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2ª REVISÃO QUINQUENAL DA CONCESSIONÁRIA PROLAGOS 

 

REGULAMENTO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA 001/2009 
 

LOCAL: CABO FRIO                                                                               DATA: 1 0/12/2009 

 

I. OBJETIVO: 

 

A presente Audiência Pública, aberta a todos os interessados, tem por objetivo ser 

espaço para o encaminhamento de opiniões e sugestões relativas ao processo da 2ª 

Revisão Tarifária Quinquenal da Concessionária  PROLAGOS  (Processo  Regulatório 

nº. E-12/020.051/2009), que estabelecerá os novos Limites Tarifários  e Base 

Remunerada da Concessionária  a serem praticados no 3º quinquênio, nos termos do 

Contrato de Concessão celebrado entre a referida Concessionária, o Governo do Estado 

do Rio de Janeiro e os Municípios de Armação dos Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio, 

Iguaba Grande e São Pedro da Aldeia. 

 

II. OBJETO: 

 

O objeto da presente Audiência Pública é a apresentação e discussão da Proposta da 2ª 

Revisão Quinquenal da Concessionária PROLAGOS , os elementos que a subsidiarão e 

a apresentação dos estudos realizados pela Consultoria contratada pela AGENERSA 

para a referida Revisão Quinquenal.  

 

A Proposta da Concessionária e o Relatório da Consultoria estão disponíveis na página 

eletrônica da AGENERSA, www.agenersa.rj.gov.br, no link Consulta Pública.  

 

Outros documentos correlatos ao objeto desta Audiência Pública poderão ser 

consultados na sede da Agência, à Avenida Treze de Maio, nº. 23, 23º andar, Centro, 

Rio de Janeiro, no período antecedente à Sessão da Audiência Pública (30/11/2009 a 

09/12/2009), durante o horário comercial (09h às 18h ). 

 

III. ETAPAS: 

 

1ª etapa: Período de Consulta às Propostas  e demais documentos disponibilizados 

pela AGENERSA e de Apresentação de Contribuições  ao Processo. 
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2ª etapa: Realização da Audiência Pública  no Auditório da Universidade Estácio de Sá, 

sito à Rodovia General Alfredo Bruno Gomes Martins, s/nº – Braga – Cabo Frio – Rio de 

Janeiro, na forma especificada. 

 

3ª etapa: Elaboração, por parte do corpo técnico da AGENERSA, da Ata da Audiência 

Pública  e, por parte da Consultoria, do Relatório Final  com análise das contribuições 

apresentadas, que serão disponibilizados na página eletrônica da AGENERSA. 

 

IV. DA PARTICIPAÇÃO NA AUDIÊNCIA PÚBLICA: 

 

A participação em todas as etapas da Audiência Pública é aberta aos interessados, nos 

termos deste Regulamento e das disposições legais. 

 

Aqueles que desejarem participar da Audiência Pública somente como ouvintes, terão 

sua identificação registrada quando adentrarem nas instalações em que esta será 

realizada, não sendo necessária inscrição prévia. 

 

A partir da data de publicação deste Regulamento, qualquer interessado poderá trazer 

contribuições por escrito ao processo posto em Audiência Pública, independentemente 

de comparecer ou não à mesma. 

 

A AGENERSA receberá as contribuições para a 2ª Revisão Quinquenal da 

Concessionária PROLAGOS  em sua sede, mediante entrega no Protocolo da Agência 

até dia 09/12/2009, de segunda a sexta-feira, das 10 às 16 horas , ou pelo endereço 

eletrônico www.agenersa.rj.gov.br, no link Consulta Pública/Revisões Quinquenais , 

através de formulário próprio. No dia da Audiência Pública, as contribuições serão 

recebidas na Secretaria do evento até o encerramento da mesma.  

 

No material enviado deverá constar o nome do autor, endereço completo, forma de 

contato (telefone, fax, endereço eletrônico) e, quando for o caso, o nome da empresa ou 

instituição que representa.  

 

As contribuições encaminhadas serão disponibilizadas, com a devida identificação, na 

página eletrônica da AGENERSA, à medida que sejam recebidas.  
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Aqueles que desejarem expor verbalmente suas contribuições durante a Audiência 

Pública deverão encaminhar a mesma até às 16h  do dia 09/12/2009, juntamente com o 

formulário específico preenchido. 

 

O modelo do formulário específico para inscrição de expositores está anexo a este 

Regulamento e disponível na página eletrônica www.agenersa.rj.gov.br , sob o link 

Consulta Pública/Revisões Quinquenais. 

 

No caso de exposição feita por vários integrantes de uma mesma empresa ou 

instituição, deverá ser realizada somente uma inscrição. 

 

Na Audiência Pública estarão disponíveis os seguintes recursos: Projetor multimídia, 

DVD e Microcomputador . 

 

Os expositores deverão informar, juntamente com o material apresentado, qual(is) 

deste(s) recurso(s), eventualmente, utilizarão durante a apresentação.  

 

Todas as contribuições trazidas ao processo, desde a publicação deste Regulamento 

até o encerramento da Audiência, serão avaliadas e constarão da Ata da Audiência 

Pública, que será disponibilizada na página eletrônica da AGENERSA. 

 

V. DA AUDIÊNCIA PÚBLICA: 

 

V.1. ABERTURA: 

 

A Audiência Pública terá início com a formação da Mesa Diretora, no local, data e horário 

previstos.  

 

A Mesa Diretora será composta pelos Conselheiros da AGENERSA, por um Secretário e 

por convidados.  

 

O Coordenador da Mesa Diretora será o Conselheiro-Presidente da AGENERSA ou 

quem por ele for designado.  

 

O Secretário será designado pelo Coordenador da Mesa, por ocasião da composição da 

Mesa Diretora. 
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V.2. APRESENTAÇÕES 

 

– Exposição técnica sobre a Proposta de Revisão Tarifária apresentada e apresentação 

de comentários pertinentes ao tema: 

Concessionária PROLAGOS  – 40 (quarenta) minutos. 

 

– Exposição Técnica sobre os estudos realizados para a 2ª Revisão Quinquenal da 

Concessionária PROLAGOS:  

Fundação Getúlio Vargas  (FGV) - consultoria contratada - em até 1h20min (uma hora e 

vinte minutos).  

 

– Apresentação de comentários pertinentes ao tema: 

Poder Concedente Estadual – 20 (vinte) minutos; 

Poderes Concedentes Municipais – 20 (vinte) minutos; 

Comitê de Bacias  Lagos São João  – 20 (vinte) minutos; 

Representante das ONGs – 20 (vinte) minutos; 

Ministério Público  – 20 (vinte) minutos. 

 

 A seguir, por ordem de inscrição prévia e chegada ao local da Audiência Pública, dar-

se-á a palavra àqueles que se inscreveram para apresentar contribuições. O tempo 

disponibilizado para cada exposição será de até 10 (dez) minutos, que poderá ser 

redimensionado pelo Coordenador da Mesa Diretora, em razão do número de inscritos. 

 

Encerrada a fase de exposições, o Coordenador e os demais integrantes da Mesa 

Diretora poderão fazer perguntas aos expositores, para a obtenção de esclarecimentos 

adicionais eventualmente necessários. 

 

Em seguida, abrir-se-á período para manifestação dos presentes à Audiência Pública, 

que poderão fazer comentários ou dirigir perguntas aos expositores, as quais serão 

encaminhadas por escrito ao Coordenador da mesa. 

 

O tempo disponibilizado para cada manifestação será de até 5 (cinco) minutos, que 

poderá ser redimensionado pelo Coordenador da Mesa Diretora em razão do número de 

interessados. 

 

Empresas e entidades poderão fazer comentários ou dirigir perguntas aos expositores 

através de um único representante. 
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Ao final das manifestações será reservado tempo para que os expositores a quem forem 

dirigidas questões possam fazer os esclarecimentos necessários. 

 

Todos os depoimentos e exposições serão registrados pela AGENERSA em meio 

eletrônico, filmagem e gravação de voz, de forma a preservar a integridade de seus 

conteúdos e o seu máximo aproveitamento como subsídios ao processo em pauta. 

 

 

V.3. DA DURAÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA: 

 

A Audiência Pública terá início às 9h e encerramento às 18h e, a critério do Coordenador 

da Mesa Diretora, o encerramento poderá ser antecipado ou postergado, de acordo com 

o andamento dos trabalhos e no caso de terem se manifestado todos os interessados 

em participar. 

 

 

V.4 ENCERRAMENTO: 

 

O encerramento da Audiência Pública será declarado pelo Coordenador da Mesa 

Diretora. 

 

 

VI. CALENDÁRIO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA: 

 

 

DATA EVENTO 

30/11/2009 • Publicação do Regulamento e disponibilização da 

Proposta da Concessionária e do Relatório da 

Consultoria 

30/11/2009 a 09/12/2009 • Consulta às Propostas e demais documentos 

disponibilizados pela AGENERSA 

• Envio de Contribuições e Inscrições de Expositores 

10/12/2009 • Audiência Pública da Concessionária PROLAGOS 

21/12/2009 • Disponibilização da Ata da Audiência Pública 
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VII.  PROGRAMAÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA:  

 

 

Horário Atividade 

08:00 – 09:00  Recepção de expositores e registro de participantes 

09:00 – 09:30 Abertura das atividades 

09:30 – 10:10 Exposição Técnica da CONCESSIONARIA  

10:10 – 11:30 Exposição Técnica da Consultoria contratada (FGV) 

11:30 – 11:50 Tempo reservado ao Poder Concedente Estadual  

11:50 – 12:10 Tempo reservado aos Poderes Concedentes Municipais 

12:10 – 12:30 Tempo reservado Comitê de Bacias Lagos São João 

12:30 – 12:50 Tempo reservado ao representante das ONGs  

12:50 – 13:10  Tempo reservado ao Ministério Público 

13:10 – 14:30 Almoço 

14:30 – 16:00 Apresentação de Contribuições dos Interessados Inscritos 

16:00 – 17:00  
Tempo reservado para a participação dos presentes à Audiência 

Pública 

17:00 – 18:00 
Tempo reservado para que os expositores a quem forem dirigidas 

questões possam fazer os esclarecimentos necessários. 

18:00  Encerramento 

 

Rio de Janeiro, 27 de novembro de 2009. 

 

 

José Carlos dos Santos Araújo 

Conselheiro-Presidente da AGENERSA 
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2ª REVISÃO QUINQUENAL DA CONCESSIONÁRIA PROLAGOS  

 

REGULAMENTO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA 001/2009 

 

ANEXO 

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA EXPOSITOR 

 

Nome:   

Endereço:  

Cidade:  Estado:  Cep:  

Telefone:  Fax:  E-mail:  

Empresa ou entidade*:                                                                             

Cargo*:  

Identidade:  

Obs.:  

 

* Preencher no caso de representante de empresa ou entidade. 

 

 

ATENÇÃO:  ESTA INSCRIÇÃO ESTÁ CONDICIONADA AO RECEBIMENTO DA S 

CONTRIBUIÇÕES POR ESCRITO ATÉ O DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2009, ÀS 

16HORAS, NO PROTOCOLO DA AGENERSA, SITO À AVENIDA T REZE DE MAIO, 

23 – 23º ANDAR – CENTRO – RIO DE JANEIRO.  

 

 
 


