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PORTARIA BHTRANS Nº            /2021 

  

Estabelece os procedimentos a serem observados 
pela empresa de Transporte e Trânsito de Belo 
Horizonte – BHTRANS para a instrução dos 
processos, análise e processamento dos pleitos de 
reequilíbrio econômico-financeiro dos Contratos 
de Concessão do Serviço Público de Transporte 
Coletivo de Passageiros por Ônibus. 

 
 
 

O Presidente da Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A – BHTRANS 
(“BHTRANS”), no uso das atribuições que lhe confere o inciso XVII do art. 26 do Estatuto 
Social, 

CONSIDERANDO as cláusulas contratuais dos Contratos de Concessão do Serviço Público de 
Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus, decorrentes do Edital de Concorrência Pública 
nº 131/2008 (“Edital”), que dispõem sobre os processos de revisão e reequilíbrio dos contratos; 

CONSIDERANDO as regras que regem os processos de revisão e reequilíbrio dos contratos de 
concessão vigentes, em especial a Lei Federal n.º 8.987/1995 e, subsidiariamente, a Lei Federal 
n.º 8.666/1993; 

CONSIDERANDO ainda a complexidade dos contratos de concessão e a necessidade de 
melhor normatizar os procedimentos e processos administrativos correlatos;  

 
 

RESOLVE: 
 

 
Art. 1º. Disciplinar os procedimentos para instrução dos processos administrativos 

pertinentes à revisão dos Contratos de Concessão decorrentes do Edital nº 131/2008, nos termos 
da Cláusula 19, bem como para a apresentação, análise e processamento dos documentos e 
informações pertinentes aos eventos geradores de desequilíbrio econômico-financeiro dos 
referidos contratos. 

 
Art. 2º. O processo de revisão contratual seguirá obrigatoriamente as seguintes etapas, 

em ordem cronológica: 
I. Protocolo de pleito de reequilíbrio da parte requerente à parte requerida; 
II. Reconhecimento da parte requerida à parte requerente do pleito de reequilíbrio 

recebido; 
III. Acordo entre as partes sobre as condições de reequilíbrio; 
IV. Aditamento contratual para formalização da revisão contratual. 
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Art. 3º. Ficam submetidos ao regramento previsto nesta portaria os seguintes processos: 

I. Pleitos de reequilíbrio, formalizados pelas Concessionárias ou pelo Poder 
Concedente; 

II. Reconhecimento de evento de desequilíbrio pelo Poder Concedente, 
relacionado aos Contratos de Concessão do Serviço Público de Transporte 
Coletivo; 

III. Revisão dos contratos, para fins de restabelecimento do seu equilíbrio 
econômico-financeiro. 

§1º: O “Pleito de Reequilíbrio” do Poder Concedente à Concessionária assume forma 
de comunicado, devendo ser processado nos termos das subcláusulas 19.10 a 19.12 do Contrato 
de Concessão. 

§2º: Recebida eventual defesa de que trata a subcláusula 19.11 do Contrato de 
Concessão, o Poder Concedente, por meio da BHTRANS, emitirá parecer técnico justificando 
sua decisão e implementará a revisão do contrato unilateralmente. 

Art. 4º. A Concessionária poderá acionar a arbitragem sempre que discordar das 
decisões do Poder Concedente. 

 

Capítulo I – Da Formalização do Processo  

Art. 5º. Para fins das subcláusulas 19.9 e 19.11 do Contrato de Concessão, considera-se 
solicitado o processo de revisão contratual a partir do protocolo do “Pleito de Reequilíbrio”, 
definido na Seção I desta portaria, pela parte requerente junto à parte requerida. 

 

Seção I – Da Formalização do “Pleito de Reequilíbrio”  

Art. 6º. Em conformidade com as subcláusulas 19.8 a 19.12, a parte que entender haver 
suportado o ônus dos riscos atribuídos à outra parte poderá, a qualquer momento, dentro dos 
limites definidos na subcláusula 19.8.1, apresentar formalização de “Pleito de Reequilíbrio”. 

§1º: Os “Pleitos de Reequilíbrio” serão individuais e específicos para cada evento 
gerador de desequilíbrio.  

§2º: Os “Pleitos de Reequilíbrio” poderão ser unificados na hipótese de existência de 
impactos mútuos entre os eventos, situação que deverá ser caracterizada na documentação que 
dispõe o Art. 7º.  

 

Art. 7º. Somente são passíveis de reequilíbrio os eventos de desequilíbrio já ocorridos e 
pretéritos, cujos efeitos já tenham comprovadamente impactado o equilíbrio econômico-
financeiro do contrato de concessão, observada a regra do §4º do art. 9º da Lei Federal n.º 
8.987/1995 
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Parágrafo único: Na hipótese de eventos de desequilíbrio com efeitos duradouros, 
continuados, ou cuja duração possa se estender de forma indefinida ao longo da duração da 
concessão, a aferição será realizada, preferencialmente, em periodicidade trimestral, na medida 
em que os efeitos se consolidem na equação econômica do contrato, sendo vedado o 
reconhecimento de desequilíbrio futuro, incerto e não concretizado. 

 

Art. 8º. O pleito a ser apresentado deverá conter os seguintes elementos: 

I. Identificação do evento, contendo o histórico dos fatos relevantes, a data ou 
período em que o evento de desequilíbrio ocorreu, a caracterização da 
situação e dos impactos mútuos existentes que justifique a necessidade de 
aglutinação de um ou mais eventos em um único pleito, quando necessário; 

II. Enquadramento do evento para o qual é pleiteado o reequilíbrio à luz das 
hipóteses previstas na Cláusula 19.1 e da repartição de riscos definida no 
contrato;  

III. Impactos no equilíbrio econômico-financeiro, desdobrados em tantos 
componentes quantos sejam passíveis de justificativa, apurados conforme 
metodologia apresentada no Capítulo II desta Portaria, suas memórias de 
cálculo, compostas por notas explicativas e planilha eletrônica que permita a 
compreensão das operações realizadas, e a documentação comprobatória, 
quando aplicável; 

IV. Proposta de reequilíbrio, apresentada conforme metodologia do Capítulo III 
desta Portaria, bem como as memórias de cálculo utilizadas, compostas por 
notas explicativas e planilha eletrônica que permita a compreensão das 
operações realizadas. 

§1º: Ao apresentar o “Pleito de Reequilíbrio”, a Concessionária assume exclusivamente 
o ônus da comprovação da ocorrência do evento de desequilíbrio e sua quantificação, sob pena 
de indeferimento do pedido. 

§2º: O pleito da Concessionária será indeferido liminarmente quando: 

I. O pedido for indeterminado, inconclusivo ou incompatível com o objeto da 
Concessão; 

II. Da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; 

III. Contiver pedidos incompatíveis entre si;  

IV. O evento gerador do desequilíbrio ser caracterizado como renúncia por 
omissão da parte requerente, nos termos que dispõe a subcláusula 19.8.1; 

V. A manifestação não vier acompanhada da documentação necessária para 
demonstração do cabimento do pedido ou sua mensuração; 

VI. O evento a que se refere o pleito já houver sido objeto de deliberação pelo 
Poder Concedente. 

§3º: A diretoria competente da BHTRANS, verificando que o “Pleito de Reequilíbrio” 
apresentado pela Concessionária não atende ao disposto neste artigo, intimará a Concessionária 
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para que, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, emende ou complete o pleito, indicando a 
necessidade de complementação ou correção, quando for o caso. 

§4º: Caso as solicitações do §3º não sejam atendidas, o processo será arquivado, sendo 
necessário o protocolo de novo pleito pela Concessionária. 

 

Art. 9º. O “Pleito de Reequilíbrio” da Concessionária deverá ser remetido por seu 
representante legal ao Diretor-Presidente da BHTRANS. 

 

Art. 10. O “Pleito de Reequilíbrio” do Poder Concedente deverá ser remetido pelo 
Diretor-Presidente da BHTRANS ao representante legal da Concessionária. 

Parágrafo único: O “Pleito de Reequilíbrio” do Poder Concedente será elaborado por 
iniciativa da Diretoria que gerencia o Transporte Coletivo e deverá ser previamente aprovada 
pelo Poder Concedente.  

 

Seção II – Dos Processos de Reconhecimento, pelo Poder Concedente, de Ocorrência de 
Evento de Desequilíbrio  

Art. 11. Recebido o “Pleito de Reequilíbrio” da Concessionária, a BHTRANS procederá 
à análise e elaborará Relatório Técnico ao Poder Concedente.  

 

Art. 12. O processo de reconhecimento de ocorrência de evento de desequilíbrio, pelo 
Poder Concedente, será instaurado pela BHTRANS, por provocação da Concessionária 
mediante protocolo de “Pleito de Reequilíbrio”, que deverá ser instruído com os seguintes 
relatórios: 

A. “Relatório Técnico de Desequilíbrio”:  

I. Identificação do evento, contendo o histórico dos fatos relevantes, a data 
ou período em que o evento de desequilíbrio ocorreu, a caracterização da 
situação e dos impactos mútuos existentes que justifique a necessidade de 
aglutinação de um ou mais eventos em um único pleito, quando necessário, 
apontando justificadamente, sempre que necessário, às divergências 
quanto à caracterização e apresentação dos fatos pela concessionária; 

II. Enquadramento do evento para o qual é pleiteado o reequilíbrio à luz das 
hipóteses previstas na cláusula 19.1 e da repartição de riscos definida no 
contrato, manifestando-se justificadamente sobre a concordância ou 
discordância acerca do enquadramento apresentado pela concessionária; 

III. Análise de vantajosidade, que discuta a conveniência e oportunidade dos 
eventos geradores do desequilíbrio objeto do pleito de reequilíbrio, 
especialmente sob a ótica das políticas públicas de transporte; 

IV. Impactos no equilíbrio econômico-financeiro, desdobrados em tantos 
componentes quantos sejam passíveis de justificativa, apurados conforme 
metodologia apresentada no Capítulo II desta Portaria, suas memórias de 
cálculo, composta por notas explicativas e planilha eletrônica que permita 
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a compreensão das operações realizadas, e a documentação 
comprobatória, quando aplicável, manifestando-se justificadamente sobre 
a concordância ou discordância acerca dos impactos apresentados pela 
concessionária;  

V. Conclusão da unidade competente sobre a pertinência e dimensão do 
desequilíbrio pleiteado. 

B. “Relatório Técnico de Proposta de Reequilíbrio”, apresentado conforme 
metodologia do Capítulo III desta Portaria, bem como as memórias de 
cálculo utilizadas, compostas por notas explicativas e planilha eletrônica que 
permita a compreensão das operações realizadas, manifestando-se 
justificadamente sobre a concordância ou discordância acerca da proposta de 
reequilíbrio apresentada pela concessionária. 

§1º: Constatado, a qualquer tempo da tramitação dos autos, a existência de outros 
processos relacionados à apuração dos mesmos eventos de desequilíbrios, estes deverão ser 
reunidos sob a forma de um processo único. 

§2º: Para os casos em que o item III do “Relatório Técnico de Desequilíbrio” não 
conclua pela vantajosidade das medidas que geraram desequilíbrio, exceto nos casos em que 
não caiba discussão de vantajosidade, nos termos do § 3º deste artigo, a BHTRANS: 

i. Emitirá o Relatório Técnico de Desequilíbrio sem o item IV; 
ii. Não elaborará o Relatório de Proposta de Reequilíbrio; e  

iii. Comunicará o Poder Concedente sobre a impossibilidade de 
reconhecimento do desequilíbrio. 

§3º: Considerar-se-á que não caberá análise de vantajosidade de eventos geradores de 
desequilíbrio quando estes se referirem a caso fortuito ou força maior e ao cumprimento de 
obrigações legais ou decisões judiciais. 

§4º: Para elaboração do item IV do “Relatório Técnico de Desequilíbrio”, a BHTRANS 
poderá solicitar, a qualquer tempo, esclarecimentos adicionais à Concessionária. 

§5º: Por iniciativa da BHTRANS ou solicitação do Poder Concedente, o “Relatório de 
Proposta de Reequilíbrio” poderá conter mais de uma alternativa, sendo para cada uma delas 
apresentadas suas vantagens e desvantagens. 

 

Art. 13. A elaboração dos relatórios técnicos de que trata o 2 será realizada pela unidade 
competente, conforme disposições do Estatuto Social da BHTRANS. 

§ 1º: Sempre que necessário, a unidade competente solicitará a disponibilização de 
informações, esclarecimentos técnicos ou a elaboração de cálculos de outras áreas da 
BHTRANS para a instrução do Relatório Técnico. 

§2º: A qualquer momento, a unidade competente poderá solicitar à Concessionária a 
prestação de informações para instrução do processo, devendo, para tanto, estipular o prazo 
hábil a ser observado pela Concessionária para o atendimento. 
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Art. 14. Durante a elaboração do item IV do “Relatório Técnico de Desequilíbrio”, nas 
hipóteses de não conhecimento ou não acolhimento, parcial ou total do pleito, fica facultado à 
unidade competente intimar a Concessionária para manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias 
corridos contados do recebimento da comunicação. 

Parágrafo único: A manifestação da Concessionária também será facultativa e não se 
caracteriza como recurso, uma vez que a decisão final sobre o pleito de reequilíbrio será exarada 
pelo Poder Concedente após a conclusão do “Relatório Técnico de Desequilíbrio” pela 
BHTRANS, nos termos do Art. 16. 

 

Art. 15. Concluídos pela unidade competente o “Relatório Técnico de Desequilíbrio” e o 
“Relatório Técnico de Proposta de Reequilíbrio” de que tratam o 0, a mesma os encaminhará 
para apreciação do Diretor-Presidente, que por sua vez os encaminhará ao Poder Concedente, 
juntamente com a fundamentação jurídica. 

Parágrafo único: A fundamentação jurídica de que trata o caput deste artigo refere-se ao 
parecer jurídico a ser exarado pela Assessoria Jurídica da BHTRANS. 

 

Art. 16. De posse do “Relatório Técnico de Desequilíbrio”, caberá ao Poder Concedente 
decidir sobre o reconhecimento de desequilíbrio e informar à Concessionária. 

 

Art. 17. Caso a Concessionária apresente ao Poder Concedente razões por escrito que 
possam vir a implicar em alterações no “Relatório Técnico de Desequilíbrio” emitido pela 
BHTRANS, esta poderá ser acionada para revisá-lo. 

§1º: Não havendo mais esclarecimentos ou ajustes a serem feitos, a BHTRANS 
informará ao Poder Concedente.  

§2º: Quando aplicável, a BHTRANS revisará também o “Relatório Técnico de Proposta 
de Reequilíbrio”. 

§3º: Não havendo mais esclarecimentos ou ajustes, considerar-se-á encerrado o processo 
de reconhecimento de ocorrência de evento de desequilíbrio, sobre o qual deverá ser 
posteriormente processado o devido aditamento contratual para fins de revisão do contrato, de 
acordo com a forma de reequilíbrio acordada, nos termos da Seção III deste Capítulo. 

 

Seção III – Do Acordo de Reequilíbrio  

Art. 18. De posse do “Relatório Técnico de Proposta de Reequilíbrio”, o Poder 
Concedente protocolizará sua contraproposta de reequilíbrio junto à Concessionária. 

 

Art. 19. Havendo concordância, as partes procederão ao aditamento contratual, conforme 
disposições da Seção IV deste Capítulo. 
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Art. 20. Não havendo concordância entre as partes dentro de 60 (sessenta) dias do 
protocolo de que trata o Art. 18, o Poder Concedente implementará a revisão contratual 
unilateralmente. 

 

Seção IV – Do Aditamento Contratual para fins de Revisão Contratual 

 

Art. 21. O processo de revisão do contrato será concluído por meio de aditamento 
contratual específico para esse fim, de comum acordo entre as partes ou unilateralmente, que 
registrará os eventos de desequilíbrio para os quais foi reconhecido o desequilíbrio e a forma 
de reequilíbrio adotada. 

Parágrafo único: Deverão ser anexados aos termos aditivos os FCMs dos eventos de 
desequilíbrio considerados e da forma de reequilíbrio econômico-financeiro. 

 

Art. 22. O processo de revisão do contrato de concessão deverá levar em consideração os 
pleitos de reequilíbrio e os processos de reconhecimento de ocorrência de evento de 
desequilíbrio previamente instruídos e aprovados pela BHTRANS e Poder Concedente, os 
quais não foram ainda objeto de aditamento contratual. 

§1º: Para fins de aditamento contratual, os cálculos de reequilíbrio terão validade de 6 
(seis) meses. 

§2º: Expirada a validade referida no §1º deste artigo, os cálculos deverão ser atualizados. 

 

Art. 23. Caberá à unidade competente da BHTRANS, nos termos do Estatuto Social, 
providenciar a elaboração da minuta do termo aditivo ao Contrato de Concessão. 

 

§1º: Após apreciação da Assessoria Jurídica da BHTRANS, o Diretor-Presidente 
remeterá o processo para análise e apreciação jurídica do Poder Concedente, para formatação 
da versão final da minuta de termo aditivo. 

§2º: A diretoria competente dará conhecimento da minuta, em sua versão final, à 
Concessionária, para apresentar manifestação pertinente no prazo de 7 (sete) dias corridos. 

§ 3º Na hipótese de ausência de manifestação da Concessionária ou concordância 
integral com as disposições do termo aditivo, a unidade competente da BHTRANS comunicará 
ao Poder Concedente e à Concessionária sobre a formalização do aditamento, assinatura e os 
devidos encaminhamentos de publicação no Diário Oficial do Município de Belo Horizonte. 

 

 



                                                                                                                                   

 

________________________________________________________________________________ 
Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A – BHTRANS 

Av. Engenheiro Carlos Goulart, nº 900 – Bairro Buritis 
Belo Horizonte – MG – CEP 30455-902 

Página 8 / 12 

Seção V – Da Instrução Processual  

 

Art. 24. Os atos administrativos, de conteúdo técnico ou decisório, produzidos em 
processos de que trata esta Portaria, sem prejuízo da legislação vigente, deverão 
necessariamente conter: 

I. Razões que justifiquem a edição do ato, com conteúdo claro e objetivo; 

II. Remissão das folhas em que se encontram os documentos neles referidos; 

III. Rubrica do responsável por sua elaboração, em todas as folhas, exceto a da 
assinatura; 

IV. Identificação nominal e funcional do agente que o subscrever; 

V. Data da sua elaboração. 

 

Capítulo II – Da Apuração dos Impactos no Equilíbrio Econômico-Financeiro  

 

Art. 25. Para fins desta portaria, consideram-se equivalentes as expressões “impactos no 
equilíbrio econômico-financeiro”, “desequilíbrio econômico-financeiro” e “desequilíbrio”. 

 

Art. 26. O impacto no equilíbrio econômico-financeiro será apurado por meio do Fluxo 
de Caixa Marginal (FCM). 

§1º: Considera-se Fluxo de Caixa Marginal (FCM) a metodologia de cálculo que 
considera o fluxo de caixa gerado pela variação de custos e receitas em função dos impactos de 
eventos enquadrados nas hipóteses de revisão contratual, nos termos da cláusula 19.1.  

§2º: Considera-se Fluxo de Caixa Original (FCO) o fluxo de caixa referente à proposta 
comercial vencedora do certame, e subsequentemente atualizada pelos termos aditivos ao 
contrato (Plano de Negócios da Proposta Comercial vigente), conforme consta do Anexo I. 

 

Art. 27. O desequilíbrio será computado calculando-se o Valor Presente Líquido (VPL) 
do FCM, considerando-se como taxa de desconto a Taxa Interna de Retorno - TIR definida nas 
propostas comerciais. 

Parágrafo único: A expressão matemática para cálculo do VPL é: 

𝑉𝑃𝐿 =  ∑
𝐹𝐶𝑡

(1 + 𝑇𝐷)𝑡

𝑛

𝑡=0
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Na qual: 

𝑽𝑷𝑳  é o valor presente líquido 

𝑭𝑪  é o fluxo de caixa do período 

𝑻𝑫  é a taxa de desconto utilizada, que será 8,95% a.a. 

𝒕  é ano do fluxo de caixa do período a ser trazido a valor presente 

𝒏  é indicação do período final do Fluxo de Caixa 

 

Art. 28. Os cálculos a que se refere esta Portaria seguirão, sempre que aplicáveis, as 
seguintes premissas: 

I. Apuração dos fluxos de caixa consolidados por ano contratual, respeitando a 
mesma estrutura temporal do FCO; 

II. Elaboração dos fluxos de caixa a preços constantes, a valores da data-base, 
fixada pelo 6º termo aditivo como dezembro/2014, retroagidos de acordo 
com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, ou o que vier a 
eventualmente substituí-lo; 

III.  A retroação ao valor base contratual ocorrerá em bases mensais, 
considerando o antepenúltimo mês (M-2) em relação ao orçamento 
apresentado e o antepenúltimo mês (M-2) em relação à base. 

Art. 29. Quando a caracterização do desequilíbrio envolver a variação de custos, estes 
deverão estar comprovadamente compatíveis com os preços praticados no mercado e com a 
legislação aplicável à época do evento considerado. 

 

Art. 30. Quando a caracterização do desequilíbrio envolver a variação da receita, as 
estimativas apresentadas deverão ser justificadas considerando o histórico dos últimos 10 (dez) 
anos, expurgando dados compreendidos em períodos de anormalidade da operação (quebra 
estrutural do padrão da série histórica). 

  

Capítulo III – Da Proposta Reequilíbrio Econômico-Financeiro 

Art. 31. A proposta de reequilíbrio será sempre elaborada de forma que seja nulo o Valor 
Presente Líquido (VPL) do FCM, podendo ser implementado pelos seguintes mecanismos, nos 
termos da subcláusula 19.13 do Contrato de Concessão:  

I. indenização;  

II. alteração do prazo do contrato;  

III. revisão geral dos valores das tarifas;  

IV. combinação dos mecanismos anteriores.  
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Art. 32. A escolha pelo mecanismo de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato será 
definida em comum acordo entre as partes. 

 

Seção I – Reequilíbrio por indenização 

Art. 33. Para fins da implementação da revisão contratual por meio do item I da cláusula 
19.13, o valor a ser indenizado deverá ser considerado no mês e ano de efetivo pagamento, 
devendo este recair precedentemente sobre os valores que compõem o FGE, observadas as 
disposições das cláusulas 19 e 20 do Contrato de Concessão. 

 

Art. 34. De comum acordo entre as partes, o valor da indenização poderá ser parcelado 
para fins de sua viabilização, observando a periodicidade mensal para seu parcelamento. 

Parágrafo único: caso o parcelamento acordado se estenda por mais de 12 (doze) meses, 
o valor do saldo remanescente poderá ser atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor – INPC, ou o que vier a eventualmente substituí-lo, cabendo à parte interessada 
manifestar-se oficialmente pelo requerimento da atualização. 

 

Seção II – Reequilíbrio por alteração do prazo contratual 

Art. 35. Caso o reequilíbrio seja estruturado com base na alteração do prazo contratual, 
no sentido da redução de sua vigência, deverão ser considerados os resultados projetados no 
FCO. 

 

Art. 36. Caso a opção seja pela alteração do prazo contratual no sentido de sua 
prorrogação, o novo prazo de vigência deverá ser definido em período suficiente para 
compensação do desequilíbrio econômico-financeiro apurado nos termos desta portaria. 

Parágrafo único: a prorrogação do prazo deverá ser apresentada em dias, sem frações, e 
em período suficiente para que seja recomposto o equilíbrio econômico-financeiro do Contrato. 

 

Art. 37. Para as projeções de receitas, em particular as receitas tarifárias, deverão ser 
apresentados cálculos que considerem o histórico dos últimos 10 (dez) anos, expurgando dados 
compreendidos em períodos de anormalidade da operação (quebra estrutural do padrão da série 
histórica). 

Parágrafo único: uma vez definida a projeção da receita tarifária, não caberá sua 
atualização futura a partir dos valores reais percebidos, de modo a preservar a repartição 
original de riscos do contrato, conforme cláusula 19.4 do Contrato de Concessão. 
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Art. 38. As receitas alternativas, complementares e acessórias a serem consideradas para 
o período de prorrogação deverão ser projetadas com base no histórico dos últimos 5 (cinco) 
anos, excluindo-se da base as receitas comprovadamente excepcionais e/ou que, por força de 
legislação, não serão auferidas futuramente. 

 

Art. 39. Os custos a serem considerados para o período de prorrogação serão projetados 
com base na média histórica dos últimos 5 (cinco) anos dos dados informados pela 
Concessionária e processados pela BHTRANS. 

§1º: Para a projeção dos custos, a Concessionária deverá apresentar à BHTRANS 
relatório de auditoria independente fundamentando os dados e cálculos utilizados para a 
projeção de custos a ser considerada. 

§2º: O relatório de auditoria que trata o parágrafo acima deverá ser elaborado por pessoa 
jurídica competente, devidamente registrado no Conselho Regional de Administração - CRA, 
ou no Conselho Regional de Contabilidade – CRC, ou no Conselho Regional de Economia - 
Corecon, constando o nome do Responsável Técnico de nível superior, na forma da lei.  

 

Art. 40. Deverão ser considerados na proposta de reequilíbrio todos os demais custos, 
ônus e tributos decorrentes da prorrogação do prazo, inclusive aqueles referentes à manutenção 
das condições originalmente pactuadas e constantes do contrato de concessão e do edital, bem 
como de sua habilitação jurídica, regularidade fiscal, qualificação técnica e econômico-
financeira. 

 

Seção III – Reequilíbrio por revisão dos valores de tarifa 

Art. 41. Para fins da implementação da revisão contratual a partir do item III da 
subcláusula 19.13 do Contrato de Concessão, o cálculo da variação da receita em virtude da 
alteração do valor da tarifa será feito com base na demanda projetada no momento da revisão 
contratual. 

§1º: Para efeito de cálculo da variação da receita tarifária deverão ser observadas as 
disposições constantes do 0 desta Portaria. 

§2º: A alteração tarifária será preferencialmente diluída pela vigência contratual 
remanescente, a fim de evitar-se aumentos imediatos, concentrados ou significativos da tarifa. 

§3º: Uma vez adotada a modalidade de que trata o caput deste artigo para a revisão 
contratual, a variação do valor da tarifa a ser aplicada ao usuário deverá ser ajustada para a 
mesma data base da tarifa praticada, sendo incorporada a ela e, por conseguinte, suscetível à 
fórmula paramétrica dos reajustes tarifários posteriores, conforme cláusula 11.3.1 do Contrato 
de Concessão. 

Art. 42. A Concessionária deverá observar, em suas projeções para o cálculo de 
reequilíbrio econômico-financeiro, a incidência de todos os tributos diretos e indiretos vigentes, 
decorrentes da variação de receita tarifária. 
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Seção IV – Reequilíbrio por combinação de mecanismos 

Art. 43. De comum acordo entre as partes, deverão ser preferencialmente escolhidos os 
mecanismos que ensejem a manutenção da modicidade da tarifa dos serviços prestados, 
evitando-se aumentos substanciais de tarifas. 

 

Capítulo IV – Disposições Finais 

Art. 44. A instrução, pelo Poder Concedente, dos processos de reconhecimento de 
ocorrência de evento de desequilíbrio para fins de revisão do contrato, deverá ser concluída em 
prazo não superior a 180 (cento e oitenta) dias corridos, ressalvada a hipótese em que seja 
necessária a prorrogação, devidamente justificada, para complementação da instrução 
processual. 

 

Art. 45. A recomposição do equilíbrio econômico-financeiro será implementada de forma 
única, completa e final, relativamente aos mesmos fatos que lhe deram origem. 

 

Art. 46. Nos termos da subcláusula 19.8.1 do Contrato, a omissão em solicitar a sua 
revisão, definida nos termos do Art. 5º desta portaria, importará a renúncia a esse direito após 
o prazo de 5 (cinco) anos contado a partir do evento que deu causa ao desequilíbrio. 

 

Art. 47. Independente do mecanismo de revisão do contrato adotado, deverão sempre ser 
mantidos os riscos e obrigações pactuados no contrato original de concessão. 

 

Art. 48. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

 
 

Belo Horizonte,      de                      de 2021. 
 

 
 

Diogo Oscar Borges Prosdocimi 
Presidente 

Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A - BHTRANS 
 
 

 
 


