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 A Agência Reguladora de Energia e 

Saneamento Básico do Estado do Rio 

de Janeiro (Agenersa) é responsável pela regulação e fiscalização dos 

serviços públicos de distribuição de gás canalizado no Estado do Rio, 

concedidos às Concessionárias Ceg Gas Natural Fenosa e Ceg Rio Gas 

Natural fenosa, e de abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto na 

Região dos Lagos, cujas operações pertencem às Concessionárias Águas 

de Juturnaíba e Prolagos, e nos municípios onde os serviços são de      

responsabilidade da Companhia Estadual de Águas e Esgotos (Cedae). 

 Prestes a completar 12 anos de atuação, percebe-se que a Agenersa 

atingiu um grau de maturidade em relação às suas atribuições. A formulação 

de procedimentos – Instrução Normativa, Resolução e Deliberação - a serem 

empregados na regulação e fiscalização das concessionárias reguladas está 

cada vez mais consolidada. Prova disto é o ajustamento das metodologias 

utilizadas nas ações das Ouvidorias da Cedae e da Agenersa na relação 

com os usuários da Companhia. Os manuais de procedimentos - que en-

traram em vigor em julho de 2016 - estabelecem normas e prazos para o 

atendimento aos clientes tanto por parte da Cedae quanto pela   Agenersa 

e são similares à regulamentação aplicada às Concessionárias Prolagos e 

Águas de Juturnaíba.  

A Ouvidoria registrou uma redução de aproximadamente 10% nas 

ligações recebidas pelo Call Center, e também diminuição no número de 

autuação de processos regulatórios gerados a partir de ocorrências do  

setor em 2016.  

 A estabilidade das atribuições regulatória e fiscalizadora tem    

refletido na melhoria da prestação dos serviços públicos regulados pela 

Agenersa. A Secretaria Executiva, que apoia o trabalho técnico do      

Conselho Diretor (CODIR), registrou redução de 18% no número de pro-

cessos  autuados em relação a 2015. A Cedae foi a única empresa regula-

da pela Agenersa que apontou aumento no número de processos autuados, 

totalizando 66, quase 200% a mais do registrado no ano anterior, quando 

a Agenersa deu início à regulação e fiscalização das atividades da        

Companhia. As atividades internas, externas e administrativas, mantiveram 

a média de anos anteriores, à exceção dos autos de infração e despachos/

correspondências internas que sofreram variações, para mais ou para menos. 

 De acordo com a Lei Estadual n.º 7.210, de 18 de janeiro de 2016, 

estimou a receita e fixou a despesa da Agenersa para o exercício de 2016 

em torno de R$ 30 milhões, cujos recursos são oriundos da cobrança de 

Taxa de Regulação - prevista no Artigo 19 da Lei Estadual nº 4.556, de 06 

de junho de 2005, que cria, estrutura e dispõe sobre o funcionamento da 

Agenersa.  Os recursos financeiros são empregados nas despesas com 

quadro funcional, organização de consultas e audiências pública s, 

fiscalização dos serviços das empresas reguladas, capacitação  dos 

servidores e manutenção da infraestrutura da Agência.  

  O Relatório Anual de Atividades - Exercício 2016 - executa deter-

minação do Inciso IX do Artigo 11, “a” do art. 11 do Decreto Estadual nº 

45.811, de 04 de novembro de 2016, bem como no art. 21, XVI e 15, VI 

do Regimento Interno. Este relatório apresenta as principais atividades 

realizadas pelo CODIR e descreve o trabalho desenvolvido pelo 

corpo técnico-operacional e administrativo da Agenersa.  
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 A Agência Reguladora de Energia 

e Saneamento Básico do Estado do 

Rio de Janeiro (Agenersa) foi criada em 06 de junho de 2005, por meio da 

Lei Estadual nº 4.556/2005, para exercer o poder regulatório das concessões e 

permissões de serviços públicos concedidos em energia e saneamento 

básico. Regulamentada pelos Decretos nº 38.618, de 08 de dezembro de 

2005, e nº 44.217, de 20 de maio de 2013, em 1º de janeiro de 2007 a   

Agenersa passou a ser vinculada à Secretaria de Estado da Casa Civil  

conforme Decreto nº 40.486.  

 A Agenersa foi criada a partir do desmembramento da Agência 

Reguladora de Serviços Públicos Concedidos do Estado do Rio de Janeiro 

(ASEP-RJ), que exercia o poder regulador das concessões e permissões 

de serviços públicos nas áreas de energia, transporte de massa, operação 

de rodovias e saneamento básico, e com a faculdade de desempenhar seu 

papel na defesa do interesse público e do consumidor. Em 2005, a ASEP-

RJ foi sucedida pela Agenersa e pela Agência Reguladora de Serviços 

Públicos Concedidos de Transportes Aquaviários, Ferroviários e Metrovi-

ários e de Rodovias do Estado do Rio de Janeiro (Agetransp). 

 Atualmente a Agenersa é responsável pela regulação, controle e 

fiscalização dos serviços públicos de distribuição de gás canalizado no 

Estado do Rio – Concessionárias Ceg e Ceg Rio – de abastecimento de 

água e coleta e tratamento de esgoto na Região dos Lagos – Concessioná-

rias Águas de Juturnaíba e Prolagos - e nos municípios onde a operação 

do saneamento básico pertence à Companhia Estadual de Águas e Esgotos 

(Cedae). 

A Agenersa é dirigida por um Conselho Diretor (CODIR) consti-

tuído por cinco conselheiros com mandato de quatro anos, podendo ser 

reconduzido uma única vez. Indicado pelo Governador do Estado, o    

candidato tem seu nome apreciado em plenário pela Assembleia Legislati-

va do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), após análise do currículo e       

sabatina pelos parlamentares que compõem a Comissão de Normas     

Internas e Proposições Externas da Alerj.  

A Presidência da Agenersa é exercida por um dos conselheiros 

indicado pelo Governador do Estado. É de responsabilidade do conselheiro-

presidente a gestão administrativa não atribuída ao CODIR, por meio da 

Lei nº. 4.556/2005 e do Decreto nº. 38.618/2005, em especial o comando 

hierárquico sobre o pessoal e serviços, inclusive, em matéria relativa à 

nomeação para cargos, requisição e demais atos pertinentes a pessoal. 

Cada conselheiro tem o auxílio de uma assessoria técnica que realiza a 

análise e instrução dos processos distribuídos aos conselheiros para rela-

toria e organização administrativa dos gabinetes.  

 O trabalho técnico do CODIR tem o apoio da Secretaria Executiva 

(SECEX), que também coordena as atividades das Câmaras Técnicas, 

Superintendências, Assessoria de Informática e Ouvidoria. 

 Para melhor entendimento da hierarquia e setores da Agenersa, 

segue o organograma atual na página seguinte.  

http://www.agenersa.rj.gov.br/agenersa_site/index.php?option=com_content&view=article&id=102&Itemid=106
http://www.agenersa.rj.gov.br/agenersa_site/index.php?option=com_content&view=article&id=102&Itemid=106
http://www.agenersa.rj.gov.br/agenersa_site/documentos/Legislacoes/DECRETO386182005.pdf
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 A Agenersa encerrou o ano de 2016 com um quadro formado por 82 funcioná-

rios que trabalham nos gabinetes, nas Câmaras Técnicas e nos setores administrati-

vos. Nos quadros que seguem, o perfil dos funcionários da Agenersa apresentados por gênero, idade e grau de instrução.  

 

 Regular e fiscalizar as atividades das concessionárias para que os serviços públicos outorgados tragam benefícios diretos à população do Estado 

do Rio de Janeiro, satisfazendo as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidad e, 

cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas. 

 

 

Atuar com eficácia, objetivando, pelo exercício eficiente do poder regulatório, a prestação adequada do serviço público aos consumidores;  

contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população do Estado do Rio de Janeiro, por meio de constante aperfeiçoamento dos 

sistemas de energia e saneamento e do uso racional dos recursos naturais. 

 

Masculino 

Feminino 

de 16 a 18 anos 

de 19 a 35 anos 

de 36 a 59 anos 

60 anos ou acima
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 Regular, controlar e fiscalizar a prestação adequada dos serviços das concessionárias;  

 Zelar pelo equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão;  

 Acompanhar a aplicação do princípio da isonomia no uso e no acesso aos serviços públicos regulados;  

 Estimular o desenvolvimento, a universalização e a modernização dos serviços; 

 Cumprir e fazer cumprir a legislação específica relacionada aos serviços públicos outorgados;  

 Fiscalizar o cumprimento das normas, prazos, deveres e direitos estabelecidos nos contratos de concessão; 

 Fixar, reajustar, revisar, aprovar e homologar tarifas, seus valores e estruturas;  

 Mediar divergências entre usuários e concessionárias; 

 Opinar na elaboração de editais de licitação, objetivando a delegação de serviços públicos sob sua responsabilidade regulatória;  

 Propor alterações, aditamentos ou a extinção de contratos de concessão em vigor;  

 Corrigir falhas ou problemas na prestação dos serviços. 
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 Atualmente 

a Agenersa é 

responsável pela regulação e fiscalização das concessões e permissões dos 

serviços públicos de distribuição de gás canalizado no Estado do Rio –     

Concessionárias Ceg Gas Natural Fenosa e Ceg Rio Gas Natural Fenosa – e 

abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto na Região dos Lagos – 

Concessionárias Águas de Juturnaíba e Prolagos - e nos municípios onde a 

operação do saneamento básico pertence à Companhia Estadual de Águas e 

Esgotos (Cedae). Também cabe à Agenersa regular e normatizar os serviços 

de operação de aterros sanitários no Estado do Rio de Janeiro, cujas atividades 

estão sendo elaboradas pelo Governo do Estado do Rio, por meio da Secreta-

ria de Estado do Ambiente, para serem exercidas por meio de Consórcios 

Públicos de Gestão de Resíduos. 

 As atividades regulatórias da Agenersa são custeadas pela cobrança da 

Taxa de Regulação e Fiscalização dos Serviços Públicos. Devidamente insti-

tuída pela Lei Estadual nº 2.686, de 13 de fevereiro de 1997, a Taxa de Regu-

lação é de 0,5% (meio por cento) sobre o somatório das receitas das tarifas 

auferidas mensalmente pelo concessionário ou permissionário e é cobrada 

pelas empresas através das contas dos consumidores e depositada aos cofres 

do Fundo de Regulação de Serviços Concedidos e Permitidos do Estado do 

Rio de Janeiro.  

 A Agenersa pratica a regulação por meio de três vertentes principais: 

 1) Regulação Técnica e Fiscalizatória, com o objetivo de adequar ou 

aperfeiçoar a prestação dos serviços públicos à população com qualidade e 

continuidade dos sistemas; 

 2) Regulação Econômica, com o propósito de preservar o equilíbrio 

econômico-financeiro dos contratos de concessão firmados  entre os poderes 

concedentes e as concessionárias, assegurando a  modicidade das tarifas, bem 

como as metas de ampliação da cobertura dos sistemas;  

 3) Regulação Comercial, que tem a finalidade de normatizar os proce-

dimentos de atendimento na busca pela estabilidade nas relações envolvendo 

os poderes concedentes, as concessionárias e os usuários, atuando como    

mediadora das partes envolvidas. 

 As atividades regulatórias da Agenersa se aplicam ao estabelecido na 

legislação vigente, contratos de concessão e/ou convênios firmados entre os 

poderes concedentes e as concessionárias, sendo os procedimentos operacio-

nais determinados por meio de Instruções Normativas, Resoluções e Delibera-

ções emitidas pelo Conselho Diretor (CODIR). A Agenersa pode recomendar 

ou determinar mudanças nos procedimentos, advertir e multar as concessioná-

rias com o objetivo de adequar ou aperfeiçoar a prestação dos serviços públi-

cos à população de acordo com as normas em vigor e suas previsões.  

 A infração às leis, aos regulamentos ou às demais normas aplicáveis 

aos serviços públicos de abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto e 

distribuição de gás natural canalizado, sujeitará as concessionárias a          

penalidades de advertência e multa.  

 As penalidades podem ser aplicadas em decorrência das ações de  

fiscalização ou mediante decisão fundamentada pelo CODIR, por meio dos 

processos regulatórios, que podem ser instaurados a partir de reclamações dos 

usuários dos serviços, notícias da imprensa, assim como de falhas ou 

problemas apontados pela fiscalização da Agenersa.  
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 Os processos julgados pelo CODIR geram uma ou mais deliberações 

que, conforme orientação regimental, estão sujeitas a embargos e recursos 

interpostos pelas partes interessadas. Os processos regulatórios abordam os 

mais diversos temas, técnico-jurídicos ou financeiros da operação dos 

serviços públicos concedidos que são examinados pelas Câmaras Técnicas 

e Procuradoria da Agenersa.  

 Reajustes anuais tarifários - ordinários ou extraordinários -,      

revisões quinquenais e cumprimento das metas dos serviços de distribuição de 

gás canalizado e dos sistemas de saneamento básico também são atividades 

executadas pela Agenersa. O objetivo é trazer benefícios diretos à popula-

ção do Estado do Rio de Janeiro, satisfazendo as condições de regularida-

de, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia 

na sua prestação e modicidade das tarifas.  

 As revisões quinquenais, diferentes dos reajustes anuais tarifários, 

têm como propósito restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do 

contrato a partir da análise dos dados econômicos e das mudanças ocorridas 

no período aferido e traçar metas para quinquênio subsequente. 

 

 

 A regulação e fiscalização  do gás canalizado 

por parte da Agenersa obedecem ao  

estabelecido no Contrato de Concessão de Serviços Públicos de Distribui-

ção de Gás Canalizado – Ceg Gas Natural Fenosa - e no Contrato de Conces-

são de Serviços Públicos de Distribuição de Gás Canalizado - Ceg Rio Gas 

Natural Fenosa - assinado com o Governo do Estado do Rio de Janeiro para a 

exploração dos serviços públicos de distribuição de gás canalizado no Estado 

do Rio, regidos pelas normas gerais das Leis Federais nº 8.987, de 13 de feve-

reiro de 1995, e nº 9.074, de 07 de julho de 1995, Leis Estaduais nº 1.481, de 

21 de junho de 1989, nº 2.686, de 13 de fevereiro de 1997, e  demais legisla-

ções estaduais, cujos termos das concessões foram aprovados pelo Decreto  

Estadual nº 23.227, de 12 de junho de 1997. 

 Os serviços prestados pelas Concessionárias Ceg e Ceg Rio são     

regulados e fiscalizados por meio de delegação do Governo do Estado, tendo 

a Agenersa poderes normativos para assegurar a manutenção de serviço       

adequado, com tarifas razoáveis, observando-se o disposto nos contratos e 

mantendo-se sempre o seu equilíbrio econômico-financeiro. O Estado do Rio 

possui 43.696,054 km² de área distribuída em 92 municípios dos quais 41 já 

possuem rede de gás canalizada. A atuação da Agenersa abrange a normatiza-

ção e fiscalização dos serviços de distribuição de gás natural e GLP canaliza-

dos fornecidos pelas Concessionárias Ceg e Ceg Rio, cuja malha de distribui-

ção é a maior do Brasil. 

 As regras contratuais de fiscalização das Concessionárias Ceg e Ceg 

Rio abrangem o acompanhamento e o controle das suas atividades nas áreas 

técnica, contábil, comercial e econômico-financeira, podendo estabelecer 

diretrizes de procedimento ou sustar procedimentos considerados incompatí-

veis por parte da concessionária em relação aos requisitos da prestação de 

serviços. As concessionárias devem procurar sempre a satisfação de seus  

clientes, obedecendo aos princípios da eficiência, regularidade, continuidade, 

segurança, qualidade, generalidade, atualidade, cortesia com os consumidores 

e modicidade das tarifas. 
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 Os contratos de concessão determinam que os técnicos da Agenersa, 

devidamente credenciados, terão livre acesso às obras, instalações e equipa-

mentos das concessionárias ou vinculadas aos serviços e aos registros contá-

beis, financeiros e estudos técnicos das empresas, podendo requisitar informa-

ções e dados necessários para aferir a correta execução dos termos contratuais 

preservadas, quando for o caso, a confidencialidade de tais informações, por 

parte dos prepostos. 

 A fiscalização técnica dos serviços de gás - em ações tomadas habitu-

almente pela Câmara Técnica de Energia (CAENE) -, abrange a execução dos 

projetos de obras e instalações, a exploração dos serviços e a utilização do 

gás, em que são realizadas vistorias em obras emergenciais ou rotineiras,  

acompanhamento sistemático da qualidade do gás distribuído e das redes  

implantadas, bem como é feito um acompanhamento da evolução dos merca-

dos quantitativamente em número de clientes e em volumes de vendas, sendo 

gerados diversos relatórios e iniciados processos regulatórios. Mantendo   

acervo documental destas atividades na Agenersa. 

As normas técnicas em vigor para a área de 

gás canalizado seguem os termos do Decreto 

Estadual nº 23.317, de 10 de julho de 1997, que aprova o Regulamento de 

Instalações Prediais (RIP), que fixa as condições mínimas exigíveis para ela-

boração de projetos, execução, fiscalização e reforma das instalações prediais 

(comerciais/residenciais) destinadas ao uso do gás natural; a Lei Estadual nº 

6.890, de 18 setembro de 2014, que obriga inspeção de segurança a cada  

cinco anos nas instalações de gás canalizado e em botijões nas residências e 

prédios comerciais; as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT) e outros organismos normativos internacionais similares. Além   

disso, a área de gás canalizado obedece aos procedimentos aprovados pelo 

Conselho Diretor da Agenersa. 

 As Concessionárias Ceg Gas Natural Fenosa e Ceg Rio Gas Natural 

Fenosa são, hoje, distribuidoras somente do gás natural e GLP canalizado, 

uma vez que, com a conversão, os gasômetros de produção do gás manufatu-

rado foram progressivamente desativados pelas concessionárias. 

 São múltiplas as aplicações do 

gás natural. No Estado do Rio 

ele é largamente utilizado em residências, indústrias, no comércio, em veícu-

los e como geração de energia para as térmicas e na cogeração de energia. 

 Em residências, o gás natural substitui o GLP. Sendo distribuído de 

forma canalizada, elimina o uso de botijões, aumentando a segurança das 

instalações. Do mesmo modo aplica-se ao comércio e serviços, substituindo 

com vantagens o GLP, o óleo diesel e a lenha. 

 Na indústria, o gás natural é utilizado como combustível para forneci-

mento de calor e como matéria-prima em vários setores tais como: químicos, 

petroquímico, metalúrgico, plástico, cerâmico, vidreiro, farmacêutico, têxtil, 

borracha e pneus, papel e celulose, fertilizantes. Em projetos de geração e 

cogeração de energia oferece alta eficiência energética. 

 O GNV vem sendo empregado em automóveis há várias décadas e em 

diversos países substituindo o uso da gasolina e do álcool, e proporcionando 

vantagens aos usuários e à preservação do meio ambiente por ser um 

combustível menos poluente. 

 O Grupo Gas Natural Fenosa desenvolve suas atividades de distribui-

ção e comercialização adquirindo o gás natural da Petrobras e transportando-o 

através da sua rede de distribuição, para entregar a seus clientes. Adicional-

mente, presta diversos serviços não regulados, os quais incluem revisão e 

manutenção de instalações e venda de aquecedores a gás. 
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 A regulamentação das políticas e 

diretrizes dos serviços concedidos 

na área de energia elétrica no Estado do Rio de Janeiro é de responsabili-

dade da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Cabe à Agência 

Federal, ainda, definir padrões de qualidade do atendimento e de        

segurança compatíveis com as necessidades regionais, com foco na viabi-

lidade técnica, econômica e ambiental das ações e, por meio desses      

esforços, promover o uso eficaz e eficiente de energia elétrica e propor-

cionar condições para a livre competição no mercado de energia elétrica. 

 A Agenersa poderá exercer funções nas concessões e permissões 

de serviços públicos de energia elétrica, por delegação, quando o Poder 

Concedente for a União, mediante convênio específico. 

 

 

 A Agenersa é responsável pela regula-

ção, controle e fiscalização dos servi-

ços públicos de abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto na  

Região dos Lagos, prestados pela Concessionária Águas de Juturnaíba e 

Concessionária Prolagos - e nos municípios onde a operação do sanea-

mento básico pertence à Companhia Estadual de Águas e Esgotos 

(Cedae).  

 A atuação da Agenersa relativa aos serviços públicos de saneamento é 

regida pela Lei Estadual nº 4.556, de 06 de junho de 2005, que cria, estru-

tura e dispõe sobre o funcionamento da Agência Reguladora Fluminense, 

pela Lei Federal nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007, que estabelece dire-

trizes nacionais para o saneamento básico, e Decreto Federal nº 7.217, de 

21 de junho de 2010, que regulamenta a Lei no 11.445/2007, e pelos pro-

cedimentos aprovados pelo Conselho Diretor da Agenersa por meio de 

regulamentações e demais legislação estadual específica para cada área de 

concessão, cujos termos compreendam os sistemas de: 

 I - abastecimento de água, integrado pelo conjunto de obras, insta-

lações e equipamentos que têm por finalidade realizar as etapas de captação, 

adução, tratamento, reservação e distribuição de água; 

 II - esgotamento sanitário, integrado pelo conjunto de obras, insta-

lações e equipamentos que têm por finalidade realizar as etapas de coleta, 

transporte, tratamento das águas residuárias ou servidas e destinação final 

adequada dos resíduos do seu tratamento. 

 A atividade reguladora da Agenersa se aplica aos sistemas opera-

dos pelas concessionárias nos 72 municípios fluminenses da área de atua-

ção da Prolagos, Águas de Juturnaíba e Cedae e visa conciliar a necessida-

de de remuneração do investidor com a modicidade tarifária e qualidade 

na prestação dos serviços.  

 A regulação e fiscalização da Agenersa para o setor de sanea-

mento básico não abrange diretamente as questões relacionadas ao 

meio ambiente e a saúde pública. Essas atribuições são de responsabi-

lidade dos órgãos ambientais municipais, estadual e federal.  
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Prolagos  

Arraial do Cabo 

Cabo Frio 

Armação dos Búzios 

Iguaba Grande 

São Pedro da Aldeia 

Águas de Juturnaíba 

Araruama  

Saquarema 

Silva Jard im 

Japeri - Água  

Laje do Muriaé - Água  

Macaé - Água 

Macuco - Água e Esgoto 

Magé - Água e Esgoto  

Mangaratiba - Água 

Maricá - Água e Esgoto (Parceria)  

Mesquita - Água e Esgoto (Parceria)  

Miguel Pereira - Água  

Miracema - Água  

Natividade - Água  

Nilópolis - Água e Esgoto (Parceria)  

Nova Iguaçu - Água e Esgoto 

Paracambi - Água e Esgoto (Parceria)  

Paraíba do Su l - Água  

Paty de Alferes - Água  

Pinheiral - Água 

Piraí - Água e Esgoto (Parceria)  

Porciúncula - Água e Esgoto 

Queimados - Água e Esgoto (Parceria)  

Quissamã - Água e Esgoto 

Rio Bonito - Água e Esgoto (Parceria)  

Rio Claro - Água  

Rio das Ostras - Água  

Rio de Janeiro - Água e Esgoto (Na AP-5 

o esgotamento sanitário é operado pela 

Foz Águas 5, que é regulada pela Rio-

Águas) 

Santa Maria Madalena - Água  

São Fidelis - Água  

São Francisco do Itabapoana - Água e 

Esgoto  

São Gonçalo - Água e Esgoto  

São João da Barra - Água e Esgoto 

São João de Meriti - Água  

São José de Ubá - Água  

São Sebastião do Alto - Água e Esgoto  

Sapucaia - Água  

Saquarema (Distrito de Jaconé) - Água 

Seropédica - Água e Esgoto (Parceria)  

Sumidouro - Água  

Tanguá - Água e Esgoto (Parceria)  

Teresópolis - Água e Esgoto 

Trajano de Morais - Água  

Valença - Água e Esgoto (Parceria)  

Varre-Sai - Água  

Vassouras - Água  

Jaconé 

 

Cedae 

Angra dos Reis - Água  

Aperibé - Água  

Barra do Piraí - Água e Esgoto 

Belford Roxo - Água e Esgoto (Parceria)  

Bom Jardim - Água e Esgoto  

Bom Jesus do Itabapoana - Água 

Cachoeiras de Macacu - Água  

Cambuci - Água  

Cantagalo - Água  

Carapebus - Água  

Cardoso Moreira - Água e Esgoto  

Casimiro de Abreu (Distrito de Barra de 

São João ) - Água  

Cordeiro - Água e Esgoto  

Duas Barras - Água e Esgoto  

Duque de Caxias - Água e Esgoto 

(Parceria)  

Eng. Paulo de Frontin - Água  

Itaboraí - Água e Esgoto (Parceria)  

Itaguaí - Água e Esgoto (Parceria)  

Italva - Água  

Itaocara - Água 

Itaperuna - Água e Esgoto (Parceria)  

 

Observação: Esgoto “parceria” significa que a Cedae será responsável juntamente 

com o município na prestação dos serviços de esgotamento sanitário. 

Barra de São João 
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 A   Agenersa 

é responsável 

pela regulação, controle e fiscalização dos serviços públicos de abasteci-

mento de água e coleta e tratamento de esgoto na Região dos Lagos,    

operados pela Concessionária Águas de Juturnaíba e Concessionária  

Prolagos, cujos trabalhos tiveram início, efetivamente, em março de 1998, 

por um prazo de 25 anos.  

 Além da Lei Federal nº 11.445/2007 e Lei Estadual nº 4.556/2005, 

a atuação regulatória da Agenersa na Região dos Lagos é conduzida por 

meio da Lei Federal n° 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, que dispõe  

sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços 

públicos previstos no Art. 175 da Constituição Federal, Lei Estadual 

nº 2.869, de 18 de dezembro 1997, que trata da prestação e controle 

dos serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário e resí-

duos sólidos do Estado do Rio, do Decreto Estadual nº 22.872, de 28 

de dezembro de 1996, que aprova o Regulamento dos Serviços      

Públicos de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do   

Estado do Rio de Janeiro e aplicável às concessionárias e permissio-

nárias de água e esgotamento sanitário, e dos contratos que estabele-

cem compromissos e metas para as concessionárias em suas áreas de 

atuação: 

 1) Contrato de Concessão para exploração de serviços e obras 

de implantação, ampliação, manutenção e operação dos sistemas de 

abastecimento de água, de coleta e tratamento de esgoto das áreas 

urbanas dos municípios de Araruama, Saquarema e Silva Jardim - 

Concessionária Águas de Juturnaíba; 

 2) Contrato de Concessão para exploração de serviços e obras 

de implantação, ampliação, manutenção e operação dos sistemas de 

abastecimento de água, de coleta e tratamento de esgoto das áreas 

urbanas dos municípios de Armação dos Búzios, Arraial do Cabo, 

Cabo Frio, Iguaba Grande e São Pedro da Aldeia - Concessionária 

Prolagos. 

 Os serviços prestados por Águas de Juturnaíba, concessionária do 

Grupo Águas do Brasil, e Prolagos, empresa da AEGEA, são regulados 

e fiscalizados por meio de delegação dos poderes concedentes 

(Governo do Estado do Rio e municípios da área de concessão), tendo 

a Agenersa poder normativo para assegurar a manutenção de serviço 

adequado, com tarifas razoáveis, observando-se o disposto nos      

contratos e mantendo-se sempre o seu equilíbrio econômico-

financeiro. 

 Atualmente, Águas de Juturnaíba e Prolagos, juntas, disponibi-

lizam para o abastecimento de água da Região dos Lagos uma rede de 

distribuição de mais de dois mil quilômetros de extensão que atende a 

84% da população urbana, o que caracteriza uma melhora de eficiência 

operacional dos sistemas. 
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Á GUA S D E JUT UR N A Í B A P R OLA GOS

Ligações Prediais* 68.279 unidades 147.185 unidades

População Total (residente + 

flutuante)
312.274 habitantes 665.441 habitantes

População Atendida 312.274 habitantes 612.738 habitantes

Capacidade de Atendimento 106,9%** 97,12%**

M eta Contratual 90% 90%

Á GUA

Á GUA S D E JUT UR N A Í B A P R OLA GOS

População Total (residente + 

flutuante)
312.274 habitantes

615.976 

habitantes 

(excluindo  

A rraial do  C abo )

População Atendida 230.302 habitantes
475.164 

habitantes

Capacidade de Coleta 73,75%** 77,14%**

Capacidade de Tratamento 76,1%** 121,94%**

M eta Contratual 50% 70%

ESGOT O

Sistema Unitário  - Esgoto que é lançado nas galerias da drenagem pluvial e captado 

através de Tomadas de Tempo Seco. 

OBS-1: Para a Concessionária Prolagos, a informação de população residente, foi obtida do site do IBGE, População Estimada-2015, e para a população flutuante foi utilizado o critério 

estabelecido no item I do Anexo IV do Edital de Concessão CN 04/96 (70% da população residente). 

OBS-2: Para a Concessionária Águas de Juturnaíba, a informação de população residente, foi obtida do site do IBGE, Estimativa-2015, e para a população flutuante foi utilizado o critério 

estabelecido no Anexo VIII do Edital de Concessão CN Nº 03/96- SOSP - ERJ (41,78% da população residente). 

* Informações obtidas pela relação de usuários do mês de novembro. 

**Percentual em relação à população residente acrescida da flutuante na área de concessão (Notas Técnicas AGENERSA CASAN Nº 15/2016 e Nº 75/2016) 

Fonte: Câmara de Saneamento da Agenersa 
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A regulação 

          e fiscaliza-

ção por parte da Agenersa para os serviços públicos de saneamento básico 

prestados pela Companhia Estadual de Águas e Esgotos (Cedae) iniciaram 

em agosto de 2015. A Agenersa tem poderes normativos para assegurar a 

busca pela universalização do saneamento básico, a manutenção de serviço 

adequado, com tarifas razoáveis, possibilitar a eficiência dos serviços, 

manter o equilíbrio econômico-financeiro, bem como o cumprimento das 

metas de ampliação da cobertura dos sistemas de distribuição de água e 

tratamento de esgoto nas áreas em que a Cedae atua, observando-se o  

disposto na legislação federal, estadual e municipais vigentes. 

 Além da Lei Estadual nº 4.556/2005 e a Lei Federal nº 

11.445/2007, os trâmites para a Agenersa regular a Cedae são determina-

dos pelo Decreto Estadual nº 45.344, de 17 de agosto de 2015, que estabe-

lece as condições gerais para a regulação e fiscalização das atividades da 

Companhia. A Agenersa ainda regula a Cedae respeitando o que determina o 

Decreto Estadual nº 553, de 16 de janeiro de 1976, que aprova o Regula-

mento dos Serviços Públicos de Abastecimento de Água e Esgotamento 

Sanitário do Estado do Rio de Janeiro, a cargo da Cedae. 

 A Cedae está presente em 64 municípios fluminenses com abaste-

cimento de água e coleta e tratamento de esgoto, alcançando quase 3,5 

milhões de economias (uma unidade predial). Deste total, cerca de 90% 

estão localizados nos 17 municípios da Região Metropolitana do Estado. 

 A empresa conta com 75 Unidades de tratamento de água, 20   

unidades de tratamento de esgoto e cerca de 14 mil quilômetros de rede de 

água. Entre as suas unidades operacionais está a Estação de Tratamento de 

Água (ETA) Guandu, a maior estação de tratamento de água do mundo, 

com produção de 45 mil litros de água por segundo. 

 A Cedae é uma empresa de economia mista, composta por 692 

acionistas minoritários, que possuem 0,0004% da totalidade das ações, e o 

Estado do Rio de Janeiro - acionista majoritário -, que possui 99,9996% 

da totalidade das ações, operando os serviços de abastecimento de água, 

coleta e tratamento de esgoto de Aperibé, Barra de São João, Barra do 

Piraí, Belford Roxo, Bom Jardim, Bom Jesus de Itabapoana, Cachoeiras 

de Macacu, Cambuci, Cantagalo, Carapebus, Cardoso Moreira, Casimiro 

de Abreu (Distrito de Barra de São João), Cordeiro, Duas Barras,  

Duque de Caxias, Eng. Paulo de Frotin, Itaboraí, Itaguaí, Italva,    

Itaocara, Itaperuna, Japeri, Laje do Muriaé,  Macaé, Macuco, Magé, 

Mangaratiba, Maricá, Mesquita, Miguel Pereira, Miracema, Natividade, 

Nilópolis, Nova Iguaçu, Paracambi, Paraíba do Sul, Paty dos Alferes,  

Pinheiral, Piraí, Porciúncula, Queimados, Quissamã, Rio Bonito, Rio  

Claro, Rio das Ostras, Rio de Janeiro (na área da AP-5 somente água), 

Santa Maria Madalena, São Fidélis, São Francisco de Itabapoana, São 

Gonçalo, São João da Barra, São João de Meriti, São José de Ubá, São 

Sebastião do Alto, Sapucaia, Saquarema (Distrito de Jaconé), Seropédica, 

Sumidouro, Tanguá, Teresópolis, Trajano de Moraes, Valença, Varre-Sai e 

Vassouras. 
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 O Município do Rio de Janeiro é a segunda maior metrópole do 

País. Desde 1981, a cidade, que tem uma área de 1.224,56 km², possui 

uma divisão setorial para coordenação e planejamento da sua administra-

ção, apresentando uma base estrutural atual formada pela codificação  

institucional de Áreas de Planejamento, conhecidas por “AP", das Regiões 

Administrativas, conhecidas por “RA”, e dos Bairros, tendo sido, pela 

primeira vez, oficializados os limites dos bairros. Atualmente, o    

município conta com cinco Áreas de Planejamento, 33 Regiões Admi-

nistrativas e 160 Bairros. 

 Na Área de Planejamento 5 (AP-5), região composta por cinco 

RAs e 21 bairros da Zona Oeste do Rio, a coleta e o tratamento sanitário 

foram concedidos pela Prefeitura do Rio - conforme prevê a Lei Federal 

nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007 - que, por meio do Decreto Municipal 

nº 33.767, de 06 de maio de 2011, instituiu a Fundação Instituto das 

Águas do Município do Rio de Janeiro (Rio-Águas) como Ente Regulador 

dos serviços - considerada a maior concessão de esgotamento sanitário à 

iniciativa privada do Estado do Rio -, cuja operação pertence à 

Concessionária Foz Águas 5. O abastecimento de água permanece sob a 

gestão Cedae, que é regulada e fiscalizada pela Agenersa. 

 Devido a esta característica, a Zona Oeste do Rio tem a regulação e 

fiscalização dos serviços de saneamento básico integradas entre a Agenersa e 

a Rio-Águas, que é uma autarquia de regime especial, vinculada à Secre-

taria Municipal de Saneamento e Recursos Hídricos. Anteriormente res-

ponsável pelo serviço de esgotamento sanitário na região, atua, desde 

2012, como agência reguladora e fiscalizadora dos serviços prestados pela 

Foz Águas 5, que opera uma área que corresponde a 48% do território do 

Município do Rio, cuja previsão é elevar o índice de tratamento do esgoto 

de 4% (em 2012) para 40% em 2016.  

 O alinhamento para um possível ajustamento entre os dois entes 

reguladores está previsto em um Contrato de Interdependência - que 

estabelece as responsabilidades de cada órgão - assinado entre a Prefeitura 

do Rio, Rio-Águas, Foz Águas 5, Cedae, Governo do Estado e Agenersa, 

que a partir da publicação do Decreto Estadual nº 45.344/2015 passou a 

integrar o Comitê de Gestão Comercial do Contrato de Interdependência. 

As instruções normativas emitidas pela Agenersa para os procedimentos 

da Cedae na AP-5 são específicas para a região, com regras próprias que 

atendam às características peculiares das áreas comercial e operacional da 

Cedae e da Foz Águas 5. 

 Localizada no extremo oeste do Município do Rio de Janeiro, a AP

-5 possui uma extensão territorial de 592,33 km². Os serviços de distribui-

ção de água e esgotamento sanitário da AP-5 beneficiam cerca de 1,7  

milhão de pessoas e englobam os bairros Deodoro, Vila Militar, Campo 

dos Afonsos, Jardim Sulacap, Magalhães Bastos, Realengo, Padre Miguel, 

Bangu, Gericinó, Senador Camará, Santíssimo, Campo Grande, Senador 

Vasconcelos, Inhoaíba, Cosmos, Paciência, Santa Cruz, Sepetiba,  

Guaratiba, Barra de Guaratiba e Pedra de Guaratiba. 

 Nas demais áreas das Regiões Administrativas do Município 
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do Rio, a Cedae opera os serviços de saneamento básico por meio do  

Contrato de Programa do Município do Rio de Janeiro, assinado em 2007, 

que prevê a prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamen-

to sanitário pelo período de 50 anos, prorrogáveis por mais 50 anos, ob-

servadas as condições contratuais. Atualmente, a Companhia  detém 

2.094.111 economias totais na Cidade do Rio.  

  

 O Conselho Diretor (CODIR) estabe-

leceu os critérios e procedimentos a 

serem adotados na fiscalização e regulação da prestação dos serviços de 

operação de aterros sanitários regionais, cuja competência para a sua   

gestão no Estado do Rio é de responsabilidade dos Consórcios Públicos 

para Gestão de Resíduos Sólidos, que é uma das expressões da política de 

regionalização da gestão dos resíduos sólidos adotada no Estado do Rio de 

Janeiro, em atividade coordenada pela Secretaria de Estado do Ambiente 

(SEA). O consórcio – constituído como autarquia intermunicipal, de todos 

e de cada um dos municípios – assumirá a competência de gestão dos   

resíduos sólidos. 

 Por meio da Instrução Normativa (IN) CODIR nº 64, publicada no 

Diário Oficial do Estado do Rio no dia 11 de agosto de 2016, a Agenersa 

regulamentou os serviços para operação dos consórcios já formalizados, 

englobando 48 municípios, pelo Governo do Estado:  

 Consórcio Público de Gestão de Resíduos Sólidos da Baixada 

Fluminense: Belford Roxo, Duque de Caxias, Mesquita, Nilópolis, Nova 

Iguaçu e São João de Meriti; 

 Consórcio Público de Gestão de Resíduos Sólidos Lagos  1: 

Araruama, Saquarema e Silva Jardim;  

 Consórcio Público de Gestão de Resíduos Sólidos Centro Sul: 

Engenheiro Paulo de Frontin, Mendes, Paracambi, Japeri e Queimados; 

 Consórcio Público de Gestão de Resíduos Sólidos Sul           

Fluminense 2: Resende, Itatiaia, Bocaina de Minas, Porto Real e Quatis;  

 Consórcio Público de Gestão de Resíduos Sólidos Vale do Café: 

Vassouras, Barra do Piraí, Rio das Flores e Valença; 

 Consórcio Público de Gestão de Resíduos Sólidos Noroeste:      

Aperibé, Cambuci, Cardoso Moreira, Italva, Itaocara, São Fidélis, Santo 

Antônio de Pádua,  Itaperuna, São José de Ubá, Lage de Muriaé, Bom 

Jesus de Itabapoana, Miracema, Porciúncula, Natividade e Varre-Sai;  

 Consórcio Público de Gestão de Resíduos Sólidos Serrana 1:    

Carmo, Sumidouro, São José do   Vale do Rio Preto e Teresópolis;  

 Consórcio Público de Gestão de Resíduos Sólidos Serrana 2: 

Três Rios, Areal, Comendador Levy Gasparian, Paraíba do Sul, Petrópolis 

e Sapucaia. 

 De acordo com a Lei Estadual nº 4.556/2005, regulamentada pelo 

Decreto nº 38.618/2005, cabe à Agenersa regular e normatizar os serviços 

de operação dos aterros sanitários no Estado do Rio à medida que entra-

rem em funcionamento, de acordo com a Lei Federal nº 11.445/2007, que 

estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico, e seguindo as 

diretrizes da Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010). 
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 A fiscalização ambiental da operação dos consórcios fica a cargo 

do Instituto Estadual do Ambiente (Inea). 

 Para realizar a atividade regulatória junto aos Consórcios Públicos 

para Gestão de Resíduos Sólidos, a Agenersa elaborou um modelo de convê-

nio a ser firmado entre representantes dos consórcios, a SEA e a Agência  

Reguladora. 

 Todos os detalhes da Instrução Normativa CODIR nº 64 serão  

apresentados no capítulo Instruções Normativas Emitidas em 2016. 

  

  

 Baseado em 

p r i n c í p i o s 

democráticos, direitos coletivos e práticas participativas, as decisões 

do Conselho Diretor (CODIR) são tomadas por meio de procedimentos 

que permitem a participação direta da sociedade.  

  

As Sessões Regula-

tórias são reuniões 

mensais, ou extraordinárias, que acontecem no Auditório da Agenersa 

cujo objetivo é discutir e decidir matéria regulatória. Com base na 

gestão participativa, as reuniões são públicas, podendo participar  

representantes dos poderes concedentes, das concessionárias, dos  

usuários e da população em geral assegurando, assim, o amplo direito 

de defesa e participação das partes envolvidas durante o processo.     

Ademais, as Sessões  Regulatórias são transmitidas ao vivo, através 

do portal www.agenersa.rj.gov.br.  

 Ao longo dos últimos anos a Agenersa mantém a média de 15 

Sessões Regulatórias anuais, em que são julgados os processos das 

Concessionárias Ceg e Ceg Rio, Prolagos, Águas de Juturnaíba e  

Cedae. Em 2016 foram realizadas 15 Sessões Regulatórias, sendo 12 

ordinárias e três extraordinárias, que resultaram na edição de 262  

deliberações ao longo do período, uma redução de quase 30% em  

relação ao ano anterior.   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 O detalhamento das principais decisões homologadas pelo 

CODIR será apresentado em outro capítulo deste Relatório de   

Atividades. 

A no N úmero  de Sessõ es D eliberaçõ es Emit idas

2016 15 262

2015 15 417

2014 13 445

2013 15 486

2012 15 468

2011 13 245

T OT A L 71 2.323

Demonstrativo Sessões Regulatórias x Deliberações Emitidas
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Em respeito 

ao  que   

determina as boas práticas regulatórias e transparência dos seus atos, 

a Agenersa promove a realização de Consultas e Audiências Públicas, 

que são importantes instrumentos para garantir a participação direta 

da sociedade em processos de relevante interesse público. Além de 

agregar legitimidade às decisões da Agenersa, as contribuições rece-

bidas no decorrer dos processos são analisadas pelos órgãos técnicos 

da Agenersa, podendo orientar o processo decisório do CODIR.   

 A Agenersa, atenta ao exercício da cidadania, sempre procura 

optar pela realização de Consultas e Audiências Públicas como forma 

de garantir a participação popular efetiva em temas relevantes da  

regulação dos serviços públicos sob sua fiscalização. Ao promover o 

debate e a troca de informações com a sociedade, a Agência enriquece 

seu trabalho e busca a melhor decisão regulatória possível no sentido 

de respeitar os direitos coletivos. 

 Em 2016, a Agenersa realizou quatro Consultas Públicas, todas 

relacionadas ao saneamento básico: 

1) “Procedimentos a Serem Adotados pela Agenersa nas   

Ações de Fiscalização das Obrigações Legais da Companhia Estadual 

de Águas e Esgotos (Cedae) e na Aplicação de Penalidades à       

Companhia, em Razão de Infrações Cometidas, quando for o Caso" . 

De 11 a 26 de fevereiro, a Agenersa disponibilizou minuta de instrução  

normativa para as ações de fiscalização e aplicação de penalidades para a 

Cedae.  

2) "Proposta de Minuta de Instrução Normativa Específica 

para Implementação de Condicionantes para Celebração de Convênio 

para    Regulação de Aterros Sanitários" . De 18 de abril a 02 de maio, 

a Agenersa liberou a minuta de instrução normativa em que foram 

apresentadas as condicionantes para a prestação dos serviços de    

operação de aterros sanitários regionais no Estado do Rio.  

3) “Proposta de Reajuste Tarifário Anual da Companhia   

Estadual de Águas e Esgotos (Cedae)”. De 26 de julho a 06 de agosto, 

a Agenersa disponibilizou a proposta da Cedae acerca do procedimento 

de reajuste das tarifas anual a vigorar de agosto de 2016 a julho de 

2017.  

4) “Proposta de Reajuste Tarifário Anual da Companhia   

Estadual de Águas e Esgotos (Cedae) – Pareceres Técnicos”. De 07 a 

11 de novembro a Agenersa disponibilizou os pareceres técnicos do 

processo regulatório que tratou do reajuste tarifário anual da Cedae, 

referente ao período de agosto de 2016 a julho de 2017, para que 

as prefeituras municipais da área de atuação da Companhia se  

manifestassem. 

A Agenersa 

tem como 

missão “Regular e fiscalizar as atividades das concessionárias para que os 

serviços públicos outorgados tragam benefícios diretos à população do 

Estado do Rio de Janeiro, satisfazendo as condições de regularidade, 
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continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua 

prestação e modicidade das tarifas”. Para fazer cumprir este compromisso da 

sua estratégia corporativa, a Agenersa busca fazer-se presente em associa-

ções, conselhos consultivos, federações, audiências públicas, além de estar 

em constante movimento de visitas, seminários, reuniões e grupos de traba-

lho internos ou em conjunto com outros órgãos.  

Agenersa recebe visita de executivos da EBP e BNDES - O conselheiro

-presidente José Bismarck Vianna de Souza se reuniu com um grupo de 

executivos da Empresa Estruturadora de Projetos (EBP) e do Banco    

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). 

 A EBP é uma empresa privada, constituída sob a forma de socieda-

de por ações, e tem o BNDES e Banco do Brasil dentre seus acionistas, 

tendo como foco a elaboração de estudos técnicos para o desenvolvimento 

de projetos privados no âmbito de empreendimentos públicos, tais como 

concessões e parcerias público-privadas (PPPs) a serem licitadas pelos 

Poderes Públicos.  

 Por meio do Programa de Saneamento dos Municípios do Entorno 

da Baía de Guanabara (PSAM), o Governo do Estado está elaborando a 

criação de PPPs de esgoto em toda Região Metropolitana do Rio, cujo 

projeto está sob a coordenação da Secretaria de Estado de Desenvolvi-

mento Econômico Energia Indústrias e Serviços (SEDEIS), em parceria  

com a AgeRio e participação da Secretaria de Estado do Ambiente 

(SEA).  

 O PSAM é formado por uma série de projetos de saneamento   

voltados para a despoluição da Baía de Guanabara, executados através de 

parceria entre a Cedae, SEA e o Instituto Estadual do Ambiente (Inea). As 

obras estão sendo financiadas por meio de empréstimo que o Estado    

obteve do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) em 2012 e de 

recursos de contrapartida do financiamento, oriundos basicamente do  

Fundo Estadual de Conservação Ambiental e Desenvolvimento Urbano 

(Fecam).  

 Na reunião, realizada em 18 de fevereiro, José Bismarck apresen-

tou a estrutura, áreas de atuação e o futuro papel da Agenersa na regula-

ção das PPPs. Representaram a EBP, João Vitor Pereira Pedrosa e Maria 

Eduarda Gouvêa Berto, e o BNDES, Guilherme Miranda Mendonça e 

Fernando Tavares Camacho.  

Conselheiro Moacyr participa de reunião da Diretoria da ABAR - O 

conselheiro Moacyr Almeida Fonseca  esteve no dia 09 de março em  

Brasília (DF),  onde participou da reunião da  Regional Sudeste e partici-

pou da definição, dentre outras, da data da Assembleia Geral Ordinária 

(AGO) da Associação.  

 A Diretoria da ABAR debateu ainda a capacitação e aperfeiçoa-

mento de servidores das agências associadas; valores das  anuidades da 

ABAR para o ano subsequente; Prestação de Contas do  Exercício 2015; 

redefinição do formato das Câmaras Técnicas da ABAR – diretores e coorde-

nadores responsáveis; e agendamento de reuniões de Diretoria para 2016. 
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 Também estiveram presentes o presidente da ABAR, Fábio Alho, 

os vice-presidentes Ayrton Rodrigues, Eleonora da Silva Martins, Fernando 

Alfredo Rabello Franco. Os diretores Adir Faccio, Diógenes Mortari, 

Gustavo Gastão Corgosinho Cardoso e Reive Barros dos Santos. E os 

convidados Alcebiades Adil Santini, Roberto Szterenzejer e Marcus     

Vasconcelos.  

Agenersa presente na XXIII reunião da Câmara de Saneamento da ABAR - 

O conselheiro Roosevelt Brasil e o gerente da CARES, Pedro Pequeno, 

participaram, entre os dias 10 e 11 de março, da XXIII Reunião da Câmara 

Técnica de Saneamento da Associação Brasileira de Agências de Regula-

ção (CTSan ABAR) em edição promovida pela Agência Reguladora de 

Saneamento e Energia do Estado de São Paulo (Arsesp), em São Paulo 

(SP). Pedro Pequeno é o coordenador do tema Resíduos Sólidos Urbanos 

da CTSan ABAR. 

 Representantes de 24 agências reguladoras e cerca de 80 partici-

pantes estiveram presentes nas discussões, cujos trabalhos foram abertos 

pelos presidentes da ABAR, Fábio Alho, e da Arsesp, que também é o 

coordenador da CTSan ABAR, José Bonifácio de Amaral Filho.  

Agenersa irá regular aterro do Consórcio Vale do Café - A Agenersa 

criou um grupo de trabalho (GT) para implementar critérios para regula-

ção dos serviços de resíduos sólidos a serem prestados pelos consórcios 

intermunicipais de gestão de resíduos sólidos. 

 Composto pelo conselheiro Roosevelt Brasil (coordenador), pelo 

gerente da CARES, Pedro Pequeno, e pelos assessores Bruna Martins 

(PRESI), Isabela Peralta (CODIR/RB) e Edson Borges (PROC), o GT elaborou 

minuta de convênio para a regulação do Aterro Sanitário Regional do 

Consórcio Intermunicipal de Gestão de Resíduos Vale do Café (Convale), 

no Vale do Paraíba.  

 Este pode ser o primeiro consórcio de gestão de resíduos a ser  

regulado pela Agenersa, dentro das competências delegadas pela Lei Estadual 

4.556/2005, e vai beneficiar os municípios consorciados de Vassouras, parte 

de Barra do Piraí, Rio das Flores e Valença. O documento será apreciado 

pelo CODIR e sua versão final, assinada pela Agenersa, Convale e a   

Secretaria de Estado do Ambiente (SEA).   

 A criação do GT é resultado de um encontro realizado na tarde do dia 

26 de abril, na sede da Agenersa, onde se reuniram representantes da Agência 

Reguladora Fluminense, Convale e SEA. Ficou definido ainda que inicial-

mente o convênio fique restrito às condições econômico-financeiras. A     

Agenersa realizou consulta pública da minuta de instrução normativa, que 

determinou critérios e procedimentos a serem adotados na fiscalização de 

aterros sanitários. Mas, como há interesse do Convale em colocar em opera-

ção a sua central de tratamento de resíduos, a Agenersa se comprometeu a 

elaborar um convênio limitado, cujos trâmites serão substituídos à medida que 

a Agência normatize a regulação dos aterros regionais. A fiscalização ambien-

tal do Consórcio Vale do Café será de responsabilidade dos órgãos ambi-

entais competentes das esferas municipal, estadual e federal. 

 O requerimento para a Agenersa regular o Convale foi aprovado 

pelo CODIR em reunião interna realizada dia 07 de abril, em atenção à 

solicitação do presidente do consórcio e prefeito de Vassouras, Renan 

Vinicius de Oliveira. 
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Moacyr Fonseca é reeleito vice-presidente Regional Sudeste da ABAR 

– O conselheiro Moacyr Almeida Fonseca foi reeleito vice-presidente 

Regional Sudeste da Associação Brasileira de Agências de Regulação 

(ABAR) para o biênio 2016/2018. O nome dele foi referendado em     

Assembleia Geral Ordinária da ABAR, realizada em Brasília (DF), dia 27 

de abril, quando as associadas elegeram a nova composição da Diretoria 

da Associação. O presidente Fábio Alho também foi reeleito para o cargo. 

 Desde abril de 2014 na Diretoria da ABAR, o conselheiro Moacyr 

teve seu nome indicado para assumir a Vice-Presidência Regional Sudeste 

em setembro de 2015.  

 A ABAR é uma entidade de direito privado, que procura promover 

a colaboração entre as associadas e os poderes públicos na busca do apri-

moramento da regulação e da capacidade técnica, contribuindo para o 

avanço e consolidação da atividade regulatória em todo Brasil. Atualmen-

te a entidade tem 54 agências associadas. 

 A Diretoria da ABAR é composta ainda por outros três vice-

presidentes - Diógenes Mortari (Agência Reguladora de Águas, Energia e 

Saneamento do Distrito Federal - ADASA/DF - vice-presidente Centro-

Oeste), Alcebíades Adil Santini (Agência Estadual de Regulação dos  

Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul - AGERGS/RS - vice-

presidente Sul) e Fernando Alfredo Franco (Agência Reguladora de    

Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará - ARCE/CE - vice-

presidente Nordeste) e seis diretores.  

Agenersa sedia 1ª reunião da Câmara Técnica de Petróleo e Gás da 

ABAR - A Agenersa sediou a primeira reunião da Câmara Técnica de 

Petróleo e Gás da Associação Brasileira de Agências de Regulação 

(ABAR). Participaram do encontro, o gerente da CAENE e secretário 

executivo da Câmara, Jorge Calfo, o especialista em regulação e fiscaliza-

ção do gás canalizado da Arsesp, Elesio da Silva, o gerente de energia 

elétrica da AGERGS, Nilton Telichevesky, e o assessor da Diretoria de 

Regulação Técnica e Fiscalização dos Serviços de Gás Canalizado da  

ARSESP, Renato Fernandes de Castro. 

 A Câmara Técnica de Petróleo e Gás da ABAR foi criada em feve-

reiro de 2016 e pretende debater temas emblemáticos para a regulação do 

setor de petróleo e gás. Condições gerais para fornecimento do autoprodu-

tor e autoimportador, a renovação do contrato - que expira em 2019 – de 

abastecimento de gás natural da Bolívia e a definição e utilização para o 

gás natural renovável (GNR) foram alguns assuntos em pauta.  

Concessionárias reguladas pela Agenersa apresentam seus planos de 

contingência para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos - A Agenersa  

intermediou uma reunião entre a Prefeitura do Rio de Janeiro e as  

concessionárias reguladas pela Agência que prestam serviços públicos 

para o Município do Rio de Janeiro. Na pauta, o plano de emergência e 

contingência da Concessionária Ceg e da Companhia Estadual de Águas e 

Esgotos (Cedae) para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos realizados,   

respectivamente, de 05 a 21 de agosto e de 07 a 18 de setembro de 2016.  
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 O encontro, realizado dia 09 de maio, foi solicitado à Agenersa 

pela Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos 

(SERCONSERVA) e reuniu Prefeitura do Rio, Cedae e Ceg na Presidência 

da Agência Reguladora Fluminense.  

 Além de participarem do Plano Olímpico da Prefeitura do Rio  

desde as obras de infraestrutura para o fornecimento dos serviços de água 

e esgoto e gás canalizado para a Vila Olímpica - residência oficial de 15 

mil atletas e membros de comissões técnicas durante os Jogos -, Ceg e 

Cedae trabalharam em esquema especial de plantão durante 24 horas por 

dia em todos os setores. Técnicos e equipamentos das empresas ficaram 

posicionados em pontos de apoio estratégicos próximos, principalmente, 

às unidades olímpicas.  

 A reunião foi dividida em duas etapas: uma para apresentação da 

Cedae e outra, para a Ceg. Também estiveram presentes, o secretário  

municipal da SECONSERVA, Marcus Belchior, o subsecretário de Enge-

nharia e Conservação do Rio, Marco Aurélio Regalo, o assessor da      

SECONSERVA, Bruno Agnes Pereira, a diretora de serviços Jurídicos da 

Ceg, Kátia Junqueira, o gerente de Engenharia e Tecnologia da Ceg, José 

Laile Magalhães, a assessora da Presidência da Cedae, Sylvana Moreira, e 

o gerente da Câmara de Saneamento da Agenersa, Oldemar Guimarães.  

Agenersa presente em oficina que elabora plano estratégico da Região 

Metropolitana - O gerente da CARES, Pedro Pequeno, representou a     

Agenersa na Oficina de Trabalho - Modelar a Metrópole em que especialistas 

responsáveis por acompanhar a elaboração do Plano Estratégico de Desenvol-

vimento Urbano Integrado (PEDUI) - Modelar a Metrópole - se reúnem com 

representantes da sociedade civil, empresariado, concessionárias e poder   

público para discutir propostas para o desenvolvimento integrado de 21 muni-

cípios da Região Metropolitana. O objetivo do plano é reorganizar os centros 

urbanos a partir de um crescimento mais harmônico e equilibrado que promova, 

de forma sustentável, mais qualidade de vida para os mais de 12 milhões de 

habitantes dessas cidades.   

 O Modelar a Metrópole traça metas de desenvolvimento de curto,  

médio e longo prazo (4, 8 e 25 anos) para a Região Metropolitana em diferen-

tes eixos: economia, mobilidade, habitação, saneamento, meio ambiente,  

patrimônio natural e cultural, e reconfiguração espacial, bem como um plano 

de ação para atingir seus objetivos. O documento será resultado de um processo 

amplo de discussão entre o poder público, o Conselho Metropolitano e os 

demais integrantes da sociedade civil ao longo de um ano e meio. Para tanto, 

foi montado um calendário de oficinas e encontros que teve início em abril. 

 A Agenersa foi convidada para falar sobre a regulação do saneamento 

nos grupos que foram criados para formular ideias que possam criar uma  

visão de futuro para a Região Metropolitana do Rio, cujas propostas vão   

integrar as metas e modelos de gestão para os próximos anos.  

 Em sua quarta edição, a Oficina de Trabalho, realizada dia 31 de maio, 

na sede do Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB-RJ), foi aberta pelo diretor-

executivo da Câmara Metropolitana, Vicente Loureiro.  
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Engenheiros da Agenersa participam da inauguração de nova ETE da 

Zona Oeste - Os engenheiros Carlos Pessôa (CARES) e John Henney 

(CASAN/CEDAE) participaram da inauguração da Nova Estação de   

Tratamento de Esgoto (ETE) da Zona Oeste. A obra foi entregue pela 

Concessionária Foz Águas 5 e Prefeitura do Rio no dia 26 de maio para 

tratar efluentes dos bairros de Bangu, Deodoro, Realengo, Padre Miguel,      

Magalhães Bastos, Jardim Sulacap e Vila Militar.   

 De acordo com Foz Águas 5, a ETE tem capacidade de atendimento a 

430 mil pessoas, está localizada em Deodoro e é a maior dentro da      

concessão de saneamento da Área de Planejamento 5 (AP5), que abrange 

21 bairros, o que corresponde a 48% do território municipal. A partir de 

novembro, quando atingir sua capacidade plena de trabalho, 65 milhões 

de litros de esgoto deixarão de ser despejados diariamente na Baía de  

Guanabara –  equivalente ao esgoto coletado e tratado na cidade de Niterói. Com 

a entrega, 100% da Região da Bacia do Rio Marangá – a mais populosa da 

Zona Oeste – terá a cobertura do tratamento. 

 Com o início da operação, imediatamente 230 mil pessoas passam 

a ser atendidas e 35 milhões de litros de esgoto deixam de ser despejados 

diariamente na Baía de Guanabara. Isto equivale a 1.450 caixas d’água 

por hora de efluente tratado. No início da gestão, quando a Foz Águas 5 

assumiu a prestação do serviço de saneamento da região, a cobertura em 

toda a AP-5 se limitava a 4% da população local. Em 2015 este índice  

superou os 21% e, com o início do funcionamento da ETE, atingirá 31%. 

 A Nova ETE em Deodoro é parte da primeira fase de investimen-

tos da Concessionária Foz Águas 5 no Projeto de Saneamento da AP-5. 

Com ela, também foram entregues 200 km de novas redes, 11 Estações 

Elevatórias de Esgoto e 25 mil novas ligações domiciliares, com investi-

mentos de R$ 640 milhões. 

 A concessionária pretende construir ainda mais 113 km de redes e 

17 mil ligações para o atendimento da meta contratual do quinto ano 

(2017) da concessão, que, segundo a empresa, seria cumprida com antece-

dência, em novembro de 2016. Ao final desta fase, serão 313 km de redes 

construídas e 18 elevatórias, mais de 40 mil novas ligações domiciliares,  

além de outras que passaram por reforma ou ampliações. 

 A antiga ETE Deodoro atendia 20 mil pessoas até 2012, quando a 

concessionária iniciou a sua reforma e passou a operá-la, tratando os esgotos 

domésticos de 44 mil pessoas. A adoção da tecnologia holandesa Nereda, na 

nova Estação, que reduz o tempo do processo mantendo sua eficácia, amplia 

em 10 vezes a capacidade da planta original, passando a atender 430 mil   

pessoas. 

Agenersa recebe visita de funcionários de agência reguladora catarinense - A 

Agenersa recebeu a visita de representantes da Agência de Regulação de 

Serviços Públicos de Santa Catarina (Aresc). O grupo veio trocar experi-

ências, em especial, na área da regulação dos serviços públicos  de  gás 

canalizado com a Agenersa, uma vez que a Aresc está desenvolvendo 

normativas para a fiscalização em campo deste setor, e a Agenersa,  desde  
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1997, é responsável pela regulação e fiscalização dos contratos de conces-

são dos serviços públicos de distribuição de gás canalizado no Estado do 

Rio, operados pelas Concessionárias Ceg e Ceg Rio. 

 Após a cisão da extinta ASEP-RJ, que era uma agência multisseto-

rial que já regulava os serviços de gás canalizado no Estado do Rio, a  

Agenersa ficou com o setor a partir de 2005. As regras contratuais de  

fiscalização abrangem o acompanhamento e o controle das atividades das 

Concessionárias Ceg e Ceg Rio nas áreas técnica, contábil, comercial e 

econômico-financeira.  

 Os técnicos da Aresc conheceram a sede da Agenersa, onde foram 

apresentados ao processo empregado pela Agência na regulação e fiscali-

zação do gás canalizado, com palestras ministradas por funcionários das   

Câmaras Técnicas de Energia (CAENE) e Política Econômica e Tarifária 

(CAPET). Nos dias 20 e 21 de julho, os profissionais visitaram a sede 

operacional das Concessionárias Ceg e Ceg Rio em São Cristóvão, Zona 

Norte do Rio. A equipe conheceu o Centro de Controle e Operação da 

Rede de Gás, o Laboratório de Controle de Qualidade do Gás e o Centro 

de Controle de Operações das concessionárias. Também ocorreu visita em 

Teresópolis, na Região Serrana, onde puderam verificar o sistema por Gás 

Natural Comprimido (GNC). A cidade foi a primeira no Estado a inaugu-

rar um posto de Gás Natural Veicular (GNV) abastecido por meio do 

GNC, que é transportado por caminhões de Guapimirim até o local.  

 A Aresc foi criada em agosto de 2015 a partir da fusão das agên-

cias de Santa Catarina (Agesc e Agesan) para fiscalizar e orientar a 

prestação dos serviços públicos concedidos, bem como editar normas 

técnicas, econômicas e sociais para a sua regulação, quando o serviço for 

prestado nas áreas de saneamento básico, recursos hídricos e minerais, 

exploração e/ou distribuição de gás natural canalizado e geração, trans-

missão e distribuição de energia elétrica. A visita faz parte dos preparati-

vos da Aresc para dar início ao processo de regulação e fiscalização da 

Companhia de Gás de Santa Catarina, sendo a área de atuação da Agener-

sa, por sua experiência no setor, um dos locais escolhidos pelos catarinen-

ses para adquirir conhecimento.  

 Participaram da visita às áreas de atuação da Agenersa, o diretor de 

Relações Institucionais da Aresc, Ari João Martendal, os gerentes Silvio 

Rosa (Regulação) e Luiza Borges (Fiscalização) os técnicos em regulação 

Cintia Pimentel, Marnio Graciosa, Jorge Augusto, Paulo Cesar Cardoso, 

Ricardo Cesconetto, Rodrigo Amorim e Nilton de Sá Júnior. Além de ser 

recebido pelo vice-presidente da Agenersa, conselheiro Luigi Troisi, e 

pelo conselheiro e vice-presidente Regional Sudeste da ABAR, Moacyr 

Almeida Fonseca, o grupo da Aresc também foi recepcionado pelos    

gerentes das Câmaras Técnicas Jorge Calfo (CAENE), Fábio Côrtes do 

Nascimento (CAPET) e Oldemar Guimarães (CASAN), pela secretária 

xecutiva Cinthia Pitz e pela ouvidora Maria Clara Canedo. Na área das 

concessionárias, o grupo foi recebido, dentre outros, pela diretora de   

Gestão de Rede da Ceg, Katia Repsold.  
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Funcionários participam de capacitação promovida pela escola do 

TCE-RJ - Os funcionários José Carlos Abrahão (ASSIN), Bruno Cunha 

(ASSIN), Gabriela Souza (PRESI), Juliana Carvalho (PROC) e Joana 

Fernandes (SECEX) participaram da capacitação “Gestão de Contratos 

Administrativos”, promovida pela Escola de Contas e Gestão (ECG) do 

TCE-RJ, que proporciona a formação e a reciclagem profissional de  

servidores nas esferas municipal, estadual e federal.  

 Durante o treinamento, realizado nos dias 25 e 26 de agosto, no 

TCE-RJ, o grupo da Agenersa pode ampliar seus conhecimentos relativos 

aos subsídios para as atividades de fiscalização e gestão de contratos   

administrativos de forma estratégica e legal. Dividido em quatro capítulos, 

a capacitação apresentou uma abordagem relativa à introdução à legisla-

ção que trata das contratações públicas, contratos na Lei Federal nº 

8.666/93 – que institui normas para licitações e contratos da Administração 

Pública -, gestão de contratos e análise e avaliação dos serviços executados. 

Conselheiro Moacyr participa de oficina realizada pelo MME - O  

conselheiro da Agenersa e vice-presidente Regional Sudeste da Associação 

Brasileira de Agências de Regulação (ABAR) Moacyr Almeida Fonseca  

participou do workshop Gás para Crescer, promovido pelo Ministério de 

Minas e Energia (MME), nos dias 05 e 21 de setembro, em Brasília (DF). 

 O encontro serviu para debater a construção para o aprimoramento 

do setor energético no Brasil, através do diálogo aberto entre os agentes, 

criando espaço para ouvir e acolher as contribuições convergentes. 

 A oficina faz parte de uma sequência de eventos técnicos do MME 

cujo objetivo é discutir com agentes do setor que representam os diversos 

segmentos da indústria, entre eles formuladores de políticas públicas,  

reguladores, produtores, transportadores, comercializadores, distribuido-

ras e consumidores, os temas endereçados nas diversas frentes de trabalho 

que integram a iniciativa. O primeiro workshop contou com a presença do 

Ministro de Estado de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, do Secre-

tário Executivo do MME, Paulo Pedrosa, e do Secretário de Petróleo, Gás 

Natural e Combustíveis Renováveis, Márcio Félix, que reforçaram a   

importância de estabelecer novas diretrizes para o setor. Segundo o     

Ministro, “existe uma oportunidade única de diversificação dos agentes do 

setor, permitindo um ambiente mais competitivo para nossa indústria”. 

 No dia 21, a abertura do workshop foi feita pelo ministro interino 

do MME, Paulo Pedrosa. Para ele, ao ouvir as propostas do setor produtivo o 

MME vai construir propostas claras e viáveis sobre os diversos assuntos 

abarcados pelo MME. No caso do segmento de gás natural, esse processo 

fará o ambiente do gás saltar para um patamar no qual todos terão  

espaço para o crescimento, com oportunidade de investimentos e            

competitividade.  

 Nos dois dias do workshop foram apresentadas as ações empreendidas 

pelo núcleo operacional, formado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás 

Natural e Biocombustíveis (ANP), pela Empresa de Pesquisa Energética 

(EPE) e pelo MME (coordenador), desde o lançamento da iniciativa, em 
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junho, até o final do mês de agosto, mas sobretudo teve como objetivo 

abrir espaço para maior entendimento acerca do papel que a Petrobras 

exerce na coordenação do mercado de gás natural no Brasil. A iniciativa 

busca ainda, em especial, encontrar soluções de continuidade para o setor 

em se confirmando o programa de desinvestimento da estatal.  

 Durante a oficina foram debatidas dez frentes de trabalho impor-

tantes para o aprimoramento do setor de gás natural: a comercialização de 

gás natural na esfera da União; a tarifação por entradas e saídas; o com-

partilhamento de infraestruturas essenciais; o estímulo à harmonização 

entre as regulações estaduais e federal; o incentivo ao desenvolvimento da 

demanda por gás natural; a harmonização entre os setores elétrico e de gás 

natural; a operação independente da malha de gasodutos de transporte e 

instalações de estocagem; a política de comercialização do gás da partilha; 

desafios tributários; e o apoio às negociações para contratação do gás   

boliviano. 

 O evento também contou com a presença do secretário de Petróleo, 

Gás Natural e Biocombustíveis do MME, Márcio Félix, do presidente da 

Empresa de Pesquisa Energética (EPE), Luiz Augusto Barroso; do diretor 

da ANP, José Gutman; e do professor Edmar de Almeida, da Universida-

de Federal do Rio de Janeiro.  

Gerente da CAPET presente em curso promovido pela ABAR, em 

Maceió - O gerente da CAPET, Fábio Côrtes do Nascimento, participou 

do Curso Introdutório à Análise de Impacto Regulatório (AIR) promovido 

pela Associação Brasileira de Agências de Regulação (ABAR) em Maceió 

(AL), de 13 a 15 de setembro. O curso debateu as melhorias da regulação 

em prol dos usuários e consumidores dos serviços públicos regulados. 

 O encontro foi aberto pelo presidente da Agência Reguladora de 

Serviços Públicos de Alagoas (Arsal) – que apoiou o evento – e diretor da 

ABAR, Marcus Vasconcelos. As palestras ficaram a cargo de Jadir Proença, 

economista e especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental. 

Ele destacou que o curso faz parte de um processo de interiorização das 

boas práticas regulatórias.  

 Na programação teve ainda discussões acerca da agenda de refor-

ma regulatória, ferramentas de melhoria, definição, objetivos e benefícios 

da Análise de Impacto Regulatório, além das principais metodologias, 

críticas e alternativas regulatórias à AIR. Além dos servidores da ARSAL, 

o curso contou também com a participação de representantes de agências 

nacionais e estaduais, a exemplo da Agência Nacional de Transportes 

Terrestres (ANTT), Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), Agência 

Reguladora do Pará (Arcon) e Agência Estadual de Regulação dos Servi-

ços Públicos Delegados do  Rio Grande do Sul (Agergs). Também partici-

param servidores da Gás de Alagoas S.A (Algás) e da Liquigás, subsidiá-

ria da Petrobras.  

Prolagos promove seminário para debater parcerias para avanço do 

saneamento - O gerente da CASAN, Oldemar Guimarães, participou do 

seminário promovido pela Prolagos “Saneamento em Pauta”, realizado dia  
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12 de setembro, em Cabo Frio, na Região dos Lagos. Pesquisadores,   

representantes de administrações municipais e estadual, instituições públicas 

como o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), 

sociedade civil organizada, profissionais e especialistas se reuniram para 

debater o novo momento que vive o setor, com a perspectiva de uma   

maior abertura à iniciativa privada por meio de concessões, privatizações 

e parcerias público-privados e a necessidade de maior inserção e diálogo 

com a comunidade neste contexto.  

 Também participaram do evento, dentre outros, o presidente da 

Prolagos, Carlos Roma Jr., o professor da FGV e ex-presidente da Sabesp Gesner 

Oliveira, a técnica do Departamento de Saneamento do BNDES, Danielle 

Magalhães, o diretor-presidente da Conen e professor da PUC-RJ, Ernani Costa, o 

procurador do Estado do Rio, Raul Teixeira, e o jornalista Washington Novaes.  

Conselheiro Moacyr participa de reunião de comissão da Alerj que 

estuda aprimoramento das agências - O conselheiro da Agenersa e vice

-presidente Regional Sudeste da Associação Brasileira de Agências de 

Regulação (ABAR) Moacyr Almeida Fonseca participou da reunião da 

comissão especial da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro 

(Alerj) destinada a realizar estudos e apresentar um projeto de lei para  

o   aprimoramento das agências reguladoras do estado. A Agenersa esteve 

representada ainda pela assessora especial da Presidência, Bruna Martins.  

 O palestrante do encontro, realizado na manhã do dia 20 de      

outubro, foi o presidente da ABAR, Fábio Alho, que defendeu autonomia 

financeira das agências reguladoras para seu melhor funcionamento.   

Durante a reunião, Alho explicou que há estados, como Santa Catarina e 

Amazonas, cujas agências reguladoras já possuem maior autonomia.  

 No Rio de Janeiro, no entanto, a situação é diferente. Subordinadas 

à Casa Civil, a Agetransp, de transportes, e a Agenersa, de energia e 

saneamento, não têm controle do próprio caixa para gerir suas necessida-

des. Outro ponto de destaque foi a importância da realização da Análise 

de Impacto Regulatório (AIR), um conjunto de ações e discussões, como 

audiências públicas, destinadas a estudar, por exemplo, as consequências 

das concessões no preço das tarifas e na qualidade dos serviços, cujo   

objetivo final é o equilíbrio do chamado “triângulo regulatório”, represen-

tado pelo poder público, as concessionárias e os usuários.  

 Durante a reunião, também foram debatidas propostas já levanta-

das anteriormente, como a unificação das agências do estado, a conversão 

das multas em investimentos, a formação do corpo de conselheiros das 

agências e a regulação do sistema rodoviário intermunicipal. 

 Além do presidente e vice da comissão, respectivamente, deputados 

estaduais Comte Bittencourt (PPS) e Luiz Paulo (PSDB), esteve presente o 

deputado Carlos Minc (sem partido), que é o relator do processo. 
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Curso da ABAR reúne funcionários de agências reguladoras de vários 

estados no Rio - Funcionários da Agenersa e de outros 11 estados participa-

ram do curso Regulação - Teoria e Prática promovido pela Associação    

Brasileira de Agências de Regulação (ABAR), com apoio da Agetransp, 

ministrado pelo economista e especialista em Gestão Governamental e Políti-

cas Públicas, Jadir Proença. O curso teve o objetivo de contribuir para que os 

participantes compreendam o processo regulatório a partir de uma perspectiva 

teórica embasada em reconhecidas publicações nacionais e internacionais e 

das melhores práticas observadas na experiência regulatória brasileira. 

 Dividido em três módulos, o curso apresentou os objetivos gerais da 

política e governança regulatórias, cujos problemas mais comuns bem como 

os custos de uma má regulação podem ser elencados: falta de clareza; comple-

xidade e inconsistência; demasiadamente prescritiva; cria incentivos perversos 

como corrupção e rent seeking; se não é atualizada, com o tempo oferece fra-

co retorno; não é comunicada efetivamente; pobre administração regulatória, 

sem transparência nem prestação de contas; e implementação pobre; menor 

atividade econômica, criação de riqueza e crescimento econômico; pouca 

confiança no sistema regulatório; falta de controle sobre mercados regulados; 

e forte assimetria de informações e de participação. 

 Destinada a servidores das agências reguladoras nacionais, estaduais e 

municipais, entes regulados, concessionárias e integrantes de organizações 

públicas e privadas de todo o País, a capacitação reuniu funcionários de 12 esta-

dos nos dias 05, 06 e 07 de outubro, no Auditório do DER-RJ. Além 

dos servidores da Agenersa e Agetransp, também estiveram presentes repre-

sentantes da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Agência Nacional 

de Transportes Terrestres (ANTT), Agência Goiana de Regulação, Controle 

e Fiscalização de Serviços Públicos (AGR), Agência Reguladora de Serviços   

Públicos do Maranhão (Arsema), Fundação Instituto das Águas do Município 

do Rio de Janeiro (Rio-Águas), Arsesp e AGERGS. 

Ouvidora da Agenersa participa da 1ª Reunião dos Ouvidores do  

Poder Executivo - A ouvidora da Agenersa, Maria Clara Canedo, partici-

pou da 1ª Reunião dos Ouvidores do Poder Executivo do Estado do Rio e 

dos responsáveis por centrais de relacionamentos e equivalentes. O encon-

tro foi uma iniciativa da Auditoria-Geral do Estado (AGE) em parceria 

com a Casa Civil e Controladoria-Geral da União (CGU), que apoiam e 

fomentam o controle social, a transparência pública e o acesso à informação. 

 Realizada dia 22 de novembro, na Escola Fazendária da Secretaria 

de Estado de Fazenda, cerca de 30 profissionais estiveram presentes na 

reunião, que debateu a necessidade de integração dos titulares dos canais 

de comunicação entre a administração pública e o cidadão, a troca de  

conhecimentos e a criação de ferramentas que possam contribuir para a 

melhoria dos serviços públicos prestados.  

 Também foram abordados assuntos referentes à formação de ca-

dastro geral de ouvidores e canais de comunicação para divulgação na 

rede estadual; a elaboração de um diagnóstico para o conhecimento sobre 

a organização, funcionamento, estrutura e perfil de recursos humanos das 
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ouvidorias e centrais de relacionamento/atendimento ao cidadão do Estado do 

Rio e incentivo à melhoria de imagem do estado em rankings nacionais. 

 Marcelo Paluma, coordenador do Núcleo de Ações de Ouvidoria e 

Prevenção à Corrupção (NAOP/CGU), apresentou o Programa de Fortale-

cimento das Ouvidorias Públicas, cuja adesão, por parte dos órgãos e  

entidades, poderá ser efetuada de forma voluntária e gratuita. Participaram 

ainda da reunião, como palestrantes, a coordenadora de Apoio ao Controle 

Social e Prevenção à Corrupção, Izabel Christina Pimenta, o superinten-

dente de Tecnologia, Planejamento e Normas de Auditoria da AGE, Robson 

Oliveira, o novo Ouvidor-Geral da Secretaria de Fazenda, Eugenio Machado, o 

auditor-geral do Estado, Rui Cesar dos Santos Chagas, além da equipe 

responsável pelo Fale com a Gente, do Governo do Estado. 

 

Gerente da CARES participa de audiência pública que debateu     

vazamento de chorume do CTR de Seropédica, na Baixada Fluminense - 

O gerente da CARES, Pedro Pequeno, representou a Agenersa na audiên-

cia pública conjunta das comissões de Saneamento Ambiental e Defesa do 

Meio Ambiente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro 

(Alerj), no dia 31 de março. 

 De acordo com a Ascom da Alerj, o motivo da reunião foi o despejo 

de 100 mil litros de chorume do Centro de Tratamento de Resíduos (CTR) 

de Seropédica, na Baixada Fluminense, para um córrego e para o reserva-

tório subterrâneo de água, o Aquífero Piranema. O reservatório, que tem  

capacidade para abastecer a população do Rio durante um mês se for   

necessário, fica localizado a 180 metros de profundidade, entre o oeste do 

Rio e os municípios de Queimados, Japeri, Seropédica e Itaguaí. 

 Segundo o consultor técnico da Ciclus, empresa que opera o CTR, 

Luis Sergio Kaimoto, o vazamento de chorume aconteceu entre 3h e 7h da 

manhã do dia 21 de fevereiro, ocasionado pela forte chuva em Seropédica 

no dia anterior. Devido ao temporal, a energia do CTR foi interrompida e 

os geradores também pararam de funcionar. Os dejetos foram para um 

córrego que deságua na Baía de Sepetiba e no Aquífero Piranema. 

Kaimoto explicou que em 48 horas todos os problemas já haviam sido 

solucionados e que não houve danos ambientais sérios. Ele disse ainda 

que a Ciclus melhorou todo seu sistema de prevenção com aquisição de 

dois geradores de energia e a criação de uma lagoa artificial para absorver 

todo o chorume que venha a vazar.  

 O CTR de Seropédica é um dos maiores da América Latina e    

recebe aproximadamente 10 mil toneladas de lixo diariamente. A central 

foi criada para substituir o lixão de Gramacho.  

 Presidiram a audiência pública, o presidente e vice da Comissão de 

Saneamento Ambiental, respectivamente, deputados Nivaldo Mulim (PR) 

e Lucinha (PSDB).  
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Agenersa participa de reunião na Alerj sobre concessão do tratamento 

de esgoto de Arraial do Cabo - O conselheiro-presidente da Agenersa, 

José Bismarck Vianna de Souza, participou de reunião extraordinária  

conjunta das comissões de Assuntos Municipais e Saneamento Ambiental 

da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), realizada 

no dia 04 de abril.     

 No encontro foi debatida a concessão do serviço de coleta e trata-

mento de esgoto de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos. Uma lei muni-

cipal sancionada pelo prefeito do município concedeu o serviço à Conces-

sionária Prolagos, que já é responsável pelo abastecimento de água na 

cidade. 

 A Agenersa, por ser o órgão regulador e fiscalizador do Contrato 

de Concessão dos Serviços Públicos Concedidos à Prolagos na Região dos 

Lagos, abriu processo regulatório específico para acompanhar e tratar da 

incorporação do serviço de tratamento de esgoto de Arraial do Cabo a ser 

prestado pela concessionária.  

 A reunião extraordinária foi presidida pelos presidentes  das 

Comissões de Assuntos Municipais, deputada Márcia Jeovani (PR) e de 

Saneamento Ambiental, deputado Nivaldo Mulim (PR).  

Medidas da Agenersa para explosão em Fazenda Botafogo são       

apresentadas em audiência pública na Alerj - As medidas tomadas pela 

Agenersa para amenizar o sofrimento dos condôminos de um prédio com 

40 apartamentos no Conjunto Habitacional Fazenda Botafogo, em Coelho 

Neto, Zona Norte do Rio, onde ocorreu uma explosão no início da manhã 

do dia 05 de abril, foram apresentadas a parlamentares da Comissão de 

Defesa Civil da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro 

(Alerj), durante audiência pública dia 15 do mesmo mês. A presença da 

Agenersa se deveu ao fato de que o condomínio é abastecido por gás ca-

nalizado da Concessionária Ceg. O conselheiro-presidente José Bismarck 

Vianna de Souza representou a Agenersa. 

Gerente da CARES participa de consulta pública sobre recuperação 

da Baía de Guanabara - Transparência para a situação ambiental da Baía 

de Guanabara. Esse foi o tema da 2ª Consulta Pública sobre o Plano de 

Recuperação da Baía, promovida pela Secretaria de Estado do Ambiente 

(SEA), no dia 23 de junho, na sede da Defesa Civil, em Niterói. O       

engenheiro regulador e gerente da CARES, Pedro Pequeno, participou do 

evento, que teve ainda a presença de representantes de instituições de  

pesquisa, universidades e órgãos ambientais. Eles debateram, dentre    

outros assuntos, sobre os melhores indicadores de qualidade que possam 

demonstrar à população as condições da saúde das águas da Baía da   

Guanabara e de toda sua área de influência. 

 A escolha dos indicadores ambientais servirá de base para elabora-

ção do Boletim de Saúde Ambiental da Baía, levando em consideração 

suas fraquezas e potencialidades. Questões como a poluição de navios 

cargueiros, falta de coleta municipal e ocupação desordenada nas cidades 

do entorno foram alguns dos tópicos expostos pela plateia. A definição  do  
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conjunto de indicadores e de seus valores limites utilizados vai caracterizar o 

estado atual da Baía.  

 A iniciativa do Programa de Saneamento Ambiental dos       

Municípios do Entorno da Baía de Guanabara (PSAM), da SEA, é fruto 

da cooperação técnica firmada com o Centro de Ciências Ambientais da 

Universidade de Maryland (UMCES / EUA) e a empresa KCI Technologies - 

uma consultoria de engenharia multidisciplinar, situada em Baltimore 

(EUA), especializada em gestão e restauração de ecossistemas degradados.  

 Um trabalho elaborado pelo Instituto Baía de Guanabara (IBG) foi 

apresentado e, logo após, o vice-prefeito de Niterói, Axel Grael, destacou 

a importância da cooperação técnica com a Universidade de Maryland 

(EUA), com experiência no processo de despoluição da Baía de Chesapeake, 

no Nordeste dos EUA.  

 A implantação de um moderno sistema de informações disponibili-

zado em plataforma digital, em um grande painel, possibilitará comparti-

lhar as informações acerca da Baía, monitorar os principais indicadores e 

integrar todos os dados, além de garantir à sociedade o acompanhamento 

das mudanças na qualidade ambiental de suas águas. Desta forma, será 

possível saber em tempo real onde estão as fontes de poluição e o que está 

sendo feito em termos de recuperação ambiental, entre outras informações. 

 A consulta pública, promovida pela SEA, faz parte de uma série de 

seis encontros que visa à criação do Plano de Recuperação Ambiental e do 

Modelo de Governança para a Baía de Guanabara. O secretário da SEA 

André Corrêa participou do evento. 

 Em paralelo ao Plano de Recuperação, a SEA está estudando um 

modelo de governança para a Baía. Diversos casos internacionais de   

sucesso de despoluição hidrográfica vêm sendo avaliados como os das 

baías de Chesapeake e de São Francisco (ambas nos EUA); do Rio Tâmisa 

(Inglaterra); da Baía de Sidney (Austrália); do Estuário do Tejo (Portugal) 

e dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (todos no Brasil). Em comum, 

em todos eles há a participação da sociedade na governança. 

 As três consultas públicas previstas para a elaboração do modelo 

de governança a ser adotado para preservação da Baía têm como objetivo 

a criação de uma instituição que reúna os diversos públicos atuantes na 

sua bacia hidrográfica, através de uma gestão compartilhada e transparen-

te. Com a formação de um conselho gestor será possível definir de ações 

prioritárias para restauração do ecossistema da Baía de Guanabara, tendo 

como base o seu Plano de Recuperação Ambiental.  

Assessora representa a Agenersa na Alerj em reunião da comissão 

criada para realizar estudos sobre aprimoramento das agências    

reguladoras - A assessora especial da Presidência Bruna Duarte Martins 

representou a Agenersa na reunião da Comissão Especial da  Assembleia 

Legislativa do Estado do Rio (Alerj), criada para realizar estudos e apre-

sentar propostas para o aprimoramento das agências reguladoras do  

estado. No encontro, dia 08 de setembro, os deputados que integram a 

comissão convidaram o professor de Direito Administrativo da Fundação 
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Getulio Vargas (FGV), Sérgio Guerra, que apresentou um panorama   

histórico da criação e do funcionamento das agências no País e discutiu 

propostas de mudanças na legislação estadual. 

 Criada em julho, a comissão pretende ouvir representantes dos 

diversos setores envolvidos na temática, apresentando ao final um novo 

projeto de lei das agências reguladoras do estado. 

 A reunião foi presidida pelo presidente da comissão, deputado 

Comte Bittencourt (PPS). Também participaram os deputados Luiz Paulo 

(PSDB), que é vice-presidente da comissão, e Carlos Minc (sem partido), 

relator. 

Conselheiro-presidente defende, na Alerj, maior autonomia financeira 

para aumentar fiscalização e reforçar quadro técnico - O conselheiro-

presidente da Agenersa, José Bismarck Vianna de Souza, defendeu, em 

audiência realizada dia 03 de novembro, na Assembleia Legislativa do 

Estado do Rio (Alerj), maior autonomia financeira para a Agência Regula-

dora Fluminense. A reunião foi promovida pela Comissão Especial da 

Alerj que estuda o aprimoramento da legislação sobre as agências regula-

doras estaduais e contou com a presença dos conselheiros Luigi Troisi, 

Silvio Santos, Roosevelt Brasil e Moacyr Fonseca.  

 Essa foi a primeira convocação da Agenersa para participar da  

reunião da comissão criada para realizar estudos e apresentar propostas  

para o aprimoramento das agências reguladoras do estado cuja criação 

completará 20 anos em 2017. 

 A comissão especial tem como objetivo apresentar uma nova    

legislação que esteja atualizada às relações entre poder concedente,     

concessionárias e usuários. Os deputados da comissão ouviram  

especialistas e representantes das agências e do Executivo para aprimorar o 

projeto.  
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 Responsáveis por relatar os processos deliberados nas Sessões  

Regulatórias, que são encontros mensais ou extraordinários, o Conselho 

Diretor (CODIR) emite instruções normativas, resoluções e portarias que 

determinam procedimentos administrativos e regulatórios que regem as 

atividades da Agenersa e das Concessionárias Ceg Gas Natural Fenosa, 

Ceg Rio Gas Natural Fenosa, Prolagos, Águas de Juturnaíba e Companhia 

Estadual de Águas e Esgotos (Cedae). Todo o conjunto de medidas que o 

CODIR adota, seja administrativo ou regulatório, deve ser publicado no 

Diário Oficial do Estado (D.O.) para ter efeito regulamentar.  

 O CODIR iniciou e encerrou suas atividades em 2016 com cinco 

conselheiros: José Bismarck Vianna de Souza, que é o conselheiro-

presidente, Luigi Eduardo Troisi, Moacyr Almeida Fonseca, Roosevelt 

Brasil Fonseca e Silvio Carlos Santos Ferreira.  

 Em maio, encerrou o primeiro mandato do conselheiro Luigi    

Troisi. Mas em abril, o economista deu início ao seu processo de    

recondução ao cargo para um novo mandato de quatro anos. O conselheiro 

assinou o Termo de Posse em reunião interna realizada dia 17 de  

maio, seis dias após a sua nomeação ter sido publicada no D.O., em 

ato do governador em exercício Francisco Dornelles.  

 A recondução de Luigi Troisi foi aprovada por todos os 58  

deputados presentes no Plenário da Assembleia Legislativa do Estado 

do Rio (Alerj) em 05 de maio. O nome dele também já havia sido  

aprovado por unanimidade pelos parlamentares da Comissão de    

Normas Internas e Proposições Externas da Alerj, após sabatina    

realizada dia 20 de abril. 

 Graduado em Ciências Econômicas pela Universidade Federal 

do Rio de Janeiro (UFRJ), Luigi assumiu o cargo de conselheiro da 

Agenersa pela primeira vez em 07 de maio de 2012, quando sua    

designação foi publicada no D.O. O conselheiro assumiu o novo  

mandato até maio de 2020. Com o seu retorno, Luigi também voltou a 

assumir a Vice-Presidência da Agenersa, cujo anúncio foi feito 

pelo conselheiro-presidente José Bismarck na Sessão Regulatória  

Ordinária de Maio, realizada dia 24 daquele mês.  

 Em dezembro, os conselheiros Silvio Santos e Roosevelt Brasil 

tiveram a  iminência de encerramento dos seus mandatos anunciada 

na Sessão Regulatória Ordinária daquele mês. Ambos encerram seus 

mandatos no dia 02 de janeiro de 2017. Roosevelt Brasil termina o 

segundo mandato, não podendo ser reconduzido ao CODIR, mas   

Silvio Santos encerrou o primeiro, podendo retornar ao cargo por 

mais quatro anos.  

 O CODIR relata os processos deliberados nas Sessões Regulatórias e 

podem recomendar ou determinar mudanças nos procedimentos, advertir e 

multar as concessionárias reguladas pela Agenersa para adequar  ou 
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aperfeiçoar a prestação dos serviços públicos à população.  

 No julgamento dos processos referentes às Concessionárias  

Prolagos e Águas de Juturnaíba, o CODIR conta ainda com um vogal  

indicado pelo Consórcio Intermunicipal Lagos São João (CILSJ). O   

Consórcio é composto pelos municípios de Araruama, Armação dos    

Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Cachoeiras de Macacu, Casimiro de 

Abreu, Iguaba Grande, Maricá, Rio Bonito, Rio das Ostras, São Pedro da 

Aldeia, Saquarema e Silva Jardim. No julgamento dos processos que  

envolvam a Cedae, o vogal pode ser representado por uma pessoa que na 

ocasião represente um dos 64 municípios da área de atuação da Compa-

nhia; e no caso de haver mais de um representante, a escolha é feita por 

sorteio realizado pelo conselheiro-presidente no momento anterior ao início 

dos trabalhos da Sessão Regulatória. 

 Em 2016, o CODIR deu prosseguimento à emissão de instruções 

normativas, regulamentando novos procedimentos a serem praticados pela 

Cedae: 

 ► Penalidades a serem aplicadas às infrações cometidas pela 

Companhia. A infração às leis, aos regulamentos ou às demais normas 

aplicáveis aos serviços de saneamento básico na sua área de atuação, bem 

assim a inobservância dos deveres decorrentes do Decreto Estadual nº 

45.344/2015, sujeitará a Cedae às penalidades de advertência e multa. As 

penalidades são aplicadas mediante decisão fundamentada pelo CODIR, 

julgadas em processos regulatórios.  

 ► Manuais que regulamentam os procedimentos do Serviço de 

Atendimento ao Consumidor (SAC/Call Center) e Ouvidorias da Compa-

nhia Estadual de Águas e Esgotos (Cedae) e da Agenersa na relação com 

os usuários da Cedae. Os manuais que regulamentam o SAC/Call Center 

das Ouvidorias da Cedae e da Agenersa marcaram o início do acompanha-

mento das ações da Companhia no atendimento aos seus usuários, cujas 

diretrizes e procedimentos operacionais ajudam o CODIR a avaliar o grau 

de qualidade dos serviços prestados no atendimento de solicitações e   

demandas com os consumidores, tendo como parâmetros critérios de   

eficiência e da continuidade dos serviços da Companhia.  

 O CODIR homologou o primeiro reajuste tarifário anual da Cedae, 

com base na proposta apresentada pela Companhia, conforme determina o 

Artigo 9º do Decreto Estadual nº 45.344, de 18 de agosto de 2015, que 

estabelece as condições gerais para a regulação e fiscalização das ativida-

des da Cedae pela Agência Reguladora Fluminense. O CODIR concedeu 

reajuste em duas etapas, gerando as Deliberações nº 3028 e nº 2950, cujos 

detalhes serão apresentados em outro item deste capítulo. 

 O CODIR também regulamentou, em 2016, os critérios e procedi-

mentos a serem adotados na fiscalização e regulação da prestação dos 

serviços de operação dos Consórcios Públicos para Gestão de Resíduos 

Sólidos já formalizados pelo Governo do Estado: Baixada Fluminense e 

Regiões Centro Sul, Sul Fluminense, Vale do Café, Noroeste, Serrana 1 e 

2 e dos Lagos.  

https://www.facebook.com/cilsj
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 De acordo com a Lei Estadual nº 4.556/2005, regulamentada 

pelo Decreto Estadual nº 38.618/2005, cabe à Agenersa regular e  

normatizar os serviços de operação dos aterros sanitários regionais no 

Estado do Rio, segundo a Lei Federal nº 11.445/2007, que estabelece 

as diretrizes nacionais para o saneamento básico, e seguindo as dire-

trizes da Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei Federal                  

nº 12.305/2010). Para realizar a atividade regulatória junto aos       

Consórcios Públicos, o CODIR elaborou um modelo de convênio a ser 

firmado entre representantes dos consórcios, a Secretaria de Estado do 

Ambiente (SEA) e a Agenersa. Todos os detalhes das principais    

instruções normativas e deliberações emitidas pelo CODIR em 2016 

serão apresentados nos capítulos seguintes.  

 As atividades internas, externas e administrativas, que são realizadas 

com o apoio da Secretaria Executiva (SECEX), mantiveram a média de anos 

anteriores, à exceção dos autos de infração e despachos/correspondências 

internas que sofreram variações, para mais ou para menos (Tabela 1). 

 Seguindo a tendência de anos anteriores, a Agenersa registrou  

redução de 18% no número de processos autuados em 2016 em relação a 

2015. O Protocolo - setor responsável pela autuação de processos - regis-

trou a abertura de 426 autos processuais.  A Cedae foi a única empresa 

regulada pela Agenersa que apontou aumento no número de processos 

autuados, totalizando 66, quase 200% a mais do registrado no ano anteri-

or, quando a Agenersa deu início à regulação e fiscalização das atividades 

da Companhia. Os demais processos estão relacionados às atividades regula-

tórias prestadas pelas Concessionárias Ceg Gas Natural Fenosa, Ceg Rio 

Gas Natural Fenosa, Prolagos e Águas de Juturnaíba, de acordo com o 

mostrado no quadro:  

A tividades /  A no 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Instruções Normativas 7 16 4 8 9 10

Portarias 66 75 76 45 49 33

Resoluções Internas 61 62 73 68 40 55

Ofícios Expedidos 678 828 1.386 1.457 1.389 1.770

Despachos / Correspondências 

Internas Expedidas
3.584 4.661 6.682 6.659 3.370 9000

Reuniões Internas do CODIR 26 27 26 29 26 25

Sessões Regulatórias 13 15 15 13 15 15

Autos de Infração 59 213 246 266 210 178

Processos Dívida Ativa 48 9 72 92 129 122

A tividades A dministrat ivas co m A po io  da SEC EX

P ro cesso s A utuado s 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Agenersa  262 233 241 159 104 103

Agenersa / Companhia Estadual de Águas e Esgotos (Cedae) - - - 4 - -

Cedae - - - - 21 66

Concessionária Águas de Juturnaíba 29 34 27 65 52 35

Concessionária Prolagos 36 79 64 110 92 66

Concessionárias Águas de Juturnaíba e Prolagos 1 1 3 2 2 -

Concessionária Ceg 247 387 391 277 206 111

Concessionária Ceg Rio 49 45 43 40 32 29

Concessionárias Ceg e Ceg Rio 14 2 8 13 9 12

Resíduos Sólidos - - - - 2 3

T OT A L 641 788 777 670 522 426

Tabela 1 
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 Segundo os avisos publicados no D.O., estavam previstos o 

julgamento de 297 processos nas 15 Sessões Regulatórias realizadas 

pelo CODIR em 2016, sendo três extraordinárias. Quarenta e cinco 

foram retirados da pauta antes mesmo do início das Sessões Regulató-

rias; em vista disso, registra-se a disponibilidade, para julgamento, de 

252 processos, sendo que em alguns casos há mais de uma delibera-

ção emitida no voto final do relator. Assim, registra-se a emissão de 

262 deliberações em 2016 distribuídas da forma que segue:  

 Das deliberações emitidas pelo CODIR, em 178 houve aplicação 

de penalidades de  advertência e multa pecuniária. As sanções são anunciadas 

nas Sessões Regulatórias durante a leitura do voto do conselheiro relator do 

processo e publicadas no D.O. sob a forma de Deliberação. Posteriormente à 

abertura de processo administrativo específico para aplicação da penalidade 

de advertência e ou cobrança de multa pecuniária, e após cumpridas as fases 

processuais com manifestação da concessionária autuada, a Agenersa lavra o 

Auto de Infração correspondente à penalidade aplicada. As multas pecuni-

árias cobradas e não pagas no prazo estipulado, são encaminhadas à    

Procuradoria-Geral do Estado para serem inscritas em Dívida Ativa, que 

passa a ser o órgão responsável pela execução dos débitos da Agenersa. 

 As multas pecuniárias lavradas em 2016 totalizaram cerca de R$ 900 

mil, das quais R$ 570 mil encontram-se inscritas em Dívida Ativa,                

R$ 159,508,10 figuram-se quitadas e as demais em instrução, aguardando 

julgamento de decisão judicial, conforme tabela abaixo. Concessionárias Ceg e Ceg Rio 15

Concessionária Ceg 135

Concessionária Ceg Rio 16

Concessionária Águas de Juturnaíba 21

Concessionária Prolagos 49

Concessionárias Águas de Juturnaíba e Prolagos 2

Companhia Estadual de Águas e Esgotos (Cedae) 24

T OT A L 262

D eliberaçõ es Emit idas pelo  C OD IR  em 2016

C o ncessio nária Quantidade P enalidade
Valo r 

Lavrado  

D í vida 

A t iva 

Vlr. 

H istó rico

Valo r 

Quitado  

H istó rico

Á guas de 

Juturnaí ba
1 Advertência - - -

Á guas de 

Juturnaí ba
2

M ulta 

Pecuniária
27.588,28 0,00 0,00

C eg 53 Advertência - - -

C eg 65
M ulta 

Pecuniária
692.822,21 554.777,74 0,00

C eg R io 4 Advertência - - -

C eg R io 3
M ulta 

Pecuniária
3.904,89 3.122,98 0,00

P ro lago s 31 Advertência - - -

P ro lago s 19
M ulta 

Pecuniária
164.762,38 0,00 159.508,10

T o tal 178 - 889.077,76 557.900,70 159.508,10

R elató rio  C o nso lidado       s / A nulado s            P erí o do : 01/ 01/ 2016 -  31/ 12/ 2016
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 As deliberações geradas a partir do julgamento dos processos regu-

latórios podem recomendar ou determinar mudanças nos procedimentos, 

advertir e multar as concessionárias, com o objetivo de adequar ou aperfei-

çoar a prestação dos serviços públicos à população. As decisões do      

CODIR são definitivas e publicadas no Diário Oficial. Ainda assim,   

qualquer interessado pode apontar a ocorrência de inexatidão material, 

contradição, omissão e/ou obscuridade entre a decisão e seus fundamen-

tos, mediante a interposição de embargos, ou ainda objetivando a             

re-análise do mérito, mediante a interposição de recurso. 

 Os processos regulatórios abordam os mais diversos temas, técnico

-jurídicos ou financeiros da operação dos serviços públicos concedidos, 

podendo ser instaurados a partir de reclamações de usuários dos serviços 

ou de notícias veiculadas na imprensa, bem como de falhas ou problemas 

apontados pela fiscalização da Agenersa quanto à prestação dos serviços. 

Os reajustes anuais das tarifas, revisões periódicas e metas, previstos nos 

contratos de concessão são, também, objeto de processos regulatórios 

específicos que geram uma ou mais deliberações. 

 Das 262 deliberações emitidas em 2016, destacam-se, em resumo: 

O CODIR conheceu o 5º Termo Aditivo ao Contrato de Concessão da 

Prolagos, que determinou a concessão dos serviços de coleta e tratamento 

de esgoto da Prefeitura de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos, para a 

Concessionária Prolagos. A Agenersa, por ser o órgão regulador e fiscali-

zador do contrato de concessão dos serviços públicos concedidos à Prola-

gos na região, abriu processo regulatório específico para acompanhar e 

tratar da incorporação do serviço de tratamento de esgoto de Arraial a ser 

prestado pela concessionária. A Prolagos já é responsável pelo abasteci-

mento de água no município de Arraial do Cabo, além da operação do 

saneamento básico de Cabo Frio, Búzios, São Pedro da Aldeia e Iguaba 

Grande. Com a concessão do esgoto, a população de Arraial do Cabo terá 

aumento na cobrança da tarifa na medida em que o serviço for prestado. 

 De acordo com o Termo Aditivo - celebrado entre o Governo do 

Estado, os municípios da área de concessão da Prolagos, o Consórcio  

Intermunicipal Lagos São João e a própria concessionária -, a cobrança do 

serviço será feita de forma escalonada: no primeiro ano de concessão, a 

tarifa será cobrada no valor correspondente a 35% do valor que a empresa 

investirá no sistema de tratamento pelos próximos cinco anos; a partir do 

13º mês, a tarifa será no total de 50% do valor praticado; e a partir do  

segundo ano de concessão, a Prolagos passará o valor integral da tarifa de 

esgoto. Ainda segundo o termo, cerca de R$ 24,5 milhões (data-base   

dez/2015) deverão ser investidos. 

O CODIR conheceu o  Termo de Compromisso de Apoio aos Clientes do 

Conjunto Habitacional Fazenda Botafogo celebrado entre a Agenersa, 
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Defensoria Pública do Rio de Janeiro, através do Núcleo de Defesa do 

Consumidor (Nudecon), e a Concessionária Ceg para comprovação das 

obrigações de investimentos no âmbito regulatório da concessionária. O 

acordo previu a contratação, por parte da concessionária, de uma empresa 

para realizar obras de modernização nas tubulações de gás canalizado nas 

redes externas do condomínio de Coelho Neto e também na parte interna 

dos apartamentos, se assim o proprietário do imóvel desejar.  

 A medida foi tomada como forma de compensar os danos causados 

pelo grave acidente ocorrido no início da manhã do dia 05 de abril, quando 

uma forte explosão em um dos prédios do condomínio matou cinco pessoas, 

feriu outras nove e danificou vários apartamentos.  

O CODIR homologou uma tabela tarifária para os serviços de saneamento 

básico de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos. A nova tabela com cál-

culos formulada pela Câmara de Política Econômica e Tarifária (CAPET) 

da Agenersa está prevista no 5º Termo Aditivo ao Contrato de Concessão 

da Prolagos, que determinou que os serviços de coleta e tratamento de 

esgoto do município passem para a concessionária, que já é responsável 

pelo abastecimento de água na cidade. A tabela com os novos valores foi 

publicada no Diário Oficial do Estado do dia 29 de junho de 2016 e entrou 

em vigor no dia 01º de agosto. 

 Os consumidores tiveram aumento da tarifa para que fosse mantido 

o equilíbrio econômico-financeiro da concessão, e se refere à primeira 

parcela da recomposição tarifária prevista no 5º Termo Aditivo, que prevê 

três novos reajustes: no primeiro ano de concessão, a tarifa será cobrada 

no valor correspondente a 35% do valor que a empresa investirá no siste-

ma de tratamento pelos próximos cinco anos; a partir do 13º mês a tarifa 

será no total de 50% do valor praticado; e a partir do segundo ano de con-

cessão, a Prolagos passará o valor integral da tarifa de esgoto aos consu-

midores, sendo que os reajustes reais não se aplicam à integralidade da 

tarifa ora praticada para Arraial do Cabo.  

O CODIR determinou que as Concessionárias Ceg e Ceg Rio cumpram, 

no prazo de 180 dias, o disposto na Lei Estadual n° 3.878, de 24 de junho 

de 2002, que obriga as concessionárias de serviços públicos manterem 

escritório de atendimento aos usuários em todos os municípios do Estado do 

Rio de Janeiro, desde que prestem serviços nos respectivos municípios. 

O CODIR concedeu à Companhia Estadual de Águas e Esgotos (Cedae) o 

reajuste integral de 12,7490% referente ao período de Agosto/2016 a   

Julho/2017. Tendo em vista que a Cedae ficou sem o referido reajuste nos 

meses de agosto a dezembro/2016, e que o parcial concedido vigorou    

apenas a partir de outubro/2016, a diferença refletirá em um reajuste    

complementar de 7,1261% na estrutura atualmente vigente, a partir de 

janeiro de 2017, por já ter sido adotado o reajuste preliminar de 9,32% em 

agosto de 2016, pela Deliberação 2950. 



46 Agenersa | Relatório de Atividades 2016                                                                                                                                                                                                              

 Este foi o primeiro reajuste tarifário anual da Cedae analisado pela 

Agenersa com base na proposta apresentada pela Companhia, conforme 

determina o Artigo 9º do Decreto nº 45.344/2015, que estabelece as condi-

ções gerais para a regulação e fiscalização das atividades da Cedae pela 

Agência Reguladora Fluminense.  

 Em respeito ao que determina as boas práticas regulatórias e trans-

parência dos seus atos, a Agenersa colocou em consulta pública, em julho 

e novembro, a sugestão de reajuste da Cedae bem como os pareceres téc-

nicos do processo. Por meio da Secretaria Executiva, a Agência disponibi-

lizou todo o material para análise por parte das prefeituras.  

O CODIR deu sequência à regulamentação das condições gerais e tarifas 

para os agentes autoprodutores (AP - explorador e produtor de gás natural 

que utiliza parte ou totalidade de sua produção como matéria-prima ou 

combustível em suas instalações industriais), autoimportadores (AI - auto-

rizado a importar gás natural que utiliza parte ou totalidade do produto 

importado como matéria-prima ou combustível em suas instalações indus-

triais) e consumidores livres (CL - consumidor de gás natural que, nos 

termos da legislação estadual aplicável, tem a opção de adquirir o gás 

natural de qualquer agente produtor, importador ou comercializador) de 

gás natural.  

 A deliberação recomenda ajustes nas estruturas tarifárias da Ceg e 

Ceg Rio, que devem ser modificadas para incluir os novos agentes, uma 

vez que as concessionárias são responsáveis pela distribuição de gás cana-

lizado no estado. O CODIR propõe ao Poder Concedente (Governo do 

Estado) celebrar um termo aditivo aos contratos de concessão celebrados 

com as concessionárias em 1997 para estender a todas as classes de con-

sumidores a redução da vazão mínima de 100 mil para 25 mil m³/dia e 

estabelecer o consumo mínimo de 500 mil m3/mês, para a caracterização 

de consumidores livres. Com esta medida, espera-se aumentar o número 

de consumidores livres, que atualmente necessitam de um consumo míni-

mo de 100 mil m³ por dia de gás canalizado. 

 O CODIR sugere ainda que seja analisada a possibilidade de insta-

lação de dutos pelos agentes qualificados na Lei Federal nº 11.909/2009 

(Lei do Gás), em projeto de interesse próprio, se não for a execução aten-

dida pelas concessionárias, devendo nesta hipótese as atividades de opera-

ção e manutenção do trecho construído ficar a cargo da empresa. 

 Este foi mais um esforço da Agenersa para o entendimento da nor-

matização e regulamentação de autoprodutores, autoimportadores e con-

sumidores livres de gás natural no Estado do Rio, atendendo ao que deter-

mina a Lei do Gás. O processo regulatório já foi amplamente debatido 

em consultas e audiências públicas, em que foram recebidas contribuições 

de várias empresas e associações de consumidores de gás. 
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Data Concessionária Número Assunto 

13/12/2016 

CEG 3039 
ATUALIZAÇÃO DAS TARIFAS DE GÁS NATURAL E 

GLP, A PARTIR DE 01/01/2017. 

CEG RIO 3038 
ATUALIZAÇÃO DAS TARIFAS DE GÁS NATURAL E 

GLP, A PARTIR DE 01/01/2017. 

CEDAE 3037 

PROCEDIMENTOS DAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 

Nº. 10/2010 E Nº. 15/2010, REFERENTE AO RECOLHI-

MENTO DA TAXA DE REGULAÇÃO PELA COMPANHI-

A ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE. 

PROLAGOS 3036 OCORRÊNCIA Nº 537559. 

PROLAGOS 3035 ATIVIDADES CORRELATAS. 

PROLAGOS 3034 ÍNDICE DE CONTROLE DE PERDAS - ANO 2015. 

PROLAGOS 3033 
REAJUSTE TARIFÁRIO, COM VIGÊNCIA A CONTAR 

DE 01/JAN/2017. 

ÁGUAS DE  

JUTURNAÍBA 
3032 

DOAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA DA               

CONCESSIONÁRIA - BENS REVERSÍVEIS. 

ÁGUAS DE  

JUTURNAÍBA 
3031 

PLANO DE MANUTENÇÃO, MELHORIAS E EXPANSÃO 

DOS SERVIÇOS (PMMES) BIÊNIO 2017/2018. 

ÁGUAS DE 

 JUTURNAÍBA 
3030 

REAJUSTE TARIFÁRIO DA CONCESSÃO - ARTIGO 5º 

DA DELIBERAÇÃO N° 2616, DE 13/08/2015 -                    

3º REVISÃO QUINQUENAL. 

06/12/2016 

CEG E CEG RIO 3029 

CONDIÇÕES GERAIS PARA AUTOPRODUTORES,  

AUTO-IMPORTADORES E CONSUMIDORES LIVRES 

DE GÁS NATURAL. 

CEDAE 3028 
FÓRMULA DO REAJUSTE ANUAL 2016 (ARTIGO 9º DO 

DECRETO Nº 45.344/2015). 

29/11/2016 

CEG RIO 3027 
ATUALIZAÇÃO DAS TARIFAS DE GLP, A PARTIR DE 

01/12/2016. 

CEG 3026 
ATUALIZAÇÃO DAS TARIFAS DE GLP, A PARTIR DE 

01/12/2016. 

CEG 3025 
AUTO DE INFRAÇÃO. PENALIDADE DE MULTA.        

PROCESSO REGULATÓRIO Nº E-12/003/109/2015. 

CEG E CEG RIO 3024 
TABELA DE PREÇOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS 

CLIENTES PELAS CONCESSIONÁRIAS CEG E CEG RIO. 

CEG 3023 OCORRÊNCIA Nº 2092014. 

CEG 3022 

OCORRÊNCIA NA OUVIDORIA DA AGENERSA - SOLICI-

TAÇÃO DE LIGAÇÃO DE GÁS. APURAÇÃO DE POSSÍVEL 

DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. 

CEG 3021 

ACIDENTE/INCIDENTE - OCORRÊNCIA NA REDE DE 

DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL - CAMPO DE SÃO 

CRISTÓVÃO, 162 /RJ - ESCAPAMENTO DE GÁS. 

CEDAE 3020 

PLANO DE CONTINGÊNCIA PARA O VERÃO 2016/2017 

DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E    

ESGOTAMENTO SANITÁRIO. 

CEDAE 3019 
ÁREAS DO RECREIO E DE VARGEM PEQUENA RECEBEM 

ÁGUA TURVA. 

CEDAE 3018 

ACIDENTE/INCIDENTE - OCORRÊNCIA DE ACIDENTE 

NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - ROMPIMENTO 

EM TUBULAÇÃO DE ESGOTO NO RUA PRUDENTE DE 

MORAES, NA ESQUINA DAS RUAS GOMES CARNEIRO E 

TERESA DE ARAGÃO - RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA   

30/04/2016. 

CEDAE 3017 

INQUÉRITO CIVIL Nº 007/2016 - INSTAURADO PARA 

AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEL FALHA NA PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇO PRESTADO PELA CEDAE, EM VIRTUDE DA 

SUPOSTA IRREGULARIDADE NO ABASTECIMENTO DE 

ÁGUA NA RUA PROF. SILVA PONTES,  

BAIRRO ANCHIETA. 

CEDAE 3016 

OFÍCIO Nº 1059/2015 - 4ª PJDC - INQUÉRITO CIVIL Nº 

043/2015 - SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA 

RUA AGAPANTO, VARGEM GRANDE. 

CEDAE 3015 

CONTROLE DE QUALIDADE DE ÁGUA - DIVULGAÇÃO 

DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR SOBRE A QUALI-

DADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO. DECRETO 

FEDERAL Nº 5.440/2005 - EXERCÍCIO 2016. 
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http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO3032.pdf
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http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO3031.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO3030.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO3030.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO3030.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO3029.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO3029.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO3029.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO3028.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO3028.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO3027.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO3027.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO3026.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO3026.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO3025.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO3025.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO3024.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO3024.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO3023.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO3022.pdf
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http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO3022.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO3021.pdf
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http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO3021.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO3020.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO3020.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO3020.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO3019.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO3019.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO3018.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO3018.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO3018.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO3018.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO3018.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO3018.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO3017.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO3017.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO3017.pdf
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http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO3016.pdf
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29/11/2016 

CEDAE 3014 

PROCESSO ESPECÍFICO PARA CEDAE, PARA TRATA-

MENTO DA LEI 6560, DE 16/10/2013, REFERENTE AOS 

CRITÉRIOS E PARÂMETROS DEFINIDOS DAS             

LARGURAS DAS FAIXAS "NON AEDIFICANDI". 

PROLAGOS 3013 

PLANO DE CONTINGÊNCIA PARA O VERÃO 2016/2017 

DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E      

ESGOTAMENTO SANITÁRIO. 

PROLAGOS 3012 

PROJETO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -     

CANTO ESQUERDO DE GERIBÁ, MUNICÍPIO DE        

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS/RJ. 

PROLAGOS 3011 

PROJETO DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS SANITÁ-

RIOS - AV. JOSÉ BENTO RIBEIRO DANTAS, NO MUNICÍ-

PIO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS/RJ. 

PROLAGOS 3010 
PLANO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA VERÃO        

2015/2016. 

PROLAGOS 3009 LÍNGUA NEGRA EM MANGUINHOS. 

PROLAGOS 3008 REVISÃO TARIFÁRIA ANUAL - DEZEMBRO DE 2013. 

ÁGUAS DE  

JUTURNAÍBA 
3007 

PROJETO DE MELHORIA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO 

NA ETE DE PONTE DOS LEITES - ARARUAMA/RJ. 

ÁGUAS DE  

JUTURNAÍBA 
3006 

PROGRAMA DE REDUÇÃO DE PERDAS FÍSICAS -     

SOLICITAÇÃO DE SUBSTITUIÇÕES DE RAMAIS      

CLANDESTINOS E IMPLANTAÇÃO DE REDE PÚBLICA 

DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. 

ÁGUAS DE  

JUTURNAÍBA 
3005 

PLANO DE CONTINGÊNCIA PARA O VERÃO 2016/2017 

DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E    

ESGOTAMENTO SANITÁRIO. 

PROLAGOS 3004 
REAJUSTE TARIFÁRIO, COM VIGÊNCIA A CONTAR DE 

01/12/2016. 

ÁGUAS DE 

 JUTURNAÍBA 
3003 

REAJUSTE TARIFÁRIO, COM VIGÊNCIA A CONTAR DE 

01/12/2016. 

ÁGUAS DE  

JUTURNAÍBA 
3002 

PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO 

PRAIA DE IPITANGAS - GOLF CLUB - SAQUAREMA/RJ. 

20/10/2016 

CEG E CEG RIO 3001 

INSTALAÇÃO DE POSTOS DE ATENDIMENTO AOS  

USUÁRIOS EM CADA MUNICÍPIO DA ÁREA DE         

CONCESSÃO. LEI ESTADUAL Nº 3878/2002. 

CEG 3000 OCORRÊNCIA 291/2015. 

CEG 2999 
ATUALIZAÇÃO DE TARIFAS DE GÁS NATURAL E GLP, 

COM VIGÊNCIA A CONTAR DE 01/11/2016. 

20/10/2016 

CEG 2998 
AUTO DE INFRAÇÃO, PENALIDADE DE MULTA.        

PROCESSO REGULATÓRIO Nº E-12/003/226/2015. 

CEG E CEG RIO 2997 

ACIDENTE/INCIDENTE - ERT - ESCAPAMENTO DE GÁS 

NA RUA, CAUSADO POR TERCEIROS. INFORMAÇÕES 

ANUAIS, INDICANDO OS ACIDENTES/INCIDENTES, 

OCORRIDOS NO ANO DE 2015. 
CEG 2996 OCORRÊNCIA Nº 1582014. 
CEG 2995 OCORRÊNCIA Nº 540498. 

CEG 2994 

OCORRÊNCIAS REGISTRADAS NA OUVIDORIA DA 

AGENERSA COM MAIS DE 30 (TRINTA) DIAS SEM    

SOLUÇÃO. 

CEG 2993 

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO CAENE E-0006/10.    

TERMO DE NOTIFICAÇÃO 011/10. ACIDENTE COM    

VÍTIMA FATAL, OCORRIDO NO DIA 19/06/2010 -        

ESTRADA DA GÁVEA, 847/APT. 1204, SÃO CONRADO 

RIO DE JANEIRO/RJ. 

CEDAE 2992 

INQUÉRITO CIVIL PJDC N° 241/2016 - OFÍCIO N° 230/2016 

- 4ª PJDC. IRREGULARIDADE NO ABASTECIMENTO DE 

ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO NA COMUNIDADE DE 

OURO PRETO, BAIRROS - CAMARISTA- MÉIER,        

ENGENHO DE DENTRO. RUA TALLES VIANA N° 161, 

CASA 02, BAIRRO ENGENHO DE DENTRO. 

CEDAE 2991 

REPARO DE VAZAMENTO EM ADUTORA DN 1500 

(SAZN) AV. RADIAL OESTE, S/N° - MARACANÃ - EM 

FRENTE AO DESATIVADO MUSEU DO ÍNDIO. 

CEDAE 2990 
RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO SAC E DA OUVIDORIA 

EM 2015. 

CEDAE 2989 

INQUÉRITO CIVIL INSTAURADO PARA AVERIGUAÇÃO 

DE POSSÍVEL FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

PRESTADO PELA CEDAE, EM VIRTUDE DA SUPOSTA 

FALHA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO BAIRRO 

MÀRCO II, LOCALIZADO EM NOVA IGUAÇU. 

PROLAGOS 2988 

LEI FEDERAL N° 12.007, DE 29 DE JULHO DE 2009 -   

EMISSÃO E ENCAMINHAMENTO AO CONSUMIDOR DA 

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO ANUAL DE DÉBITOS - 

EXERCÍCIO DE 2015. 

PROLAGOS 2987 

OCORRÊNCIA REGISTRADA NA OUVIDORIA DA      

AGENERSA, REFERENTE A VAZAMENTO DE ÁGUA EM 

VIAS PÚBLICAS - RUA DAS HORTÊNCIAS, NO BAIRRO 

MARINA PORTO BÚZIOS - MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO 

DOS BÚZIOS. OCORRÊNCIA Nº 972014. 

CEG 2986 

VISTORIA DA EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE OBRA E 

INSTALAÇÕES DA CEG / TERMO DE NOTIFICAÇÃO Nº 

003/15 - RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO E-008/15. 

CEG RIO 2985 
ATUALIZAÇÃO DE TARIFAS DE GÁS NATURAL E GLP, A 

PARTIR DE 01/11/2016. 

CEG 2984 
OCORRÊNCIA nº 2015/006441, REGISTRADA NA          

OUVIDORIA DA AGENERSA. 
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http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO3009.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO3008.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO3007.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO3007.pdf
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http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO3004.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO3003.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO3003.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO3002.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO3002.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO3001.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO3001.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO3001.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO3000.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2999.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2999.pdf
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http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2986.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2985.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2985.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2984.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2984.pdf
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22/09/2016 

CEG E CEG RIO 2983 

AGÊNCIA DE ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS. SERVIÇO 

PRESTADO PELAS CONCESSIONÁRIAS EM SUAS LOJAS 

DE ATENDIMENTO. 

CEG 2982 
ATUALIZAÇÃO DE TARIFAS DE GLP A PARTIR DE          

01/10/2016. 

CEDAE 2981 FALTA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. 

CEDAE 2980 

INQUÉRITO CIVIL INSTAURADO PARA AVERIGUAÇÃO 

DE POSSÍVEL FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

PRESTADO PELA CEDAE, EM VIRTUDE DE BOMBA 

D'ÁGUA, QUE SUPRE AS RUAS FREI PEDRO SINZING, 

MARIA PAULINO BIVAR, PEDRO LABATUT E GENERAL 

PINTO ARMANDO, TODAS DO BAIRRO DE HONÓRIO 

GURGEL, QUE NÃO POSSUI FUNCIONAMENTO         

AUTOMÁTICO. 

CEG 2979 
OCORRÊNCIA N° 2015005385, REGISTRADA NA         

OUVIDORIA DA AGENERSA. 

CEG 2978 

OCORRÊNCIA N° 2015/004499 - DOCUMENTO PROTOCO-

LIZADO EM 01/06/2015 - SR. LÍDIA - INSTALAÇÃO      

INEFICIENTE DE AQUECEDOR FEITA PELA GANAR 

(SUBSIDIÁRIA DA CEG). 

PROLAGOS 2977 
PROJETO DE ADUTORAS DE ÁGUA TRATADA -        

MUNICÍPIOS DE IGUABA GRANDE E CABO FRIO. 

PROLAGOS 2976 
ESGOTO DESPEJADO NA LAGOA DE ARARUAMA - 

ARRAIAL DO CABO. 

PROLAGOS 2975 SEGURO GARANTIA. 

PROLAGOS 2974 
PROJETO DE PEQUENAS EXTENSÕES DE REDES DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA. 

CEG 2973 OCORRÊNCIA N° 546633. 

CEG 2972 OCORRÊNCIA N° 209/2014. 

CEG RIO 2971 
ATUALIZAÇÃO DE TARIFAS DE GLP, A PARTIR DE 

01/10/2016. 

CEG 2970 

OCORRÊNCIA REGISTRADA NA OUVIDORIA DA      

AGENERSA-SOLICITAÇÃO DE LIGAÇÃO DE GÁS.     

OCORRÊNCIA Nº 531840. 

31/08/2016 

CEG RIO 2969 ATUALIZAÇÃO DE TARIFAS DE GLP A PARTIR DE 01/09/2016. 

CEG 2968 ATUALIZAÇÃO DE TARIFAS DE GLP A PARTIR DE 01/09/2016. 

CEG 2967 

IE - INCÊNDIO/EXPLOSÃO - NO POSTO DE COMBUSTÍVEL 

SITUADO NA AVENIDA DOM HÉLDER CÂMARA, Nº 2361 - 

MARIA DA GRAÇA - RIO DE JANEIRO/RJ. RELATÓRIO DE 

FISCALIZAÇÃO Nº E-27/15. 

CEG E         

CEG RIO 
2966 

IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE PESQUISA E DETECÇÃO 

SISTEMÁTICA DE VAZAMENTOS EM REDES E RAMAIS. 

CEG 2965 
ATUALIZAÇÃO DE TARIFAS DE GÁS NATURAL E GLP, COM 

VIGÊNCIA A CONTAR DE 01/01/2015. 

CEG 2964 OCORRÊNCIA Nº 632014. 

CEG 2963 OCORRÊNCIA Nº 542863. 

CEG 2962 

ACIDENTE/INCIDENTE - ERT - ESCAPAMENTO DE GÁS NA 

RUA CAUSADO POR TERCEIROS. INFORMAÇÕES ANUAIS, 

INDICANDO OS ACIDENTES/INCIDENTES OCORRIDOS NO 

ANO DE 2012. 

CEG 2961 OCORRÊNCIA Nº 541182. 

CEG 2960 

INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE GÁS NA AVENIDA 

ESTRADA DA GÁVEA, 681, BLOCO 3, SÃO CONRADO - RIO DE 

JANEIRO - RJ. 

CEG 2959 
RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS NO SISTEMA DA OUVIDORIA 

COM MAIS DE 30 DIAS SEM SOLUÇÃO. 

CEG 2958 OCORRÊNCIA Nº. 2015/005599. 

CEG 2957 OCORRÊNCIA Nº 546090. 

CEG 2956 
OCORRÊNCIA REGISTRADA NA OUVIDORIA DA AGENERSA/

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. OCORRÊNCIA Nº 542030. 

PROLAGOS 2955 INVESTIMENTO - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR. 

PROLAGOS 2954 REVISÃO TARIFÁRIA ANUAL - DEZEMBRO DE 2013. 

PROLAGOS 2953 

LEI FEDERAL Nº. 12.007/2009 - EMISSÃO E ENCAMINHAMEN-

TO AO CONSUMIDOR DA DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO   

ANUAL DE DÉBITOS - EXERCÍCIO 2016 - CONCESSIONÁRIA 

PROLAGOS. 

ÁGUAS DE 

JUTURNAÍBA 
2952 

LEI FEDERAL Nº. 12.007/2009 - EMISSÃO E ENCAMINHAMEN-

TO AO CONSUMIDOR DA DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO   

ANUAL DE DÉBITOS - EXERCÍCIO 2016 - CONCESSIONÁRIA 

ÁGUAS DE JUTURNAÍBA. 

ÁGUAS DE 

JUTURNAÍBA 
2951 

PLANO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO  

AMBIENTAL DA CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE JUTURNAÍBA. 

http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2983.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2983.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2983.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2982.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2982.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2981.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2980.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2980.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2980.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2980.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2980.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2980.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2980.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2980.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2979.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2979.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2978.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2978.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2978.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2978.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2977.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2977.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2976.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2976.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2975.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2974.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2974.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2973.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2972.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2971.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2971.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2970.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2970.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2970.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2969.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2968.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2967.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2967.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2967.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2967.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2966.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2966.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2965.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2965.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2964.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2963.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2962.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2962.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2962.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2962.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2961.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2960.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2960.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2960.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2959.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2959.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2958.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2957.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2956.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2956.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2955.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2954.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2953.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2953.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2953.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2953.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2952.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2952.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2952.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2952.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2951.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2951.pdf
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27/07/2016 

CEG RIO 2949 
ATUALIZAÇÃO DE TARIFAS DE GÁS NATURAL E GLP, 

COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/08/2016. 

CEG 2948 
ATUALIZAÇÃO DE TARIFAS DE GÁS NATURAL E GLP, 

A PARTIR DE 01/08/2016. 

CEG 2947 
AUTO DE INFRAÇÃO - PENALIDADE DE MULTA.     

PROCESSO REGULATÓRIO Nº E-12/003/226/2015. 

CEG 2946 
RF - RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO CAENE Nº                 

E-035/2015 E TN - TERMO DE NOTIFICAÇÃO Nº 011/2015. 

CEG 2945 OCORRÊNCIA Nº 291/2015. 

CEG 2944 OCORRÊNCIA Nº 175/2014. 

CEG 2943 
AUTO DE INFRAÇÃO - PENALIDADE DE MULTA -    

PROCESSO REGULATÓRIO Nº E-12/020.390/2007. 

CEG E CEG RIO 2942 
NT -500 - BRA - PLANO DE EMERGÊNCIA DO SISTEMA 

DE DISTRIBUIÇÃO. 

CEG 2941 OCORRÊNCIA Nº 545708. 

CEG 2940 OCORRÊNCIA Nº 2015001810. 

CEG 2939 OCORRÊNCIA Nº 483/2015. 

CEDAE 2938 

MATÉRIA VINCULADA NO JORNAL EXTRA SOBRE 

FALTA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA AVENIDA 

CENTRAL, NO BAIRRO DE RIO DAS PEDRAS/RJ. 

CEDAE 2937 

MATÉRIA VINCULADA NO JORNAL EXTRA SOBRE 

FALTA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA RUA      

ALFREDO ELIS, BAIRRO DE HONÓRIO GURGEL/RJ. 

CEDAE 2936 

PLANO DE CONTINGÊNCIA PARA O VERÃO 2015/2016 

DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E    

ESGOTAMENTO SANITÁRIO. 

PROLAGOS 2935 
ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE         

ARRAIAL DO CABO. 

ÁGUAS DE        

JUTURNAÍBA 
2934 

OCORRÊNCIA REGISTRADA NA OUVIDORIA DA       

AGENERSA. OCORRÊNCIA Nº 446/2015.                               

ABASTECIMENTO DE ÁGUA. 
ÁGUAS DE         

JUTURNAÍBA 
2933 

PLANO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - VERÃO      

2015/2016. 

28/06/2016 

CEG 2932 

OCORRÊNCIA NA OUVIDORIA DA AGENERSA - SOLICITA-

ÇÃO DE LIGAÇÃO DE GÁS. APURAÇÃO DE POSSÍVEL   

DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. 

CEG 2931 
OCORRÊNCIA Nº 2015/006441, REGISTRADA NA OUVIDORIA 

DA AGENERSA. 

CEG 2930 
ACIDENTE/INCIDENTE - RUA DO RIACHUELO, Nº 32, AV. MEM 

DE SÁ, E OUTRAS RUAS - CENTRO - RIO DE JANEIRO/RJ. 

CEG 2929 
AUTO DE INFRAÇÃO. PENALIDADE DE MULTA. PROCESSO 

REGULATÓRIO Nº E-12/020.338/2009. 
CEG 2928 OCORRÊNCIA Nº 2015/005599. 

CEG RIO 2927 

OBRIGATORIEDADE DO CALL CENTER DA CONCESSIONÁ-

RIA CEG RIO DE RECEBER LIGAÇÕES SEM CUSTOS - ESTU-

DOS ACERCA DOS POSSÍVEIS IMPACTOS DA MATÉRIA NO 

EQUILÍBRIO DO CONTRATO DE CONCESSÃO. 

CEG RIO 2926 OCORRÊNCIA Nº 546633. 

CEG 2925 ATUALIZAÇÃO DE TARIFAS DE GLP, A PARTIR DE 01/07/2016. 

CEG E          

CEG RIO 
2924 

CONDIÇÕES GERAIS E TARIFAS PARA AUTOPRODUTORES, 

AUTO-IMPORTADORES E CONSUMIDORES LIVRES DE GÁS 

NATURAL. 
CEG 2923 OCORRÊNCIA N° 530626 - DEMORA NA RELIGAÇÃO DE GÁS. 
CEG 2922 PROVA DE REGULARIDADE FISCAL. 

CEG 2921 

OCORRÊNCIAS REGISTRADAS NA OUVIDORIA DA        

AGENERSA. OCORRÊNCIAS Nº 296/2015; 311/2015; 304/2015;  

325/2015 E 272/2015. 

CEG 2920 

OCORRÊNCIA REGISTRADA NA OUVIDORIA DA            

AGENERSA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 

LIGAÇÃO DE GÁS. OCORRÊNCIA Nº 682014. 

PROLAGOS 2919 
EXECUÇÃO DE OBRA NO BAIRRO CAMERUM NO          

MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ALDEIA/RJ. 

PROLAGOS 2918 

INVESTIMENTOS - PROJETO DA ADUTORA DE ÁGUA   

TRATADA NO MUNICÍPIO DE IGUABA GRANDE - RJ 

(BAIRRO VILA NOVA 2ª ETAPA). 
PROLAGOS 2917 PERDAS FÍSICAS. 
ÁGUAS DE        

JUTURNAÍBA 
2916 SEGURO GARANTIA. 

PROLAGOS 2915 

CONTRAPARTIDA TARIFÁRIA DEVIDA EM VIRTUDE DA 

REINSERÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E TRATAMENTO 

DE ESGOTOS DO MUNICÍPIO DE ARRAIAL DO CABO - RIO 

DE JANEIRO/RJ E CONSEQUENTES CUSTOS DE OPERAÇÃO 

E INVESTIMENTOS A REALIZAR. 

31/05/2016 

CEG 2914 

TERMO DE COMPROMISSO DE APOIO AOS CLIENTES DO 

CONDOMÍNIO FAZENDA BOTAFOGO - AGENERSA/

DEFENSORIA PÚBLICA/CEG. 

PROLAGOS 2913 
ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE ARRAIAL 

DO CABO. 

http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2949.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2949.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2948.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2948.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2947.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2947.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2946.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2946.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2945.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2944.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2943.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2943.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2942.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2942.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2941.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2940.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2939.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2938.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2938.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2938.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2937.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2937.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2937.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2936.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2936.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2936.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2935.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2935.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2934.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2934.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2934.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2933.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2933.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2932.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2932.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2932.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2931.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2931.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2930.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2930.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2929.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2929.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2928.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2927.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2927.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2927.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2927.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2926.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2925.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2924.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2924.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2924.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2923.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2922.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2921.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2921.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2921.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2920.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2920.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2920.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2919.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2919.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2918.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2918.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2918.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2917.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2916.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2915.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2915.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2915.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2915.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2915.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2914.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2914.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2914.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2913.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2913.pdf
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24/05/2016 

CEG E  

CEG RIO 
2912 

TERMO DE COMPROMISSO PARA CONSTRUÇÃO DE REDE E 

RAMAL 

CEG 2911 

OCORRÊNCIA REGISTRADA NA OUVIDORIA DA AGENERSA. 

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.  OCORRÊNCIA Nº 

542030. 

CEG 2910 OCORRÊNCIA Nº 545708. 

CEG 2909 OCORRÊNCIA Nº 546090. 

CEG 2908 OCORRÊNCIA Nº 546633. 

CEG 2907 OCORRÊNCIA Nº 483/2015. 

CEG E  

CEG RIO 
2906 

MONITORAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS FÍSICOQUÍMICOS DO 

GÁS NATURAL CANALIZADO (CFQ) ANO DE 2015. 

CEG RIO 2905 ATUALIZAÇÃO DAS TARIFAS DE GLP, A PARTIR DE 01/06/2016. 

CEG 2904 ATUALIZAÇÃO DAS TARIFAS DE GLP, A PARTIR DE 01/06/2016. 

CEG 2903 
ACIDENTE E INCIDENTE - ACIDENTE NO LEBLON COM 

VÍTIMA FATAL. 

CEG 2902 OCORRÊNCIA N° 1132014. 

CEG 2901 OCORRÊNCIA Nº 2015002009. 

CEG 2900 
RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO P-001/15 E TERMO DE     

NOTIFICAÇÃO Nº 001/15. 

CEDAE 2899 

INQUÉRITO CIVIL INSTAURADO PARA AVERIGUAÇÃO DE 

POSSÍVEL FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELA CEDAE, 

EM VIRTUDE DE SUPOSTA IRREGULARIDADE NO ABASTECI-

MENTO DE ÁGUA E FALTA DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO 

SANITÁRIO, SERVIÇOS ESTES COBRADOS DE SEUS          

USUÁRIOS, EM ESPECIAL NA RUA ENGENHEIRO OSCAR DA 

COSTA, ENGENHO DE DENTRO - RJ. 

PROLAGOS 2898 

INVESTIMENTOS - EXPANSÃO DISTRIBUIÇÃO ÁGUA - IM-

PLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

DO CONDOMÍNIO VERÃO VERMELHO 2º DISTRITO - TAMOI-

OS - MUNICÍPIO DE CABO FRIO/RJ. 

PROLAGOS 2897 INVESTIMENTO - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR. 

PROLAGOS 2896 

PROMOÇÃO DE CAMPANHA PUBLICITÁRIA NO SENTIDO DE 

DESESTIMULAR A PRÁTICA DELETÉRIA DA LIGAÇÃO 

CLANDESTINA PELA POPULAÇÃO. 

PROLAGOS 2895 

INVESTIMENTOS - EXPANSÃO DISTRIBUIÇÃO ÁGUA - EX-

PANSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO 1º 

DISTRITO DO MUNICÍPIO DE CABO FRIO - RJ, POR MEIO DA 

IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO NO BAIRRO 

MARIA JOAQUINA. 

PROLAGOS 2894 

INVESTIMENTO - PROJETO DA ADUTORA DE ÁGUA TRATA-

DA NO MUNICÍPIO DE CABO FRIO, 2º DISTRITO, TAMOIOS - 

RJ (BAIRRO UNAMAR - SETOR V). 

24/05/2016 

PROLAGOS 2893 

PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTE-

CIMENTO DE ÁGUA DO SETOR XI - 2º DISTRITO 

(TAMOIOS) - MUNICÍPIO DE CABO FRIO/RJ. 

PROLAGOS 2892 

PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTE-

CIMENTO DE ÁGUA DO SETOR SÃO MATHEUS -      

MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ALDEIA /RJ. 

PROLAGOS 2891 

PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTE-

CIMENTO ÁGUA DO SETOR FLORESTINHA II - 2º     

DISTRITO (TAMOIOS) - MUNICÍPIO DE CABO FRIO/RJ. 

PROLAGOS 2890 
COBRANÇA PELA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS      

HÍDRICOS. DECRETO Nº 41.974/2009. 
ÁGUAS DE        

JUTURNAÍBA 
2889 SEGURO GARANTIA - ÁGUAS DE JUTURNAÍBA. 

ÁGUAS DE        

JUTURNAÍBA 
2888 

PLANO DIRETOR DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA -      

12º ANO - 3º TERMO ADITIVO. 

ÁGUAS DE       

JUTURNAÍBA 
2887 

DOAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA DA  

CONCESSIONÁRIA - BENS REVERSÍVEIS. 

ÁGUAS DE       

JUTURNAÍBA 
2886 

COBRANÇA PELA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS  

HÍDRICOS. DECRETO Nº 41.974/2009. 

ÁGUAS DE       

JUTURNAÍBA 
2885 

CONTROLE DE QUALIDADE DE ÁGUA - DIVULGAÇÃO 

DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR SOBRE A  

QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO. 

DECRETO FEDERAL Nº 5.440/2005 - EXERCÍCIO 2016. 

28/04/2016 

CEG RIO 2884 
ATUALIZAÇÃO DE TARIFAS DE GÁS NATURAL E GLP, 

COM VIGÊNCIA A CONTAR DE 01/05/2016. 

CEG 2883 
ATUALIZAÇÃO DE TARIFAS DE GÁS NATURAL E GLP, 

COM VIGÊNCIA A CONTAR DE 01/05/2016. 

CEG 2882 
AUTO DE INFRAÇÃO - PENALIDADE DE MULTA -     

PROCESSO REGULATÓRIO Nº E-12/020.700/2012. 

CEG 2881 

ACIDENTE/INCIDENTE - FORTE EXPLOSÃO EM PRÉDIO 

RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA GENERAL      

OLÍMPIO MOURÃO FILHO, SÃO CONRADO -  

RIO DE JANEIRO - RJ. 

CEG 2880 OCORRÊNCIA Nº 2015001899. 

CEG 2879 
AUTO DE INFRAÇÃO. PENALIDADE DE MULTA.   

PROCESSO REGULATÓRIO Nº E12/003/490/2014. 

CEG 2878 

SUSPEITA DE INTOXICAÇÃO POR GÁS OU PRODUTO DE 

COMBUSTÃO - RUA RONALD DE CARVALHO, 236/601 - 

COPACABANA/RJ. 

CEG 2877 
AUTO DE INFRAÇÃO - PENALIDADE DE MULTA -  

PROCESSO REGULATÓRIO Nº E-12/003/179/2013. 

CEG 2876 
OCORRÊNCIA REGISTRADA NA OUVIDORIA DA  

AGENERSA. OCORRÊNCIA Nº 85/2014. 

http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2912.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2912.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2911.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2911.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2911.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2910.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2909.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2908.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2907.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2906.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2906.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2905.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2904.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2903.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2903.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2902.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2901.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2900.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2900.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2899.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2899.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2899.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2899.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2899.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2899.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2899.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2898.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2898.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2898.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2898.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2897.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2896.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2896.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2896.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2895.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2895.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2895.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2895.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2895.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2894.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2894.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2894.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2893.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2893.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2893.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2892.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2892.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2892.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2891.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2891.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2891.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2890.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2890.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2889.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2888.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2888.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2887.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2887.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2886.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2886.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2885.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2885.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2885.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2885.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2884.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2884.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2883.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2883.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2882.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2882.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2881.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2881.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2881.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2881.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2880.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2879.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2879.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2878.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2878.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2878.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2877.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2877.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2876.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2876.pdf
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28/04/2016 

CEG 2875 OCORRÊNCIA Nº 2015/003670. 
CEG 2874 OCORRÊNCIA Nº 545658. 
CEG 2873 OCORRÊNCIA Nº 541513. 

CEG 2872 
OCORRÊNCIAS REGISTRADAS NA OUVIDORIA COM MAIS 

DE 30 DIAS - PERÍODO DE 01 A 31/07/2012. 

PROLAGOS 2871 

O PLANO DE INVESTIMENTO - ÁGUA - AMPLIAÇÃO DO 

SISTEMA ADUTOR - ITEM 1.3 - PROJETO DE  

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE 

ARRAIAL DO CABO. 

PROLAGOS 2870 
INVESTIMENTOS - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTE-

CIMENTO DE ÁGUA - CAPTAÇÃO E TRATAMENTO. 

PROLAGOS 2869 

INVESTIMENTOS - EXPANSÃO DISTRIBUIÇÃO ÁGUA. 

PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECI-

MENTO DE ÁGUA - BAIRRO UNAMAR - SETOR X TAMOIOS 

2º DISTRITO - MUNICÍPIO DE CABO FRIO-RJ. 
ÁGUAS DE 

JUTURNAÍBA 
2868 VENDA DE BENS DA CONCESSIONÁRIA. 

CEDAE 2867 
EXPEDIENTE OUVIDORIA Nº MPRJ 2016.00102545. Nº DE 

ORIGEM: 528845, 096/2016. OFÍCIO Nº 0065/2016 - 1ª PJDC. 

CEDAE 2866 

INQUÉRITO CIVIL PJDC Nº 702/2015 - INSTAURADO PARA 

APURAR POSSÍVEL LESÃO A INTERESSE E/OU DIREITOS 

TRANSIDIVIDUAIS DE CONSUMIDORES COLETIVAMENTE 

CONSIDERADOS NO QUE CONCERNE À PRESTAÇÃO 

 INADEQUADA DE SERVIÇO PRESTADO PELA CEDAE NO 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA. O 

CEDAE 2865 

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO 

 SANITÁRIO NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO,  

NOTADAMENTE NA BACIA DE JACAREPAGUÁ. 

CEDAE 2864 

PROCEDIMENTOS DAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS Nº 

10/2010 E Nº 15/2010, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA 

TAXA DE REGULAÇÃO PELA COMPANHIA ESTADUAL DE 

ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE. 

31/03/2016 

CEG 2863 
AUTO DE INFRAÇÃO - PENALIDADE DE MULTA  

PROCESSO REGULATÓRIO E- 12/003/545/2013. 

CEG RIO 2862 
AUTO DE INFRAÇÃO - PENALIDADE DE MULTA  

PROCESSO REGULATÓRIO E- 12/003/481/2014. 

PROLAGOS 2861 
PLANO DE INVESTIMENTOS - AJUSTE CONTRATUAL 

PARA POSSIBILITAR CAPTAÇÃO DE RECURSOS. 

CEG RIO 2860 
ATUALIZAÇÃO DE TARIFA DE GLP, COM VIGÊNCIA  

A CONTAR DE 01/04/2016. 

CEG 2859 
ATUALIZAÇÃO DE TARIFA DE GLP, COM VIGÊNCIA  

A CONTAR DE 01/04/2016. 

CEG RIO 2858 
ATUALIZAÇÃO DE TARIFA DE GLP, COM VIGÊNCIA  

A CONTAR DE 01/03/2016. 

CEG 2857 
ATUALIZAÇÃO DE TARIFA DE GLP, COM VIGÊNCIA  

A CONTAR DE 01/03/2016. 

31/03/2016 

ÁGUAS DE  

JUTURNAÍBA E  

PROLAGOS 

2856 

OCORRÊNCIA DE FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA NA 

ÁREA DA CONCESSÃO, COM IMPACTO NA PRESTAÇÃO 

DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO. 

CEG 2855 

OBRIGATORIEDADE DO CALL CENTER DAS CONCES-

SIONÁRIAS DE RECEBER LIGAÇÕES SEM CUSTOS - 

ESTUDOS ACERCA DOS POSSÍVEIS IMPACTOS DA  

MATÉRIA NO EQUILÍBRIO DO CONTRATO DE  

CONCESSÃO. OCORRÊNCIA REGISTRADA NA  

OUVIDORIA DA AGENERSA N° 2015/004684. 

CEG 2854 
AUTO DE INFRAÇÃO - PENALIDADE DE MULTA 

 PROCESSO REGULATÓRIO Nº E- 12/003/312/2013. 

CEG 2853 
AUTO DE INFRAÇÃO - PENALIDADE DE MULTA  

PROCESSO REGULATÓRIO Nº E- 12/003/312/2013. 

CEG 2852 COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL. 

CEG 2851 OCORRÊNCIA Nº 872014. 

CEG E CEG RIO 2850 

CONDIÇÕES GERAIS E TARIFAS PARA AUTOPRODUTO-

RES, AUTO-IMPORTADORES E CONSUMIDORES LIVRES 

DE GÁS NATURAL. 

CEG 2849 OCORRÊNCIA Nº 2082014. 

CEG 2848 

OCORRÊNCIA REGISTRADA NA OUVIDORIA DA  

AGENERSA / PRAZO PARA ATENDIMENTO DE SOLICI-

TAÇÃO DE LIGAÇÃO DE GÁS. OCORRÊNCIA Nº 272014. 

CEG 2847 
AUTO DE INFRAÇÃO - PENALIDADE DE MULTA -  

PROCESSO REGULATÓRIO Nº E-12/003/489/2014. 

CEG 2846 

OCORRÊNCIAS REGISTRADAS NA OUVIDORIA DA 

AGENERSA OCORRÊNCIAS NOS 296 2015, 311 2015, 304 

2015, 325 2015, 272 2015. 

PROLAGOS 2845 

INVESTIMENTOS DA FASE III DO 2° TERMO ADITIVO 

AO CONTRATO DE CONCESSÃO - BACIA DO  

AEROPORTO. 

PROLAGOS 2844 

LEI FEDERAL N° 12.007, DE 29 DE JULHO DE 2009 -  

EMISSÃO E ENCAMINHAMENTO AO CONSUMIDOR DA 

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO ANUAL DE DÉBITÓS - 

EXERCÍCIO DE 2015. 

PROLAGOS 2843 

INVESTIMENTOS - EXPANSÃO DISTRIBUIÇÃO ÁGUA. 

PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE  

ABASTECIMENTO DE ÁGUA - BAIRRO VIVA MAR - 

TAMOIOS - MUNICÍPIO DE CABO FRIO/RJ. 

CEG 2842 

CUMPRIMENTO DA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE 

PESQUISA E DETECÇÃO SISTEMÁTICA DE 

VAZAMENTOS EM REDES È RAMAIS - ITEM 3.2 DA 

PARTE 1 DO ANEXO II AO CONTRATO DE CONCESSÃO. 

http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2875.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2874.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2873.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2872.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2872.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2871.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2871.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2871.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2871.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2870.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2870.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2869.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2869.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2869.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2869.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2868.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2867.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2867.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2866.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2866.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2866.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2866.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2866.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2866.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2865.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2865.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2865.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2864.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2864.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2864.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2864.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2863.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2863.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2862.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2862.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2861.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2861.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2860.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2860.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2859.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2859.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2858.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2858.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2857.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2857.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2856.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2856.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2856.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2855.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2855.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2855.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2855.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2855.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2855.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2854.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2854.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2853.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2853.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2852.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2851.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2850.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2850.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2850.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2849.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2848.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2848.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2848.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2847.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2847.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2846.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2846.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2846.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2845.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2845.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2845.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2844.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2844.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2844.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2844.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2843.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2843.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2843.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2843.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2842.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2842.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2842.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2842.pdf
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31/03/2016 

CEG 2841 

OCORRÊNCIA REGISTRADA NA OUVIDORIA DA AGE-

NERSA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 

LIGAÇÃO DE GÁS. OCORRÊNCIA Nº 802014. RECURSO. 

CEG 2840 OCORRÊNCIA Nº 545319. RECURSO. 

CEG 2839 OCORRÊNCIA 2015001810. 

ÁGUAS DE  

JUTURNAÍBA E 

PROLAGOS 

2838 

OF.SEA/SE Nº72/2015 - SOLICITAÇÃO DE COMPARECI-

MENTO DE REPRESENTANTE DA AGENERSA NA  

REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE BACIA  

HIDROGRAFIA LAGOS SÃO JOÃO. 

CEG 2837 

OCORRÊNCIAS REGISTRADAS NA OUVIDORIA DA 

AGENERSA COM MAIS DE 30 (TRINTA) DIAS SEM 

RESPOSTA. (PERÍODO ENTRE 01 E 29/02/2012).  

RECURSO. 

CEG 2836 OCORRÊNCIA Nº 4592015. 

25/02/2016 

CEG 2835 

OCORRÊNCIA REGISTRADA NA OUVIDORIA DA  

AGENERSA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

DE LIGAÇÃO DE GÁS. OCORRÊNCIA Nº 352014. 

CEG 2834 
AUTO DE INFRAÇÃO. PENALIDADE DE MULTA. 

 PROCESSO REGULATÓRIO Nº E12/003/311/2014. 

CEG E CEG RIO 2833 
NT-500-BRA - PLANO DE EMERGÊNCIA DO SISTEMA 

DE DISTRIBUIÇÃO. 

CEG 2832 
AUTO DE INFRAÇÃO. PENALIDADE DE MULTA.  

PROCESSO REGULATÓRIO Nº E12/003/180/2013. 

CEG 2831 
AUTO DE INFRAÇÃO. PENALIDADE DE MULTA.  

PROCESSO REGULATÓRIO Nº E12/003/180/2013. 

CEG 2830 
AUTO DE INFRAÇÃO. PENALIDADE DE MULTA.  

PROCESSO REGULATÓRIO Nº E-12/020.700/2012. 

CEG 2829 OCORRÊNCIA Nº 530626 - DEMORA NA RELIGAÇÃO DE GÁS. 

CEG 2828 
AUTO DE INFRAÇÃO. PENALIDADE DE MULTA. 

 PROCESSO Nº E-12/020.211/2011. 

CEG 2827 
AUTO DE INFRAÇÃO. PENALIDADE DE MULTA.  

PROCESSO REGULATÓRIO Nº E-12/003.179/2013. 

CEG 2826 
AUTO DE INFRAÇÃO. PENALIDADE DE MULTA.  

PROCESSO REGULATÓRIO Nº E-12/003.179/2013. 

CEG 2825 
AUTO DE INFRAÇÃO. PENALIDADE DE MULTA.  

PROCESSO REGULATÓRIO Nº E-12/003/179/2013. 

CEG 2824 
AUTO DE INFRAÇÃO. PENALIDADE DE MULTA.  

PROCESSO REGULATÓRIO Nº E-12/003.179/2013. 

25/02/2016 

CEG 2823 

METAS E MELHORIAS - TELEMETRIA E  

TELECOMANDO DE VÁLVULAS DE LINHAS TRONCO 

DE GÁS NATURAL. 

CEG 2822 
VPPB - DE 2015/073 - ENQUADRAMENTO NA TARIFA 

PETROQUÍMICA. 

CEG 2821 

OCORRÊNCIA REGISTRADA NA OUVIDORIA DA  

AGENERSA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

DE LIGAÇÃO DE GÁS. OCORRÊNCIA Nº 682014. 

CEG 2820 
AUTO DE INFRAÇÃO. PENALIDADE DE MULTA.  

PROCESSO REGULATÓRIO Nº E- 12/003/577/2013. 

CEG 2819 OCORRÊNCIA Nº 504 2015. 

CEG 2818 OCORRÊNCIA Nº 540605. 
CEG 2817 COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL. 

CEDAE 2816 

PROCESSO ESPECÍFICO PARA A CEDAE, PARA TRATA-

MENTO DA LEI 6560, DE 16/10/2013, REFERENTE OS 

CRITÉRIOS E PARÂMETROS DEFINIDOS DAS LARGU-

RAS DAS FAIXAS "NON AEDIFICANTI" - CEDAE 

CEG 2815 OCORRÊNCIA Nº 113.2014. 

PROLAGOS 2814 

INVESTIMENTOS - EXPANSÃO DISTRIBUIÇÃO ÁGUA - 

PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTE-

CIMENTO DE ÁGUA - BAIRRO UNAMAR - SETOR I 

TAMOIOS 2º DISTRITO - MUNICÍPIO DE CABO FRIO - RJ. 

PROLAGOS 2813 
PLANO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA DE  

EDUCAÇÃO AMBIENTAL. 

PROLAGOS 2812 OCORRÊNCIA Nº 242014. 

PROLAGOS 2811 REVISÃO TARIFÁRIA ANUAL - DEZEMBRO DE 2013. 

28/01/2016 

CEG 2810 ENVIO DA OCORRÊNCIA 519468. 

CEG E CEG RIO 2809 

IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE PESQUISA E  

DETECÇÃO SISTEMÁTICA DE VAZAMENTOS EM  

REDES E RAMAIS. 

CEG 2808 

RELATÓRIO DAS PERDAS FÍSICAS E NÃO FÍSICAS, 

INCLUINDO O ZONEAMENTO COMPLETO DA  

ÁREA DE CONCESSÃO DA CEG. 

CEG RIO 2807 

RELATÓRIO DAS PERDAS FÍSICAS E NÃO FÍSICAS, 

INCLUINDO O ZONEAMENTO COMPLETO DA ÁREA DE 

CONCESSÃO DA CEG RIO. 

CEG 2806 
AUTO DE INFRAÇÃO - PENALIDADE DE MULTA  

PROCESSO REGULATÓRIO E-12/003/683/2013. 

CEG 2805 OCORRÊNCIA Nº 2015002009. 

CEG RIO 2804 
ATUALIZAÇÃO DE TARIFAS DE GÁS NATURAL E GLP, 

COM VIGÊNCIA A CONTAR DE 01/FEV/2016. 

http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2841.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2841.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2841.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2840.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2839.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2838.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2838.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2838.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2838.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2837.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2837.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2837.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2837.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2836.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2835.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2835.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2835.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2834.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2834.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2833.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2833.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2832.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2832.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2831.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2831.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2830.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2830.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2829.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2828.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2828.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2827.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2827.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2826.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2826.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2825.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2825.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2824.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2824.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2823.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2823.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2823.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2822.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2822.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2821.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2821.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2821.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2820.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2820.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2819.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2818.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2817.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2816.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2816.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2816.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2816.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2815.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2814.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2814.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2814.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2814.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2813.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2813.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2812.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2811.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2810.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2809.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2809.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2809.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO2808.pdf
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 A Agenersa emite instruções normativas para aperfeiçoar a regulação 

pertinente a sua área de atuação. O ato contribui para definir, aprimorar e      

regulamentar os procedimentos a serem adotados nas obrigações legais e   

contratuais da concessionárias reguladas. As instruções normativas também 

são criadas para auxiliar atos do CODIR no desempenho das atribuições da 

Agenersa e assegurar a unidade de ação no organismo administrativo. Para ter 

validade, as instruções devem ser publicadas no Diário Oficial do Estado.  

 Em 2016 foram emitidas 10 instruções normativas, a saber: 

INSTRUÇÕES NORMATIVAS AGENERSA CODIR Nº 57 e Nº 58, 

DE 26 DE JANEIRO DE 2016, QUE APROVAM, RESPECTIVA-

MENTE, O MANUAL DE PROCEDIMENTO DA OUVIDORIA DA 

AGENERSA NAS RELAÇÕES COM OS USUÁRIOS A E OUVIDORIA 

DA COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE 

- E APROVA O MANUAL DE PROCEDIMENTO SOBRE O     

SERVIÇO DE ATENDIMENTO - SAC/CALL CENTER REFERENTE 

À CEDAE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  

Publicadas no Diário Oficial do Estado em 15 de junho de 2016, estas 

instruções normativas aprovam os manuais que regulamentam os procedi-

mentos do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC/Call Center) e     

Ouvidorias da Cedae e da Agenersa na relação com os usuários da 

Companhia.  

28/01/2016 

CEG 2803 
ATUALIZAÇÃO DE TARIFAS DE GÁS NATURAL E GLP, 

COM VIGÊNCIA A CONTAR DE 01/FEV/2016. 

CEG 2802 
AUTO DE INFRAÇÃO. PENALIDADE DE MULTA.  

PROCESSO REGULATÓRIO E-12/003/390/2014. 

CEG 2801 
AUTO DE INFRAÇÃO. PENALIDADE DE MULTA.  

PROCESSO REGULATÓRIO E-12/003/442/2014. 

CEG 2800 
AUTO DE INFRAÇÃO. PENALIDADE DE MULTA.  

PROCESSO REGULATÓRIO E-12/020.700/2012. 

CEG 2799 
AUTO DE INFRAÇÃO. PENALIDADE DE MULTA.  

PROCESSO REGULATÓRIO E-12/020.700/2012. 

CEG 2798 
AUTO DE INFRAÇÃO. PENALIDADE DE MULTA.  

PROCESSO REGULATÓRIO E-12/020.700/2012. 

CEG 2797 
OCORRÊNCIA REGISTRADA NA OUVIDORIA DA  

AGENERSA. OCORRÊNCIA 2015/003670. 

CEG 2796 

OCORRÊNCIA REGISTRADA NA OUVIDORIA DA  

AGENERSA/REMANEJAMENTO DE RAMAL/COBRANÇA 

INDEVIDA. OCORRÊNCIA 530374. 
CEG 2795 OCORRÊNCIA Nº 545658. 

CEG 2794 
AUTO DE INFRAÇÃO. PENALIDADE DE MULTA.  

PROCESSO REGULATÓRIO E12/003/656/2013. 

CEG 2793 
AUTO DE INFRAÇÃO. PENALIDADE DE MULTA.  

PROCESSO REGULATÓRIO E12/003/482/2014. 

CEG 2792 
OCORRÊNCIAS REGISTRADAS NA OUVIDORIA COM MAIS 

DE 30 DIAS - PERÍODO DE 01 A 31/07/2012. 
CEG 2791 OCORRÊNCIA Nº 541513. 

CEG 2790 
AUTO DE INFRAÇÃO. PENALIDADE DE MULTA.  

PROCESSO REGULATÓRIO E-12/003.632/2014. 
CEG 2789 OCORRÊNCIA Nº 541083. 
CEG 2788 OCORRÊNCIA Nº 477 2015. 
CEG 2787 OCORRÊNCIA Nº 539996. 

CEG 2786 
"REPORTAGEM - O GLOBO ON-LINE, EDITORA ECONOMIA, 

DE 24/09/2014". 
CEG 2785 OCORRÊNCIA Nº 546378. 
CEG 2784 OCORRÊNCIA Nº 458/2015. 

ÁGUAS DE 

JUTURNAÍBA 
2783 

PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - PROJETO DE 

REDE COLETORA DE ESGOTO NO BAIRRO NOSSA  

SENHORA DA LAPA - MUNICÍPIO DE SILVA JARDIM. 
ÁGUAS DE 

JUTURNAÍBA 
2782 

REAJUSTE TARIFÁRIO - COM VIGÊNCIA A CONTAR DE 

01/01/2016. 

PROLAGOS 2781 
OCORRÊNCIA REGISTRADA NA OUVIDORIA DA 

 AGENERSA. OCORRÊNCIA Nº 2015/003359. 
PROLAGOS 2780 COBRANÇA DE TARIFA POSTAL. 

PROLAGOS 2779 

OCORRÊNCIAS REGISTRADAS NA OUVIDORIA DA  

AGENERSA, SOBRE PROBLEMAS NO ABASTECIMENTO DE 

ÁGUA NA REGIÃO DOS LAGOS, NO MUNICÍPIO DE SÃO 

PEDRO DA ALDEIA. 

PROLAGOS 2778 
REAJUSTE TARIFÁRIO COM VIGÊNCIA A CONTAR DE  

01/JAN/2016. 
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 Os manuais de procedimentos estabelecem normas e prazos para o 

atendimento aos clientes tanto por parte da Cedae quanto pela Agenersa; 

eles também determinam direitos e deveres dos consumidores para regis-

trar uma ocorrência relacionada aos serviços de água e esgoto nos 64 mu-

nicípios onde a Companhia atua.  

 As instruções normativas entraram em vigor no dia 15 de julho de 

2016, permitindo à Ouvidoria da Agenersa registrar ocorrências dos clien-

tes da Cedae, bem como tratar dos assuntos da Ouvidoria e do SAC/Call 

Center em processos regulatórios específicos. Mas, antes de procurar o 

órgão regulador, o consumidor deve seguir o que determinam os manuais 

de procedimentos em anexo às instruções normativas nº 57 e nº 58.  

 O Manual de Procedimentos sobre o Serviço de Atendimento 

(SAC/Call Center) dá aos consumidores, dentre outros, o direito de reali-

zar ligações gratuitas - de telefones fixos da área de concessão - para a 

Cedae para solicitar informações, tirar dúvidas, dar sugestão, fazer elogi-

os, reclamação, denúncia, solicitação e suspensão ou cancelamento de 

serviços.  

 De acordo com o manual, além de funcionar sem interrupção,   

todos os dias da semana, o telefone 0800 28 21 195 tem que fornecer no 

primeiro menu eletrônico a opção de contato com o atendente para recla-

mação e cancelamento de serviços, cujo tempo máximo de espera é de 03 

(três) minutos. Caso o atendente não consiga resolver uma demanda, o 

usuário tem o direito de ter sua ligação transferida imediatamente para o 

setor competente, que terá até 60 segundos para atender o chamado em 

definitivo. 

 Após o registro de uma ocorrência, todos os usuários podem acom-

panhar o andamento de suas demandas por meio do protocolo que lhes 

será informado no início do atendimento.  

 O manual obriga a Cedae a manter a gravação das chamadas efetu-

adas para o SAC/Call Center, pelo prazo mínimo de 90 dias, período pelo 

qual o usuário poderá requerer acesso ao seu conteúdo. Já o registro    

eletrônico do atendimento será mantido à disposição do usuário e do   

órgão ou entidade fiscalizadora por um período mínimo de dois anos após 

a solução da demanda. O usuário terá direito de acesso ao conteúdo do 

histórico de suas demandas, que lhe será enviado, quando solicitado, no prazo 

máximo de 72 horas úteis, por correspondência ou por meio eletrônico.   

 Para os consumidores que fizerem o pedido de cancelamento de 

serviços da Cedae, o SAC/Call Center deve processar imediatamente a 

demanda, cujo efeito da solicitação será instantâneo, ainda que o seu   

processamento técnico necessite de prazo, e independe de seu adimple-

mento contratual.  

 Segundo o manual, o SAC/Call Center deve ainda garantir o acesso 

a pessoas com deficiência auditiva ou de fala, podendo a Cedae atribuir 

número telefônico específico para este fim. 

 Manual da Ouvidoria da Cedae   

 De acordo com o Manual de Procedimentos da Ouvidoria da    

Agenersa nas Relações com os Usuários e Ouvidoria da Cedae, para pro-

blemas com os serviços de água ou esgoto nas áreas em que a Companhia 
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atua, primeiro o usuário deve entrar em contato com o SAC/Call Center, 

através de ligação gratuita por meio do telefone 0800 28 21 195, ou ir a 

uma Agência de Atendimento da Cedae. Se a solução apresentada não for 

satisfatória, o consumidor deve procurar a Ouvidoria da Cedae pelo tele-

fone 0800 031 6032 ou dirigir-se pessoalmente ao atendimento do setor na 

sua sede - Av. Presidente Vargas, nº 2655, térreo, Cidade Nova, Centro do 

Rio. Para receber atendimento da Ouvidoria da Cedae, o cliente deve  

apresentar o número de protocolo disponibilizado pelo Call Center ou 

suas Agências de Atendimento.  

 Ainda segundo o manual, a identificação do usuário não é obriga-

tória para fazer uma reclamação, mas é importante que as pessoas infor-

mem seus dados “na medida em que contribui qualitativamente em prol da 

adequada instrução das manifestações. O anonimato será garantido  

quando solicitado, nos termos da lei. Quando a identidade do usuário for 

essencial à tomada de providências, tal situação deverá ser por ele autori-

zada. Havendo recusa, caberá o arquivamento do expediente”.  

 Prazos para o envio de respostas pela Ouvidoria da Cedae 

 Em função da característica e complexidade de cada solicitação, a 

Agenersa adota, como classificação de prazos, o critério de prioridades.   

 Segundo o manual, a Ouvidoria da Cedae deverá enviar respostas 

aos usuários de acordo com a prioridade do assunto tratado: alta (cinco 

dias úteis), média (dez dias úteis) e baixa (até 15 dias úteis). Além disso, a 

ouvidoria deve dar ciência ao cliente da solução alcançada, seja através de 

email, SMS ou telefone. São consideradas solicitações de prioridade alta, 

dentre outras, segunda via de conta, consulta de débitos, consumo, conta 

em duplicidade, credenciamento de carro-pipa, débito automático, nada 

consta, religação e reparcelamento. Dentre as solicitações de prioridade 

média destacam-se violação de corte ou manipulação de hidrômetro, alte-

rações de nomes, nomes de logradouro e número de economias, abasteci-

mento precário e revisão de contas. Já as solicitações de prioridade baixa 

incluem desvio de conduta de funcionário da Cedae ou de prestador de 

serviço, análise de água, ligações irregulares de água e esgoto, furto de 

hidrômetro, instalação de hidrante, restituição de valores e inclusão na 

tarifa social.  

 Somente quando a Cedae não resolver o problema ou não atender 

satisfatoriamente à solicitação do cliente através do SAC ou Ouvidoria, 

pode-se recorrer à Ouvidoria da Agenersa.  

 O descumprimento de qualquer dispositivo das instruções         

normativas nº 57 e nº 58, bem como dos decretos nº 38.618/2005 e          

nº 45.344/2015, gerará abertura de processo regulatório específico.  

INSTRUÇÃO NORMATIVA AGENERSA CODIR Nº 59, DE 08 DE 

MARÇO DE 2016, QUE DISPÕE SOBRE A APLICABILIDADE 

DOS PROCEDIMENTOS INSTITUÍDOS NA AGENERSA, PARA A 

REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA      

COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE.  

O CODIR modificou a redação do Art. 2º da Instrução Normativa Agenersa 

nº 52, de 26 de agosto de 2015, que dispõe sobre a aplicabilidade dos proce-

dimentos das instruções normativas nº 10, de 12 de agosto de 2010, e nº 15,  
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de 21 de dezembro de 2010, referentes ao recolhimento da Taxa de Regulação 

em vigor à Cedae. O CODIR resolveu aplicar os procedimentos das    

instruções normativas nºs 9, de 4 de maio de 2010; 10, de 12 de agosto de 

2010; 11, de 31 de agosto de 2010; 13, de 14 de dezembro de 2010; 15, de 

21 de dezembro de 2010; 20, de 4 de outubro de 2011; 23, de 05 de janeiro de 

2012; 27, de 19 abril de 2012; 31, de 06 de novembro de 2012; 51, de 06 

de agosto de 2015, e da Resolução Agenersa nº 4, de 13 de setembro de 

2011, à Cedae. 

INSTRUÇÃO NORMATIVA AGENERSA CODIR Nº 60, DE 08 DE 

MARÇO DE 2016, QUE DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE 

DA COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTOS - CEDAE - 

EM INFORMAR À AGENERSA SOBRE AUTUAÇÃO DE        

INFRAÇÃO DE ÓRGÃO MUNICIPAL, ESTADUAL OU FEDERAL    

QUANTO A DESCUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL 

OU DE SAÚDE PÚBLICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  

Publicada no Diário Oficial do Estado em 15 de junho de 2016, esta ins-

trução normativa resolve que a Cedae deve informar à Agenersa, no prazo 

de 05 (cinco) dias úteis a contar da data do recebimento, sobre qualquer 

notificação/autuação de infração de Órgão Municipal, Estadual ou Federal 

quanto ao descumprimento da legislação ambiental ou de saúde pública. 

No informe, a Companhia deve apresentar qualquer notificação/autuação 

de infração de Órgão Municipal, Estadual ou Federal quanto ao descum-

primento da legislação ambiental ou de saúde pública. No informe, a 

Companhia deve apresentar o teor da notificação/autuação, bem como as 

providências adotadas, os prazos para cumprimento e outras informações 

que julgar pertinentes até o pronunciamento final do órgão fiscalizador. 

INSTRUÇÃO NORMATIVA AGENERSA CODIR Nº 61, DE 31 DE 

MARÇO DE 2016. DÁ NOVA REDAÇÃO AO ART. 3º DA INSTRUÇÃO 

NORMATIVA AGENERSA Nº 42, DE 16 DE ABRIL DE 2014.  

O CODIR reformulou a redação do Art. 3º da Instrução Normativa       

AGENERSA/CODIR nº 42/2014, que dispõe sobre os procedimentos a 

serem adotados pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC), por 

telefone, das Concessionárias Ceg Gas Natural Fenosa e Ceg Rio Gas 

Natural Fenosa, com vistas à observância dos direitos básicos do consumi-

dor. Esta instrução elaborou uma série de normas a serem realizadas pelo 

SAC das concessionárias. Com a mudança, o art. 3º passou a vigorar com 

a seguinte redação: “As ligações para o SAC serão gratuitas quando oriun-

das de telefones fixos dentro da respectiva área de concessão e o atendi-

mento das solicitações e demandas não deverão resultar em qualquer ônus 

para o consumidor. §1º - A gratuidade de que trata o caput inclui, no    

âmbito da Concessionária Ceg, as ligações oriundas de telefones móveis". 

INSTRUÇÃO NORMATIVA AGENERSA CODIR Nº 62, DE 28 DE 

JUNHO DE 2016. DÁ NOVA REDAÇÃO AO ART. 3º DA INSTRU-

ÇÃO NORMATIVA AGENERSA Nº 42, DE 16 DE ABRIL DE 2014,    

ALTERADA PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA AGENERSA     

CODIR Nº 61/2016.  



58 Agenersa | Relatório de Atividades 2016                                                                                                                                                                                                              

Publicada no Diário Oficial de 06 de julho de 2016, o CODIR reformulou 

a redação do Art. 3º da Instrução Normativa Agenersa CODIR nº  42-

/2014, que dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pelo Serviço de 

Atendimento ao Consumidor (SAC), por telefone, das Concessionárias 

Ceg Gas Natural Fenosa e Ceg Rio Gas Natural Fenosa, com vistas à  

observância dos direitos básicos do consumidor, alterada pela Instrução    

Normativa CODIR nº 61/2016, que passou a vigorar com a  seguinte redação: 

“As ligações para o SAC serão gratuitas quando oriundas de telefones fixos 

dentro da respectiva área de concessão e o atendimento das solicitações e  

demandas não deverão resultar em qualquer ônus para o consumidor. §1º - A 

gratuidade de que trata o caput inclui, no âmbito das Concessionárias Ceg e 

Ceg Rio, as ligações oriundas de telefones móveis". 

INSTRUÇÃO NORMATIVA AGENERSA CODIR Nº 63, DE 22 DE-

JULHO DE 2016. DISPÕE SOBRE OS PROCEDIMENTOS A SEREM 

ADOTADOS PELA AGENERSA, PARA ACOMPANHAMENTO DO 

PROGRAMA DE PESQUISA E DETECÇÃO SISTEMÁTICA DE 

VAZAMENTOS EM REDES E RAMAIS DA CEG E CEG RIO.  

Para a emissão desta normativa, o CODIR levou em consideração a com-

petência da Agenersa e o dever das Concessionárias Ceg e Ceg Rio prestarem 

o serviço adequado, inclusive quanto ao requisito segurança, previsto no art. 6º 

da Lei Federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, que dispõe sobre o regime 

de concessão e permissão da prestação de serviços públicos. A Instrução Normativa 

(IN) nº 63 apresenta competências das concessionárias e da Câmara Técnica de     

Energia (CAENE) da Agenersa no Programa de Pesquisa e Detecção Siste-

mática de Vazamentos em Redes e Ramais da Ceg e Ceg Rio. A IN deter-

mina que a cada três meses as concessionárias devem encaminhar as   

planilhas preenchidas conforme orientação da CAENE, que fará o acom-

panhamento das informações e emitir parecer semestralmente, em um 

prazo de 30 dias a contar do recebimento das informações das concessio-

nárias, cuja análise deverá ser anexada aos autos de processo anual especí-

fico por empresa e remetido ao CODIR. 

INSTRUÇÃO NORMATIVA AGENERSA CODIR Nº 64, DE 3 DE 

AGOSTO DE 2016. DISPÕE SOBRE AS CONDICIONANTES 

PARA REGULAÇAO DOS ATERROS SANITÁRIOS NO ESTADO 

DO RIO DE JANEIRO.  

O CODIR estabeleceu os critérios e procedimentos a serem adotados na 

fiscalização e regulação da prestação dos serviços de operação de aterros 

sanitários regionais, cuja competência para a sua gestão no Estado do Rio 

é de responsabilidade dos Consórcios Públicos para Gestão de Resíduos 

Sólidos. Por meio da Instrução Normativa (IN) CODIR nº 64, publicada 

no Diário Oficial do dia 11 de agosto, a Agenersa regulamentou os 

serviços para operação dos consórcios já formalizados pelo Governo do 

Estado: Baixada Fluminense e Regiões Centro Sul, Sul Fluminense, Vale 

do Café, Noroeste, Serrana 1 e 2 e dos Lagos. 

 De acordo com a IN, à medida que entrarem em operação as      

centrais de aterros sanitários, os Consórcios para Gestão de Resíduos terão  
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que apresentar um Plano de Operação em um prazo de 180 dias - a partir 

da data da formalização de convênio das atividades de regulação com a 

Agenersa -, a fim de que seja aprovado pelo CODIR. Depois desse período, 

os consórcios estarão passíveis de aplicação de penalidades, cujos parâ-

metros serão definidos em comum acordo entre os poderes concedentes 

(Estado e prefeituras), o prestador dos serviços e a Agenersa.    

Para o desempenho das atividades contratadas pelo prestador de 

serviços do aterro e estações de transferência, o Plano de Operação deve 

seguir as condicionantes normatizadas pela Agenersa, dentre as quais  

devem apresentar informações institucionais, econômico-financeiros,  

jurídico-legais e técnico operacionais, sempre detalhando as metodologias 

a serem empregadas para o desempenho dessas condicionantes.  

Na IN nº 64 também apresenta os procedimentos para preenchi-

mento de formulários referentes às ações de fiscalização e aplicação de 

penalidades que porventura sejam empregados pelos fiscais da Agenersa, 

bem os modelos do Termo de Notificação, Relatório de Fiscalização e 

Auto de Infração a serem aplicados. Até a apresentação do Plano de    

Operação do Aterro, a Agenersa não aplicará sanções de multas pecuniá-

rias relativas a não conformidades em função do projeto de operação, mas 

poderá advertir e estabelecer prazos para o enquadramento nas respectivas      

conformidades.    

A fiscalização ambiental será de responsabilidade dos órgãos 

ambientais competentes das esferas municipal, estadual e federal. 

INSTRUÇÃO NORMATIVA AGENERSA CODIR Nº 65 DE 25 DE 

AGOSTO DE 2016. ALTERA DISPOSITIVO DA INSTRUÇÃO 

NORMATIVA CODIR N° 009/2010, DE 04 DE MAIO DE 2010, QUE 

“DISPÕE  SOBRE OS ENUNCIADOS DA AGENERSA".  

Publicada no diário oficial de 02 de setembro de 2016, esta instrução   

normativa modificou a redação do Enunciado nº 6 da Instrução Normativa 

CODIR n° 009/2010, de 04 de maio de 2010, cujo conteúdo ficou: “O  

Relatório, Voto e a Deliberação (s) são partes integrantes da 1ª via do auto 

de Infração e compõem a instrução do Processo Administrativo Punitivo”. 

INSTRUÇÃO NORMATIVA AGENERSA CODIR Nº 66, DE 14 DE   

SETEMBRO DE 2016. DISPÕE SOBRE OS PROCEDIMENTOS A 

SEREM ADOTADOS PELA AGENERSA NAS AÇÕES DE FISCA-

LIZAÇÃO E APLICAÇÃO DE PENALIDADE À COMPANHIA 

ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE.  

O CODIR regulamentou as penalidades a serem aplicadas às infrações 

cometidas pela Companhia Estadual de Águas e Esgotos (Cedae). Os  

trâmites que normatizam as sanções entraram e vigor no dia 28 de        

outubro. A Instrução Normativa (IN) nº 66 também regulamenta os proce-

dimentos a serem adotados nas ações de fiscalização dos serviços públicos 

de abastecimento de água e esgotamento sanitário nos 64 municípios onde 

a Cedae atua. 

 De acordo com a IN nº 66, a infração às leis, aos regulamentos 

ou às demais normas aplicáveis aos serviços de saneamento básico na 
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sua área de atuação, bem assim a inobservância dos deveres decorren-

tes do Decreto Estadual nº 45.344/2015, sujeitará a Cedae às penali-

dades de  advertência e/ou multa, cuja aplicação se dará mediante 

decisão fundamentada pelo CODIR, julgada em processos regulatórios.  

No caso de multa pecuniária aplicada pelo CODIR, o percen-

tual vai variar de 0,01% (um centésimo por cento) até 0,10% (um  

décimo por cento) sobre o valor do faturamento da Cedae nos últimos 

12 meses anteriores à ocorrência da infração. Atualmente, o valor da 

multa máxima equivale a cerca de R$ 4,5 milhões. Os valores das 

multas, vencidas e não pagas, serão atualizados pela incidência da 

taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC), a partir 

do vencimento da obrigação até seu efetivo recolhimento, sendo   

considerada praticada a infração no dia do efetivo ilícito ou, quando 

impossível a exata apuração dessa data, o dia em que a Agenersa   

obtiver ciência da infração. 

Além do prazo de 15 dias para recorrer da decisão do       

CODIR, a Cedae terá 30 dias - a contar da data da publicação da deli-

beração - para pagar o valor equivalente à multa pecuniária; após este 

prazo, o processo regulatório instaurado na Agenersa estará sujeito 

aos desdobramentos decorrentes de ação judicial.  

De acordo com a IN nº 66, são passíveis de penalidades - 

advertência ou multa -, dentre outros, não prestar contas à Agenersa 

da gestão dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sani-

tário; deixar de informar aos usuários as condições e a localização da 

rede atual de abastecimento de água e esgotamento sanitário, bem 

como dos seus planos e cronogramas de expansão, de modo a infor-

mar e atrair novos clientes para as áreas com serviço de abastecimen-

to de água e esgotamento sanitário; deixar de dispor os meios indis-

pensáveis, gratuitos e eficazes, para as comunicações das falhas ou 

irregularidades na prestação dos serviços, de eventuais atos ilícitos 

praticados por seus empregados, agentes ou prepostos bem como para 

recebimento de denúncias de vazamento de água e tratamento irregu-

lar de esgoto, ou de quaisquer outros fatos suscetíveis de acarretar 

risco e reclamações e/ou deixar de divulgar amplamente ao   público a 

existência desse serviço, e/ou deixar de manter banco de dados con-

tendo o registro das denúncias e reclamações à disposição do Estado e 

da Agenersa; deixar de atender pedidos de fornecimento a usuários, 

desde que satisfeitas as condições de rentabilidade e viabilidade    

técnica; impedir o livre acesso da fiscalização; condicionar a ligação 

ou religação da unidade de consumidor do serviço de abastecimento 

de água e esgotamento sanitário ao pagamento de valores não previs-

tos no contrato de adesão ou a débitos não imputáveis ao usuário; 

restringir ou interromper a prestação dos serviços nos casos de força 

maior sem a comunicação, às partes afetadas, do evento ocorrido, em 

tempo e por meio hábil; alienar ou onerar direitos creditórios contra 

os usuários de forma a comprometer a operação e a continuidade da 
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prestação dos serviços; cobrar dos usuários tarifas não previstas na 

legislação ou praticar tarifas em valores superiores aos autorizados 

pela Agenersa; deixar de observar deixar de observar as normas legais 

e regulamentares sobre a preservação do meio ambiente no exercício 

da sua atividade.  

A aplicação da penalidade de advertência ou o pagamento da 

multa não exime a Cedae da obrigação de sanar a falha ou a irregula-

ridade que lhe deu origem. 

 A Instrução Normativa nº 66 também aprova os procedimentos 

a serem adotados nas ações de fiscalização de técnicos da Agenersa à 

área de atuação da Cedae. A normatização tem por objetivo conhecer 

as condições, os instrumentos e os procedimentos utilizados pela 

Companhia e zelar para que os serviços públicos de abastecimento de 

água e esgotamento sanitário sejam operados de forma adequada,  

respeitando as exigências legais aplicáveis.  

 A ação de fiscalização será permanente, aplicando-se técnicas e 

procedimentos à base de amostragem, salvo em se tratando de denún-

cias e reclamações e poderá ser emergencial, programada e a distân-

cia. Os técnicos da Agenersa poderão reiterar suas solicitações quan-

do as considere não atendidas ou atendidas de forma insatisfatória, 

fixar ou prorrogar prazos para o atendimento de suas solicitações.  

 De acordo com a regulamentação, a conclusão dos trabalhos se 

dará mediante a apresentação de um relatório, que deverá ser entregue 

à Gerência da Câmara de Saneamento (CASAN) ou da Câmara de 

Política Econômica e Tarifária (CAPET), de acordo com o assunto, 

no prazo máximo de 03 (três) dias, contados do término da ação de 

fiscalização. Na hipótese de haver irregularidades, será lavrado o  

Termo de Notificação e a posterior instauração de processo regulató-

rio. São estes documentos técnicos que poderão fundamentar as deci-

sões do CODIR no julgamento da penalidade a ser aplicada.  

 De acordo com a regulamentação, a conclusão dos trabalhos se 

dará mediante a apresentação de um relatório, que deverá ser entregue 

à Gerência da CASAN ou da CAPET, de acordo com o assunto, no 

prazo máximo de 03 (três) dias, contados do término da ação de fisca-

lização. Na hipótese de haver irregularidades, será lavrado o Termo 

de Notificação e a posterior instauração de processo regulatório. São  

estes documentos técnicos que poderão fundamentar as decisões do 

CODIR no julgamento da penalidade a ser aplicada. 
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 Atualmente a Agenersa é responsável pela regulação dos contratos de 

concessão dos serviços públicos de distribuição de gás canalizado no Estado 

do Rio, operados pelas Concessionárias Ceg Gas Natural Fenosa (Ceg) e Ceg 

Rio Gas Natural Fenosa (Ceg Rio), e abastecimento de água e coleta e trata-

mento de esgoto na Região dos Lagos, cujos serviços pertencem às Conces-

sionárias Águas de Juturnaíba e Prolagos, e nos municípios onde a Companhi-

a Estadual de Águas e Esgotos (Cedae) atua. A Agenersa também regula e 

normatiza os serviços de operação de aterros sanitários no Estado do Rio, 

cujas atividades estão sendo elaboradas para serem exercidas por meio de 

Consórcios Públicos de Gestão de Resíduos. 

 As ações de fiscalização, emissão de notas e pareceres técnicos nas 

atividades regulatórias da Agenersa são de responsabilidade das quatro Câmaras 

Técnicas que compõem a estrutura permanente da Agência Reguladora     

Fluminense. Estes grupos são formados por profissionais especialistas que 

realizam estudos técnicos detalhados que podem fundamentar decisões do 

Conselho Diretor (CODIR).   

 

A Câmara Técnica de Energia (CAENE) é responsável por   

acompanhar, supervisionar e fiscalizar o cumprimento das metas   

formalmente estabelecidas do serviço de distribuição de gás natural 

canalizado realizado pelas Concessionárias Ceg Gas Natural Fenosa e 

Ceg Rio Gas Natural Fenosa.  

 A CAENE possui equipe própria, formada por dois engenhei-

ros, um arquiteto e um técnico em mecânica, que faz acompanhamento 

sistemático das obras executadas pelas concessionárias, elencando as de 

maior porte em andamento para realização de vistorias, aferindo o cumpri-

mento das metas formalmente estabelecidas. Ações emergenciais que  

tenham envolvimento das concessionárias de gás canalizado também são 

sujeitas à vistoria dos técnicos da CAENE.  

 O setor realiza atividades burocráticas, instrução de processos, 

emissão de pareceres e elabora normas técnicas e padrões necessários à 

fiscalização dos serviços públicos regulados pela Agenersa, gerando   

documentos técnicos que contribuem para embasar as decisões do CODIR. 

 Em 2016, a CAENE registrou a entrada de 470 processos para  

instrução, quase 23% a menos que no ano anterior. Para os diversos    

órgãos da Agenersa, houve redução de cerca de 16% de processos instruí-

dos e remetidos em relação a 2015.   

 Das 262 deliberações emitidas pelo CODIR em 2016, quase 70% 

delas estão relacionadas às concessionárias de gás, ou seja, passaram pela 

instrução da CAENE. Foram 135 pertencentes à Concessionária Ceg e 16, 

à Ceg Rio.  

Os dados comparativos referentes às atividades desenvolvidas 

pela CAENE a partir de 2011 podem ser observados na tabela que segue.  
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 A Câmara Técnica de Saneamento (CASAN) é responsável por 

acompanhar, supervisionar e fiscalizar os serviços de distribuição de água, 

coleta e tratamento de esgoto concedidos às Concessionárias Prolagos,  

Águas de Juturnaíba e Companhia Estadual de Águas e Esgotos (Cedae). 

Juntas, essas empresas operam os serviços de saneamento básico de 72 

municípios, atendendo a uma população de aproximadamente 14 milhões 

de pessoas no Estado do Rio.  

Dentro da estrutura há a divisão CEDAE, que atua, preferencial-

mente, na fiscalização técnica das atividades da Companhia Estadual de 

Águas e Esgotos. A CASAN/CEDAE é formada por uma equipe de 

três engenheiros e um administrador que faz o acompanhamento do 

abastecimento de água e esgotamento sanitário para controle e verificação 

da documentação que é encaminhada à Agenersa pelas Concessionárias   

Águas de Juturnaíba, Prolagos e Cedae no cumprimento às obrigações 

contidas na legislação, no Contrato de Concessão e no Manual de Procedi-

mentos, destacando-se: Relatório Anual de Qualidade de Água; Cadastro 

de Redes; Plano de Manutenção, Melhorias e Expansão dos Serviços 

(PMMES); relação de usuários; Programa de Controle de Perdas; Plano de 

Monitoramento de Pressão; Relatório de Impactos Ambientais; relatórios 

gerenciais; Relatório sobre Níveis de Serviço; registro de geradores de 

efluentes industriais que retornam às redes de esgoto; Relatório de       

Análises de Água e Esgoto; quitação de débito; Planos de Contingências, de 

Prevenção de Emergência, de Combate a Fraude; e Programa de Atividades 

do Plano de Educação Ambiental.  

 A CASAN também realiza atividades burocráticas, instrução de 

processos, emissão de pareceres e elaboração de normas técnicas e      

padrões necessários à fiscalização dos serviços públicos regulados pela 

Agenersa, gerando documentos técnicos que podem fundamentar futura 

decisão do CODIR. 

 

 

A tividades D esenvo lvidas pela C A EN E 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Processos com Entrada para Instrução 564 949 900 909 616 470

Processos Instruídos e Remetidos 528 1.015 831 924 560 467

Relatórios de Fiscalização 57 96 121 93 50 11

Termos de Notificação 23 37 36 7 11 6

Documentos Enviados Internos 229 261 102 71 46 55

Documentos Enviados Externos 273 334 224 184 88 69

Documentos Emitidos pela 

CASAN/CEDAE
2013 2014 2015 2016

Notas Técnicas 142 156 148 138

Pareceres Técnicos 41 68 26 39

Comunicação Interna (CI) 56 90 112 113

Ofícios 74 170 129 98

Despachos em Processos 

(CASAN + CASAN/CEDAE)
305 397 482 509

Relatórios de Fiscalização 

(CASAN + CASAN/CEDAE)
- - 14 12
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A Câmara de Resíduos Sólidos (CARES) acompanha, supervisi-

ona e normatiza, segundo a legislação em vigor, os contratos de concessão 

sujeitos à Agenersa, aferindo, em sua respectiva área de atuação, o     

cumprimento, pelos concessionários dos serviços públicos concedidos e 

permitidos, das metas contratualmente estabelecidas.  

A CARES é composta por dois engenheiros que devem observar 

a evolução tecnológica dos serviços públicos concedidos, permitidos e 

autorizados. O setor exerce o controle sobre o uso e conservação dos bens 

reversíveis pelos delegatários de serviços públicos e estabelece os índices 

de desempenho e controle da qualidade dos serviços de operação de ater-

ros sanitários no Estado do Rio de Janeiro, cujas atividades estão sendo 

elaboradas pelo Governo do Estado do Rio, por meio da Secretaria de 

Estado do Ambiente (SEA), para serem exercidas por meio de Consórcios 

Públicos de Gestão de Resíduos. 

 Os engenheiros da CARES realizam atividades relativas à articula-

ção institucional e técnicas, com presença em audiências públicas, reuni-

ões e encontros que tratam de saneamento básico, com foco na gestão de 

resíduos sólidos. Estiveram presentes no grupo de trabalho que elaborou a 

minuta da Instrução Normativa nº 64, que dispõe sobre as condicionantes 

para regulação dos aterros sanitários no Estado do Rio de Janeiro,          

informando e detalhando como atender aos indicadores de qualidade de 

desempenho, em comum acordo com os poderes concedentes e o órgão         

regulador.  

Eles fizeram o acompanhamento da formação dos consórcios 

intermunicipais, elaborando minutas de convênio para regulação dos   

serviços relativos ao manejo de resíduos sólidos, em especial das unidades 

de tratamento e disposição final e análise de minutas de editais e de     

contratos para prestação dos serviços dos consórcios Noroeste Fluminense, 

Vale do Café e Centro Sul 1.  

A Câmara de Resíduos Sólidos representa a Agenersa nas reuni-

ões do Programa de Saneamento dos Municípios do Entorno da Baía de 

Guanabara (PSAM). O PSAM apoia a elaboração dos Planos Municipais 

de Saneamento Básico (PMSB) de 15 municípios ao redor da Baía da 

Guanabara que, de acordo com a Lei Federal nº 11.445/2007, deve abran-

ger serviços, infraestruturas e instalações operacionais relacionados aos 

processos de distribuição de água potável, esgotamento sanitário, gestão 

de resíduos sólidos e drenagem e manejo das águas pluviais urbanas. O 

PMSB é elaborado por técnicos das prefeituras cujas propostas são apro-

vadas pelas Câmaras Municipais, após serem debatidas em fóruns com a 

participação da sociedade. O PMSB é um mecanismo estratégico de    

planejamento e de gestão participativa.  

 A CARES também participa das reuniões da Superintendência de 

Políticas de Saneamento da SEA, que apoia a elaboração dos PMSBs no 

Estado do Rio, que tem como objetivo dotar os municípios de instrumentos e 
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mecanismos que permitam a implantação de ações articuladas, duradouras 

e eficientes para a universalização do acesso aos serviços de saneamento 

básico, com metas definidas em processo participativo.   

 A Câmara Técnica de Política Econômica e Tarifária (CAPET) é 

responsável por acompanhar a gestão empresarial, com o propósito de 

preservar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão 

firmados entre os poderes concedentes e as Concessionárias Ceg, Ceg 

Rio, Prolagos, Águas de Juturnaíba e Cedae.  

 A equipe da CAPET é composta por administradores, contador e 

engenheiros que, além de instruir e acompanhar processos sobre matérias 

relativas à política econômica e tarifária, avaliam o cumprimento da legis-

lação setorial nos aspectos econômicos, contábeis e financeiros. O setor é 

responsável por efetuar a interpretação de indicadores de desempenho econô-

mico-financeiros e contábil, bem como a análise da adequação dos dados 

contábeis apresentados pelas concessionárias reguladas pela Agenersa. 

 A CAPET analisa as informações prestadas no que se refere à Taxa 

de Regulação, sua base de cálculo e respectivo recolhimento, e acompanha as 

receitas declaradas nos balancetes mensais e balanços anuais, comparando-as 

com a arrecadação correspondente à Taxa de Regulação realizada em igual 

período.  

 A análise dos processos de reajuste anual e Revisão Quinquenal 

Tarifária das concessionárias reguladas e o desenvolvimento de metodologias, 

estudos relativos às tarifas, seu acompanhamento evolutivo e modelos de con-

trole do equilíbrio econômico-financeiro buscando a modicidade das tarifas e 

o justo retorno dos investimentos são atribuições da CAPET.  

 No decorrer de 2016, as atividades da CAPET remeteram-se a: 

 1) Emissão de Parecer Técnico propondo o devido percentual de 

readequação: 

 Apreciação do pleito de readequação tarifária da Concessionária 

Prolagos, em consequência da cobrança pela utilização dos recursos hídricos 

de domínio do Estado do Rio de Janeiro. Processo E-12/003.104/2016. 

Determinar o correto percentual a repassar às tarifas de água. Concluído; 

 apreciação do pleito de readequação tarifária da Concessionária 

Águas de Juturnaíba, em consequência da cobrança pela utilização dos 

recursos hídricos de domínio do Estado do Rio de janeiro. Processo          

E-12/003.106/2016. Estabelecimento de novos valores para a tabela     

tarifária. Concluído. 

 2) Emissão de Parecer Técnico propondo novas tabelas tarifárias: 

 Apreciação de pleitos de readequação tarifária das Concessionárias 

Ceg e Ceg Rio, pela redução dos preços do insumo gás natural. Diversos 

Processos. Estabelecimento de percentual de redutor tarifário. Concluído; 

 apreciação de pleitos de readequação tarifária das Concessionárias 

Ceg e Ceg Rio, pela redução dos preços do insumo Gás Liquefeito de  

Petróleo (GLP). Diversos Processos. Estabelecimento de percentual de 
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tarifário. Concluído; 

 apreciação de pleitos de readequação tarifária das Concessionárias 

Ceg e Ceg Rio, pela majoração dos preços do insumo gás natural.  

Diversos Processos. Estabelecimento de percentual de majoração tarifária. 

Concluído; 

 apreciação de pleitos de readequação tarifária das Concessionárias 

Ceg e Ceg Rio, pela majoração dos preços do insumo GLP. Diversos 

Processos. Estabelecimento de percentual de  majoração tarifária. 

Concluído; 

 apreciação de pleito de reajustamento tarifário ordinário das     

Concessionárias Ceg e Ceg Rio, conforme contrato de concessão.        

Processos E12/003.403/2016 e E-12/003.404/2016. Determinar os corretos 

porcentuais de reajustamento tarifário ordinário contratual. Concluído; 

 apreciação do pleito de readequação tarifária da Concessionária 

Prolagos, em consequência dos ditames da Terceira Revisão Tarifária 

Quinquenal. Processo E-12/003.397/2016. Estabelecimento de novos  

valores para a tabela tarifária. Concluído; 

 apreciação do pleito de reajustamento tarifário ordinário da       

Concessionária Prolagos, conforme previsão contratual. Processo             

E-12/003.380/2016. Estabelecimento de percentual de majoração tarifária. 

Concluído; 

 apreciação do pleito de readequação tarifária da Concessionária 

Prolagos, em consequência dos ditames da 3ª Revisão Quinquenal.      

Processo E-12/003.398/2016. Determinar o correto percentual a repassar 

às tarifas de água. Concluído; 

 apreciação do pleito de readequação tarifária da Concessionária 

Águas de Juturnaíba, conforme previsão contratual. Processo                    

E-12/003/369/2016. Estabelecimento de percentual de majoração tarifária. 

Concluído. 

 3) Emissão de Pareceres Técnicos com o estudo dos elementos 

processuais para subsidiar a decisão do CODIR: 

 Apreciação do pleito de readequação tarifária da Concessionária 

Prolagos. Processo E-12/003.046/2016. Verificar o cumprimento dos  

aspectos financeiros intrínsecos ao contrato. Concluído; 

 análise das apólices de seguro garantia da Concessionária Águas de 

Juturnaíba. Processo E-12/003.047/2016. Verificar o cumprimento dos 

aspectos financeiros intrínsecos ao contrato. Concluído; 

 análise dos projetos de investimentos da Concessionária Águas de 

Juturnaíba. Diversos processos. Verificar se as propostas atendem aos 

aspectos econômico-financeiros intrínsecos ao contrato. Concluído; 

 análise dos projetos de investimentos da Prolagos. Diversos       

processos. Verificar se as propostas atendem aos aspectos econômico-

financeiros intrínsecos ao contrato. Concluído; 

 estudos relativos à 2ª Revisão Quinquenal das Concessionárias Ceg 

e Ceg Rio. Processos E-12/020.215/2007. Análise de aspectos relaciona-

dos à realização dos mesmos. Concluído; 
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 estudos relativos à 3ª Revisão Quinquenal das Concessionárias Ceg 

e Ceg Rio. Processos E-12/020.523/2012. Análise de aspectos relacionados à 

realização dos mesmos. Concluído; 

 estudos relativos à 3ª Revisão Quinquenal da Concessionária     

Prolagos. Processo E-12/020.491/2013. Análise de aspectos relacionados 

à realização dos mesmos. Concluído; 

 estudos relativos à 3ª Revisão Quinquenal da Concessionária    

Águas de Juturnaíba. Processo E-12/020.490/2013. Análise de aspectos 

relacionados à realização dos mesmos. Concluído. 

 4) Emissão de Pareceres Técnicos com a composição dos valores: 

Análise dos valores recolhidos pelas Concessionárias Ceg, Ceg 

Rio, Águas de Juturnaíba, Prolagos e Cedae a título de Taxa de Regulação. 

Diversos processos. Verificação dos valores recolhidos. Em andamento. 

 5) Emissão de Pareceres Técnicos: 

 Análise dos diversos aspectos técnico-financeiros relacionados à 

Concessionária Cedae. Coleta de dados, pesquisa e análises de processos 

mais imediatos. Em andamento. 

 6) Estudo dos elementos processuais: 

Análise de penalidades contratuais. Diversos processos. Cálculo 

dos valores das penalidades imputadas às Concessionárias, por decisão do 

CODIR. Concluído; 

avaliação do cumprimento de deliberações por parte das Conces-

sionárias Ceg e Ceg Rio. Diversos processos. Verificação do correto  

cumprimento das decisões do CODIR. Concluído; 

 avaliação do cumprimento de deliberações por parte da Concessio-

nária Prolagos. Diversos processos. Verificação do correto cumprimento 

das decisões do CODIR. Concluído; 

 avaliação do cumprimento de deliberações por parte da Concessio-

nária Águas de Juturnaíba. Diversos processos. Verificação do correto 

cumprimento das decisões do CODIR. Concluído. 

 7) Apoio na formulação de respostas aos clientes/usuários: 

 Atendimento a solicitações formuladas pela Ouvidoria. Esclareci-

mento sobre os dispositivos contratuais que tratam de matéria tarifária, a 

pedido de clientes das diversas concessionárias. Concluído. 

 8) Emissão de correspondências com os esclarecimentos       

concernentes: 

 Atendimento a solicitações formuladas pela Procuradoria. Esclare-

cimento sobre os dispositivos contratuais que tratam de matéria econômi-

co-financeira. Concluído; 

 atendimento a solicitações formuladas pelos diversos órgãos da 

Agenersa. Esclarecimentos sobre os dispositivos contratuais que tratam de 

matéria econômico-financeira. Concluído; 

 atendimento a solicitações formuladas por órgãos do Estado. Escla-

recimentos sobre análises e conclusões técnicas da CAPET. Concluído;  

 atendimento a solicitações formuladas por entidades externas.  

Esclarecimentos sobre análises e conclusões técnicas da CAPET. Concluído. 

 9) Obtenção de dados: 

Reuniões técnicas de rotina com as Concessionárias Ceg, Ceg Rio, 

Águas de Juturnaíba, Prolagos e Cedae. Reuniões para verificação de rotinas 

contábeis e financeiras, além de resolução de diversos problemas. Concluído. 
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 Para assegurar o funcionamento e a qualidade dos serviços públi-

cos regulados pela Agenersa no Estado do Rio, a Agência realiza ações de 

fiscalização. O corpo técnico atua em obras emergenciais ou rotineiras, 

faz acompanhamento sistemático das qualidades do gás natural canalizado 

distribuído e do abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto nas 

áreas de atuação das empresas reguladas. As redes de distribuição implan-

tadas, capacidade de atendimento, evolução do número de clientes e metas 

contratuais também são analisadas pelos técnicos da Agenersa. Além  

disso, reclamações dos usuários dos serviços e notícias divulgadas pela 

imprensa podem indicar a necessidade da presença de uma equipe de  

fiscalização.  

 As ações de fiscalização são de responsabilidade das Câmaras  

Técnicas da Agenersa, que podem desenvolver metodologias de inspeção 

por amostragem no desempenho dos serviços públicos das Concessioná-

rias Ceg, Ceg Rio, Prolagos, Águas de Juturnaíba e Cedae. As fiscaliza-

ções geram relatórios de vistoria - mantendo acervo documental destas 

atividades - cujo conteúdo é submetido ao Conselho Diretor (CODIR) 

para análise e tomada de decisão sobre a necessidade de instauração de 

processo regulatório específico ou outras providências. 

 No caso específico das Concessionárias Ceg e Ceg Rio, a Agenersa 

instaura, anualmente, um processo regulatório em que as atividades das 

lojas de atendimento das empresas são inspecionadas pela Ouvidoria em 

parceria com técnicos da CAENE, em cumprimento à Deliberação nº 

1509, de 26 de fevereiro de 2013. Fiscaliza-se o atendimento prestado – 

tempo de espera, cortesia do atendente, solução da demanda -, e as instala-

ções físicas das lojas. O fiscal da Agenersa permanece 8 horas no local e 

entrevista os clientes para realizar pesquisa de satisfação. Em 2016, todas 

as agências foram alvo de vistoria. A Concessionária Ceg mantém lojas 

próprias na Tijuca, Barra da Tijuca, Copacabana, Méier, Niterói e Nova 

Iguaçu. A Ceg Rio está presente com agências em Petrópolis, Resende, 

Macaé e Campos dos Goytacazes. A Ceg ainda mantém dois Postos de 

Atendimento Rio Poupa Tempo em Bangu (Rio de Janeiro) e São João de 

Meriti (Baixada Fluminense). Somente a agência do Município de São 

Gonçalo, na Região Metropolitana, não passou por inspeção, pois estava 

interditada. 

 Nos locais, foram observados ambiente limpo, organizado e con-

fortável, com aparelho de televisão, água e cafezinho disponíveis para os 

clientes. Há equipamentos a gás (fogão, aquecedor e secadora) em exposi-

ção, além de folders e banners informativos sobre os mais diversos servi-

ços prestados. Há também atendimento prioritário para gestantes, defici-

entes e idosos devidamente identificado nas poltronas, bem como acessi-

bilidade para pessoas com dificuldade de locomoção. As informações da 

Agenersa (logomarca e número do Call Center) aparecem afixadas na 

parede, em local de boa visibilidade ao público. 

 Para realizar as atividades de fiscalização e vistoria, a Agenersa 
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dispõe de um quadro de 13 funcionários, dentre concursados e comissio-

nados, com nível superior de ensino, distribuídos nas Câmaras Técnicas 

de Energia (CAENE), Saneamento (CASAN/CEDAE) e Ouvidoria.    

Conselheiros e seus assessores também são escalados para realizar vistori-

as em casos de suas respectivas relatorias, se for necessário para o melhor 

entendimento. 

 Das 25 vistorias realizadas pela Agenersa em 2016 podemos destacar: 

 Acompanhamento do andamento das obras de expansão de gás 

para as Olimpíadas 2016 – Vistoria da CAENE, realizada em conjunto 

com técnicos da Concessionária Ceg, para fiscalizar o andamento de obras 

de expansão e remanejamento de gás com vistas aos Jogos Olímpicos e 

Paralímpicos 2016, na Zona Oeste do Rio. As obras fizeram parte do   

Plano Olímpico da Prefeitura do Rio de Infraestrutura para o Fornecimento 

dos Serviços de Água e Esgoto e Gás Canalizado para a Vila Olímpica. 

 Foram vistoriadas as obras do Projeto Reforço do Tanque, que faz 

parte do Anel Metropolitano, na Rua Florianópolis, na Praça Seca, e na 

Rua Cândido Benício, no Tanque, ambos em Jacarepaguá; e os projetos de 

remanejamento da rede de gás solicitados pela Prefeitura do Rio de Janeiro 

para viabilizar a implementação da TransCarioca nas Avenidas Ayrton 

Senna e Salvador Allende e o Passeio Olímpico, também na Avenida Sal-

vador Allende, na Barra da Tijuca, para a expansão da rede de gás. Os 

técnicos da Agenersa foram informados que as obras da Transbrasil e da 

TransOlímpica não estavam em andamento. Já nas obras de expansão da 

rede de gás da Rua Florianópolis foram encontradas pequenas irregulari-

dades, como ausência de sinalização para transeuntes. A concessionária 

foi instada a realizar modificação no local. 

 Os técnicos da Agenersa realizaram diversas vistorias para dar 

subsídios ao CODIR no processo regulatório aberto para acompanhar o 

andamento das obras da Concessionária Ceg para as Olimpíadas.  

 Vistoria em Honório Gurgel, Zona Norte do Rio, para         

averiguar possível falha na prestação de serviço da Cedae – Técnicos 

da CASAN/CEDAE realizaram, em conjunto com funcionários da Cedae, 

no dia 23 de fevereiro, uma vistoria nas ruas Frei Pedro Sinzing, Maria 

Paulino Bivar, Pedro Labatut e General Pinto Armando, no Bairro Honó-

rio Gurgel, na Zona Norte do Rio, em função de inquérito civil instaurado 

para averiguação de possível falha na prestação de serviço de abasteci-

mento de água. 

 A primeira inspeção foi no Booster da Cedae instalado no início da 

Rua Frei Pedro Sinzing, próximo à Rua das Safiras e da Estação de Trem 

de Honório Gurgel. O equipamento, responsável pela pressurização das 

redes de distribuição de água, estava em funcionamento contínuo. Os        

engenheiros da Agenersa observaram que na ocasião em que a região foi con-

templada com o Projeto Bairro Maravilha, realizado pelo Município do 

Rio de Janeiro, a Cedae substituiu as tubulações da rede de abastecimento 

de água. Com as novas tubulações houve uma redução da perda de carga 

no sistema de distribuição e o consequente aumento de pressão na rede. 
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 Em sequência, foi realizada uma vistoria pelas ruas tidas com   

eventuais problemas de abastecimento, oportunidade em que os técnicos 

conversaram com os moradores a respeito do serviço prestado pela Cedae. 

Em todas as respostas foi registrada a satisfação pelos serviços prestados, 

principalmente depois das melhorias realizadas na região. No caso de  

eventual intermitência no fornecimento, os moradores entrevistados    

informaram que com a reservação que dispõem em suas residências, têm 

garantido nos curtos e eventuais períodos, volume necessário para o    

consumo usual e continuado. 

 Baseados no Decreto Estadual nº 553, de 16 de janeiro de 1976, 

que aprova o Regulamento dos Serviços Públicos de Abastecimento de 

Água e Esgotamento Sanitário do Estado do Rio de Janeiro, a  cargo da 

Cedae, que tem na subseção I, Dos Reservatórios, Art. 29, o seguinte tex-

to: "Toda edificação terá reservatório de água que será dimensionado de 

acordo com as prescrições da Cedae, tendo em vista as condições e o 

regime de abastecimento local.", os técnicos da Agenersa averiguaram 

que esta reservação, obrigatória, é garantidora de consumo ininterrupto, 

em caso de incidente/acidente que promova o desabastecimento. 

 A vistoria técnica se deu, também, ao longo das ruas até o ponto 

mais elevado e desfavorável, na cota 43 metros, junto a um reservatório 

desativado da Cedae, por motivos de invasão. A moradora, que na ocasião 

estava dando banho de mangueira em seu cão, informou estar satisfeita 

com o serviço prestado pela Companhia. Segundo os técnicos, a consumi-

dora manifestou interesse em ter um hidrômetro instalado em sua casa. Os 

funcionários da Cedae apresentaram os procedimentos necessários e o 

local da Agência de Atendimento mais próximo.   

 Os técnicos da Agenersa entenderam que os registros direcionam 

ao entendimento de que os trabalhos realizados pela Cedae são regulares, 

traduzidos em serviços e atendimento satisfatórios.  

 Rompimento de tubulação da Cedae em Nova Iguaçu, Baixada 

Fluminense – Vistoria dos fiscais da CASAN/CEDAE no bairro Prados 

Verdes, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, para verificar os danos 

causados por uma tubulação de 1.500 milímetros da Cedae que se rompeu 

no fim da noite do dia 22 de março. Em função do jorro, a água invadiu 

diversas casas, derrubou muros e telhados, além da destruição de bens 

materiais, a exemplo de geladeiras, televisões, móveis e utensílios domés-

ticos. A tubulação que estourou é de água tratada que fica a cerca de um 

quilômetro da ETA do Guandu.  

 De acordo com notícias da imprensa estadual, a Cedae assinou um 

Termo de Compromisso junto à Defensoria Pública do Estado do Rio de 

Janeiro para arcar com os prejuízos causados às cerca de 50 famílias que 

tiveram suas casas e bens atingidos. No termo divulgado, a Companhia 

arcaria com os gastos em medicamentos, moradia, alimentos, transporte, 

bem como aquisição de roupas e demais itens pessoais e de primeira   necessi-

dade. Também fora oferecida às vítimas uma ajuda de custo emergencial que 

seria paga em dinheiro a todas as famílias que se apresentaram. O valor, 
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segundo a Defensoria Pública, é sigiloso. 

 Com base nos relatórios de vistoria/fiscalização da Agenersa, bem 

como do apresentado pela Cedae, e notícias divulgadas pela imprensa, o 

CODIR determinou a abertura de processo regulatório para a apuração de 

eventuais irregularidades. 

 Explosão em conjunto habitacional em Coelho Neto, Zona  

Norte do Rio – Vistoria da CAENE em Coelho Neto, na Zona Norte do 

Rio, para investigar as causas de uma explosão ocorrida em um dos pré-

dios - que tem 40 apartamentos - do Conjunto Habitacional Fazenda Bota-

fogo, que fica na Rua Omar Fontoura. Com a força da explosão, no início 

da manhã do dia 05 de abril, cinco pessoas morreram, outras 09 ficaram 

feridas e vários apartamentos foram danificados. O local é abastecido por 

gás canalizado fornecido pela Concessionária Ceg. A Agenersa abriu  

processo regulatório e ordenou que a Ceg prestasse auxílio social e mate-

rial aos moradores atingidos pelo acidente, inclusive com o custeio de 

moradia provisória, se fosse o caso. 

 Por determinação da Agenersa, a concessionária realizou inspeção 

de segurança nos prédios do conjunto habitacional para certificar-se de 

que não havia outros vazamentos no local. Além disso, a Agenersa requi-

sitou todos os dados sobre o fornecimento de gás canalizado do local, 

especialmente das visitas efetuadas pelos técnicos da Ceg para atender às 

ocorrências dos moradores. 

 A Agenersa autorizou, por meio de Termo de Compromisso, a   

realização de obras de adequações nas redes de gás canalizado do Conjunto 

Habitacional, a fim de que o fornecimento fosse restabelecido. O CODIR 

reconheceu os trâmites do termo, assinado 

entre a Ceg, Defensoria 

Pública do Estado do Rio e 

a Agenersa em Sessão   

Regulatória Extraordinária 

realizada dia 31 de maio, 

que gerou a Deliberação 

CODIR nº 2914, cujos 

detalhes foram apresenta-

dos na página 44 deste  

Relatório de Atividades. 

Fotos: CAENE / Divulgação 

Fotos: CASAN/CEDAE / Divulgação  
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 Tubulação da Cedae se rompe no Maracanã, Zona Norte do 

Rio – Técnicos da CASAN/CEDAE vistoriaram o rompimento de uma 

tubulação da Cedae na manhã do dia 20 de abril, no Bairro Maracanã, 

Zona Norte do Rio.  A tubulação é de água tratada e de diâmetro de 1.500 

mm. Com o rompimento, a rodovia ficou alagada e teve que ser fechada 

por quase 24 horas, levando caos ao trânsito da região, já que a avenida é 

a principal ligação entre as Zonas Norte e Centro do Rio.  

De acordo com os ficais, a Cedae realizou medidas emergenciais 

previstas na Instrução Normativa nº 53/2015, emitida pelo CODIR, sanando o 

vazamento. A equipe de manutenção e reparos da Companhia identificou 

o ponto e a geratriz superior da tubulação. Posteriormente, os técnicos da 

Cedae realizaram os reparos necessários para a colocação da adutora   

novamente em carga. O conserto da adutora foi concluído na manhã do 

dia 21 de abril, sendo as pistas liberadas no mesmo dia. 

 O CODIR determinou a abertura de processo regulatório para a 

apuração de eventuais irregularidades por parte da Cedae. À época, os 

parâmetros para aplicação de penalidades - advertência/multa - estavam 

sendo estabelecidos em consulta pública, o que não impediu a Agenersa 

de autuar e fiscalizar a Cedae.  

 Reinserção da Operação do Sistema de Esgoto de Arraial do 

Cabo pela Prolagos – Vistorias de técnicos da CASAN no Sistema de 

Esgoto de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos, nos dias 14 de junho, 13 

de julho e 14 de outubro com o objetivo de verificar se a Concessionária 

Prolagos estava desenvolvendo satisfatoriamente os trabalhos para a pres-

tação dos serviços inerentes ao esgotamento sanitário no Município de 

Arraial do Cabo, de acordo com os termos do 5º Termo Aditivo ao Con-

trato de Concessão nº 04/96, assinado pelo Governo do Estado, Poder 

Concedente (municípios de Arraial do Cabo, Búzios, Cabo Frio, Iguaba 

Grande e São Pedro da Aldeia) e o Consórcio Intermunicipal Lagos São 

João, aprovado pela Agenersa, e publicado no Diário Oficial do Estado 

(D.O.) no dia 1º de junho. 

 Além de atestar a viabilidade e efetividade da operação do sistema 

de esgotamento sanitário no Município de Arraial do Cabo pela Conces-

sionária Prolagos, para início da aplicação da nova tarifa, os técnicos da 

CASAN realizaram, inicialmente, vistoria técnica na Estação de Trata-

mento de Esgoto (ETE) do Centro de Arraial, para inspecionar seus com-

ponentes, identificar equipamentos a serem substituídos ou reparados. Na 

primeira vistoria, os técnicos da Agenersa puderam verificar que uma pré-

operação da ETE já havia sido iniciada, colocando em funcionamento três 

aeradores e algumas bombas.  

 Uma das elevatórias do sistema de esgoto onde a Prolagos estava 

realizando levantamentos com o objetivo de verificar as necessidades  

imediatas para colocar a elevatória em condições operacionais, também 

Fotos: CASAN/CEDAE  / Divulgação 
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foram alvo de vistoria. Por fim, a ETE de Monte Alto foi inspecionada. 

Esta ETE é uma unidade de tratamento de esgoto do tipo compacta, recém

-construída e de pouquíssimo uso, onde a Prolagos iniciou levantamentos 

para verificar as necessidades imediatas para colocar a ETE em condições 

operacionais. Os técnicos da Agenersa constataram que a Prolagos efeti-

vamente iniciou os trabalhos de prestação dos serviços inerentes ao esgo-

tamento sanitário no Município de Arraial do Cabo. 

 Na segunda vistoria pode-se constatar que a Prolagos efetivamente 

iniciou a operação dos serviços de esgotamento sanitário no Município de 

Arraial do Cabo. Foram inspecionadas duas ETEs e as sete Estações     

Elevatórias de Esgoto (EEE). Na última vistoria, os técnicos da Agenersa 

constataram que com os resultados obtidos com a operação do Sistema de 

Esgoto de Arraial do Cabo pela Prolagos, já foram alcançados os elevados 

índices técnicos exigidos pelas Normas Técnicas.  

 Pelo que foi observado na vistoria técnica realizada em outubro, 

pode-se constatar que a Prolagos efetivamente estava desenvolvendo os 

trabalhos de prestação dos serviços inerentes ao esgotamento sanitário no 

Município de Arraial do Cabo, que tem uma população urbana residente 

acrescida da flutuante de 49.465 habitantes, cuja produção de esgoto a ser 

tratado pela Prolagos é 60,92 l/s. 

 Com a concessão do esgoto, a população de Arraial do Cabo teve 

aumento na cobrança da tarifa na medida em que o serviço for prestado. 

De acordo com o 5º Termo Aditivo, a cobrança do serviço será feita de 

forma escalonada: no primeiro ano de concessão, a tarifa será cobrada no 

valor correspondente a 35% do valor que a empresa investirá no sistema 

de tratamento pelos próximos cinco anos; a partir do 13º mês, a tarifa será 

no total de 50% do valor praticado; e a partir do segundo ano de conces-

são, a Prolagos passará o valor integral da tarifa de esgoto. Ainda segundo 

o termo, cerca de R$ 24,5 milhões (data base dez/2015) deverão ser    

investidos. A tabela com os novos valores foi publicada no D.O. do dia 29 

de junho, por meio da Deliberação nº 2915, de 28 de junho de 2016. 

 O CODIR conheceu em Sessão Regulatória Extraordinária do dia 

31 de maio o 5º Termo Aditivo ao Contrato de Concessão da Prolagos, 

que determinou a concessão dos serviços de coleta e tratamento de esgoto 

da Prefeitura de Arraial do Cabo para a Prolagos, gerando a Deliberação 

nº 2913. Os detalhes das deliberações foram apresentados nas páginas 44 e 45 

deste Relatório de Atividades. 

  Apuração das causas de acidente com bueiro no Centro do Rio 

– Técnicos da CAENE vistoriaram os trabalhos dos técnicos da Concessioná-

ria Ceg na Rua Buenos Aires, esquina com a Avenida Rio Branco, Centro do 

Rio de Janeiro, onde um bueiro pegou fogo na manhã e início da tarde do dia 

22 de setembro. Três funcionários contratados pela Ceg para fazer os reparos 

ficaram feridos. O CODIR determinou a abertura de processo regulatório para 

apurar as causas do incidente, uma vez que houve vazamento de gás no    

bueiro, e verificar se há culpabilidade da Ceg. 

 Desde 2006 o CODIR julgou em Sessão Regulatória 39 processos  

referentes a problemas de bueiros no Rio, sendo os anos de 2010 e 2011 os de 

maiores ocorrências (11 e 13 processos cada ano, respectivamente). Dos 39 
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processos regulatórios, em nove foi encontrada alguma participação da     

Concessionária Ceg nos acidentes/incidentes e, assim, sujeitos a multas que 

totalizam cerca de R$ 2 milhões (R$ 1.983.455,09), que estão sendo cobradas 

em Dívida Ativa. 

 O último registro de abertura de processo regulatório para apurar pro-

blemas em bueiros na cidade do Rio com envolvimento da Ceg havia sido em 

19 de agosto de 2013. A partir deste período os incidentes com as caixas sub-

terrâneas foram apurados pela Light, que continua realizando o monitoramen-

to dos bueiros em parceria com a Ceg. A Agenersa não realiza inspeções/

monitoramento nas caixas de passagem subterrâneas da Light, mas acompa-

nha o seu resultado.  

 De acordo com dados da CAENE, em 2016 foram realizadas 30.488 

inspeções em caixas subterrâneas (bueiros) de passagem da Concessionária 

Light, sendo que em apenas 608 (1,99%) deste total foram encontradas peque-

nas concentrações de gases inflamáveis em seu interior (abaixo de 10% de 

LEL), com baixos índices de explosividade. O bairro de Copacabana foi a 

região com o maior número de inspeção no período: 13.680 caixas, sendo que 

em 288 delas foram encontradas pequenas concentrações de gases; na Zona 

Sul foram 5.536  caixas inspecionadas, com baixos índices de gases em 135 

delas; no Centro do Rio foram inspecionadas 9.943, sendo que em apenas 140 

caixas subterrâneas encontrou-se alguma concentração de gases.    

 Todas as vezes em que há pequenas concentrações de gases inflamá-

veis detectadas no interior das caixas subterrâneas, elas são tratadas imediata-

mente, mesmo não representando risco. As concessionárias são obrigadas a 

dar continuidade às inspeções das caixas subterrâneas da Light até que não 

seja detectada presença de gás em nenhuma delas, e reportar seu resultado à 

Agenersa, que acompanha as medições por meio de processo regulatório.  

 O monitoramento das caixas subterrâneas é realizado por técnicos de 

empresas contratadas pela Light e pela Ceg para fazer as medições em      

conjunto do nível de explosividade dos bueiros na cidade. Nas áreas Sul,  

Centro e Copacabana o monitoramento é realizado mais de uma vez por ano. 

 Acidente em caixa transformadora da Light, no Centro do Rio 

– Técnicos da CAENE vistoriaram os trabalhos dos técnicos da Concessioná-

ria Ceg  na Avenida Gomes Freire, esquina com a Rua do Senado, na Lapa, 

Centro do Rio de Janeiro, onde ocorreu um acidente com caixa subterrânea de 

transformador da Light na noite do dia 25 de setembro. Uma pessoa morreu e 

outras sete ficaram feridas, sendo três funcionários contratados pela Ceg para 

fazer os reparos em parceria com os técnicos da concessionária de energia 

elétrica.  

 De acordo com o relatório de fiscalização da CAENE, o acidente se 

deu por causa de um curto na chave seletora dos transformadores, dando   

início ao incêndio. Pelo apurado com os técnicos da Light, não houve partici-

pação de gás canalizado no evento mas, ainda assim, o CODIR determinou a 

abertura de processo regulatório para acompanhar as causas do acidente. 
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 Vistoria término das obras das instalações de gás no Conjunto 

Habitacional Fazenda Botafogo, no Rio – Vistoria conjunta do CODIR  

e CAENE, no dia 09 de novembro, no Conjunto Habitacional Fazenda 

Botafogo, em Coelho Neto, Zona Norte do Rio, para inspecionar o térmi-

no das obras realizadas pela Concessionária Ceg, que trocou as tubulações 

das instalações de gás do prédio onde ocorreu uma explosão no início da 

manhã do dia 05 de abril. Cinco pessoas morreram, outras nove ficaram 

feridas e vários apartamentos foram danificados. 

 A equipe da Agenersa pode perceber que toda a parte que cabe à 

Ceg foi realizada com sucesso; a tubulação da rua até os apartamentos 

foram trocadas. Pequenos problemas foram detectados, mas a Ceg se 

comprometeu a corrigi-los antes de religar o gás para os apartamentos, o 

que ocorreu em dezembro.  

 O acordo para a troca das tubulações externas por parte da conces-

sionária, sem ônus para os moradores, foram algumas das medidas toma-

das pela Agenersa em cooperação com o Núcleo de Defesa do Consumi-

dor da Defensoria Pública do Rio de Janeiro (Nudecon) para amenizar o 

sofrimento dos condôminos e evitar qualquer risco com gás canalizado no 

prédio. Toda a tubulação coletiva do prédio foi substituída por polietileno 

e está de acordo o RIP (Regulamento de Instalações Prediais).  

 O prédio onde ocorreu a explosão também ganhou reforma externa 

e na parte interna de alguns apartamentos, sendo que essa área foi realiza-

da por meio de acordo entre a Prefeitura do Rio e o Nudecon. 

Fotos: CAENE / Divulgação 

Fotos: ASRIN 
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 A Ouvidoria é um canal direto com os consumidores que     

desejam registrar suas reclamações sobre os serviços públicos regulados 

pela Agenersa, quando não conseguem ter seus pedidos atendidos 

satisfatoriamente pelos Serviços de Atendimento ao Consumidor 

(SAC) das Concessionárias Ceg Gas Natural Fenosa (Ceg), Ceg Rio 

Gas Natural Fenosa (Ceg Rio), Prolagos, Águas de Juturnaíba e  

Companhia Estadual de Águas e Esgotos (Cedae). 

O número de ocorrências registradas na Ouvidoria da Agenersa 

teve uma redução de pouco mais de 10% em 2016 em relação ao ano ante-

rior. O setor, que protocola as reclamações recebidas pelo Call Center 

sobre os serviços das concessionárias reguladas recebeu 873 ligações em 

2016, número abaixo do total de 2015, quando foram registradas 975  

ocorrências. A tendência do declínio dos dados aferidos pelo setor pode 

ser observada há alguns anos, conforme o quadro abaixo. 

É possível concluir que a estabilidade das atribuições regulatória 

e fiscalizadora tem refletido na melhoria da prestação dos serviços públi-

cos regulados pela Agenersa. Aliado a isto, desde 2012 é realizado um 

trabalho em conjunto com as ouvidorias das concessionárias reguladas, 

buscando melhor eficiência do atendimento ao consumidor para evitar a 

abertura de processo regulatório. As ouvidorias têm conseguido solucionar 

quase todos os atendimentos de forma satisfatória para os consumidores. O 

resultado disto é a redução da autuação de processos regulatórios gerados 

a partir de ocorrências da Ouvidoria em 2016: cinco da Ceg e três da Cedae.  

Apesar de ser responsável pelo maior número de citações na  

Ouvidoria da Agenersa, a Ceg - distribuidora de gás natural canalizado na 

Região Metropolitana e Baixada Fluminense - teve redução de 22% nas 

ocorrências registradas: 684 em 2016, frente a 876 em 2015. A Ceg Rio, 

que distribui gás natural no interior do estado, teve apenas 33 ocorrências 

em 2016, oito a menos que no ano anterior. 

A maior redução registrada foi dos chamados relativos à Conces-

sionária Águas de Juturnaíba, que responde pelo saneamento básico de 

Araruama, Saquarema e Silva Jardim: apenas quatro ocorrências, 85% a 

menos que em 2015. 

A Ouvidoria da Agenersa contabilizou um aumento de quase 

19% nas ocorrências relacionadas à Prolagos - concessionária responsável 

pelo abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto de Cabo Frio, 

Búzios, São Pedro da Aldeia, Iguaba Grande e Arraial do Cabo. Em 2015, 

a concessionária havia totalizado 32 ocorrências, em 2016 foram 38. 

Reclamações Cedae 

A Ouvidoria da Agenersa começou a registrar  as reclamações 

 

C o ncessio nária /  A no 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Ceg 2.257 2.153 1.389 599 876 684

Ceg Rio 38 47 23 29 41 33

Águas de Juturnaíba 6 11 21 151 27 4

Prolagos 42 66 92 232 32 38

Cedae - - - - - 114

T o tal R ecebidas 2.343 2.277 1.525 1.011 975 873

Oco rrências Ouvido ria
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da Cedae a partir de 14 de julho de 2016, quando passaram a vigorar as   

instruções normativas nº 57 e nº 58, aprovando os manuais que regula-

mentam os procedimentos do Serviço de Atendimento ao Consumidor 

(SAC/Call Center) e Ouvidorias da Cedae e da Agenersa na relação com 

os usuários da Companhia. Os manuais de procedimentos estabelecem 

normas e prazos para o atendimento aos clientes tanto por parte da Cedae 

quanto pela Agenersa; eles também determinam direitos e deveres dos 

consumidores para registrar uma ocorrência relacionada aos serviços de 

água e esgoto nos 64 municípios onde a Companhia atua.  

As instruções normativas permitiram à Ouvidoria da Agenersa 

registrar ocorrências dos clientes da Cedae, bem como tratar dos assuntos 

da Ouvidoria e do SAC/Call Center em processos regulatórios específicos. 

Até junho de 2016, a Ouvidoria da Agenersa encaminhou e monitorou 

430 reclamações referentes à Cedae; e de julho a dezembro foram tratadas 

318 reclamações: 204 encaminhadas e monitoradas por e-mail, além de 

114 ocorrências registradas no sistema. 

O tratamento das reclamações dos clientes das empresas de sane-

amento básico é diferente ao que é dado à Ceg e Ceg Rio. A Ouvidoria da 

Agenersa recebe a reclamação, encaminha para a Ouvidoria de cada uma 

delas e acompanha o resultado final, respeitando prazos determinados pela 

regulamentação do setor. Somente quando a Companhia não atende    

satisfatoriamente à solicitação do cliente é que a demanda é registrada no 

sistema da Ouvidoria da Agenersa. 

 

 

C o ncessio nária JA N F EV M A R A B R M A I JUN JUL A GO SET OUT N OV D EZ T OT A L

C eg 54 49 47 63 52 75 84 60 50 61 42 47 684

C eg R io 2 2 1 0 1 5 4 6 2 5 4 1 33

Á guas de 

Juturnaí ba 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 4

P ro lago s 5 4 7 7 2 0 1 2 4 3 2 1 38

C edae x x x x x x 15 17 20 8 27 27 114

T o tal 61 56 55 70 55 80 104 87 76 77 76 76 873

D emo nstrat ivo  M ensal de Oco rrências 2016 -  Ouvido ria
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A Agenersa entende 

que é sua obrigação 

fazer o uso racional dos seus recursos, que são oriundos das taxas de  

regulação cobradas das concessionárias reguladas, conforme o Artigo 19 da 

Lei Estadual nº 4.556/2005. Por isso, as aquisições de bens e contratações de 

serviços são realizadas por meio de Processo Licitatório, visando à transpa-

rência e economicidade de sua administração.  

Em respeito à Lei Estadual nº 10.520/2005, a modalidade Pregão 

Eletrônico é a mais utilizada, salvo os casos em que outra modalidade de lici-

tação seja a mais indicada em termos de qualidade e preço, conforme regras 

impostas pela Lei Federal nº 8.666/1993, a Lei das Licitações. 

A Agenersa realiza suas licitações por meio do Sistema Integrado 

de Gestão de Aquisições (SIGA) - portal de compras do Governo do Estado - 

através do endereço eletrônico www.compras.rj.gov.br. O acompanha-

mento dos certames pode 

ser feito ao vivo pelo site 

www.agenersa.rj.gov.br , 

que transmite as licitações 

em tempo real.  

 A Agenersa conta 

com um pregoeiro respon-

sável pela fase externa dos         

Pregões Eletrônicos. As designações das equipes das Comissões de     

Pregão Eletrônico e de Licitação ocorrem por meio das Portarias AGN    

n° 262 e n° 263, de 19 de julho de 2012, e são coordenadas pela Superin-

tendência Administrativa (SUPAD), setor responsável pelo acompanha-

mento dos contratos vigentes com o objetivo de renová-los, quando for 

verificado que as empresas contratadas  permanecem praticando o 

menor preço do mercado, ou realizar novas contratações visando sempre à          

economicidade. São sujeitos à licitação, dentre outros, as contratações de 

empresas especializadas em serviços de Call Center e de limpeza da    

Agenersa, e aquisição de material de almoxarifado. 

Em 2016 foram realizados cinco pregões eletrônicos, todos    

homologados, que geraram uma economia global de R$ 356 mil em    

relação ao valor estimado para a contratação - menor valor cotado no  

mercado -, conforme o que pode ser analisado no quadro: 

 

 

P regão A ssunto Valo r Est imado D ata do  C ertame Situação Valo r A djudicado Empresa P rego eiro Eco no mia

PE n.º 01 Es tagiário s R$  96.000,00 11.08.2016 Ho mo lo gado R$  25.692,00 INQC Marco R$  70.308,00

PE n.º 02 Lo cação  de  Veículo s R$  994.291,97 23.06.2016 Ho mo lo gado R$  738.000,00 MULTIBEM Marco R$  256.291,97

PE n.º 03 Limpeza e  Co ns ervação R$  350.769,20 05.09.2016 Ho mo lo gado R$  325.594,87 GIL E VALLE Marco R$  25.174,33

PE n.º 04 Call Center R$  717.256,84 21.09.2016 Ho mo lo gado R$  717.000,00 SP EEDMAIS Marco R$  256,84

PE n.º 05 Impres s ão  de  Rela tó rio R$  11.628,66 27.10.2016 Ho mo lo gado R$  7.600,00 CATA-SONHO Marco R$  4.028,66

P lanilha de A co mpanhamento  do s P regõ es 2016

http://www.agenersa.rj.gov.br
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A Lei Estadual nº 7.210, 

de 18 de janeiro de 2016, 

estimou a receita e fixou a despesa da Agenersa para o exercício de 2016 

no valor total de R$ 33.708.453,00 (trinta e três milhões, setecentos e oito 

mil, quatrocentos e cinquenta e três reais), cujos recursos são oriundos da 

cobrança de Taxa de Regulação - prevista no Artigo 19 da Lei Estadual nº 

4.556/2005 -, dotações orçamentárias atribuídas pelo Governo do  

Estado em seus orçamentos, bem como créditos adicionais e valores 

resultantes de convênios firmados com outros órgãos de direito públi-

co ou entidades  privadas, nacionais ou estrangeiras.  

 A execução orçamentária de 2016 está detalhada na tabela:   
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 A Superintendência Orçamentária e Financeira (SORFI) é o setor 

que coordena e executa as atividades relacionadas à administração     

orçamentária, financeira e contábil da Agenersa. Dirigida por um superinten-

dente, a SORFI elabora a proposta de Orçamento relativo ao Plano Plurianual, 

à Lei de Diretrizes Orçamentárias e à Lei Orçamentária Anual, além disso, 

emite solicitações de pagamentos e notas de autorização de despesas,  

orçamentárias e financeiras.  

  Em termos de trâmite administrativo a SORFI redigiu 64 ofícios e 

37 circulares internas. Também emitiu 122 Notas de Débito para inscrição 

na Dívida Ativa. 

 Em termos de eventos no Sistema de Administração e Finanças do 

Estado do Rio de Janeiro, foram emitidas 311 Notas de Empenho, 462 

Documentos de Liquidação, 185 Notas de Autorização de Despesa, 13 

Notas de Crédito, 800 Programações de Desembolso e 142 Relações de 

Pagamento. 

 A SORFI elabora planilhas para o acompanhamento de receita/

despesa para cumprimento da Lei da Transparência, para Fluxo de Caixa e 

Transferências para Conta Única do Tesouro Estadual do Rio de Janeiro 

(CUTE) e reavaliação das despesas operacionais, que contribuem para 

assessorar a Secretaria Executiva (SECEX) nas atividades administrativas 

e financeiras da Agenersa.  

 Este setor é responsável ainda pelo cadastro dos contratos e acom-

panhamento dos lançamentos de contabilização e conciliação bancária da 

Agência. A SORFI faz o acompanhamento dos valores depositados pelas 

concessionárias na conta do Fundo de Regulação de Serviços Concedidos 

e Permitidos do Estado do Rio de Janeiro, bem como a transferência do 

valor correspondente à Agenersa para a conta-corrente, conforme        

informações encaminhadas pela Agetransp e instruídas no processo  

administrativo E-12/003.5/2016. 

 Em conjunto com a SECEX e os demais setores da Agenersa, a 

Revisão do Plano Plurianual 2016/2019 e a Proposta Orçamentária 2017, 

de acordo com os respectivos processos administrativos                            

E-12/020.123/2011 e E-12/003.158/2016. 

 Conforme o Regimento Interno da Agenersa, também faz parte da 

SORFI a Assessoria de Contabilidade (ACONT), que é dirigida por um 

assessor e é vinculada à Contadoria Geral do Estado do Rio de Janeiro 

para fins de orientação normativa. A ACONT efetuou o registro contábil 

referente à reavaliação de equipamentos de áudio e vídeo, conforme    

Portaria CGE nº 179/2014 - Processo E-12/003/304/2014. Além de      

acompanhar, periodicamente, a movimentação financeira dos recursos na 

CUTE, pelo processo E-12/003.441/2014. 
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 Portal Eletrônico 

 No portal eletrônico www.agenersa.gov.rj.br o usuário encontra 

um conteúdo regulatório enriquecido, com todas as decisões da Agenersa 

sobre Energia e Saneamento Básico desde 1998. Através do portal,   

também é possível assistir à transmissão ao vivo das Sessões Regulatórias e 

dos Pregões Eletrônicos.  

  

 Ouvidoria 

 A Ouvidoria é um canal direto com os consumidores que desejam        

registrar suas reclamações sobre os serviços públicos regulados pela    

Agenersa, quando não conseguem ter seus pedidos atendidos satisfatoria-

mente pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor das Concessionárias 

Ceg Gas Natural Fenosa, Ceg Rio Gas Natural Fenosa, Prolagos, Águas 

de Juturnaíba e Companhia Estadual de Águas e Esgotos (Cedae). 

 Os usuários podem fazer suas solicitações da seguinte forma: 

 Via ligação gratuita pelo Call Center: 0800 024 9040; 

 Através de formulário de preenchimento simples disponível em: 

    www.agenersa.rj.gov.br; 

  Pelos e-mails: ouvidoria@agenersa.rj.gov.br  

    ouvidoria.agenersa@gmail.com; 

  Via fax: (55)(21) 2332-6468; 

  Ou através de carta endereçada à Ouvidoria da Agenersa - Avenida 

Treze de Maio, nº 23 / 23º andar, Centro, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 

20031-902. 

  

 Protocolo 

 O Protocolo é responsável por receber, expedir e encaminhar docu-

mentos. É neste setor que é realizada a instauração de processos mediante 

solicitação. O atendimento é feito de segunda à sexta-feira, das 9h às 

12h30 e das 13h30 às 16h30, na sede da Agenersa - Avenida Treze de 

Maio, nº 23 / 23º andar, Centro, Rio de Janeiro - RJ. CEP.: 20031-902. 

  

 Imprensa 

 A Assessoria de Relações Institucionais (ASRIN) é o setor respon-

sável pela circulação da informação institucional da Agenersa. O atendi-

mento é realizado através dos telefones (55)(21) 2332-6478 e    

pelos e-mails imprensa@agenersa.rj.gov.br / agenersaasrin@gmail.com. 

http://www.agenersa.gov.rj.br
mailto:imprensa@agenersa.rj.gov.br


CONTATOS AGENERSA 

Avenida Treze de Maio, nº 23 / 23º andar 

Centro - Rio de Janeiro - RJ 

CEP 20031-902 

www.agenersa.rj.gov.br 

secex@agenersa.rj.gov.br  

 

 

Telefone Geral: (55)(21) 2332-6469 

Fax: (55)(21) 2332-6468 

 

Call Center: 0800 024 90 40 

ouvidoria@agenersa.rj.gov.br 

ouvidoria.agenersa@gmail.com 

 

Imprensa: (55)(21) 2332-6478 

imprensa@agenersa.rj.gov.br / agenersaasrin@gmail.com 

 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

Administrativo: 09h às 18h 

Protocolo: 09h às 12h30 e das 13h30 às 16h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUZIDO E EDITADO PELA 

ASSESSORIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 

(ASRIN) 
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