prevejam subsídios, 

desde que previamente autorizados por lei e que esteja à disposição de todos os 
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concorrentes (art. 1710). O desconto nos custos tarifários com energia elétrica tem 

fundamento na Lei Federal n° 12.783/2013 e é regulamentado pelo Decreto Federal nº 

7.891/2003 e foi utilizado pela Concessionária em sua proposta comercial apresentada 

em março/2016. Ademais, o subsídio é aplicável a qualquer unidade consumidora 

classificada como de serviço público de água, esgoto e saneamento. Logo, a projeção dos 

custos com energia elétrica pela Concessionária foi regular, considerando o subsídio 

conferido pela aludida legislação federal. 

O Decreto Federal n° 9.642/2018, contudo, alterou o Decreto Federal nº 7.891/2003, 

oportunidade em que se previu que a partir de 1º de janeiro de 2019, nos respectivos 

reajustes ou procedimentos ordinários de revisão tarifária, o desconto conferido seria 

reduzido à razão de vinte por cento ao ano sobre o valor inicial, até que a alíquota 

igualasse a zero (art. 1°, § 4°). 

Ou seja, a política de redução progressiva do subsídio até a sua extinção definitiva, 

prevista no Decreto Federal n° 9.642/2018, tem o condão de impactar os custos 

operacionais projetados na proposta comercial da Concessionária. 

ii) Disposições contratuais 

A Cláusula 15ª dispõe sobre a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do 

Contrato e determina que, para a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, a 

Concessionária deve apresentar à entidade reguladora requerimento fundamentado, 

justificando a ocorrência do fato que possa ter caracterizado o desequilíbrio e toda a 

memória de cálculo necessária (Cláusula 15.5). 

Pela análise dos documentos probatórios, verificou-se que a Águas de Ariquemes enviou 

a Carta ARI n° 194/2019 (fls. 482/485 do PA n° 9-772/2021), em 22/04/2019, ao Poder 

                                                 

10 Art. 17. Considerar-se-á desclassificada a proposta que, para sua viabilização, necessite de vantagens ou 
subsídios que não estejam previamente autorizados em lei e à disposição de todos os concorrentes. 
§ 1o Considerar-se-á, também, desclassificada a proposta de entidade estatal alheia à esfera político-
administrativa do poder concedente que, para sua viabilização, necessite de vantagens ou subsídios do poder 
público controlador da referida entidade. 
§ 2o Inclui-se nas vantagens ou subsídios de que trata este artigo, qualquer tipo de tratamento tributário 
diferenciado, ainda que em consequência da natureza jurídica do licitante, que comprometa a isonomia 
fiscal que deve prevalecer entre todos os concorrentes. 
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Concedente e à AMR, informando a extinção do subsídio e o consequente aumento do 

Opex suportado pela Concessionária. A AMR, em 03/08/2020, por meio do Ofício n° 

81/AMR PRESID/2020, remeteu Parecer Técnico 009/AMR/2020 (fls. 486/494 do PA n° 

9-772/2021), em que conclui que a extinção do subsídio representava um impacto nos 

custos operacionais da Concessionária e solicitou a apresentação de documentação 

comprobatória para avaliação do impacto na tarifa e posterior análise do pedido de 

reequilíbrio econômico-financeiro. 

Por meio da Carta ARS n° 546/2019 (fls. 495/509 do PA n° 9-772/2021), em 28/10/2019, 

a Águas de Ariquemes então encaminhou relatório com o cálculo do impacto econômico-

financeiro da redução do subsídio na Taxa Interna de Retorno – TIR para 2020. 

A Cláusula 15.7 do Contrato, por sua vez, disciplina que uma vez realizada a revisão, 

considera-se reestabelecido a equilíbrio econômico-financeiro do Contrato. Destaca-se 

que, pela análise do Processo Administrativo n° 1-2402/2013 – referente à licitação e ao 

acompanhamento da execução contratual – a despeito da troca de correspondências, não 

houve aditamento contratual, prevendo a recomposição do equilíbrio econômico-

financeiro, nos termos em que disciplina a Cláusula 15.14. Logo, conclui-se que não 

houve revisão para o evento em questão. 

iii) Alocação de risco 

Pela matriz de risco do Contrato, especificamente, o item ‘f’ da Cláusula 8.2, percebe-se 

que os riscos relativos à criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos 

legais após a apresentação da proposta comercial, exceto os impostos sobre a renda, estão 

alocados como responsabilidade do Poder Concedente. 

Tendo em vista que a supressão do subsídio nas tarifas de energia elétrica, regularmente 

projetadas pela Concessionária em sua proposta, pode ser entendida como 

alteração/extinção de encargos legais considerados após a apresentação da proposta 

comercial e que tal subsídio não se confunde com imposto sobre a renda, conclui-se pela 

procedência do pleito revisional da Concessionária. 
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Vale destacar que a extinção do subsídio tem o condão de impactar a projeção de custos 

operacionais, apresentados pela Concessionária em sua proposta comercial, enquanto 

perdurar a execução contratual. Nesses termos, cabe mencionar Marçal Justen Filho: 

Também não é correto adotar uma providência destinada a assegurar a 

compensação restritiva aos efeitos diretos da variação do encargo ou da 

vantagem. Assim, imagine-se uma medida legislativa orientada a conceder um 

benefício tarifário. É evidente que a avaliação dos potenciais efeitos da 

redução de receita deve ser considerada em face da vigência total do contrato. 

E as soluções a serem adotadas deverão considerar a totalidade da existência 

do contrato11. 

2.3.3.3 Conclusões  

Disposições legais: o art. 1°, inc. IV do Decreto Federal nº 7.891/2003 previu descontos 

nas tarifas de energia elétrica para unidades consumidoras classificadas como de serviço 

público de água, esgoto e saneamento. Em consonância com o permissivo do art. 17 da 

Lei Geral de Concessões, a Concessionária previu o subsídio em sua proposta comercial 

regularmente. Pela superveniência da publicação do Decreto Federal nº 9.642/2018, foi 

prevista a redução progressiva do subsídio até sua extinção definitiva. A supressão do 

subsídio tem o condão de alterar os custos estimados da Concessionária. 

Disposições contratuais: o Contrato, na Cláusula 15ª, prevê requisitos para que a 

Concessionária pleiteie equilíbrio econômico-financeiro. A Concessionária, a AMR e o 

Poder Concedente trocaram comunicações a respeito do evento ora analisado, para 

eventual revisão extraordinária. Um mesmo evento de desequilíbrio é apto a restabelecer 

a equação econômico-financeira do Contrato apenas uma única vez. Pela análise do 

Processo Administrativo n° 1-2402/2013, referente à licitação e ao acompanhamento da 

execução contratual, verificou-se que não houve aditamento contratual em razão da 

supressão do subsídio nas tarifas de energia elétrica.  

                                                 

11 JUSTEN FILHO, Marçal. Considerações sobre a equação econômico-financeira das concessões de 
serviço público: a questão da TIR. In: MOREIRA, Egon Bockmann (coord.). Contratos Administrativos, 
equilíbrio econômico-financeiro e a taxa interna de retorno. A lógica das concessões e parcerias público-
privadas. Belo Horizonte: Fórum, 2016, p.422. 
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Alocação de risco: pela alocação de riscos prevista no item ‘f’ da Cláusula 8.2 do 

Contrato, e considerando que o evento ora analisado não gerou revisão extraordinária 

anterior, conclui-se pela procedência do pleito revisional endereçado pela 

Concessionária. Destaca-se que a supressão do subsídio tem o condão de impactar a 

presente revisão ordinária, bem como as outras supervenientes. 

2.3.3.4 Referências legais, editalícias e contratuais 

Legislação 

Decreto Federal nº 
7.891/2003 

Art. 1º A Conta de Desenvolvimento Energético - CDE, 
além de suas demais finalidades, custeará os seguintes 

descontos incidentes sobre as tarifas aplicáveis aos usuários 
do serviço público de distribuição de energia elétrica, nos 

termos do inciso VII do caput do art. 13 da Lei nº 10.438, de 
26 de abril de 2002: 

IV - redução na tarifa de uso do sistema de distribuição e na 
tarifa de energia aplicável à unidade consumidora 

classificada como de serviço público de água, esgoto e 
saneamento, nos termos deste Decreto; 

Decreto Federal nº 
9.642/2018 

Art. 1º O Decreto nº 7.891, de 23 janeiro de 2013, passa a 
vigorar com as seguintes alterações: 

§ 4º A partir de 1º de janeiro de 2019, nos respectivos 
reajustes ou procedimentos ordinários de revisão tarifária, os 

descontos de que trata o § 2º serão reduzidos à razão de 
vinte por cento ao ano sobre o valor inicial, até que a 

alíquota seja zero. 
Lei Federal n° 

8.987/1995 
(Lei Geral de 
Concessões) 

Art. 17. Considerar-se-á desclassificada a proposta que, para 
sua viabilização, necessite de vantagens ou subsídios que 
não estejam previamente autorizados em lei e à disposição 

de todos os concorrentes. 

Contrato de 
Concessão n° 

194/2016 

CLÁUSULA 8ª. ASSUNÇÃO DE RISCOS 
8.2. A CONCESSIONÁRIA não é responsável pelos 
seguintes riscos relacionados à CONCESSÃO, cuja 

responsabilidade é do PODER CONCEDENTE: 
f) Criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou 

encargos legais após a apresentação da proposta comercial, 
exceto os impostos sobre a renda. 
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Legislação 
Contrato de 

Concessão n° 
194/2016 

CLÁUSULA 15ª. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-
FINANCEIRO DO CONTRATO 

15.5. Para pleitear a recomposição do equilíbrio econômico-
financeiro do CONTRATO, a CONCESSIONÁRIA deverá 

apresentar à entidade reguladora requerimento 
fundamentado, justificando a ocorrência do fato que possa 

ter caracterizado o desequilíbrio e toda a memória de cálculo 
necessária, tendo o PODER CONCEDENTE o prazo de até 

60 (sessenta) dias, contados da apresentação do pleito da 
CONCESSIONÁRIA, para analisar decidir acerca da 
solicitação de recomposição do equilíbrio econômico- 

financeiro do CONTRATO. 
15.7. Sempre que se efetivar a revisão, considerar-se-á 

restabelecido o equilíbrio econômico-financeiro do 
CONTRATO, sem prejuízo da ocorrência de outras 

situações fáticas ou jurídicas não contempladas que ensejem 
nova revisão de tarifas. 

15.14. Fixado o valor para fins de revisão, pelo 
procedimento estabelecido nos itens anteriores, a entidade 

reguladora promoverá a notificação da CONCESSIONÁRIA 
para celebrar, no prazo máximo de 10 (dez) dias, o 

respectivo termo aditivo ao CONTRATO, cujo extrato 
deverá ser publicado pelo PODER CONCEDENTE no 

diário oficial do município de Ariquemes em jornal 
Municipal de grande circulação. 

 

2.3.4 Frustração de receita decorrente de ligações factíveis não realizadas 

2.3.4.1 Descrição do pleito 

Águas de Ariquemes alega, em seu pleito revisional, a frustração das receitas projetadas 

em sua proposta comercial, pela não realização da ligação obrigatória factível dos 

munícipes de Ariquemes/RO à rede de distribuição de água e de esgotamento sanitário. 

A Concessionária defende que tem implementado medidas de incentivo à conexão dos 

usuários à rede de abastecimento de água e de esgotamento sanitário do Município; 

contudo, por não dispor de poder de polícia para compelir os munícipes à ligação 

compulsória, as ligações à rede disponível estão aquém do percentual por ela projetado 

em sua proposta comercial.  

Alega que o Poder Concedente deve obrigar os usuários a se conectarem à rede, com 

fulcro nas disposições legais e contratuais que disciplinam a obrigatoriedade de toda 

edificação permanente urbana ser conectada à rede pública de abastecimento de água 

potável e de esgotamento sanitário disponíveis. 
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2.3.4.2 Motivação  

i) Disposições legais e regulamentares 

A Lei de Diretrizes Nacionais de Saneamento Básico determina que as edificações 

urbanas devem se conectar às redes públicas de abastecimento de água e de esgotamento 

sanitário, quando disponíveis, e estão sujeitas ao pagamento de taxas, tarifas e outros 

preços públicos decorrentes da disponibilização e da manutenção da infraestrutura e do 

uso desses serviços (art. 45, caput).  

Pela Lei Federal n° 11.445/2007, quando disponível a rede de esgotamento sanitário, o 

usuário estará sujeito ao pagamento de tarifa mínima, ainda que a sua edificação não 

esteja conectada à rede pública, pela disponibilização dos serviços (§ 4°, art. 45). Isso, 

contudo, não isenta o usuário da obrigação de conectar-se à rede pública de esgotamento 

sanitário, sob pena de aplicação de penalidades e multa (§ 5°, art. 45). 

O Plano Municipal de Saneamento Básico de Ariquemes/RO, Lei Municipal n° 

1.658/2011, por paralelismo, também previu que, excetuados os casos previstos em 

norma administrativa de regulação, toda edificação permanente urbana deverá ser 

conectada à rede pública de abastecimento de água potável ou de esgotamento sanitário 

disponível (art. 8°, caput). 

A lei municipal estabelece que os usuários deverão ser comunicados da existência de rede 

pública disponível para que procedam à sua ligação, o que deve ocorrer no prazo de 90 

(noventa) dias ou em prazo superior que venha a ser fixado pelo órgão de regulação e 

fiscalização dos serviços (§ 2°, art. 8°), sob pena da aplicação de penalidades e multa por 

mês que persistir a irregularidade (§ 3°, art. 8°). 

Assim, pela análise conjunta das normativas indicadas, a ligação dos munícipes à rede 

pública de abastecimento de água e esgotamento sanitário disponíveis é compulsória, 

passados 90 (noventa) dias que tenham sido comunicados da disponibilidade de rede 

pública para ligação, ou em outro prazo que venha a ser fixado pela agência reguladora, 

sob pena da aplicação de penalidades e multa. 

A responsabilidade da Concessionária, na prestação dos serviços de saneamento, engloba 

a rede pública de água e esgoto até os ramais de ligação dessas redes com o imóvel do 
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particular; isso é possível se depreender dos arts. 3512, 5713 e 5914 art. do Regulamento de 

Serviços de Águas e Esgoto do Município de Ariquemes. Ou seja, os ramais de ligação 

representam o limite da responsabilidade da Concessionária; a conexão do imóvel à rede 

pública, por seu turno, trata-se de responsabilidade do munícipe. 

ii) Poder de polícia e disposições contratuais 

Pelas disposições normativas elencadas no item acima, é obrigação dos munícipes que 

tem a rede de distribuição de água e esgotamento sanitário disponível para conexão, que 

se liguem à rede existente. 

Vale destacar que, no pleito em questão, a frustração de receita alegada pela 

Concessionária não advém de ligações em abstrato; é dizer, não se trata de disposição 

acerca da projeção de receita pela não realização de ligações que ainda não estão 

disponíveis para ligação dos usuários. Nesse caso, trata-se de ligações factíveis, ou seja, 

imóveis que possuem a infraestrutura de distribuição de água e esgotamento sanitário 

disponível no logradouro, mas que não estão conectados à rede pública pelo não 

cumprimento de uma obrigação legal. 

A importância da ligação dos imóveis à rede pública de esgotamento sanitário disponível 

é tratada pela legislação com um viés compulsório pela sua inerente relação com políticas 

de sustentabilidade ambiental e de saúde pública. Esse é o panorama que fundamenta o 

                                                 

12 Art. 35 – A CONCESSIONÁRIA deve assegurar nas localidades onde presta os serviços de esgotamento 
sanitários, serviços com a qualidade preconizada pelos padrões definidos na legislação vigente e em 
especial nos termos do anexo II deste regulamento. 
Parágrafo Único - Os serviços de esgotamento sanitário do imóvel são de responsabilidade da 
CONCESSIONÁRIA a partir da caixa de inspeção externa situada no passeio público ou testada do imóvel 
até a rede pública coletora de esgotos sanitários, inclusive. 
13 Art. 57 – É responsabilidade do usuário a manutenção das redes de água e de esgotos assentadas na área 
interna do seu imóvel. 
14 Art. 59 – Os ramais de água e os coletores de esgoto serão instalados pela CONCESSIONÁRIA e 
integram o seu patrimônio. 
§ 1º - A CONCESSIONÁRIA instalará o ramal predial de água de acordo com o disposto nas normas 
técnicas e em local que permita o acesso para a execução dos seus serviços operacionais e comerciais. 
§ 2º - A CONCESSIONÁRIA instalará o coletor predial de esgoto no logradouro, em local que facilite o 
acesso para a execução dos serviços de limpeza e desobstrução. 
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poder de polícia administrativa conferido às prefeituras municipais15 para coerção 

administrativa dos munícipes a se ligarem a rede pública de esgotamento sanitário.  

É justamente a compulsoriedade da ligação dos usuários à rede pública existente que 

diferencia o risco da não realização das projeções de ligações factíveis do risco de 

demanda. Nesse sentido, insta destacar a doutrina: 

Diversamente se passa nos contratos de delegação. O particular dispõe de 

uma margem muito mais elevada de autonomia (e, portanto, de risco) no 

tocante à estimativa dos custos necessários ao empreendimento. Ademais 

disso, no entanto, incumbe-lhe também uma margem significativa de riscos 

relacionados com a sua remuneração 

Nos contratos tradicionais de concessão, isso decorre da circunstância de a 

remuneração do concessionário resultar do pagamento de tarifas pelos 

usuários do serviço delegado. O valor da tarifa é certo e predeterminado, mas 

usualmente o consumo do serviço não é compulsório. E, em qualquer hipótese, 

a intensidade do consumo do serviço concedido depende de variáveis inerentes 

ao mercado16. (Grifou-se) 

Ou seja, identifica-se o risco de demanda quando o consumo do serviço não é 

compulsório; logo, as oscilações da demanda projetada daquela efetivada fogem ao 

controle das partes contratuais das concessões. Essa, no entanto, não é a realidade das 

concessões de saneamento, uma vez que não se está diante de um risco de demanda, mas 

sim de um risco (não só contratual, como ambiental e de saúde pública) pela não adesão 

dos munícipes à rede de saneamento existente. 

Em primeiro lugar, a obrigação de ligação à rede pública de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário existente é do munícipe. Em segundo, em não se verificando o 

cumprimento da obrigação pelo particular, o Poder Concedente, como titular dos serviços 

                                                 

15 Fala-se em competência municipal, pois nos termos do art. 30, V, da Constituição, compete ao Município 
“organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de 
interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial”. Como os serviços de 
saneamento básico seriam de interesse local, então seriam de titularidade do Município. 
16 JUSTEN FILHO, Marçal. Considerações sobre a equação econômico-financeira das concessões de 
serviço público: a questão da TIR. In: MOREIRA, Egon Bockmann (coord.). Contratos Administrativos, 
equilíbrio econômico-financeiro e a taxa interna de retorno. A lógica das concessões e parcerias público-
privadas. Belo Horizonte: Fórum, 2016, p.415. 
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e detentor do poder de polícia, é o responsável por aplicar as penalidades e multa, 

exercendo o poder de polícia administrativa que lhe é cabível. 

A resistência dos usuários em se interligarem às redes públicas é uma realidade nacional, 

e ocorre em razão de diversos fatores. Abaixo, destaca-se trecho de um estudo acerca da 

ociosidade das redes de esgotamento sanitário no Brasil sobre o assunto: 

Apesar dos esforços dos governos e dos prestadores de serviços, os 

investimentos em esgotamento sanitário acabam não tendo a eficácia em 

função da resistência dos usuários em se interligar às redes coletoras. Esta 

situação decorre em razão de vários fatores, a saber: falta de capacidade de 

pagamento; cultura de não pagar o esgoto; a interligação à rede praticamente 

duplica o valor da fatura do usuário; os prestadores de serviços não possuem 

práticas efetivas para valoração dos serviços de esgotamento sanitário, 

principalmente o tratamento; a população não valoriza o tratamento de 

esgoto; o Poder Público municipal não compreende totalmente suas 

responsabilidades nas áreas de saneamento e meio ambiente e pouco utiliza o 

Poder de Polícia para obrigar os munícipes a se interligarem ao sistema; o 

morador não quer danificar piso da residência para passar a rede interna; a 

ausência de programas de estímulo à interligação à rede de esgoto; a 

inexistência de sanções e penalidades; entre outros17.  

O poder de polícia é a prerrogativa de que dispõe a Administração Pública para 

condicionar e restringir o uso e gozo de bens, atividades e direitos individuais, em 

benefício da coletividade ou do próprio Estado18.  

Ou seja, a utilização do poder de polícia, nesses casos, é a forma extrema e último recurso 

para viabilizar a ligação dos usuários à rede disponível.  

Destaca-se que a Concessionária tem limites em sua atuação como particular, ainda que 

delegatária de serviços públicos concedidos e exerça alguns atos de caráter fiscalizatório 

                                                 

17 Disponível em: <http://tratabrasil.org.br/estudos-completo/itb/ociosidade-das-redes-de-esgoto>. 
Acessado em 01/08/2021. 
18 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 38ª ed. São Paulo: Malheiros, 2012, p. 128-
129. 
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e educativos; porém, os atos sancionatórios em si são indelegáveis. Vide abaixo 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ): 

ADMINISTRATIVO. PODER DE POLÍCIA. TRÂNSITO. SANÇÃO 

PECUNIÁRIA APLICADA POR SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. 

IMPOSSIBILIDADE. 

1. Antes de adentrar o mérito da controvérsia, convém afastar a preliminar de 

conhecimento levantada pela parte recorrida. Embora o fundamento da 

origem tenha sido a lei local, não há dúvidas que a tese sustentada pelo 

recorrente em sede de especial (delegação de poder de polícia) é retirada, 

quando o assunto é trânsito, dos dispositivos do Código de Trânsito Brasileiro 

arrolados pelo recorrente (arts. 21 e 24), na medida em que estes artigos 

tratam da competência dos órgãos de trânsito. O enfrentamento da tese pela 

instância ordinária também tem por consequência o cumprimento do requisito 

do prequestionamento. 

2. No que tange ao mérito, convém assinalar que, em sentido amplo, poder de 

polícia pode ser conceituado como o dever estatal de limitar-se o exercício da 

propriedade e da liberdade em favor do interesse público. A controvérsia em 

debate é a possibilidade de exercício do poder de polícia por particulares (no 

caso, aplicação de multas de trânsito por sociedade de economia mista). 

3. As atividades que envolvem a consecução do poder de polícia podem ser 

sumariamente divididas em quatro grupos, a saber: (i) legislação, (ii) 

consentimento, (iii) fiscalização e (iv) sanção. 

(…) 

5. Somente os atos relativos ao consentimento e à fiscalização são delegáveis, 

pois aqueles referentes à legislação e à sanção derivam do poder de coerção 

do Poder Público. 

6. No que tange aos atos de sanção, o bom desenvolvimento por particulares 

estaria, inclusive, comprometido pela busca do lucro – aplicação de multas 

para aumentar a arrecadação. 

7. Recurso especial provido. 

(STJ, REsp 817.534/MG, Segunda Turma, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 10/11/2009, DJe 10/12/2009). 
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Assim, é importante que haja um endereçamento do risco da projeção das ligações 

factíveis, não só pela perspectiva de reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato, mas 

na consecução da universalização dos serviços de saneamento.  

Nesse âmbito, insta destacar a forma de endereçamento do tema pela Agência Reguladora 

de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo (“Arsesp”). A agência reguladora 

regulamentou a consecução de ligações factíveis no estado19, prevendo o Índice de 

Ligações Factíveis dentro do Índice Geral de Qualidade (Fator Q), de forma que há uma 

preocupação com o atendimento da realização das projeções. 

Diante de todo o exposto, na omissão dos munícipes em procederem à adesão à rede 

existente, quem pode e tem a prorrogativa de atuar para viabilizar as ligações é o poder 

público. 

iv) Alocação de risco 

Considerando que (i) a responsabilidade da Concessionária, no que tange às conexões de 

água e esgoto, encerra nos ramais de conexão da rede pública com a rede interna das 

residências dos munícipes; (ii) a responsabilidade para proceder a ligação à rede de água 

e esgotamento sanitário factível é do munícipe; (iii) a responsabilidade, em caso de 

descumprimento obrigacional dos eventuais usuários dos serviços, é do Poder 

Concedente pelo seu poder/dever em utilizar o poder de polícia administrativa; entende-

se pela aplicação do item ‘c’ da Cláusula 8.2 da matriz de risco contratual. 

O item ‘c’ da Cláusula 8.2 do Contrato estabelece que é alocado ao Poder Concedente o 

risco por eventual desequilíbrio econômico-financeiro em razão do descumprimento, pelo 

Poder Concedente, de suas obrigações contratuais ou regulamentares, incluindo, mas 

não se limitando, ao descumprimento de prazos aplicáveis ao Poder Concedente 

previstos neste Contrato e/ou na legislação vigente. 

Em assim sendo, recomenda-se a procedência do pleito em análise, com o 

reconhecimento do evento de desequilíbrio e sua consideração a partir da diferença entre 

                                                 

19 Os documentos a respeito do tema estão disponíveis em: 
<http://www.arsesp.sp.gov.br/ConsultasPublicasBiblioteca/NT-F-0003-2018.pdf> e 
<http://www.arsesp.sp.gov.br/LegislacaoArquivos/ldl8982019.pdf>. Acessados em: 01/09/2021. 
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o projetado na proposta e o que foi efetivamente experimentado no período abrangido por 

esta RTO.  

2.3.4.3 Conclusões 

Disposições legais e regulamentares: a Lei Federal n° 11.445/2007 e a Lei Municipal n° 

1.658/2011 preveem a obrigatoriedade de que edificações urbanas se conectem às redes 

públicas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário quando disponíveis, sob 

pena da aplicação de penalidades e multa por mês que persistir a irregularidade. O 

Regulamento de Serviços de Água e Esgoto, por sua vez, estabelece que a 

responsabilidade da Concessionária encerra no ramal de ligação entre a rede pública e as 

instalações internas dos munícipes. 

Poder de polícia: é obrigação do munícipe a sua ligação à rede pública de abastecimento 

de água e esgotamento sanitário. No entanto, em caso do descumprimento dessa 

obrigação, o responsável e detentor do poder necessário para proceder coercitivamente à 

referida ligação é o Poder Concedente, titular do serviço público de saneamento, 

ressaltando que esse poder coercitivo não é passível de delegação à Concessionária. 

Alocação de risco: diante da responsabilidade do Poder Concedente em contribuir com a 

efetivação da adesão dos munícipes à rede pública de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário e que só este detém o poder de polícia necessário para, em último 

recurso, obrigar o munícipe a efetivar essa ligação, entende-se que a responsabilidade 

pelo risco analisado é do Município, por se tratar do exercício de prerrogativa legal não 

delegável.  
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2.3.4.4 Referências legais, editalícias e contratuais 

Legislação 

Lei Federal n° 
11.445/2007 (Lei 

de Diretrizes 
Nacionais para 

Saneamento 
Básico) 

Art. 45. As edificações permanentes urbanas serão conectadas 
às redes públicas de abastecimento de água e de esgotamento 

sanitário disponíveis e sujeitas ao pagamento de taxas, tarifas e 
outros preços públicos decorrentes da disponibilização e da 

manutenção da infraestrutura e do uso desses serviços. 
§ 1º Na ausência de redes públicas de saneamento básico, serão 
admitidas soluções individuais de abastecimento de água e de 

afastamento e destinação final dos esgotos sanitários, 
observadas as normas editadas pela entidade reguladora e pelos 

órgãos responsáveis pelas políticas ambiental, sanitária e de 
recursos hídricos. 

§ 2º A instalação hidráulica predial ligada à rede pública de 
abastecimento de água não poderá ser também alimentada por 

outras fontes. 
§ 3º A instalação hidráulica predial prevista no § 2º deste artigo 
constitui a rede ou tubulação que se inicia na ligação de água da 

prestadora e finaliza no reservatório de água do usuário. 
§ 4º Quando disponibilizada rede pública de esgotamento 

sanitário, o usuário estará sujeito aos pagamentos previstos no 
caput deste artigo, sendo-lhe assegurada a cobrança de um valor 

mínimo de utilização dos serviços, ainda que a sua edificação 
não esteja conectada à rede pública. 

§ 4º-A O pagamento de taxa ou de tarifa, na forma prevista no § 
3º-A, não isenta o usuário da obrigação de conectar-se à rede 

pública de esgotamento sanitário e o descumprimento da 
obrigação sujeita o usuário ao pagamento de multa e às demais 

sanções previstas na legislação. 
§ 5º O pagamento de taxa ou de tarifa, na forma prevista no 

caput deste artigo, não isenta o usuário da obrigação de 
conectar-se à rede pública de esgotamento sanitário, e o 

descumprimento dessa obrigação sujeita o usuário ao 
pagamento de multa e demais sanções previstas na legislação, 
ressalvados os casos de reúso e de captação de água de chuva, 

nos termos do regulamento. 
§ 6º A entidade reguladora ou o titular dos serviços públicos de 
saneamento básico deverão estabelecer prazo não superior a 1 

(um) ano para que os usuários conectem suas edificações à rede 
de esgotos, onde disponível, sob pena de o prestador do serviço 

realizar a conexão mediante cobrança do usuário. 
§ 7º A entidade reguladora ou o titular dos serviços públicos de 

saneamento básico deverá, sob pena de responsabilidade 
administrativa, contratual e ambiental, até 31 de dezembro de 
2025, verificar e aplicar o procedimento previsto no § 6º deste 
artigo a todas as edificações implantadas na área coberta com 

serviço de esgotamento sanitário. 
§ 8º O serviço de conexão de edificação ocupada por família de 

baixa renda à rede de esgotamento sanitário poderá gozar de 
gratuidade, ainda que os serviços públicos de saneamento básico 
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Legislação 

Lei Federal n° 
11.445/2007 (Lei 

de Diretrizes 
Nacionais para 

Saneamento 
Básico) 

sejam prestados mediante concessão, observado, quando couber, 
o reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos. 

§ 9º Para fins de concessão da gratuidade prevista no § 8º deste 
artigo, caberá ao titular regulamentar os critérios para 

enquadramento das famílias de baixa renda, consideradas as 
peculiaridades locais e regionais. 

§ 10. A conexão de edificações situadas em núcleo urbano, 
núcleo urbano informal e núcleo urbano informal consolidado 
observará o disposto na Lei nº 13.465, de 11 de julho de 2017. 
§ 11. As edificações para uso não residencial ou condomínios 

regidos pela Lei nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964, poderão 
utilizar-se de fontes e métodos alternativos de abastecimento de 
água, incluindo águas subterrâneas, de reúso ou pluviais, desde 
que autorizados pelo órgão gestor competente e que promovam 

o pagamento pelo uso de recursos hídricos, quando devido. 
§ 12. Para a satisfação das condições descritas no § 11 deste 

artigo, os usuários deverão instalar medidor para contabilizar o 
seu consumo e deverão arcar apenas com o pagamento pelo uso 

da rede de coleta e tratamento de esgoto na quantidade 
equivalente ao volume de água captado. 

Lei Municipal n° 
1.658/2011 

Art. 8º Excetuados os casos previstos em norma administrativa 
de regulação, toda edificação permanente urbana será conectada 

à rede pública de abastecimento de água potável ou de 
esgotamento sanitário disponível. 

§ 2º Informado o ocupante de imóvel da existência de rede 
pública disponível por meio de comunicação, deverá ele atender 

ao disposto no caput, no prazo de 90 (noventa) dias, ou em 
prazo superior que venha a ser fixado pelo órgão de regulação e 

fiscalização dos serviços. 
§ 3º Decorrido o prazo previsto no § 2º: 

(...) 
III - interdição de atividades das empresas que funcionarem no 

imóvel, até que seja cessada a irregularidade; 
IV - sem prejuízo do disposto no caput, o usuário estará sujeito 
ao pagamento de multa no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) a 
R$ 100.000,00 (cem mil reais) por mês em que persistir com a 
irregularidade, cuja notificação e cobrança serão efetuadas pelo 
órgão de regulação e fiscalização dos serviços, o qual levará em 

consideração a capacidade econômica do infrator e o que for 
necessário para coibir a infração. 

Regulamento de 
Serviços de Águas 

e Esgoto do 
Município de 

Ariquemes/RO 

Art. 35 – A CONCESSIONÁRIA deve assegurar nas 
localidades onde presta os serviços de esgotamento sanitários, 
serviços com a qualidade preconizada pelos padrões definidos 

na legislação vigente e em especial nos termos do anexo II deste 
regulamento. 

Parágrafo Único - Os serviços de esgotamento sanitário do 
imóvel são de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA a partir 

da caixa de inspeção externa situada no passeio público ou 
testada do imóvel até a rede pública coletora de esgotos 

sanitários, inclusive. 
Art. 57 – É responsabilidade do usuário a manutenção das redes 
de água e de esgotos assentadas na área interna do seu imóvel. 
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Legislação 

Regulamento de 
Serviços de Águas 

e Esgoto do 
Município de 

Ariquemes/RO 

Art. 59 – Os ramais de água e os coletores de esgoto serão 
instalados pela CONCESSIONÁRIA e integram o seu 

patrimônio. 
§ 1º - A CONCESSIONÁRIA instalará o ramal predial de água 
de acordo com o disposto nas normas técnicas e em local que 

permita o acesso para a execução dos seus serviços operacionais 
e comerciais. 

§ 2º - A CONCESSIONÁRIA instalará o coletor predial de 
esgoto no logradouro, em local que facilite o acesso para a 

execução dos serviços de limpeza e desobstrução. 

Contrato de 
Concessão n° 

194/2016 

CLÁUSULA 8ª. ASSUNÇÃO DE RISCOS 
8.2. A CONCESSIONÁRIA não é responsável pelos seguintes 
riscos relacionados à CONCESSÃO, cuja responsabilidade é do 

PODER CONCEDENTE: 
c) Descumprimento, pelo PODER CONCEDENTE, de suas 

obrigações contratuais ou regulamentares, incluindo, mas não se 
limitando, ao descumprimento de prazos aplicáveis ao PODER 

CONCEDENTE previstos neste CONTRATO e/ou na 
legislação vigente; 

 

2.3.5 Não disponibilização do cadastro de usuários pelo Poder Concedente e a 

consequente ausência de receita tarifária no primeiro mês da Concessão 

2.3.5.1 Descrição do pleito 

A Concessionária de serviço público elencou, em seu pleito revisional, a não 

disponibilização do Cadastro de Usuários dos sistemas de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário pelo Poder Concedente. Águas de Ariquemes frisou que a cobrança 

das tarifas diretamente dos usuários (Cláusula 11ª) é a sua forma de obter remuneração 

pela prestação dos serviços. Ou seja, alega que a disponibilização do cadastro pelo Poder 

Concedente era condição sine qua non para viabilizar a cobrança das tarifas diretamente 

dos usuários dos serviços. 

Afirma que a não disponibilização do cadastro dos usuários para cobrança gerou uma não 

arrecadação de receita no primeiro mês e um gasto com o recadastramento de todos os 

usuários, o que por sua vez gerou impacto no equilíbrio econômico-financeiro do 

Contrato. 
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2.3.5.2 Motivação 

i) Disposições legais 

A Lei Federal n° 8.987/95, ao disciplinar o regime de concessão da prestação de serviço 

público, previu em seu art. 2º, inc. II que a concessão de serviço público se trata da 

delegação de sua prestação, feita pelo poder concedente, mediante licitação, na 

modalidade concorrência ou diálogo competitivo, a pessoa jurídica ou consórcio de 

empresas que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco e por 

prazo determinado. 

A previsão ‘por sua conta e risco’ ensejou por um tempo o entendimento de que o regime 

da concessão implicaria a transferência dos riscos de exploração do negócio à 

concessionária, que deveria responder pelas incertezas e vicissitudes naturais relativas à 

gestão do empreendimento (conhecido pela doutrina como riscos ordinários ou álea 

ordinária, que são aqueles previsíveis suportado pelos contraentes). De outro lado, caberia 

ao Poder Concedente a responsabilidade pelos riscos da álea extraordinária, envolvendo 

aqueles riscos imprevisíveis ou de consequências imprevisíveis20.  

Essa concepção evoluiu, mediante preocupações maiores com o planejamento na 

modelagem dos contratos, inclusive com maior detalhamento na elaboração da matriz de 

risco contratual, inclusive em benefício da segurança jurídica em sua execução.  

Neste sentido, tem-se que a previsão dos riscos ordinários assumidos pela Concessionária 

é adstrita ao objeto que foi delegado no âmbito do Contrato de Concessão, temperada 

ainda pelas demais regras contratuais pertinentes à alocação de riscos.  

Cabe assim verificar as disposições contratuais, a fim de identificar o seu objeto e como 

o recadastramento de consumidores deve ser tratado em relação a esse escopo para sua 

correta avaliação frente à matriz de risco contratual. 

  

                                                 

20 GUIMARÃES, Fernando Vernalha. Concessão de serviço público. 2ª edição. São Paulo: Saraiva. 2014. 
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ii) Disposições editalícias e contratuais 

Pela leitura do Edital, verifica-se que a descrição dos serviços públicos concedidos, das 

ações e investimentos a serem realizados, dentre outras informações relevantes, está 

contida nos Anexos I – Termo de Referência e Anexo III – Plano Municipal de 

Saneamento Básico (Item 10.1 do Edital). Em análise aos anexos referidos, não se 

verificou a previsão de obrigação de recadastramento dos usuários do sistema. O Termo 

de Referência, por seu turno, menciona apenas a obrigação de ‘5.3.4. Cadastramento de 

empresas prestadoras de serviços de limpa-fossa’21, que não se encontra no escopo da 

análise deste pleito. 

Verificou-se ainda os Anexo IV – Informações para elaboração de Proposta Técnica e 

Anexo V – Informações gerais para elaboração de Proposta Comercial, a fim de 

identificar se os documentos previam diretrizes para que fossem contabilizados custos ou 

mesmo emprego de tecnologias para realização de recadastramento de usuários; no 

entanto, não há disposições nesse sentido. 

Para além das disposições editalícias, que contém as previsões para elaboração do plano 

de negócios da Concessionária bem como descrição sumária do objeto delegado, 

verificou-se as disposições contratuais. 

A Cláusula 3ª do Contrato descreve o objeto da concessão. Mais especificamente, a 

Cláusula 3.2 tem a seguinte descrição: serviços públicos de abastecimento de água potável 

correspondentes às atividades, infraestruturas e instalações necessárias ao abastecimento 

público de água potável, desde a captação até as ligações prediais e respectivos 

instrumentos de medição; e os serviços públicos de esgotamento sanitário, 

correspondentes às atividades, infraestruturas e instalações operacionais de coleta, 

afastamento e transporte e/ou coleta, afastamento e transporte, tratamento e disposição 

final adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o seu lançamento 

                                                 

21 ‘Cadastrar e monitorar todas as empresas prestadoras de serviços regulares de limpa-fossa que possuem 
licenciamento ambiental, proibindo a atividade daquelas que atuam clandestinamente’ (fl.63 do Anexo I do 
Edital). 
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final no meio ambiente, incluindo a gestão dos sistemas organizacionais, a 

comercialização dos produtos e serviços envolvidos e o atendimento aos USUÁRIOS. 

Somado a isso, a Cláusula 11ª previu que a remuneração da Concessionária é obtida 

através da cobrança direta das tarifas dos usuários: a partir do início da vigência do 

CONTRATO a CONCESSIONÁRIA poderá, ainda, cobrar diretamente dos usuários as 

receitas decorrentes dos serviços complementares prestados (Cláusula 11.2). 

Ou seja, pela análise das disposições do Contrato, percebe-se que foi previsto que seria 

possível à Concessionária cobrar as tarifas diretamente dos usuários a partir da assunção 

dos serviços, ao passo que no objeto contratual é prevista somente a obrigação de a 

Concessionária gerir os sistemas organizacionais da concessão (e não implantar ou 

instalar um novo sistema, ou mesmo recadastrar os usuários no sistema de gestão já 

existente). 

Antes da assunção do sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário pela 

Concessionária, os serviços eram prestados pela Companhia de Águas e Esgoto do Estado 

de Rondônia – Caerd. Com a delegação dos serviços públicos à Águas de Ariquemes, 

teve que haver a migração de informações e a transição do sistema anteriormente 

gerenciado pela Caerd para a Concessionária. 

O Poder Concedente tentou viabilizar a transição dos serviços da Caerd para a 

Concessionária, como se percebe pelo Ofício n° 42/Sempog/2016 (fls. 4761 do pdf do PA 

n° 1-2402/2013), enviado em 17/05/2016, em que foi solicitado à Caerd ‘a imediata 

transição do sistema, com gestão compartilhada, à Concessionária’.  

A companhia, no entanto, não apresentou resposta à solicitação. Ato contínuo, a 

Concessionária, em seu primeiro relatório mensal de atividades (fls. 4770/4775 do pdf do 

PA n° 1-2402/2013) indicou, dentre as atividades realizadas no mês da assunção dos 

serviços, o recadastramento dos usuários.  
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iii) Alocação de risco 

A Cláusula 8ª do Contrato, no item ‘c’ da Cláusula 8.2, alocou ao Poder Concedente a 

responsabilidade pelo descumprimento de suas obrigações contratuais ou regulamentares, 

incluindo, mas não se limitando, ao descumprimento de prazos aplicáveis ao Poder 

Concedente previstos neste Contrato e/ou na legislação vigente. 

Como pontuado no item acima, não está no escopo contratual da Concessionária realizar 

o recadastramento dos usuários; em sentido contrário, há previsão de que a 

Concessionária realizaria a cobrança pelos serviços dos usuários, a partir da sua assunção, 

e a sua obrigação seria direcionada à gestão do sistema organizacional.  

O Poder Concedente, por sua vez, tentou viabilizar a transição entre a antiga prestadora 

dos serviços para a Águas de Ariquemes. Porém, por um descumprimento da 

determinação do Poder Concedente pela Caerd, a Concessionária não teve acesso ao 

cadastro de usuários. 

Diante disso, a despeito de o Poder Concedente ter tentado viabilizar a regular transição 

do sistema da Caerd para a Águas de Ariquemes, à luz da matriz de risco contratual, 

entende-se que a não disponibilização do cadastro de usuários à Concessionária configura 

como um descumprimento das obrigações contratuais do Município: a um porque o 

recadastramento não estava no escopo de obrigações da Concessionária; a dois porque o 

cadastro de usuários era um requisito para que a Concessionária cumprisse suas 

obrigações de gerir o sistema organizacional da concessão e de realizar a cobrança dos 

usuários pelos serviços prestados. 

Em assim sendo, recomenda-se a procedência do pleito revisional da Concessionária, com 

fundamento no item no item ‘c’ da Cláusula 8.2 do Contrato. Porém, importante destacar 

que a responsabilidade do Poder Concedente deve ser adstrita a ressarcir a Concessionária 

pelos gastos com o recadastramento e pela frustração na arrecadação do primeiro mês. 

2.3.5.3 Conclusões  

Disposições legais: pela disciplina da Lei Geral de Concessões a Concessionária é 

responsável pelos riscos ordinários da delegação. Essa análise, no entanto, deve ser 
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norteada pelo objeto da Concessão e pela alocação de riscos contratuais, a fim de 

identificar se o recadastramento de usuários se encontra neste escopo. 

Disposições contratuais e editalícias: pela análise do edital e contrato, conclui-se que o 

recadastramento de usuários não é previsto como uma obrigação da Concessionária; por 

outro lado, a disponibilização do cadastro era condição para que a Águas de Ariquemes 

gerisse o sistema organizacional da Concessão e procedesse à cobrança diretamente dos 

usuários pelos serviços prestados. 

Alocação de risco: pela alocação de risco contratual, entende-se que a não 

disponibilização do cadastro de usuários é alocada como responsabilidade do Poder 

Concedente, com fulcro no item ‘c’ da cláusula 8.2. Conclui-se pela recomendação de 

procedência ao pleito; porém, frisa-se que a responsabilidade do Poder Concedente deve 

ser adstrita a ressarcir a Concessionária pelos gastos com o recadastramento e pela 

frustração na arrecadação do primeiro mês. 

2.3.5.4 Referências legais, editalícias e contratuais 

Legislação 

Lei Federal n° 
8.987/1995 

(Lei Geral de 
Concessões) 

Art. 2º Para os fins do disposto nesta Lei, considera-se: 
II - concessão de serviço público: a delegação de sua 

prestação, feita pelo poder concedente, mediante licitação, na 
modalidade concorrência ou diálogo competitivo, a pessoa 

jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade 
para seu desempenho, por sua conta e risco e por prazo 

determinado. 

Edital de 
Concorrência 

Pública nº 
018/CPL/2014 

10. DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL 

E ESGOTAMENTO SANITÁRIO 
10.1 A descrição dos serviços públicos concedidos, das ações 
e investimentos a serem realizados, dentre outras informações 
relevantes para o seu funcionamento, está contida nos Anexos 

I – Termo de Referência e Anexo III – Plano Municipal de 
Saneamento Básico, deste EDITAL. 

Anexo I do Edital – 
Termo de Referência 

5.3.4 CADASTRAMENTO DAS EMPRESAS 
PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE LIMPA-FOSSA 

1-OBJETIVOS 
Cadastrar e monitorar todas as empresas prestadoras de 

serviços regulares de limpa-fossa que possuem licenciamento 
ambiental, proibindo a atividade daquelas que atuam 

clandestinamente. 



 

CI 5546  60 

Legislação 
Contrato de 

Concessão n° 
194/2016 

CLÁUSULA 3ª. OBJETO 
3.1. Este CONTRATO tem por objeto a prestação, pela 

CONCESSIONÁRIA, dos serviços públicos de abastecimento 
de água potável e esgotamento sanitário e dos serviços 

complementares, em caráter de exclusividade, aos usuários 
que se localizam na área de CONCESSÃO. 

3.2. Os serviços públicos de abastecimento de água potável 
correspondentes às atividades, infraestruturas e instalações 

necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a 
captação até as ligações prediais e respectivos instrumentos de 

medição; e os serviços públicos de esgotamento sanitário, 
correspondentes às atividades, infraestruturas e instalações 

operacionais de coleta, afastamento e transporte e/ou coleta, 
afastamento e transporte, tratamento e disposição final 

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

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

USUÁRIOS. 
CLÁUSULA 8ª. ASSUNÇÃO DE RISCOS 

8.2. A CONCESSIONÁRIA não é responsável pelos seguintes 
riscos relacionados à CONCESSÃO, cuja responsabilidade é 

do PODER CONCEDENTE: 
c) Descumprimento, pelo PODER CONCEDENTE, de suas 

obrigações contratuais ou regulamentares, incluindo, mas não 
se limitando, ao descumprimento de prazos aplicáveis ao 

PODER CONCEDENTE previstos neste CONTRATO e/ou 
na legislação vigente; 

CLÁUSULA 11ª. INÍCIO DA COBRANÇA DA TARIFA 
11.2. A partir do início da vigência do CONTRATO a 

CONCESSIONÁRIA poderá, ainda, cobrar diretamente dos 
usuários as receitas decorrentes dos serviços complementares 

prestados. 
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2.4 CONCLUSÃO 

Como destacado no tópico introdutório, a Fipe, em seu Relatório 1, realizou a análise 

jurídica preliminar dos pleitos revisionais apresentados pela Concessionária Águas de 

Ariquemes, quando foram identificadas as obrigações contratuais, e se verificou a 

admissibilidade formal dos pleitos da Concessionária para prosseguimento da análise do 

mérito jurídico dos respectivos pleitos. 

Realizada a análise formal, o presente relatório se debruçou sobre o exame de mérito 

jurídico dos pleitos com o objetivo primordial de identificar os eventuais impactos 

econômico-financeiros e verificar a correção da alocação dos respectivos riscos diante da 

matriz contratual, no âmbito do procedimento de Revisão Tarifária Ordinária do Contrato 

de Concessão n° 194/2016, para o quadriênio de 28/04/2016 a 28/04/2020. 

Foi pormenorizado em tópico específico que este relatório se debruçou somente sobre a 

análise de mérito jurídico dos pleitos revisionais da Concessionária, pois não foi possível 

verificar a delimitação e quantificação de eventos trazidos pelo Município de 

Ariquemes/RO.  

No entanto, isso não representa qualquer prejuízo à realização de uma análise 

complementar superveniente pela AMR de pleitos revisionais que venham a ser 

apresentados pelo Poder Concedente por força da intangibilidade da equação econômico-

financeira do Contrato.  

Em assim sendo, caso seja de interesse do Poder Concedente informar eventos que 

porventura tenham impactado a equação econômico-financeira do Contrato, para além 

daqueles já analisados neste relatório, é possível trazê-los à baila na Revisão Tarifária 

Ordinária tanto deste quadriênio quanto de qualquer outro, enquanto perdurar a vigência 

contratual. 
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Realizada a descrição dos pleitos, as motivações jurídicas e as conclusões jurídicas da 

análise de mérito jurídico, conclui-se pelas seguintes recomendações para consideração 

pela AMR: 

 Inviabilidade de implantação do sistema de esgotamento sanitário dentro do 

cronograma pactuado entre as partes e seus impactos sobre as metas contratuais: 

pleito prejudicado (necessária complementação); 

 Atraso do reajuste anual: pleito procedente; 

 Aumento do custo de energia elétrica por imposição do Decreto Federal nº 

9.642/2018: pleito procedente; 

 Frustração de receita decorrente de ligações factíveis não realizadas: pleito 

procedente; 

 Não disponibilização do cadastro de usuários pelo Poder Concedente e a 

consequente ausência de receita tarifária no primeiro mês da Concessão: pleito 

procedente. 

 

 

André Luis Squarize Chagas 
Coordenador 
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