
 

 Conselheiro José Carlos dos Santos Araújo                           Processo E-12/020.051/2009  Página 1 de 177 
Rua Treze de Maio,23 – 23º andar – Centro – Rio de Janeiro /RJ – CEP: 20031-902 Tel.:021 2332-

6469   www.agenersa.rj.gov.br  - secex@agenersa.rj.gov.br   

 
 
Processo nº.: E-12/020.051/2009 
Autuação:  
 
Apensos: 

 

03/02/2009 
 
E-04/079.068/2001 
E-04/077.693/2002 
E-33/100.207/2004 
E-33/100.079/2005 
E-33/100.175/2005 
E-33/110.066/2005 
E-33/100.102/SEPLANIG/2006 
E-33/100.016/SEPLANIG/2006 
E-33/120.049/2006 
E-33/120.108/2006 
E-33/120.162/2006 
E-12/020.129/2007 
E-12/020.288/2007 
E-12/020.419/2007 
E-12/020.106/2008 
E-12/020.267/2008 
E-12/020.332/2008 
E-12/020.356/2008 
E-12/020.382/2008 
E-12/020.384/2008 
E-12/020.251/2009 
E-12/020.324/2009 
E-12/020.325/2009 
E-12/020.044/2010 
E-12/020.104/2010 
E-12/020.061/2010 
E-12/020.339/2010 

Concessionária:  CONCESSIONÁRIA PROLAGOS 
Assunto: 2ª REVISÃO QUINQUENAL 
Relato:  20 de outubro de 2010 

 
RELATÓRIO 

 
 
 
O presente processo regulatório tem por objeto a 2ª Revisão Qüinqüenal do 
Contrato de Concessão CN 04/96, referente ao período compreendido entre 
janeiro de 2004 e dezembro de 2008, em observância ao disposto no art. 17 da 
Lei Estadual nº. 2.869/1997, que estabelece a revisão das tarifas fixadas em 
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contrato do serviço público de saneamento básico, tendo sido distribuído à 
relatoria do Conselheiro subscritor do presente, conforme estabelecido na 
Resolução do Conselho Diretor nº. 133, de 05 de fevereiro de 2009, acostada às 
fls. 06. 
 
Este processo é constituído de 06 (seis) volumes, 02 (dois) anexos e 27 (vinte e 
sete) processos regulatórios em apenso, estruturados da seguinte forma: 
 
Anexo I (fls. 01/219), intitulado “ Contribuição Audiência Pública” , contendo o 
material referente à Audiências Públicas da Segunda Revisão Qüinqüenal das 
Concessionárias Água de Juturnaíba e Prolagos. Às fls. 02/04, tem-se a cópia do 
Ofício ADM nº.158/2009, da Associação Comercial, Industrial e Turística de Cabo 
Frio-ACIA, cujo original encontra-se acostado às fls. 665/667 do processo principal 
(volume IV). Às fls. 05 a 99, telas impressas da apresentação das audiências 
públicas da Segunda Revisão Qüinqüenal das Concessionárias Águas de 
Juturnaíba e Prolagosi. Às fls. 152/161, lista de nomes dos participantes da 
audiência pública e às fls. 162/163 e 188/202, contribuição (perguntas e 
comentários) dos participantes da Audiência Pública. 
 
Anexo II (fls. 01/137), intitulado “Inscrição Audiência Pública”. 
Às fls.17/50, encontram-se recortes de jornais, impressos da internet, documentos 
e fotos que demonstram a veiculação em diversos meios de comunicação do 
AVISO de realização da Audiência Pública da 2ª Revisão Qüinqüenal; bem como 
da disponibilização à consulta pública dos documentos a ela referentes. Tem-se, 
ainda, comprovantes dos telegramas enviados a diversas autoridades convidando-
as para a Audiência Pública e, ao final (fls. 124/137), transcrição da audiência. 
 
Apensos:  
 
E-04/079.068/2001, sobre reequilíbrio Econômico-Financeiro da Prolagos. 
 
E-04/077.693/2002, processo que tratou da Primeira Revisão Quinquenal da 
Prolagos. 
 
E-33/100.207/2004, instaurado a partir do requerimento da Prolagos de 
suspensão, por 24 meses, do prazo do seguro garantia da Concessão, processo 
que gerou a Deliberação AGENERSA nº. 216, de 2008ii, bem como um recente 
despacho da CAPET de fls. 436/438iii.  
 
E-33/110.079/2005, que tem como objetivo avaliar o cumprimento das metas 
estabelecidas  para a fase atual dos serviços prestados pela Concessionária 
Prolagos, conforme estabelecido no Edital CN 04/96. 
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E-33/100.175/2005, que cuida do Reequilíbrio Econômico-Financeiro – Lei nº. 
4.247, de 16/12/2003. 
 
E-33/110.066/2005, que trata da Operação da Estação de Tratamento de Esgoto - 
ETE Iguaba Grande. 
 
E-33/100.102/SEPLANIG/2006 , que trata do Cumprimento do art. 3º da 
Deliberação AGENERSA nº. 064iv, de 28 de novembro de 2006, que impôs à 
Concessionária penalidade de Multa – Auto de Infração. 
 
E-33/100.016/SEPLANIG/2006, processo que trata da análise da Defesa Prévia 
apresentada pela Prolagos em face do Auto de Infração 05/CASAN/2006, e que foi 
iniciado por sugestão da Procuradoria da AGENERSA, no parecer constante do 
Processo E-33/120.001/2006, que tratava do abastecimento de água ao 
consumidor A. N. Jordão Frutas e Polpas – ME e ao bairro Alecrim, ambos 
relativos ao Município de São Pedro da Aldeia. Verificação de descumprimento 
dos parágrafos 1º, 2º e 3º, da Cláusula 10 e Letra “A” , da Cláusula 17. Penalidade 
de Multa, cláusula 51, parágrafo 2º, Inciso II. 
 
E-33/120.049/2006, que cuida do Reequilíbrio Econômico-Financeiro. Cobrança 
de preço público por permissão de uso oneroso de subsolo. 
 
E-33/120.108/2006, tratando do Desequilíbrio Econômico-Financeiro – Repasse 
aos consumidores de reajustes sobre o valor da tarifa praticada – Compensação 
de valores. 
 
E-33/120.162/2006, que cuida da comprovação de adimplência com seguro 
garantia entre junho de 2003 e dezembro de 2005. 
 
E-12/020.129/2007, que trata do Abastecimento de água pela linha Iguaba 
Grande. Item 04 do 3º Termo Aditivo ao Contrato de Concessão de Águas de 
Juturnaíba. 
 
E-12/020.288/2007, processo oriundo da Ocorrência nº. 77215, onde cliente 
questiona, a partir de maio/2007, um aumento de sua tarifa nos montantes de 
3,45% e 10,96%. 
 
E-12/020.419/2007, processo deflagrado para analisar pleito da Concessionária de 
Reajuste de Tarifa. 
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E-12/020.106/2008, que trata da recomposição da Equação Econômico-Financeira 
do Contrato de Concessão, em razão da desvalorização cambial ocorrida entre 
1999 e 2002. 
 
E-12/020.267/2008, processo que originou a Deliberação AGENERSA nº. 546 de 
2010, mantendo os Autos de Infração nº. 038/2009 e 039/2009 e, 
conseqüentemente, as penalidades de multa e advertência neles impostas. 
 
E-12/020.332/2008, que trata do Reequilíbrio Econômico e Financeiro do Contrato 
de Concessão – Contribuição provisória sobre movimentação financeira – CPMF. 
 
E-12/020.356/2008, instaurado em razão do pleito da Concessionária de Revisão 
Tarifária, que reflete a recomposição do desequilíbrio pelo recolhimento de PIS e 
COFINS, nos últimos 12 (doze) meses. 
 
E-12/020.382/2008, instaurado para tratar da Revisão de Tarifa pleiteada pela 
Prolagos, em virtude da implementação das obras da “segunda fase” previstas no 
Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Concessão, o que lhe permitiria o direito à 
alteração. 
 
E-12/020.384/2008, que objetiva restabelecer o equilíbrio financeiro do Contrato 
de Concessão, em razão dos valores despendidos com pagamento de fretes de 
carros-pipa pela Concessionária, para cumprimento de várias decisões judiciais.v 
 
E-12/020.251/2009, iniciado em 05/08/09, que cuida da verificação dos reajustes 
praticados pela Concessionária Prolagos, tendo em vista o apontado no Voto de 
Vista do Conselheiro Sérgio Raposovi, prolatado no processo nº. E-
12/020.419/2007, na Sessão Regulatória de 30 de julho de 2009. 
 
E-12/020.324/2009, que objetiva dar seguimento à revisão tarifária anual, 
conforme determinado pelo art. 4º da Deliberação AGENERSA nº 166/2007, pelo 
percentual de 3,9769% (Processo E-33/110.040/2005), sob o fundamento de tal 
valor refletir a recomposição do desequilíbrio (PIS e COFINS), relativamente ao 
período de novembro de 2008 a setembro de 2009.  
 
E-12/020.325/2009, que trata do Reajuste de tarifa anual – Dezembro 2009, 
cláusula 13, do Contrato de Concessão. 
 
E-12/020.044/2010 – processo instaurado para avaliação e aprovação dos 
projetos e propostas de obras e investimentos reputados como prioritários, no que 
concerne à ampliação do sistema de esgotamento sanitário da Concessionária 
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Prolagos, relativo à FASE III, prevista no Termo Aditivo nº. 02 ao Contrato de 
Concessão. 
 
E-12/020.104/2010, que trata das obras para melhoria das condições da Lagoa de 
Araruama. 
 
E-12/020.061/2010, sobre a Revisão Tarifária – DACONSvii. 
 
E- 12/020.339/2010, sobre a Composição Societária da Prolagos – Pleito da 
Concessionária para aprovação de reorganização de acionistasviii. 
 
Quanto ao processo principal, ele foi instaurado após o recebimento da Carta – 
PR/115/2009/PROLAGOS de 27.2.2009, por meio do qual a Concessionária 
informa que, decorridos dez anos da concessão e em face das alterações das 
condições contratuais inicialmente avençadas, escorada nas Leis nº 8.987/95 e 
11.445/07, bem como da Lei Estadual nº 2.869/97, faz-se necessária a 
apresentação do seu pleito de 2ª Revisão Qüinqüenal. 
 
Em 02 de fevereiro de 2009, a Concessionária encaminha a missiva de fls. 03 a 
esta Agência Reguladora (PR-115/2009), confirmando que estava em curso 
negociação com os Poderes Concedentes sobre um novo pacote de obras. 
 
Às fls. 06, Resolução do Conselho Diretor nº 133, revelando que, mediante 
sorteio, o presente processo ficaria sob a relatoria deste Conselheiro-Presidente. 
 
Às fls. 07/29, Carta – PR/188/2009/PROLAGOS, datada de 27 de fevereiro de 
2009, onde a Concessionária apresenta seu pleito de Revisão Contratual 
Ordinária, visando o reequilíbrio de sua equação econômico-financeira. 
 
Na referida Carta, a Concessionária afirma que, entre 2003 e 2008, teriam 
ocorrido eventos que determinaram um acréscimo de obrigações além da 
proposta apresentada em 1997. Ademais, que em razão das modificações trazidas 
pela 1ª Revisão Qüinqüenal (1998/2003)ix, estaria no auge de seus investimentos, 
cuidando da antecipação de várias obras de ampliação e melhoria do sistema, 
conforme consolidado no 2º Termo Aditivo ao Contrato. 
 
Afirma a Prolagos que, do ponto de vista financeiro, para fazer frente aos citados 
investimentos, além de relevantes aportes dos acionistas, seriam necessárias 
duas grandes fontes de recursos: a) financiamento de longo prazo em operação 
estruturada com a garantia dos recebíveis e b) geração de caixa operacional da 
Concessionária, a ser obtido através do equilíbrio econômico-financeiro do 
Contrato de Concessão. 
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A fim de fundamentar seu pleito, a Prolagos sistematizou seu requerimento em 
cinco partes. 
 
Na Parte I, intitulada de “O Plano de Negócios original e os mecanismos 
legais para a sua manutenção” , a Prolagos esclarece que restou vencedora da 
licitação (regida pelo Edital 04/96 – SOSP) para a prestação dos serviços de 
abastecimento de água e esgotamento sanitário dos Municípios de Cabo Frio, 
Búzios, São Pedro da Aldeia, Iguaba Grande e de abastecimento de água de 
Arraial do Cabo, pelo prazo de 25 anos, dando ensejo ao Contrato de Concessão 
firmado em 04 de abril de 1998. 
 
Destaca que o direito ao reequilíbrio econômico e financeiro do contrato está 
garantido não só no art. 37 da Constituição Federal, mas também no próprio 
Contrato de Concessão CN/04/96, em sua Clausula 14ª, § 1º, e ainda em vários 
outros dispositivos legais, tais como o art. 29 da Lei nº. 11.445/2007; o art. 65 da 
Lei nº. 8.666/94; o art.9º da Lei nº. 8.987/95 e o art.17, da Lei Estadual 2.869/97. 
 
Informa que a Concessionária se comprometeu contratualmente a garantir a 
continuidade e a qualidade da prestação dos serviços públicos contratados, bem 
como a remunerar o capital investido com uma Taxa Interna de Retorno – TIR 
determinada, ressaltando a necessidade de manutenção da TIR originalmente 
pactuada, qual seja, em 13,02%, o que traduz-se em segurança jurídica, pois que 
define a manutenção do equilíbrio econômico e financeiro do contrato, 
constituindo-se, ainda, em referencial tanto para o Poder Público, quanto para a 
empresa privada. 
 
Na Parte II, intitulada de “Itens contratuais que devem ser adequados às 
mudanças de contexto ” , a Concessionária defende que, como os contratos de 
concessão são de longa duração, é natural que sejam feitos ajustes durante o 
decurso do tempo, tendo em vista as mudanças de conjuntura e contexto, 
destacando que a maneira de manter atuais os serviços prestados é a adequação 
das regras às novas realidades que se impõem com o passar do tempo, de modo 
a atender o interesse público da melhor maneira possível. 
 
Nessa esteira de raciocínio, a Concessionária identificou a “ampliação do Plano de 
Obras” e a “coleta e tratamento de esgotos em Arraial do Cabo” como sendo os 
dois pontos que necessitam de ajustes. 
 
Quanto ao Plano de Obras, esclarece que os Poderes Concedentes, fazendo uso 
do que permite a Cláusula 14, parágrafo primeiro, do Contrato de Concessão, 
requereram da Concessionária uma série de obras para além daquelas previstas 
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no Plano de Investimentos em vigor, ao argumento de que seriam questões de 
interesse público. 
 

Aduz que os novos investimentos são revestidos de legitimidade, especificamente 
na Região dos Lagos, já que esta é eminentemente turística, sendo necessária a 
ampliação da produção e a entrega de água tratada face ao crescimento 
populacional e a necessidade de proteger a Lagoa de Araruama e as praias locais 
quanto ao despejo dos dejetos in natura. 
 

Noticia que o novo cronograma de investimentos relaciona as obras elencadas 
pelos Poderes Concedentes, levando-se em conta os benefícios qualitativos de 
acordo com as necessidades individuais de cada município. 
 

Salienta a Concessionária que teria calculado o impacto dos referidos 
investimentos, somando-se os investimentos para coleta e tratamento de esgoto 
em Arraial do Cabo, o que teria alcançado a monta de R$ 147 milhões (valores de 
dezembro de 2008). 
 
Registra que, conforme entendimentos com os Poderes Concedentes, os novos 
investimentos requeridos teriam seu início a partir de 2011, conforme cronogramas 
físico e financeiro devidamente elaborados. 
 

Observa a Empresa que o aporte de R$ 147 milhões a ser cumprido em obras, a 
pedido dos Poderes Concedentes, deve ser acomodado no fluxo de caixa da 
Concessionária, mantendo-se a TIR (Taxa Interna de Retorno) inicialmente 
acordada. 
 

No que tange à coleta e tratamento de esgotos em Arraial do Cabo, a 
Concessionária pontua que os contratos de concessão, por serem complexos e de 
longa duração, necessitam de constantes ajustes para que os serviços sejam 
modernos e atuais, evitando, com isso, o seu sucateamento, de maneira a atender 
o interesse público, citando, inclusive, o art. 23, inciso V, da Lei nº. 8.987/95. 
 
Esclarece que após a licitação de 1996, o Município de Arraial do Cabo decidiu 
excluir da concessão parte do objeto – a implantação de sistema de coleta e 
tratamento de esgoto em seu território, delegando à Concessionária Prolagos 
apenas os serviços de tratamento/abastecimento de água – reduzindo o escopo 
do contrato. 
 
Assevera que, desde a contratação, a Concessionária vem prestando os serviços 
de abastecimento de água que lhe foram delegados por Arraial do Cabo, de forma 
adequada e dentro da normalidade. 
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Por outro lado, porém, afirma que a situação dos serviços de esgotamento 
sanitário daquele município sofreu alterações significativas ao longo dos anos e 
deixaram de representar a melhor alternativa para o atendimento ao interesse 
público. 
 
Frisa que, para a solução do problema, o referido Município pretende que a 
Concessionária finalmente assuma os serviços de implantação e manutenção dos 
sistemas e a prestação dos serviços de coleta e tratamento de esgotamento 
sanitário, em condições semelhantes àquelas originalmente licitadas em 1996 e 
que, para tanto, seria feita uma nova alteração de escopo da concessão. 
 
Destaca que a proposta feita na pretendida revisão qüinqüenal é para que a 
Concessionária Prolagos tenha o serviço de coleta e tratamento de esgotamento 
sanitário no Município de Arraial do Cabo incorporado ao escopo contratual, já que 
se trata de serviços contíguos e de mesma natureza, bem como porque sua 
equipe técnica já seria experiente e capacitada para a execução das atividades 
necessárias. 
 
Realça que a doutrina exige o cumprimento de algumas condições para que 
ocorra o aumento de escopo contratual, mais precisamente duas, quais sejam, 
inviabilidade de exploração autônoma e que a Concessionária que irá incorporar 
esses serviços atue no mesmo segmento, em região contígua, requisitos que 
estariam preenchidos pela Prolagos. 
 
Relata que a concessão de coleta e tratamento de esgoto de Arraial do Cabo 
poderá ser assumida conforme plano de negócios constante do CD acostado aos 
autos às fls. 183, sendo certo que, em contrapartida a esse valor de investimentos, 
orçados em R$ 6 milhões (valor de dezembro/2008), caberá a esta Agência 
estabelecer estrutura tarifária adequada para que se obtenha o retorno de capital 
na forma do Contrato de Concessão CN/04/96. 
 
A Concessionária conclui a Parte II esclarecendo que os itens nela tratados devem 
ser modificados para uma completa adequação dos serviços à realidade vigente, e 
prossegue abrindo o capítulo seguinte - Parte III -, para tratar dos Itens que já 
impactaram o Plano de Negócios e que devem ser reeq uilibrados,  pleito este 
fundamentado no que está previsto nas cláusulas 7ª, §3º, 14ª e 51ª, §1º, todas do 
Contrato de Concessão. 
 
Afirma a Prolagos que as alterações que surgiram foram imprevisíveis e estariam 
fora do conjunto de situações consideradas como de risco exclusivo da empresa 
(risco do negócio), além de enquadrarem-se claramente nos itens do contrato que 
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definem o direito ao restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, 
discriminando as seguintes situações: 
 

a) Maxidesvalorização Cambial – Processo Administrativo E-12/020.106/2008; 
b) Pis/Cofins – Deliberação AGENERSA nº. 166/2007; 
c) Cobrança pelos Recursos Hídricos – Deliberação AGENERSA nº. 

286/2008; 
d) CPMF – Processo Administrativo E-12/020.332/2008; 
e) Abastecimento Extracontratual – Cumprimento de determinação judicial – 

Processo Administrativo E-12/020.356/2008; 
f) Insumo – aumento superior ao índice de reajuste contratual; 
g) Perda de Faturamento e Obras – Processo Administrativo E-

33/120.108/2006; 
h) Cobrança pela utilização do solo – Araruama – Processo Administrativo E-

33/120.049/2006; 
i) Valor excedente de obra – Deliberação AGENERSA nº. 218/2008. 

 
Com relação à Maxidesvalorização Cambial , afirma a Concessionária que, em 
junho/99, quando a proposta foi entregue, a cotação do dólar era de R$ 1,20 (um 
real e vinte centavos); que em dezembro/99, a cotação estava no patamar de R$ 
1,80 (um real e oitenta centavos) e em dezembro/02 havia disparado, atingindo o 
valor de R$ 3,53 (três reais e cinqüenta e três centavos), o que teria afetado toda 
a economia do país e que, inserida nesse contexto, em 2001, a Prolagos propôs 
uma revisão extraordinária do contrato, na qual postulou o ressarcimento dos 
prejuízos dessa maxidesvalorização cambial, especificamente no que tange aos 
empréstimos tomados para financiamento dos serviços concedidos no início de 
1999, o que culminou na celebração, em março de 2002, do 1º Termo Aditivo ao 
Contrato de Concessão. 
 
Afirma que, não obstante a deliberação ASEP-RJ/CD nº. 193/2002, que analisou o 
pedido, tal analise não abarcou a questão dos prejuízos suportados pela 
Concessionária, requisitando-se, naquele momento, o exame de sua legalidade 
pela PGE/RJ. 
 
Prossegue a Concessionária narrando que a PGE/RJ, por meio do parecer nº. 
15/2006, nos autos do processo E-14/16537/2006, embora tenha fixado o 
entendimento de que a maxidesvalorização do dólar “é enquadrável como 
motivador da revisão do contrato de revisão”, determinou o retorno do pleito à 
Agência Reguladora, porquanto a consulta não se encontrava com informações 
sobre seu efetivo impacto nas contas da Concessionária, não havendo discussão 
acerca do desequilíbrio alegado. 
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Aduz a Concessionária que, mesmo antes da expedição do citado parecer, já 
havia renovado o pleito de compensação dos danos ocasionados pela 
maxidesvalorização no requerimento atinente à 1ª Revisão qüinqüenal (Processo 
E-04/077.693/2002), mas que no seu julgamento, o Conselho-Diretor desta 
Agência, embora tenha reconhecido o desequilíbrio econômico-financeiro gerado 
pela maxidesvalorização, relegou a liquidação dos danos causados a 
Concessionária para análise em processo próprio. 
 
Seguindo esse posicionamento, em 12/05/2008, foi instaurado o processo E-
12/020.106/2008 para analisar o efetivo impacto sobre as contas da empresa, que 
ainda não foi julgado, razão pela qual a Prolagos pediu seu apensamento aos 
presentes autos, para com isso validar a comprovação da maxidesvalorização 
alegada. 
 
Para fundamentar seu pedido para de recomposição pelos alegados danos 
suportados em razão da maxidesvalorização cambial ocorrida entre 1999 e 2002, 
no montante de R$ 96.626.247,00, de forma a restituir o equilíbrio econômico-
financeiro, a Concessionária afirma que tal questão já se encontra resolvida pela 
citada manifestação da PGE, exposta no parecer citado, bem como na decisão do 
Conselho desta Agência, quando do julgamento do processo relativo à 1ª Revisão 
Qüinqüenal. 
 
A segunda alteração imprevisível elencada pela Prolagos refere-se ao 
PIS/COFINS – Deliberação AGENERSA nº. 166/2007. 
 
Conta a Concessionária que, com o advento da Lei nº. 10.833/03, que tratou da 
cobrança não cumulativa da COFINS, excluindo diversos insumos da base de 
cálculo do tributo, restou majorada a alíquota incidente sobre a nova base de 
cálculo para 7,6%. 
 
Ressalta a Concessionária que tal medida não representou uma diminuição da 
carga tributária, mas sim uma majoração da COFINS, com o recolhimento médio 
de alíquota de 5,5%. Aduz que, considerando que a proposta prevê o recolhimento 
de 3%, houve um acréscimo médio de 2,5% não contemplado no plano de 
negócios. 
 
Conta a Prolagos que, em razão da Deliberação nº. 166/2007 desta Agência, a 
discussão sobre o desequilíbrio gerado pelos efeitos da Lei nº. 10.833/03 deu 
ensejo à instauração do processo E-12/020.095/2008, o qual contém uma Nota 
Técnica da Câmara de Política Econômica e Tarifária - CAPET indicando um 
desequilíbrio no período de maio de 2007 a outubro de 2007, da ordem de R$ 
300.332,75, valores relativos a dezembro/2008. 
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O terceiro fato imprevisível suscitado pela Prolagos é a cobrança pela utilização 
dos recursos hídricos. 
 
Conta a Concessionária que, quando da época da licitação, o Governo do Estado 
do Rio de Janeiro não cobrava pela utilização dos recursos hídricos, de forma que 
não houve a previsão, na proposta vencedora do certame, de verbas para custeio 
da captação de água. 
 
Logo, segundo a Concessionária, assim que passou a ser cobrada pela utilização 
dos recursos hídricos (a partir da Portaria SERLA 339), esta Agência gerou a 
Deliberação AGENERSA nº. 286/2008, onde teria restado reconhecido o 
desequilíbrio econômico financeiro ao Contrato de Concessão causado por essa 
nova legislação. Ademais, que o Conselho Diretor desta Agência teria entendido 
que o reequilíbrio pelos ônus criados, entre o período de 16/12/2003 (data da 
edição da Lei) até o mês de maio de 2008 (data da alteração da lei anterior, pela 
Lei Estadual nº. 5.234/08, que autorizou o repasse ao consumidor, na fatura de 
cobrança da outorga), deveria ser compensado no momento da 2ª Revisão 
Qüinqüenal. 
 
No que concerne à CPMF, narra a Concessionária que recolheu 
compulsoriamente essa contribuição aos cofres públicos no período compreendido 
entre 1998 e 2007, o que traduz considerável alteração das circunstâncias que 
existiam no momento da contratação, pois o recolhimento dessa contribuição não 
teria sido considerada por ocasião do Edital, nem em sua proposta de preço, não 
integrando, assim, a tarifa estabelecida. 
 
Partindo dessa consideração, a Prolagos afirma que, por conta desse 
recolhimento, ônus que não foi recomposto quando da 1ª Revisão Qüinqüenal 
(conforme atesta a Nota Técnica 036/2007 da CAPET, presente no processo E-
12/020.466/2007), o valor a título de CPMF não compensado no contrato seria de 
R$ 8.144.524,33. 
 
Outra questão abordada pela Prolagos refere-se ao fato de o Contrato de 
Concessão estar baseado no conceito de abastecimento via canalização, previsto 
no Decreto nº. 22.872/96. Logo, sustenta que as decisões judiciais que 
determinam que a Concessionária arque com o custo do frete de carros-pipa, para 
levarem água a residentes de áreas ainda não alcançadas pelas redes do 
Contrato de Concessão, teriam criado um ônus não previsto contratualmente pela 
empresa. 
 



 

 Conselheiro José Carlos dos Santos Araújo                           Processo E-12/020.051/2009  Página 12 de 177 
Rua Treze de Maio,23 – 23º andar – Centro – Rio de Janeiro /RJ – CEP: 20031-902 Tel.:021 2332-

6469   www.agenersa.rj.gov.br  - secex@agenersa.rj.gov.br   

A Concessionária ainda explica que esse desequilíbrio fora oportunamente 
suscitado quando da 1ª Revisão Quinquenal, e que o Conselho Diretor da época 
entendeu que não havia o que ser compensado, partindo, contudo, de uma 
premissa equivocada, qual seja, a de que a Prolagos teria obtido uma decisão 
judicial favorável, suspendendo, junto ao STJ, a liminar que determinava o 
abastecimento de água via carro-pipa para todo o município. Explica que, no 
entanto, tal decisão só suspendia a decisão liminar proferida na Ação Civil Pública 
que tratava da matéria, não impedindo, portanto, a prolação das milhares de 
decisões em seu desfavor, propostas por cidadãos em caráter individual. 
 
Assim, a Prolagos conclui esse item afirmando o desequilíbrio econômico-
financeiro desencadeado pelas milhares de decisões judiciais determinando que 
arcasse com o custo do frete para o abastecimento de água a não clientes, 
registrado até dezembro de 2008, é de R$ 4.117.288,80, conforme retratado no 
processo E-12/020.356/2008. 
 
A Prolagos conta que, durante o qüinqüênio, o preço do cloro, insumo utilizado no 
tratamento da água, superou em muito os índices de reajuste pactuados no 
Contrato de Concessão, de modo que a diferença entre o inicialmente previsto e o 
que foi efetivamente alcançado, atualizado até dezembro de 2008, alcança o 
montante de R$ 46.202,76. 
 
A Concessionária também pleiteia o reequilíbrio do contrato face ao prejuízo de 
R$ 9.380.214,00, em virtude de ter sido surpreendida com a situação em que se 
encontrava a rede de abastecimento de água do bairro de Caminho de Búzios e 
adjacências, situados em Cabo Frio. 
 
Segundo a Prolagos, assumiu os serviços de concessão contando com a receita 
proveniente de 1.744 matrículas situadas no local acima descrito, mas que, 
posteriormente, viu-se que os sistemas de canalização e abastecimento que 
abarcavam tais matrículas, haviam sido erroneamente considerados como 
adequados ao abastecimento regular de água. Na realidade, esta via estava 
deteriorada e perfurada, impedindo, com isso, o abastecimento dos bairros dessa 
área e, consequentemente, não gerando essa receita para a Concessionária. 
 
Alega, portanto, a Prolagos, que a realidade supramencionada, além de gerar a 
perda do faturamento inicialmente previsto, eis que não era cobrada a tarifa 
normalmente praticada, acarretou um gasto para a Concessionária, eis que teve 
que arcar com os custos das obras necessárias ao adequado abastecimento da 
área, fixando milhares de metros tubulações, obras estas que não estavam 
previstas, mas que foram executadas conforme se extrai do processo E-
33/120.108/2006. 
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Outro ponto destacado pela Prolagos como gerador de desequilíbrio contratual é a 
cobrança mensal de um valor a título de preço público pela permissão de uso de 
subsolo, instituída a partir de 2001, com o advento da Lei Municipal nº. 1.126, lei 
esta editada posterior ao Edital de Concessão e, por isso, não integrante da 
proposta. 
 
Dessarte, a Concessionária alega que esse preço público teria acarretado um 
desequilíbrio na equação econômico-financeira do contrato no montante de R$ 
418.317,57, pela condição de usuária do subsolo daquele município – transporte 
de água, da Lagoa de Juturnaíba, bacia hidrográfica Rio São João. 
 
A última causa geradora de desequilíbrio contratual elencada pela Concessionária 
é a alteração da especificação do material utilizado na obra de implantação da 
adutora de Iguaba Grande. 
 
Conforme observado pela Concessionária, a Deliberação AGENERSA nº. 
218/2008 aprovou o levantamento realizado pela Câmara de Saneamento - 
CASAN da diferença de preços resultante desse ajuste, alcançando-se o montante 
de R$ 38.968,40. 
 
Na Parte IV, intitulada Fluxo de Caixa , a Concessionária informa que, para fins de 
comprovar que os impactos descritos na Parte III interferem em seu plano de 
negócios, afetando diretamente o fluxo de caixa, apresenta, em anexo ao 
documento que deflagra a Revisão Qüinqüenal 2003/2008, uma planilha 
mostrando o “Fluxo de Caixa do Plano de Negócios”. 
 
Na Parte V, a Concessionária conclui seu relatório revisional pleiteando o 
restabelecimento da Taxa Interna de Retorno inicialmente pactuada, sugerindo, 
para tanto, o seguinte: 
 

“(i) aumentos de tarifas cumulativos nos percentuais de 2%, a ser 
aplicado a partir de 1º de janeiro de 2013, 2% a ser aplicado a partir de 
1º de janeiro de 2018 e mais 2% a ser aplicado a partir de 1º de janeiro 
de 2020 para todos os municípios da concessão e, 
 
(ii) e mais, aumento de prazo de concessão para todos os municípios, 
em mais 23 anos, a contar do ano de 2023. 
 
(iii) Além do pleito acima, o estabelecimento pela Agência de uma 
estrutura tarifária adequada através dos reajustes necessários para 
pagamento dos investimentos/TIR, pela assunção pela Prolagos S.A, 
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da coleta e tratamento do esgoto do municio de Arraial do Cabo, 
conforme anexo plano de negócios. 
 
(iv) a celebração de Termo Aditivo ao contrato, contemplando os termos 
do presente pleito.” (fls. 27/28). 

 
 
Por fim, a Prolagos discrimina e pede o apensamento de vários processos que 
entende terem tratado dos pontos elencados em seu pleito revisional. 
 
Acostados ao pleito revisional, vieram os seguintes documentos: Deliberação 
ASEP nº. 193/202 (fls. 31); Deliberação AGENERSA nº. 114/2007 (fls. 32/35), 
acompanhada de sua publicação no D.O. (fls. 36/37) e tabelas (fls. 38; 39 e 
40/41); Deliberação AGENERSA nº. 166/2007 (fls. 42), acompanhada de sua 
publicação no D.O. (fls. 43); Deliberação AGENERSA nº. 200/2007 (fls. 44), 
acompanhada de sua publicação no D.O. (fls. 46); Deliberação AGENERSA nº. 
286/2008 (fls. 45), acompanhada de sua publicação no D.O. (fls. 47); 1º e 2º 
Termos aditivos ao contrato (fls. 49/76) e o pertinente aviso no D.O. (fls. 77); cópia 
da atual estrutura tarifária da concessionária (fls. 79); Ofícios das prefeituras 
solicitando obras em termos de saneamento básico, Ofícios GAPRE 044/2008, 
GAPRE 073/2008, GAPRE 039/2009 e Ata da Reunião do Consórcio 
Intermunicipal Lagos São Joãox (fls. 81/126); Cronograma físico e financeiro das 
novas obras (fls. 127); cópia das capas/pleitos/deliberações de processos (fls. 
130/180); Relatório de pagamento de frete de pipas judiciais até 31/12/2008 (fls. 
181); CD com Planilha com cálculo dos desequilíbrios (fls. 182) e CD com Planilha 
de fluxo de caixa do Plano de Negócios (fls. 182). 
 
Às fls. 81 e seguintes, ofícios dos Prefeitos e outras autoridades das cidades 
abrangidas pelo Contrato de Concessão, encaminhados à Prolagos, apresentando 
rol de obras necessárias e demais pleitos da população, que estão discriminados 
a seguir. 
 
a) do Prefeito de Cabo Frio, Marcos da Rocha Mendes, Ofício GAPRE 044/2008 e 
060/2008, de 03 de março de 2008 e de 27 de março de 2008, respectivamente 
(fls. 81 e 82), cujos principais trechos seguem abaixo: 

 
“(...) Entretanto, não obstante reconhecer todos os investimentos 
realizados, esta municipalidade vem solicitar a PROLAGOS a 
antecipação de obras nos bairros Tangará, Caminho de Búzios, 
Reserva do Peró, Jardim Peró, situados no 1º Distrito e, também, nas 
áreas do 2º Distrito, uma vez tratar-se de localidades com elevado 
numero populacional, com previsão de crescimento de 
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aproximadamente 15% (quinze por cento) até o ano de 2010, 
consoante dados do Plano Diretor do município (...)” (fls. 81) 
.......................................................................................... 
“(...) Dirijo-me a Vossa Senhoria nesta oportunidade, para reiterar os 
termos do Oficio GAPRE nº 221, datado de 12 de novembro de 2007, 
relativamente ao interesse do município em ampliar o percentual de 
abastecimento de 90% (noventa por cento) registrado no Contrato de 
concessão com o aumento de vazão de água para a localidade de 
Tamoios, visando atender a população não abrangida pelo referido 
ajuste ou pelas metas de atendimento. 
 
Por oportuno, ressalto mais uma vez que, segundo as disposições do 2º 
Termo Aditivo ao Contrato de concessão celebrado, os Municípios 
poderão solicitar a essa concessionária a realização de outros 
investimentos, visando a universalização dos serviços com o precípuo 
fim de garantir a supremacia do interesse público. (...)” (fls. 82) 
 

b) do Prefeito de Arraial do Cabo, Henrique Sergio Melmam, Ofício GAPRE 
073/08, de 13 de março de 2008, às fls. 83, conforme se vê a seguir: 

 
“(...) fazendo uso da prerrogativa acima mencionada é a presente para 
solicitar a análise de antecipação da implantação da adutora para as 
localidades de Monte Alto e Figueira para início das obras na Fase II, a 
partir de 2008. (...)” 

 
c) do Prefeito de Arraial do Cabo em 2009, Wanderson Cardoso de Brito, Oficio 
GAPRE 039/09, de 05 de fevereiro de 2009, às fls. 84, senão vejamos: 

 
“Vimos por meio desta solicitar a V.Sa informações sobre a previsão de 
investimentos para os distritos de Monte Alto, Figueira e Pernambuca, 
no que diz respeito a abastecimento de água. 
 
Solicitamos ainda dessa empresa, informar quanto ao abastecimento de 
água na sede do município. (...)” (fls. 84). 

 
d) do Vereador do Município de Cabo Frio, Acyr Silva da Rocha, OF/GABVER/Nº 
009/2008, datado de 03 de setembro de 2008, de fls. 87: 
 

“Estamos sendo procurados pela comunidade residente e moradora na 
Rua Tim Maia, no Monte Alegre. 
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Trata-se da não existência de água de responsabilidade dessa empresa 
que atinge, em pleno século XXI, uma comunidade carente. 
 
Assim, entendemos que cabe a essa empresa as devidas providências, 
terminando assim com o sofrimento daquela população, por se tratar de 
grave problema social (...)”  

 
e) do Presidente da Câmara Municipal de Cabo Frio, Luis Geraldo Simas de 
Azevedo, encaminhando os Requerimentos nº 102, 103 e 104 de 2008 (fls. 89/91), 
aprovados pela Câmara Legislativa, com as seguintes ementas: 
 

“Requer o envio de expediente a Prolagos S.A. para que a mesma tome 
as providências técnicas necessárias para extensão de rede e 
abastecimento de água potável, para atender a comunidade da Rua 
das Lontras , em Unamar, 2º Distrito neste Município.” 
 
“Requer o envio de expediente a Prolagos S.A. para que a mesma tome 
as providências técnicas necessárias para extensão de rede e 
abastecimento de água potável, para atender a comunidade da Rua 
das Lebres , em Unamar, 2º Distrito neste Município.” 
 
“Requer o envio de expediente a Prolagos S.A. para que a mesma tome 
as providências técnicas necessárias para extensão de rede e 
abastecimento de água potável, para atender a comunidade da Rua 
das Capivaras , em Unamar, 2º Distrito neste Município.” 

 
f) do Prefeito de Cabo Frio, Marcos da Rocha Mendes, Ofício GAPRE 173/2008, 
datado de 02 de julho de 2008, às fls. 92: 
 

“(...) A localidade de Botafogo que delimita geograficamente os 
Municípios de Cabo Frio e São Pedro da Aldeia é considerada hoje 
zona de expansão urbana, com uma densidade populacional em 
crescente expansão, estando atualmente dotada de equipamentos e 
serviços públicos como postos de saúde, escolas, iluminação pública, 
transporte coletivo, entre outros. 
 
Convém esclarecer ainda, que esta Administração tem promovido 
várias ações governamentais, como parte do projeto que visa dotar 
aquela localidade não só de toda a infra-estrutura necessária, como 
também da prestação de serviços públicos considerados essenciais.” 
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g) da Subsecretária de Turismo, Comunicação e Desenvolvimento Econômico do 
Município de São Pedro da Aldeia, Claudia Tinoco, Ofício nº 021/2008, de 24 de 
abril de 2008 (fls. 93), encaminhando os documentos de fls. 94/100, e 
consignando o seguinte: 
 

“A pedido do Exmo. Sr. Prefeito Paulo Lobo, encaminho a Vossa 
Senhoria, cópia da planta do Pólo de Empresas de Distribuição, 
localizada no Bairro Jardim Morada da Aldeia, às margens da RJ 106 – 
Rodovia Amaral Peixoto Km 110 – São Pedro da Aldeia – RJ. 
 
Tal iniciativa se faz necessária, para municiar a Prolagos de 
informações, visando a instalação da tubulação de água. 
 
Segue em anexo, necessidade das empresas instaladas e a se instalar 
no Pólo.” 

 
h) do Secretário de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos, Sergio Paladino 
Solano, Ofício nº 002/SEOUSP/2008, de 11 de janeiro de 2008 (fls. 101), 
encaminhando os documentos de fls. 102/104, e aduzindo o seguinte: 
 

“Venho, por meio deste, solicitar parecer quanto à possibilidade de 
abastecimento no local, conforme planta de localização em anexo. 
 
Cabe lembrar que a solicitação é para atender exigências do Ministério 
da Saúde para implantação de um Posto de Saúde da Família, cuja 
verba já está empenhada pelo dito Ministério”. 
 

 
i) do Prefeito de São Pedro da Aldeia, Paulo Lobo, Ofício GP nº 086/08, de 18 de 
março de 2008, de fls. 105: 

 
“Cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me do presente para 
encaminhar cópia do OFICIO GV-CVCS N°. 051/08 da Câ mara 
Municipal, que solicita visita à Estrada Velha de Iguaba no bairro Praia 
Linda, para análise sobre a extensão de rede de água naquela 
localidade. 
 
Na certeza do atendimento à solicitação dos moradores de nosso 
município, agradeço-lhe e reitero os votos de apreço e consideração.” 
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j) do Sub-Prefeito de Jardim Esperança e Adjacências (Município de Cabo Frio), 
Rodolfo Leite Fernandes, Ofício nº 062/2007, de 21 de agosto de 2007 (fls. 107), 
encaminhando o abaixo-assinado de fls. 109/112, e aduzindo os seguinte: 

 
“Por intermédio deste venho solicitar, a esta conceituada empresa, que 
venha nos atender no que se refere a urna extensão de rede d’água, 
na Travessa Diamante - Bairro Monte Alegre I. Pois sabemos que os 
serviços prestados são de suma importância para esta comunidade. 
(...)” 

 
l) do Secretário Municipal de Saúde de Cabo Frio, Antônio Pedro Pires Jardim, 
Ofício 352/06, de 22 de agosto de 2006 (fls. 108): 

 
“Venho por meio deste solicitar a instalação, o mais breve possível, de 
Água na Central de Marcação de Consultas ci Jardim Esperança, 
localizado a antiga Estrada Cabo Frio-Búzios sln° e m frente a 
Madeireira Ita.” 

 
Às fls. 85/86, Carta SERV nº. 102/08, de 01 de setembro de 2008, da empresa 
SERVEC Ecologia, também encaminhada à Prolagos, in verbis: 
 

“(...) Dirigimo-nos a V.Sas, com base na procuração , anexa, para tratar 
de assunto referente ao projeto de implantação do Complexo Turistico 
Imobiliário denominado Marina Porto Buzios – Expansão, a ser 
implantado na cidade de Armação de Buzios-RJ. 
 
O licenciamento ambiental do referido empreendimento está sendo 
precedido de elaboração de EIA/RIMA, que dará embasamento técnico 
a solicitação de Licença Prévia junto a FEEMA- Fundação Estadual de 
Engenharia do Meio Ambiente. 
 
Para solicitação da referida Licença Ambiental, torna-se necessária a 
apresentação de uma série de documentos e informações, dentre os 
quais se destaca a manifestação da Concessionária de Serviços de 
Água e Esgoto em relação a PDE- Disponibilidade de Provimento de 
Esgoto e PDA- Disponibilidade de Provimento de Água. 
 
O empreendimento terá as seguintes características básicas: 

 
• Área de terreno – 8.500.000m2 
• Área Construída – 2.000.000m2 
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• Uso de água/Esgotamento Sanitário 
(2.500 unidades de 2/3 quartos, 3 
hotéis de médio porte, um centro de 
compras médio e uma Marina) 

• Prazo da obra – 06 anos 
(...) 
 

Solicitamos, portanto, a emissão dos documentos (DPE e DPA), a fim 
de que possamos formalizar a citada Licença Ambiental de Instalação.” 
 

 
Às fls. 113/117, ata da 9ª Reunião ordinária do Sub-Comitê de Bacias 
Hidrográficas da Lagoa de Araruama e do Rio Una, realizada no dia 16 de 
fevereiro de 2009, com a participação de representantes de três categorias, quais 
sejam, Governo, Sociedade Civil e usuários, além de diversos convidados. 

 
Na categoria Governo , foram os seguintes participantes: Ana Paula Rodrigues e 
Izaias Andrade (Prefeitura Municipal de Araruama); Adriana Saad (Prefeitura 
Municipal de Armação dos Búzios); David Aguiar (Prefeitura Municipal de Arraial 
do Cabo); Márcio Beranger (Prefeitura Municipal de Cabo Frio); Paulo Sergio da 
Cunha Augusto e Douglas Barbosa (Prefeitura Municipal de Iguaba Grande); 
Aldineir Junior (Prefeitura Municipal de São Pedro da Aldeia) e Túlio Vagner 
(INEA). 

 
Dentro da categoria Sociedade Civil , o participantes foram os seguintes: Mano 
Flavio Moreira e Denise Spiller Pena (Consórcio Intermunicipal Lagos São João), 
Arnaldo Villa Nova (ONG Viva Lagoa); Marcelo Monos (ONG Viva Búzios), Dalva 
Mansur (ONG IPEDS), Oscar Machado (ONG Pingo d’água), Juarez Lopes (AMA 
Cabo Frio), Cláudio Michel Volcker e Adelina Volcker (ONG OADS), Camiem 
Stangenhaus (OMG Ambiental Lagos). 
 
Na categoria usuários , participaram da Reunião: Rubens Castelhano (Águas de 
Juturnaíba); Felipe Ferraz (PROLAGOS); Dominique Babelon (Clube Náutico de 
Araruama); Francisco Guimarães Neto (Associação de Pesca da Praia da Pitória), 
Norival Sequeira (Associação dos Condomínios do entorno da Lagoa de 
Araruama).  
 
Consta da referida Ata de Reunião que, após a verificação de quórum, o 
Secretário Executivo do CBH Lagos São João, Sr. Mario Flavio Moreira, iniciou a 
reunião apresentando a pauta do dia, com os seguintes assuntos: 1) 
APRESENTAÇÃO DE PARTICIPANTES. LEITURA E APROVAÇÃO DE ATA 
ANTERIOR. 2) SANEAMENTO: HISTÓRICO, FASE I E RESULTADOS, FASE II: 
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PROPOSTA E CRONOGRAMA DE OBRAS E FASE III: PROPOSTA DE 
INVESTIMENTOS 2010. 3) DESASSOREAMENTO DO CANAL HIDRÁULICO - 
PROPOSTA PARA 2009. 4) INFORMES SOBRE A REPRESA DE JUTURNAÍBA 
E RIO SÃO JOÃO: PROJETO PETROBRAS AMBIENTAL E AÇÔES DE 
RECUPERAÇÃO. 5) ASSUNTOS GERAIS.  
 
Descreve a Ata que, iniciando os trabalhos do dia, o Sr. Mario Flavio Moreira 
solicitou que os presentes realizassem uma breve apresentação e, logo em 
seguida, realizou a leitura da ata anterior, que sofreu algumas alterações. 
 
No mais, a Ata segue nos seguintes termos: 

 
“(...) Sobre a retirada da ponte velha, o Sr. Mario Flavio informou que a 
ponte velha foi retirada com o apoio de balsas e não com o aterro. 
Quanto ao Grupo de Trabalho Marnel, o grupo não chegou a um acordo 
sobre a retirada do marneI do Yamagata Sobre a paralisação da pesca 
na Lagoa de Araruama, o Sr. Chico Pescador informou que a Câmara 
Técnica de Pesca se reuniu e a pesca na Lagoa de Araruama foi 
paralisada e os pescadores receberam o seguro. Sobre as nanobolhas 
em Arraial do Cabo, o Sr. David informou que este sistema está em 
pleno funcionamento. No item 2 da pauta - SANEAMENTO: 
HISTORICO, FASE E E RESULTADOS e FASE II: PROPOSTA E 
CRONOGRAMA DE OBRAS. O Sr. Arnaldo Villa Nova apresentou um 
resgate sobre o processo de eutroflzação ocorrido na Lagoa de 
Araruama, fitando que o município de São Pedro da Aldeia sofria muito 
com a proliferação das algas. O Sr. Arnaldo VilIa Nova destacou a 
importância da militância da sociedade civil nas sessões regulatórias da 
extinta ASEP. Ainda em sua apresentação, o Sr. Arnaldo apresentou 
um breve relato do esquema das fases I e II das obras de esgotamento 
sanitário nos municípios no entorno da Lagoa de Araruama. Em 
seguida o Sr. Felipe Ferraz, da Concessionária Prolagos, agradeceu a 
presença de todos e todas na nova sede da concessionária e 
aproveitou a oportunidade para convidar aos presentes para 
conhecerem a Central de Controle Operacional (CCO) da 
concessionária. Logo após a visita, o Sr. Felipe Ferraz apresentou um 
vídeo institucional que caracteriza as atividades desenvolvidas pela 
concessionária desde o inicio da concessão. Retomando a sua 
apresentação, o diretor executivo da Prolagos, Sr. Felipe Ferraz fez um 
breve resumo dos primeiros 10 anos de concessão, onde apresentou a 
situação de extrema precariedade no abastecimento da região em 1998 
bem como a quase inexistência de sistema de coleta e tratamento de 
esgoto, em contrapartida com a atual prestação de serviço da Prolagos 
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e que, atualmente, após um investimento na ordem de R$ 300 milhões, 
a concessionária é responsável pelo maior investimento per capita em 
saneamento, dentre as concessões privadas brasileiras. A 
concessionária, em atendimento aos pleitos dos executivos municipais 
para universalização dos serviços, projetou as obras necessárias para 
ampliar o abastecimento, coleta e tratamento de esgoto. O Sr. Felipe 
Ferraz apresentou alternativa de atendimento aos pleitos dos prefeitos 
com um aumento de produção de água em 600 l/s. O investimento tem 
capacidade para atender ao crescimento populacional dos cinco 
municípios atendidos pela Prolagos para um período além do horizonte 
da concessão. As obras consistem na ampliação da Estação de 
Tratamento de Água (ETA) Juturnaiba e na complementação da linha 
adutora, ampliando a capacidade do sistema adutor para produção e 
transporte de 1.800 lis. No projeto a Prolagos segue a linha de 
investimento responsável, ou seja, juntamente com o aumento da 
produção prevê também aumento da capacidade de reutilização da 
água & lavagem dos filtros e decantadores, e da destinação final 
adequada para o lodo produzido na ETA. Em resposta ao 
questionamento feito pelo professor e Dr. Adacto Ottoni, representante 
da presidência do CREA, em relação à preocupação com 
monitoramento dos mananciais e destinação do lodo em detrimento da 
preservação dos recursos hídricos, o engenheiro Mário Costa, da 
Holding CIBEPAR controladora da Prolagos, enfatizou que a 
concessionária irá ampliar o programa de reuso de água e tratamento 
de lodo que já está sendo implantado na ETA Juturnaíba e que a 
Prolagos não descarta a possibilidade de buscar no mercado novas 
tecnologias que permitem soluções alternativas para reutilização deste 
tipo de lodo. Retomando sua fala, o Sr. Felipe Ferraz explicou que 
ainda em atendimento à intenção dos municípios, buscou-se unia 
divisão quase que igualitária dos valores a serem investidos em água e 
esgoto. Assim foi considerada uma extensão de rede de 196 km para 
distribuição de água a ser implantada no 1° e 2° Di stritos de Cabo Frio e 
ainda nas cidades de Búzios, Arraial do Cabo, Iguaba Grande e São 
Pedro da Aldeia, visando o atendimento de uma população estimada de 
315 mil habitantes, parte demanda reprimida e parte resultado da 
previsão de aumento populacional. Quanto aos investimentos nos 
sistemas de coleta e tratamento de esgotos dos municípios da 
concessão, projetou-se a ampliação da Estação de Tratamento de 
Esgoto (ETE) de Cabo Frio (Jardim Esperança - 1° Di strito); a 
implantação de uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) em 
Tamoios (2° Distrito de Cabo Frio); a ampliação da Estação de 
Tratamento de Esgoto (ETE) de Búzios, a ampliação da Estação de 



 

 Conselheiro José Carlos dos Santos Araújo                           Processo E-12/020.051/2009  Página 22 de 177 
Rua Treze de Maio,23 – 23º andar – Centro – Rio de Janeiro /RJ – CEP: 20031-902 Tel.:021 2332-

6469   www.agenersa.rj.gov.br  - secex@agenersa.rj.gov.br   

Tratamento de Esgoto (ETE) de São Pedro da Aldeia, a ampliação da 
Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) de Iguaba Grande e a coleta e 
tratamento de esgoto em Arraial do Cabo. Com os investimentos, a 
capacidade total do sistema de coleta e tratamento de esgotos da 
concessionária passa de 525 l/s para 1.280 l/s. O diretor executivo da 
Prolagos, Sr. Felipe Ferraz frisou que, embora seja um pedido do 
executivo municipal e uma necessidade da população, antes de realizar 
qualquer investimento em coleta e tratamento de esgoto em Arraial do 
Cabo, o pleito precisa ser devidamente ajustado entre o Poder 
Concedente, a sociedade civil organizada, representada pelo Consórcio 
Intermunicipal Lagos São João (CILSJ), e aprovada pela Agência 
Reguladora (AGENERSA). No sistema de coleta e tratamento de 
esgoto, soma-se para todos os municípios, a implantação de mais 39 
km de coletores e de 12 elevatórias para transporte e recalque dos 
esgotos. O valor estimado dos investimentos em água e esgoto é da 
ordem de RS 147 milhões (dos quais RS 6 milhões para Esgoto de 
Arraial do Cabo) e a contrapartida proposta pela Prolagos é o aumento 
do prazo da concessão. Durante a apresentação da Prolagos, a 
senhora Denise Spiller, presidente da Câmara Técnica de Educação 
Ambiental do Comitê, enfatizou a importância de implantação do 
sistema de coleta e tratamento de esgoto no Segundo Distrito de Cabo 
Frio tendo em vista a preocupação com a preservação da bacia do Rio 
São João. Após questionamento levantado sobre a possibilidade de 
instalação de emissário submarino na Região dos Lagos e a plenária ter 
posto em dúvida a eficácia deste tipo de tratamento, o Sr. Jaime Azulay, 
da CEDAE, frisou que os emissários submarinos no Rio de Janeiro 
funcionam bem, mas que acha que o tipo de tratamento adotado 
atualmente na Região dos Lagos é adequado ao perfil da região. Em 
relação á apresentação da Prolagos, Sr. Azulay sugeriu que, para 
melhor entendimento, os projetos tenham suas capacidades nominais 
discriminadas em litros por segundo (l/s). O secretário executivo do 
Consórcio Intermunicipal Lagos São João (CILSJ) após a apresentação, 
pontuou que os investimentos apresentados eram importantes e 
necessários para o desenvolvimento sustentável da região bem como 
que o Consórcio não se opõe para que os mesmos sejam efetivados. O 
Sr. Juarez sugere replicar para os outros municípios, como proposta do 
Comitê de Bacias, a ser articulada e melhorada no âmbito da Câmara 
Técnica de Saneamento, a “Lei sobre Contribuição de Melhorias”, já em 
vigor na Prefeitura de Armação dos Búzios e que versa sobre 
obrigatoriedade, por parte da indústria da construção civil, em construir 
redes de esgotos separativas, pois é uma forma de captação de 
recursos pan saneamento. O Sr. Juarez sugeriu também aproveitar o 
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momento, em que as Leis Complementares serão discutidas na 
Câmara de Vereadores de Cabo Frio, e que, com certeza, trarão 
aspectos relacionados à verticalização da cidade, que o Comitê 
participe com proposta de criação de um Fundo para construção de 
redes separativas, cuja receita advirá do aumento do coeficiente de 
aproveitamento urbanísticos de certas áreas que hoje tem um baixo 
coeficiente e tem estrutura para suportar esse acréscimo de 
demandada por serviços públicos. Ex: Estrada do Guriri e adjacências, 
onde hoje tem um coeficiente de aproveitamento igual a 1. Caso seja 
proposto um aumento do coeficiente para 3, por exemplo, que a 
sobrevalorização do m2 da área atingida, se reflita, em forma de 
contribuição de melhoria pano Fundo Pró-Sanearnento. No item 3 da 
pauta- DESSASSOREMENTO DO CANAL HIDRAULICO - PROPOSTA 
PARA 2009 – O Sr. Muller (INEA) apresentou o projeto de 
desassoreamento do canal do Itajurú, que visa manter um equilíbrio 
hidráulico entre o mar e a Lagoa de Araruama e realizar a desobstrução 
de canais, aumentando o fluxo de água para a Lagoa de Àraruama. 
Ainda em sua faia, foram apresentadas uma série de vazões de 
algumas localidades da Lagoa de Araruama. No item 4 da pauta - 
INFORMES SOBRE A REPRESA DE JUTURNAÍBA E RIO SÃO JOÃO: 
PROJETO PETROBRAS AMBIENTAL E AÇÕES DE RECUPERAÇÃO. 
Neste item de pauta, o Sr. Mario Flavio informou que vai enviar um 
resumo do projeto 811 Petrobras Ambiental para o grupo do CBH Lagos 
São João, onde está previsto recursos para monitoramento do Rio São 
João e para o Fundo Socioambiental de Boas Práticas em Microbacias 
Hidrográficas.5 - ASSUNTOS GERAIS - O Sr. Jaime Azulay solicita o 
agendamento de uma reunião da Câmara Técnica da Lagoa de 
Juturnaiba o mais breve possível. A Sra. Denise Spiller informou que 
existe uma discussão sobre o Parque Estadual da Costa do Sol. O Dr. 
Adacto Ottoni, representante da presidência do CREA fez os seguintes 
comentários: “1- A grande parte do sistema de coleta de esgotos 
sanitários da região, de operação da empresa PROLAG OS, se dá 
por coleta de esgotos de tempo seco, ou seja, os es gotos que são 
encaminhados para as Estações de Tratamento de Esgo tos 
(ETE’s), na maior pane das vezes estão misturados c om água 
salobra da drenagem subterrânea, dificultando o reú so da mesma 
para irrigação ou recuperação de solos, e encarecen do o 
tratamento de esgotos; 2- Solicito que seja colocad a em pauta para 
próximas reuniões do Comitê um assunto que não foi muito 
enfatizado nas referidas palestres, que seria o MON ITORAMENTO 
AMBIENTAL permanente, englobando: a) georeferenciam ento, para 
o controle das ocupações irregulares e do desmatame nto na bacia 
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hidrográfica; b) levantamento hidrométrico e de qua lidade de água 
do rio São João e seus afluentes; c) levantamento d a qualidade da 
água do reservatório de Juturnaiba, incluindo análi ses para avaliar 
o grau de eutroficação do reservatório ao longo do ano 
hidrológico; d) levantamento das vazões de esgotos coletadas e 
tratadas, e de qualidade de água residuária para os  esgotos brutos 
e tratados; e) levantamento de qualidade da água da  Lagoa de 
Araruama, especialmente nas áreas de desembocamento  de rios e 
canais de drenagem locais, enfatizando os aspectos de poluição 
fecal, aporte de nutrientes, e avaliação da eutrofi cação hídrica; 3- 
Um dos aspectos ambientais mais graves que ocorrem na região é 
a mortandade de peixes na Lagoa de Araruama. Quando  não chove 
muito, o sistema atual consegue coletar e tratar os  esgotos, dando 
garantias de unta água razoável para a Lagoa de Ara ruama. No 
entanto, quando ocorrem chuvas intensas, as comport as 
retentoras de esgotos de tempo seco têm que ser abe rtas (para 
evitar a inundação da área urbana), e grande quanti dade de água 
doce misturada com esgotos sanitários são encaminha dos para a 
Lagoa de Aransama, agravando o processo da eutrofic ação hidrica 
e a conseqüente mortandade de peixes. Desta forma, com o 
sistema atual implantado, ou seja, mantendo-se a co leta de 
esgotos de tempo seco, apesar da grande quantidade de dinheiro 
que vem sendo investida nesse sistema de coleta e t ratamento de 
esgotos, a Lagoa de Araruama continuará a ficar eut rofizada logo 
após os períodos chuvosos, com novos riscos de mort andade de 
peixes e de piora da balneabilidade das praias. Em meu entender, 
deve-se cobrar da PROLAGOS que seja implantado, na brevidade 
possível, um sistema de coleta de esgotos tipo sepa rador absoluto 
na região urbana, evitando ou minimizando bastante novos riscos 
de mortandade de peixes na Lagoa de Araruama e viab ilizando a 
possibilidade de reúso desses esgotos tratados (sem  estar 
misturados com água salobra da drenagem subterrânea , como 
ocorre hoje em dia) para irrigação de jardins públi cos e de 
alimentos, para recuperação de áreas degradadas, co mbate à 
cunha salina, aproveitamento do biogás, dos resíduo s orgânicos 
dos esgotos, além de outros usos, com utilização, i nclusive, de 
tecnologia limpa e de baixo custo.  Além disso, dev e-se pensar, 
também nas soluções com sustentabilidade ambiental para as 
enchentes urbanas na região, para se evitar a grand e concentração 
de vazões nas áreas planas e baixas do sistema de 
macrodrenagem nos períodos de chuvas intensas; Isso  pode ser 
feito através da construção de pequenos e médios re servatórios 
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de cheias nos trechos médio e superior da bacia hid rogr4fica, 
implantação de intervenções para aumentar a infiltr ação das águas 
de chuva na bacia hidrográfica, além de outras atua ções 
sustentáveis, que contribuirão para o controle de e nchentes nos 
períodos chuvosos e melhoria das vazões dos rios no s períodos 
de estiagem. Solicito, também, que este assunto sej a colocado em 
pauta em [aturas reuniões do Comitê; 4-O problema d a gestão do 
lixo urbano na regido é grave, e contribui também p ara a poluição 
hídrica de origem difusa da Lagoa de Araruama e ent upimento dos 
canais de drenagem e grades das elevatórias de esgo tos da 
PROLAGO / AGUAS DE JUTURNAÍBA. Foi dito, inclusive,  na 
referida reunião de 16/02/2009, que o chorume do li xão de 
Araruama está vazando parcialmente para a Lagoa de Araruama, 
agravando os seus problemas de poluição hídrica. As  feituras da 
Região dos Lagos têm que criar Políticas Públicas e fetivas que 
viabilizem o Programa dos 4 R’s (Repensar, Reduzir,  Reciclar e 
Reutilizar), gerando renda para a população carente , ajudando no 
controle dar enchentes locais, diminuindo a poluiçã o hídrica de 
origem difusa, aumentando a vida útil dos aterros s anitários e 
preservando os recursos naturais. A solução única d os aterros 
sanitários sem estar acompanhada da Política dos 4 R’s não vai 
resolver de forma sustentável o problema dos resídu os sólidos (e 
suas conseqüências ambientais) na Região dos Lagos.  Solicitaria 
que este assunto também fosse colocado em pauta par a reuniões 
faturas do Comitê; 5- A PROLAGOS anunciou na referi da reunião 
de 16/02/2009, que pretende ampliar a Estação de Tr atamento de 
Água no Reservatório de Juturnaíba. A minha pergunt a é: existem 
estudos e previsão de intervenções paralelos na sen tido de 
garantir a preservação do manancial hídrico a monta nte (inclusive 
com um programa de monitoramento ambiental permanen te do 
manancial e atuações efetivas de revitalização da b acia 
hidrográfica drenante a montante), de tal forma que  se garanta a 
sustentabilidade ambiental da referida ampliação de  captação de 
água bruta? 6- Considerando que as águas da Lagoa d e Juturnaiba 
podem estar sofrendo de eutroficação, com o conseqü ente 
aumento de produção biológica, e conto prevê a Port aria 518 do 
Ministério da Saúde (Padrões de Potabilidade em tod o o território 
nacional), toda a água tratada deve ter análises, p or exemplo, no 
caso de trihalometanos (que são subprodutos da clor ação) 
realizadas a cada 3 meses, solicitaria informações das empresas 
PROLAGOS, AGITAS DE JUTURNAIBA e CEDAE se estar aná lises 
vêm sendo feitas de acordo com o que prevê a Portar ia 518, e se 
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estão dentro dos padrões de Potabilidada A qualidad e da água 
bruta (do reservatório de Juturnaíba) é fundamental  para se 
garantir a sustentabilidade ambiental do abastecime nto d’água 
para a Região dos Lagos. 7- As obras de dragagem do  Canal de 
Itajuru, sem o controle efetivo da poluição por esg otos sanitários 
da Lagoa de Araruama, pode piorar a balneabilidade das praias de 
Cubo Frio, especialmente a Praia do Fone e periferi a, colocando 
em risco a saúde da população. Solicito que seja ap resentado em 
reuniões futuras do Comitê o programa de monitorame nto hídrico 
levando em conta esses trabalhos de dragagem, e que  seja 
discutido no Comitê a possibilidade da construção d e uma 
comporta no Canal de Itajuru (a ser avaliada pelo p rojetista) para 
controlar a entrada de água do mar e a conseqüente saída de égua 
(poluída?) da Lagoa de Araruama para as praias loca is, visando 
garantir a revitalização de fato desta lagoa, sem c olocar em risco a 
balneabilidade das praias locais”.  Em resposta aos comentários do 
Dr. Adacto o Si Mario Flavio Secretário do CBHLSJ colocou que a 
balneabilidade da Praia do Forte, não tem o histórico de estar fora dos 
padrões preconizados na legislação pertinente. O Sr. Felipe Ferraz 
representante da PROLAGOS colocou que dentro do Termo Aditivo 
número 2 assinado em 10 de Março de 2008 já contempla 
investimentos em rede separativa absoluta de acordo com um 
cronograma até 2023. Considerando cumprida a pauta e nada mais 
havendo a tratar, o Secretario Executivo do CILSJ,Sr. Mano Flavio 
Moreira, encerrou a reunião solicitando que eu, Artur 5. Andrade, que 
servi de Secretario da Assembléia, lavrasse a Ata, pan que depois de 
lida, aprovada e assinada, produza seus efeitos legais.16 de fevereiro 
de 2009. Mário Flavio Moreira – Secretário Executivo do Comitê.” 
 

Às fls. 128, Cronograma físico e financeiro das novas obras. 
 
Às fls. 130/179, cópias de partes dos seguintes processos: E-12/020.106/2008 
(Maxidesvalorização cambial ocorrida entre 1999/2002); E-12/020.095/2008 
(Deliberação nº. 166/2007); E-33/100.175/2005 (Deliberação 286/2008); E-
12/020.332/2008 (Deliberação 200/2008); E-12/020.384/2008 (abastecimento 
extracontratual); E-33/120.049/2006 (utilização do solo – Araruama e E-
12/020.129/2007 (Diferença do valor de obra-adutora de Iguaba). 
 
Às fls. 181, Relatório de pagamento de frete de carros-pipa judiciais. 
 
Às fls. 182, CD com Planilha de cálculo dos desequilíbrios. 
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Às fls. 183, CD com Planilha do fluxo de caixa do plano de negócios. 
 
O volume II deste processo se inicia às fls. 185, sendo certo que, às fls. 187, vê-se 
o despacho da Secretaria Executiva desta Agência - SECEX encaminhando o 
presente processo ao Gabinete deste Conselheiro-Presidente, tendo em vista a 
distribuição ocorrida na Reunião Interna de 05/02/2009, conforme consta às fls. 06 
(volume I). 
 
Às fls. 188, o feito foi encaminhado para Câmara de Saneamento – CASAN, que 
se manifestou às fls. 189, por meio do OF.AGENERSA/CASAN Nº. 002/09, 
assinado por seu gerente, Sr. Oldemar Corrêa Guimarães, endereçado ao Dr. 
Felipe Bueno Marcondes Ferraz, Diretor Executivo da Prolagos, solicitando que 
fossem indicadas as abrangências dos investimentos previstos para implantação 
na Fase IV, apresentadas no documento “Cronograma Físico e Financeiro das 
novas Obras”, anexado à Cata PR/188/2009/Prolagos de 27/02/09. 
 
Às fls. 191, Ofício AGENERSA-RJ/CAPET Nº. 004/09, pelo qual a CAPET, por 
meio de seu gerente e Coordenador do Grupo de Trabalho desta Agência, Sr. 
Alexandre Marcelo Guedes Pereira, encaminha o dossiê de fls. 192/194, 
apontando as informações mínimas necessárias a serem prestadas pela 
Concessionária, quando da apresentação da Proposta de Revisão Qüinqüenal a 
ser apreciada pela Agência. 
 
Às fls. 195, Carta – PR/243/2009 da Prolagos encaminhando à CAPET o CD 
acostado às fls. 196, contendo estudos demográficos feitos no âmbito do Plano 
Diretor que está sendo desenvolvido pela Concessionária. 
 
Às fls. 202, determinação para que fossem apensados aos presentes os autos o 
processo E-12.020.251/2009, o que é efetivado em 13/11/2009,  conforme 
informação de fls. 203, fornecida pela funcionária responsável pelo Protocolo. 
 
Às fls. 204, CI SECEX nº. 030, de 13 de janeiro de 2010, encaminhando para 
juntada nos presentes autos a Deliberação AGENERSA nº. 471/09xi (fls. 206), 
oriunda do processo E-12/020.081/2009, que tratou dos bens devolvidos pela 
PROLAGOS ao Município de Cabo Frio, por meio da qual restou autorizado que a 
Concessionária procedesse à baixa dos bens relacionados no “Termo de 
Devolução de Bens” e determinou a remessa da listagem dos bens para a 
presente Revisão Qüinqüenal, visando à elaboração de termo aditivo ao contrato. 
 
Às fls. 205, cópia de decisão do Conselho Diretorxii, tomada em Reunião Interna, 
realizada nesta Agência em 12 de janeiro de 2010, acerca do Processo E-
12/020.081/2009. 
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Às fls. 206/216, Deliberação AGENERSA nº 471/09 e o rol de bens, para baixa em 
inventario patrimonial. 
 
Com o fim de estudar as questões envolvidas na Segunda Revisão Qüinqüenal do 
Contrato de Concessão da Prolagos, foi contratada a Fundação Getúlio Vargas, 
entidade de notória especialização em serviço de assessoria técnico-econômica, 
com conhecimentos específicos em engenharia, economia, contabilidade, direito e 
regulação. 
 
Inicialmente, a FGV apresentou uma primeira versão do relatório técnico, datado 
de 16 de outubro de 2009, dividido em duas partes. 
 
Posteriormente, foi apresentada uma segunda versão, onde a FGV inseriu estudos 
sobre questões ambientais que esta Agência reputou imprescindíveis para a 
presente Revisão, versão esta encaminhada pelo Ofício FGV Projetos 2167/09, de 
fls. 217. 
 
O mencionado Relatório da Fundação Getúlio Vargas, contendo 441 laudas (fls. 
219/661), foi elaborado por uma equipe composta de Diretor e Coordenador do 
Projeto, além de economistas e engenheiros e está dividido em duas partes, 
tratando a Parte 1 do “Resultado Final da Análise Técnico Operacional” e a 
Parte 2 relacionada à “Análise do Empreendimento e Estudo Tarifário” , além 
de um anexo, contendo o “Parecer do Consulto Jurídico” . 
 
Analisando a primeira parte do relatório, vê-se que esta contempla o resultado 
final das análises técnico-operacionais dos sistemas de água e de esgotamento 
sanitário, bem como do sistema comercial de faturamento e arrecadação da 
Concessionária no segundo qüinqüênio de operação, isto é, no período 
compreendido entre 26/04/32003 e 25/04/2008, além de conter o estudo que 
engloba o Contrato de Concessão (original), seus Termos Aditivos, os 
investimentos apresentados pela Prolagos e os custos operacionais previstos para 
a prestação de seus serviços. 
 
Assevera a Fundação Getulio Vargas que suas análises realizadas “estão em 
consonância com os conceitos econômico-financeiros e métodos consagrados de 
análise de empreendimentos, usualmente utilizados pelo mercado e pela FGV, em 
consonância com a regulação do setor.”     
 
A segunda parte do relatório apresenta a análise da questão que levou o estudo 
desenvolvido a buscar várias alternativas para o valor da nova tarifa, incluindo 
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uma auditoria das tarifas praticadas pela Concessionária em seus respectivos 
períodos de revisão qüinqüenal. 
 
Ainda na segunda parte, apresentam-se estudos sobre a criação da tarifa social e 
sobre a mudança da cobrança da tarifa da Concessionária da forma direta para a 
forma em cascata, além da apresentação de cenários tarifários para a 
Concessionária e apresentação do parecer da FGV para a fixação da tarifa 
máxima da Prolagos. 
 
No relatório, a FGV também apresenta o método de análise de empreendimentos 
empregados pela sua equipe de especialistas, acompanhado das análises da 
atual situação de equilíbrio de contrato, descrevendo sobre a necessidade da 
fixação de uma tarifa suficientemente justa, que possa reequilibrar o Contrato de 
Concessão, observando-se os princípios da modicidade tarifária, e ainda enumera 
e explica os eventos que desequilibram a Prolagos. 
 
Ao final do relatório, a FGV apresenta de forma conclusiva algumas alternativas 
para o restabelecimento do equilíbrio econômico e financeiro do Contrato de 
Concessão, para propiciar que esta Agência Reguladora escolha a mais adequada 
aos interesses dos usuários.    
 
Quanto a cada ponto abordado pelo relatório, temos o seguinte: 
 
No primeiro tópico, a FVG analisa todo o histórico da concessão e da Região dos 
Lagos (fls. 230 e seguintes), registrando as características da região, tais como 
localização (fls. 231/232), hidrografia (fls. 232/236), clima e relevo (fls. 236/237), 
além de tecer várias considerações ambientais (fls. 238/240), item no qual a 
Fundação relata que a área de atuação da Concessionária Prolagos está inserida 
na Região Hidrográfica Lagos São João, cujo principal instrumento, com vistas à 
gestão ambiental, é o Plano da Bacia Hidrográfica, que está sob responsabilidade 
do Comitê da Bacia Hidrográfica da Região dos Lagos – Rio São João (CBHLSJ), 
instaurado pelo decreto Estadual nº. 36.733, de 08 de dezembro de 2004. Nesse 
ponto, a FGV destaca que, para cumprir com suas atribuições, responsabilidades 
e competências assinaladas no art. 55, da Lei nº. 3.239 de 02 de agosto de 1999, 
que instituiu a Política Estadual de Recursos Hídricos, o CBHLSJ vem 
desenvolvendo o Plano da Bacia, com apoio do Consórcio Intermunicipal São 
João (CILSJ) e do Programa Água Doce do Fundo Mundial para Preservação da 
Vida Selvagem (WWF-Brasil). 
 
A partir das fls. 240, o relatório destaca a importância do Comitê de Bacias 
Hidrográficas da Região dos Lagos; tece considerações ambientais sobre a Lagoa 
de Araruama e de Cabo Frio (fls. 241/242); apresenta os principais sinais de 
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degradação ambiental identificados no plano de bacia hidrográfica da Região dos 
Lagos e do Rio São João (fls. 242/243); discorre sobre o método de gestão 
estabelecido no Plano da Bacia Hidrográfica da Região dos Lagos e do Rio São 
João (fls. 243/245); relata os indicadores estabelecidos no plano da Bacia 
Hidrográfica da Região dos Lagos e do Rio São João (fls. 245/246); analisa a 
recuperação ambiental da Lagoa de Araruama desde a criação do Consórcio 
Intermunicipal – São João - CILSJ (fls. 246/250). 
 
Ainda às fls. 250, a Fundação abre o item 2.6, onde analisa as características dos 
municípios atendidos pela Prolagos. 
 
No item 3, a FGV desenvolve o tema Indicadores Sociais , que está subdividido 
em Índice de Desenvolvimento Humano – IDH e Índice de Qualidade dos 
Municípios – IQM (fls. 263/267). 
 
No item 4, vê-se que a FGV aborda a Prestação dos Serviços de 
Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário (item  1.4.5. do TR) , falando 
sobre a Situação Atual dos Sistemas de Produção e de Distri buição de Água  
(fls. 267/269); caracterizando as Unidades do Sistema Atual de Produção de 
Água Potável  (fls. 269/306), bem como a Situação Atual dos Sistemas de 
Coleta e Tratamento de Esgotos (item 1.4.5. do TR) (fls. 306/326). 
 
No item 5 (fls. 326), a FGV traz um Histórico da Evolução Populacional e de 
Demanda do Sistema de Água e do Sistema de Coleta e  Tratamento de 
Esgoto (item 1.4.5 do TR), onde analisa  a Evolução Populacional da Região dos 
Lagos (fls. 326/327); traz a uma projeção populacional realizada pela Prolagos, 
além de compará-la com a projeção realizada pelo Instituo IME, na última revisão 
qüinqüenal da Concessionária (fls.328/337). Ainda nesse item, a FGV analisa a 
População atendida pelos sistemas de abastecimento de água e 
esgotamento sanitário de acordo com a projeção popu lacional realizada pela 
Prolagos, trazendo os índices de atendimento de água e esgoto (fls. 338/340). 
 
No item 6, a FGV levanta a evolução da demanda do serviço de saneamento 
básico nos últimos cinco anos na região atendida pela Prolagos (fls. 340/346). 
Nesse item, a Fundação analisa as informações referentes aos volumes 
produzidos pela Concessionária no período de 2004 a 2008, e observou que a 
produção de água necessária para atendimento de 84% da população total dos 
cinco municípios abrangidos na área de concessão da Prolagos (índice de 
atendimento de 2008) corresponde a 2.393.342 m3/mês. 
 
A FGV elaborou gráficos e, a partir deles, observou que o volume produzido 
reduziu de 2004 para 2008, mesmo com aumento do nível de atendimento a 
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população de 81,7% (2004) para 84% (2008), o que caracteriza uma melhora de 
eficiência operacional do sistema, obtida através de ações como redução dos 
índices de perdas (situação que foi observada no período analisado). 
 
Segundo relatou a Fundação, considerando que a meta de atendimento à 
população com o sistema de abastecimento de água estabelecida para o final do 
período da concessão é 90%, sendo que esta, de acordo com o Segundo Termo 
Aditivo, seria alcançada em 2010, através das intervenções previstas na Fase II, 
foi realizada uma simulação. 
 
Nessa simulação considerou-se que em 2008, para atendimento a 84% da 
população da região referente à concessão da Prolagos, foi produzido um volume 
de 2.393.342 m3. Como este valor reduziu durante o período analisado, para efeito 
de cálculo, adotou-se a média para o período, que corresponde a um volume de 
2.611.273 m3. Considerando somente os meses de janeiro a março (alta 
temporada) obtém-se um volume médio de 2.746.102 m3. Assim, observa-se que 
não houve diferença significativa, conforme poder-se-ia esperar, do valor médio 
anual comparado ao valor médio durante os meses da alta temporada. 
 
Para atender 90% da população, nas condições observadas neste período, seria 
necessário produzir um volume de 2.797.793 m3 (2.942.252 m3 considerando 
somente os meses da alta temporada), que corresponde a uma vazão máxima 
diária de 1.295 l/s (ou 1.362 l/s somente para os meses da alta temporada). 
 
Esta meta deve ao menos ser mantida, conforme condição contratual. Na 
condição de manutenção da meta de atendimento a 90% da população, sem 
aumento deste nível, seriam necessárias somente intervenções para atender o 
crescimento vegetativo. 
 
Através da projeção populacional da Prolagos e informações de vazões e volumes 
produzidos foi elaborada a seguinte projeção de demandas: 
 
A vazão média diária apresentada corresponde ao volume produzido em 2008 
(Fonte: Relatório de Gestão da Prolagos). O volume médio produzido nos meses 
de janeiro, fevereiro e março de 2008 (conforme gráfico constante do Relatório, fls. 
345) é de 2.548.042 m3/mês, que corresponde a uma média de 84.934,74 m3/dia. 
 
O coeficiente per capita foi obtido a partir da projeção dos volumes e vazões, 
estimadas conforme a produção observada nas informações recebidas da 
Concessionária. Desta maneira, o consumo per capita corresponde a relação 
entre vazão média e população atendida, informada em 1/habitantes dia. 
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De acordo com o relatório, as perdas em 2008 situavam-se em 49%, e para os 
anos seguintes a FGV projetou uma involução delas decrescendo com o objetivo 
de atingir 25% a partir de 2024, inclusive. 
 
Segundo a FGV, a redução das perdas acarretará um incremento do per capita 
medido. Neste caso foi projetado um aumento de 97 l/hab dia para 134 l/hab dia 
quando as perdas se estabilizarem em 25%. Como conseqüência, o per capita 
produzido diminui de 190 l/hab dia para 178 l/hab dia. 
 
No caso do per capita dos esgotos, estima-se que 20% dos volumes produzidos 
de água não passem pelo ramal para se transformarem em águas servidas (ou 
seja, estes chegarão as unidades de consumo, independentemente, se forem 
fraudes ou submedidos). Das águas servidas é aplicado um coeficiente de retorno 
de 0,8 que projeta os esgotos que serão lançados aos sistemas de coleta. 
Adicionalmente, foi previsto uma vazão adicional de infiltração de 30% da vazão 
sanitária. 
 
A FGV verificou que a capacidade das estações de tratamento de água existentes 
atinge 1.240 l/s. Ou seja, as unidades estão com capacidade no limite do 
atendimento às demandas atuais, sendo necessárias intervenções em curto prazo 
para ampliar esta capacidade, visando suprir as demandas provenientes do 
crescimento vegetativo. 
 
Após o início do funcionamento da ETE Jardim Esperança, que está sendo 
construída, FGV verificou que a capacidade das estações de tratamento de esgoto 
nesta fase da concessão pode chegar a 925 l/s, lembrando que o Município de 
Arraial do Cabo não é atendido pela Prolagos no tocante aos serviços de esgotos 
sanitários. 
 
Se não for considerada a capacidade desta unidade de tratamento, que ainda não 
se encontra em operação, que corresponde a 160 l/s, as capacidades das demais 
Estações de Tratamento de Esgoto utilizadas atualmente totalizam 765 l/s. Ou 
seja, a capacidade supre as demandas existentes, porém necessita de outras 
intervenções para proporcionar o acréscimo no nível de atendimento à população 
de 45% para 70%, previsto em curto prazo, como demonstrado. 
 
Portanto, o inicio da operação da ETE Jardim Esperança é fundamental para o 
atendimento a meta de 70% da população beneficiada com serviços de esgoto a 
partir do ano de 2010. 
 
No item 7, a FGV estabelece um Planejamento para melhorais, expansões e 
Modernizações  (fls.346/358); tópico no qual tece comentários sobre a 
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Modernização e expansão do sistema de água  (fls. 346/352) e Modernização e 
expansão do sistema de esgoto  (fls. 352/358). 
 
O item 8 trata de Modernização, ganhos de qualidade e produtividade (fls. 
358/373), onde a FGV aborda os diferentes programas criados pela Prolagos com 
o objetivo de alcançar uma gestão mais eficiente, por meio da utilização de 
melhores práticas e estratégias voltadas a sustentabilidade da sua concessão. 
 
A análise da eficiência da gestão e operação dos serv iços é tratada no item 9 
do relatório (fls. 373/392), onde a FGV busca apresentar índices operacionais e de 
eficiência da Concessionária Prolagos e de outras Prestadoras dos Serviços de 
Saneamento, de maneira a avaliar a qualidade da gestão e operação dos serviços 
prestados, considerando o cumprimento das metas contratuais e o atendimento 
aos requisitos legais estabelecidos na Lei n° 11.44 5/07 quanto a prestação de um 
serviço adequado. 
 
Consta do relatório que o artigo 43 da Lei Federal n° 11.445/07 determina que a 
prestação dos serviços deve atender a requisitos mínimos de qualidade, incluindo 
a regularidade, a continuidade e aqueles relativos aos produtos oferecidos, ao 
atendimento dos usuários e às condições operacionais e de manutenção dos 
sistemas, de acordo com as normas regulamentares e contratuais. 
 
Sendo assim, a FGV relata ter considerado primordialmente, para garantir um 
serviço adequado, o atendimento às seguintes condições pela Prolagos: 
 
• Regularidade:  a condição dos serviços deve estar em conformidade com o 
Contrato de Concessão e as normas aplicáveis; 
• Continuidade:  deve ser mantida em caráter permanente a oferta dos serviços 
de saneamento; 
• Eficiência:  a execução dos serviços deve estar de acordo com as técnicas 
aplicáveis e em padrões satisfatórios; 
• Generalidade:  buscando a universalização dos serviços; 
• Cortesia na prestação dos serviços:  com tratamento adequado aos usuários 
dos sistemas de água e esgotamento sanitário; e 
• Modicidade Tarifária:  A tarifa somente deverá ser considerada módica quando 
todos os princípios que definem a prestação adequada dos serviços estiverem 
sendo atendidos. 
 
E para garantir um serviço adequado, as seguintes ações também estão 
elencadas no relatório: 
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• O sistema de abastecimento de água, em condições normais de funcionamento, 
deverá assegurar o fornecimento da água demandada pelas ligações existentes 
no sistema, garantindo o padrão de potabilidade estabelecido pelos órgãos 
competentes; 
• A cobertura dos sistemas deve estar compatível com as metas de atendimento 
estabelecidas; 
• Deve haver continuidade na prestação do serviço de modo a garantir as 
expectativas dos usuários quanto ao nível de disponibilização de água em seu 
imóvel e, por conseguinte, o percentual de falhas por eles aceito; 
• A continuidade na prestação de serviço é condição de um serviço adequado, ou 
seja, o serviço deve ser prestado sem interrupção, exceto nas situações previstas 
em lei e no Regulamento da Prestação do Serviço de Abastecimento de Água e 
Esgotamento Sanitário; e 
• O índice de perdas no sistema de distribuição de água deve ser determinado e 
controlado para verificação da eficiência do sistema de controle operacional 
implantado, e garantir que o desperdício dos recursos naturais seja o menor 
possível, ajudando a garantir o cumprimento do requisito da modicidade das 
tarifas. 
 
No que tange à regularidade , a Fundação, menciona o Contrato de Concessão , 
oportunidade em que narra o seguinte: 
 

“A Prolagos, na qualidade de vencedora da Concorrência Nacional CN 
n° 04/96 - SOSP-ERJ, desde 25/04/1998 presta serviç os e atua em 
obras de implantação, ampliação, manutenção e operação dos 
sistemas de abastecimento de água, de coleta e tratamento de esgoto 
de áreas urbanas nos Municípios de Cabo Frio, Búzios, São Pedro da 
Aldeia e Iguaba Grande, sendo ainda responsável pela distribuição de 
água potável para o Município de Arraial do Cabo. 
 
Em 25 de abril de 2008 foram completados 10 anos do Contrato de 
Concessão da Prolagos. O prazo da Concessão é de 25 anos, podendo 
este ser prorrogado desde que haja interesse publico expresso através 
da anuência do Poder Concedente e haja interesse da Concessionária. 
 
Após o contrato de concessão foram assinados dois Termos Aditivos, 
que estabeleceram alterações contratuais com vistas a garantir as 
condições legais estabelecidas para a prestação de um serviço 
adequado, buscando a universalização dos serviços porém sem 
prejudicar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.” (fls. 375). 
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Ainda acerca da regularidade, a Fundação analisa a População Urbana 
Atendida, sob o seguinte aspecto: 
 

“A população atendida em 2004 era 386.605 habitantes pelo sistema de 
abastecimento de água e 177.743 habitantes pelo sistema de 
esgotamento sanitário. Esta população corresponde aos índices de 
atendimento de 81,7% (água) e 41,2% (esgoto). 
 
Em 2008, a população atendida passou a ser de 433.883 habitantes 
pelo sistema de abastecimento de água e 218.306 habitantes pelo 
sistema de esgotamento sanitário, correspondendo a um percentual de 
atendimento à população de 84,0% e 44,7%, respectivamente.” 

 
E após analisar o comportamento da população urbana atendida no período em 
análise, ano a ano, a FGV constata que o Município que possui o menor 
percentual de atendimento, tanto para o sistema de água (74% em 2008) quanto 
para esgoto (40% em 2008) é Iguaba Grande, ressaltando que a concessão da 
Prolagos não abrange os serviços de esgotamento sanitário no Município de 
Arraial do Cabo. E que o Município com maior percentual de atendimento é 
Armação dos Búzios com percentual de atendimento em 2008 de 89% (sistema de 
água) e 51,4% (sistema de esgoto). 
 
Quanto ao Atendimento das Metas Contratuais  (fls. 377), a FGV esclarece o 
seguinte: 
 

“De acordo com o Segundo Termo Aditivo, as obras destinadas à 
disponibilização de água e à coleta e tratamento de esgoto devem ser 
antecipadas em relação ao que previamente fora disposto, sendo a 
relação de obras necessárias subdivididas em Fase II e Fase III. 
 
A Fase II está em andamento, sendo que as principais intervenções 
programadas foram referenciadas anteriormente no Capítulo 7 do 
relatório da FGV. São obras que deverão ser concluídas no prazo de 36 
meses contados a partir de 06 de julho de 2007, data da publicação da 
Deliberação nº. 114/2007. 
 
Após a conclusão das obras relacionadas na Fase II deve-se alcançar a 
meta estabelecida de 90% de atendimento à população com sistema de 
abastecimento de água e 70% de atendimento à população com 
sistema de esgotamento sanitário.” 

 
Em suas considerações (fls. 378), o relatório da FGV pontua o que vem a seguir: 
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“A FGV analisou que a Concessionária Prolagos, no Segundo 
Quinquênio, não alcançou as metas mínimas estabelecidas para o ano 
10 (correspondente a data 25/04/2008), já que ao final de 2008 não 
atingiu os índices determinados de 85% de atendimento à população 
com sistema de abastecimento de água e 50% de atendimento à 
população com sistema de esgotamento sanitário. 
 
Porém, o Segundo Termo Aditivo minimizou esta situação não 
conforme ao recuperar e antecipar metas contratuais já que após a 
conclusão das obras da Fase II, prevista para 2010 (ano 13), as metas 
alcançadas serão as que previamente foram estabelecidas para o ano 
15 no Edital para contratação dos serviços.” 
 

Acerca da continuidade (item 9.2), a FGV aborda o Programa de Ações 
para Emergências e Contingências, tecendo a seguinte análise: 

 
“O artigo 19 da Lei Federal n° 11.445/07, que deter mina condições 
mínimas para permitir uma prestação adequada dos serviços públicos 
de saneamento básico, estabelece a necessidade de ações em casos 
de emergências e contingências, visando garantir a continuidade na 
prestação do serviço sempre que possível. 
 
A FGV sugere que sejam estabelecidos pela concessionária planos de 
racionamento e atendimento a aumentos de demanda temporária, 
regras de atendimento e funcionamento operacional em situações 
críticas na prestação dos serviços de saneamento, inclusive com 
adoção de mecanismos tarifários de contingência e diretrizes para a 
articulação com os Planos Locais de Risco e formulação de Planos de 
Segurança da Água.” (fls. 379). 

 
No item 9.3, aberto para tratar da eficiência (fls. 379), o relatório trata da 
Inadimplência, do Índice de perdas, do Índice de hidrometração, fechando 
esse tópico com item denominado Generalidades.    
 
Quanto à Inadimplência  (fls. 379), a FGV apresenta uma tabela elencando o 
histórico de inadimplência nos dez anos de concessã o, onde apresenta uma 
sensível diminuição, pois descreve que em dezembro/1998, a inadimplência era 
de 81,40% e em dezembro/2008 era de 17,88%. 
 
Em seguida, a Fundação apresenta, às fls. 380, os procedimentos adotados pela 
Prolagos para controle de inadimplência, quais sejam: 
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Programa de abastecimento pelo sistema pré-pago , que é direcionado a 
clientes de áreas com alto índice de inadimplência e perda comercial, com 
restrições técnicas para abastecimento via rede e baixa renda da população. São 
instalados hidrômetros comunitários operados por funcionários da Concessionária, 
que atendem ou recebem conforme a demanda do cliente e a sua reservação. 
Como resultado, obteve-se o abastecimento mensal de 870 economias, que 
apresentam problemas sociais. 
 
Programa Água Legal , criado para atender bairros com altos níveis de perdas e 
inadimplência, com habitações irregulares (invasões/falta de planejamento 
urbano), que necessitavam de uma remodelação para regularizar o abastecimento 
de água. São realizadas reuniões com os moradores para a apresentação do 
projeto, alocados agentes comerciais para analisar e regularizar comercialmente 
cada caso e o setor operacional realiza obras de manutenção ou instalação de 
redes, ramais e instalação de hidrômetros. Como resultado, obteve-se o aumento 
das adesões, regularizações, faturamento, redução de perdas, dentre outros. 
 
Programa de Setorização da área de concessão , que foi a organização da 
atuação dos agentes comerciais em áreas pré-determinadas (setorizadas), o que 
permite que cada agente dê atenção focada a um determinado grupo de clientes, 
possibilitando criar estratégias diferenciadas de atuação, seja na ação do corte ou 
simples visitas. Com tal programa, obteve-se um maior acompanhamento pró-
ativo junto à região visitada, estabelecimento de metas e avaliação/mensuração. 
 
Programa de cobrança eletrônica , funcionando assim: após o 15° dia do 
vencimento da primeira conta é realizada simultaneamente a emissão de avisos 
de cobrança. Uma ligação ao cliente é feita através do sistema de atendimento 
automático abordando o assunto. Como resultado, obteve-se uma maior agilidade 
no processo de cobrança. 
 
Programa de aviso de débito , funcionando assim: após o 15° dia do primeiro 
vencimento é efetuado um aviso de débito que é entregue ao cliente, lembrando-o 
do débito e possibilitando-o de efetuar o pagamento através dessa ferramenta 
(código de barra). Com esse programa, objetiva-se evitar o corte do 
abastecimento e recuperar o débito. 
 
Programa de ordem de serviço de corte , operando da seguinte maneira: após 
as tentativas acima, em não havendo sucesso no recebimento, é emitida uma 
ordem de serviço de corte, que é encaminhada ao agente comercial. Este 
funcionário é treinado para tentar solucionar o problema, sendo esta a última 
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alternativa antes do corte propriamente dito. Com esse programa, objetiva-se 
evitar o corte do abastecimento e recuperar o débito. 
 
Programa de cobrança terceirizada , funcionando assim: os débitos não 
recebidos nas ações acima são encaminhados a uma empresa especializada em 
cobrança, que realiza um novo contato e, em caso de insucesso, promove a 
negativação do cliente. Em alguns casos pode ocorrer o protesto e, por fim, uma 
ação jurídica de cobrança. Objetiva-se, com isso, recuperar-se o débito. 
 
A FGV assinala que, a despeito dos procedimentos descritos acima, considera o 
índice de inadimplência atual ainda alto, com um decréscimo não expressivo ao 
analisar os últimos anos, apesar dos programas adotados. Sugere, então, a 
realização de estudos visando obter programas mais efetivos para combate à 
inadimplência, de maneira a reduzir este percentual para menos de 10%, 
percentual que, por sua vez, já é observado em vários municípios, conforme 
revelado nos gráficos do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento-
SNIS, em 2007, para o Estado do Rio de Janeiro. 
 
No que tange ao Índice de perdas (fls. 382/388), o relatório apresenta informação 
prestada pela Prolagos quanto às perdas no processo de tratamento, na adução e 
na distribuição, computadas no período de janeiro/2004 a dezembro/2008, tendo 
havido uma redução de 10% nas perdas. 
 
Aduz que, de acordo com esses dados, a FGV avaliou que tais perdas estão 
acima dos patamares esperados. 
 
Informa que em 2009 foi desenvolvido pela Prolagos, no âmbito de seu Plano de 
Ação, o Plano integrado de Controle de Perdas (PICP), que definiu ações a serem 
implementadas e executadas visando atingir a meta de redução de perdas, abaixo 
de 30%. 
 
Registra que, em 2009, segundo dados da Prolagos, houve reduções nos índices 
de perdas, chegando-se ao valor mínimo observado de 37,71% em março. Porém, 
a FGV entende ser ainda necessário um período maior de observação para 
analisar a efetividade do Plano de Ação proposto, bem como se ele será suficiente 
para o alcance da meta de redução de perdas programada. 
 
Quanto ao Índice de Hidrometração (fls. 389/390), a FGV conclui que, a partir da 
análise dos percentuais mensais dos índices de hidrometração, no período de 
2004 a 2008, tais percentuais são “satisfatórios e demonstram ao menos uma 
manutenção ou evolução com relação aos períodos anteriores.” 
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Consta ainda do Relatório que, segundo o Sistema Nacional de Informações sobre 
Saneamento – SNIS, em 2007 a média do percentual de hidrometração para 
municípios atendidos no Estado do Rio de Janeiro era 80,64%.  
 
A satisfação quanto ao índice de hidrometração apresentado pela Concessionária 
ainda é demonstrado, no Relatório, por meio de um gráfico que se encontra às fls. 
390. 
 
Ainda no item 9, o relatório abre o item Generalidade , intitulado Busca pela 
Universalização dos serviços , pontuando o seguinte: 
 

“A FGV observou que a Concessionária busca atender as metas 
contratuais de atendimento à população, sendo que, inclusive, pela 
programação das intervenções da FASE II, haverá antecipação de 
metas, de maneira que ficou caracterizada a intenção de atingir a 
universalização dos serviços.”  

 
Quanto à Cortesia na Prestação dos Serviços  (fls. 391), a FGV sugere que haja 
um processo contínuo de monitoramento dos consumidores quanto a sua 
satisfação em relação aos serviços, dúvidas, dificuldades no pagamento, dentre 
outros, de maneira a criar um melhor relacionamento com os clientes através da 
adoção de mecanismos de melhoria e gerenciamento da qualidade dos serviços. 
 
Ainda às fls. 391, o relatório trata da Modicidade Tarifária, onde a FGV registra 
que: 
 

“Visando garantir a universalização do acesso aos serviços de 
abastecimento de água e esgotamento sanitário são necessárias 
premissas que atendam as expectativas dos consumidores e sejam 
condizentes com a qualidade do serviço prestado, criando condições 
que aumentem a adimplência e envolvam os consumidores nas 
questões ambientais e sociais. 
 
Dentre estas premissas, destaca-se a tarifação diferenciada por 
configurar-se num instrumento capaz de produzir a racionalização do 
uso da água em todos os níveis de consumo e promover a 
universalização, já que a prestação dos serviços de saneamento está 
diretamente ligada à disposição e è capacidade financeira das pessoas 
em pagar por eles. 
 
Nesta linha, a tarifa “progressiva” é um instrumento de política pública, 
que vem promover tarifas módicas aos consumidores menos 
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abastados, facilitando o acesso ao serviço para as diversas classes 
sociais, preservando os princípios da modicidade, qualidade, 
continuidade e eficiência, garantindo a cobertura dos custos de 
operação e capacidade de investimentos requeridos.” 

 
E notadamente acerca da Tarifa Social,  a FGV ressalta o seguinte: 
 

“A Tarifa Social é um benefício concedido aos clientes de baixa renda 
com baixo consumo mensal, de maneira a garantir o acesso ao serviço 
a todas as classes sociais, buscando a universalização no atendimento 
à população. 
 
A definição de critérios para a concessão de tarifa social de baixa renda 
visa beneficiar efetivamente o consumidor de menor poder aquisitivo, 
levando em conta as condições socioeconômicas das regiões atendidas 
pela Concessionária. 
 
A FGV considera que uma das principais maneiras de diminuir a 
exclusão social é permitir condições decentes de bem estar ao público 
carente, evitando o corte do fornecimento de serviços essenciais como 
o saneamento básico, através da manutenção de um consumo mínimo 
com tarifa diferenciada para consumidores de baixa renda. 
 
A Prolagos não apresenta na sua estrutura tarifária atual a tarifa social, 
sendo sugestão da FGV a inserção desta para a categoria residencial. 
 
Os municípios atendidos pela Concessionária Prolagos apresentam 
várias áreas que cresceram desordenadamente, assumindo um padrão 
urbano com estrutura de suporte mínima. Esta situação resultou 
basicamente da migração de famílias de baixa renda, que buscando 
oportunidades de emprego se estabeleceram em bairros periféricos. 
 
A significativa existência destas áreas que demandam uma condição 
especial justifica a necessidade da implantação de uma tarifa social na 
região servida pela Concessionária, de maneira a atender os 
consumidores de baixa renda, nos propósitos da modicidade tarifária e 
da universalização dos serviços.” 
 
Na segunda parte deste relatório, a FGV apresenta cenários tarifários 
considerando a alteração na estrutura tarifária atual, e contemplando a 
criação da tarifa social na categoria residencial. (fls. 392) 
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No item 10, o relatório traz a Análise da adequação do Plano de Contas da 
Concessionária (fls. 393/398), onde está explicado que o Plano de Contas é o 
conjunto de contas criado pela área contábil de qualquer instituição 
empreendedora, para atender às necessidades de registro dos fatos 
administrativos, de forma a possibilitar a construção dos principais relatórios 
contábeis e atender a todos os usuários (internos e/ou externos) da informação 
contábil. 
 
O item 11 revela a Análise de Investimentos versus Meta (fls. 398/410), 
trazendo os fatores de correção, forma de cálculo e os dados utilizados pela FGV 
nesse estudo. 
 
Nesse item, a Fundação apresenta algumas tabelas, tal como a utilizada na 
análise dos investimentos informados pela Prolagos, a fim de verificar o 
atendimento das metas contratuais (fls. 399/405) e do sistema de esgotamento 
sanitário (fls. 405/408), além de outros investimentos (fls. 408), e das metas para 
cada ano abrangido pela presente Revisão (fls. 409/410). 
 
No item 12, o relatório faz a Análise de custos incorridos no período através de 
tabelas que apresentam a evolução dos principais componentes de custos 
incorridos no período de 2004/2008, rateados por metro cúbico faturado e por 
economias médias, salientando que tais valores foram retirados do DRE 
(Demonstrativo de Resultado do Exército) de dezembro de cada ano analisado, 
para, em seguida, apresentar uma análise de custos incorridos no período. 
 
Na análise, que é feita com o auxílio de gráficos, a FGV verifica uma redução de 
custos com pessoal, que é alcançada, basicamente, pela reformulação do quadro 
através de ações de gestão de recursos humanos, como por exemplo, 
transferências de profissionais de alto nível para a holding, bem como redução dos 
gastos com salário e benefícios da diretoria. 
 
Com relação aos custos com materiais, s FGV, por meio de seus gráficos, 
apresenta uma clara tendência de redução que se deve fundamentalmente aos 
seguintes fatos: 
 
Ressalta a Fundação que, com a entrada em operação da adutora de Iguaba 
Grande em dezembro de 2007, a Prolagos deixou de comprar água tratada da 
Concessionária Águas de Juturnaíba e verificou uma significativa redução de 
gastos com produtos químicos baseada em três ações da nova administração: 
 

1. Otimização da gestão de produtos químicos através de controles e estudos 
mais eficientes; 
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2. Renegociação com fornecedores que passou a atender três empresas do 

grupo CIBE com redução do preço (ganho de escala); e 
 

3. Redução da perda de água tratada. 
 
Consta do relatório que, nos custos de serviços, verifica-se, inicialmente, um 
incremento até 2005 causado pelo aumento de pessoal, por conta da entrada em 
operação de novas ETEs. E que, após este período, houve uma redução dos 
valores no intervalo de 2005 a 2007, pela transição de controle acionário que 
levou a ajustes gerenciais relativos a serviços prestados por Águas Portugal, 
controladora anterior, no valor de R$ 1.260M. Já o aumento em 2008 foi 
principalmente devido a gastos com serviços de advocacia (success fee) em 
diversos processos ganhos pela empresa. 
 
Com relação aos custos com energia, aduz que houve inicialmente um leve 
crescimento dos valores de 2004 a 2005, e mais acentuado em 2006. A razão 
precípua é, em primeiro lugar, explicada pela entrada em operação das novas 
ETEs; e, no novo ciclo de crescimento, a entrada em operação das ETEs de São 
Pedro da Aldeia, Cabo Frio e Búzios e respectivas elevatórias (em torno de 35) e 
ampliação da ETA de Juturnaíba. E que se nota, no último ano analisado (2008), 
uma redução no patamar dos custos, pelo aumento da eficiência de gestão e 
redução de tarifas de energia elétrica. 
 
A FGV pontua que, entre 2004 e 2005, houve um aumento nos custos totais/m3 
faturado, percebendo-se, porém, uma queda do mesmo a partir de 2005, 
atingindo, em 2007, um patamar inferior ao ocorrido nos anos anteriores. E que os 
responsáveis por tal queda foram os custos com pessoal e, principalmente, os 
custos com serviços. Por outro lado, ressalva que houve um aumento nos custos 
de energia. 
 
Entre 2004 e 2007, revela o relatório que houve uma redução de 19% nos custos 
totais/m3 faturado, sendo que as relações que mais contribuíram para tal queda 
foram pessoal e material. 
 
A FGV também comparou os custos apresentados no fluxo de caixa da 
Deliberação AGENERSA nº. 166 com os custos e despesas das demonstrações 
contábeis da Prolagos, encontrando diferenças relevantes. 
 
De acordo com a Fundação, a diferença percentual entre os custos do fluxo de 
caixa da Deliberação AGENERSA n° 166 e os custos ap resentados nos balanços 
da Prolagos no período compreendido entre 2004 e 2008 é de 92%, sendo certo 
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que, desta diferença, cerca de R$ 2 milhões são gastos por ano com carros pipa 
para atender à área rural, devido a uma decisão judicial. 
 
Conforme frisou a Fundação, apesar de se verificar um incremento na diferença 
nos últimos anos, a Prolagos estima reduzi-la através de aumento de sua 
eficiência. 
 
No item 13, a FGV faz uma Análise de conformidade entre Valores Gerenciais 
versus  Valores Oficiais, item no qual faz um confronto entre as informações 
gerenciais, entendidas como aquelas fornecidas através de planilhas e relatórios 
gerenciais da Empresa, e as informações obtidas através dos relatórios oficiais da 
mesma (fls. 418/420). 
 
No item 14, a Fundação trata do Sistema de faturamento e arrecadação, onde 
detalha o funcionamento do sistema da Prolagos, explicando estar ele dividido em 
20 ciclos de leitura de hidrômetros e entregas de contas, que por sua vez está 
fracionado em três fases: Fase 1 – Coleta de leituras; Fase 2 – Análise de leituras 
e Fase 3 – Emissão de faturas (fls. 420/426). 
 
O item 15, constante de fls. 427/432), traz a Análise de ativos imobilizados e 
depreciação, na forma da legislação vigente. 
 
O item 16 (fls. 432/433) é a Conclusão da primeira parte do relatório, in verbis: 
 

“Durante a análise dos ativos imobilizados da concessão no qüinqüênio 
em estudo para atender ao item 1.4.10 do Termo de referência, a FGV 
observou que a Prolagos contabiliza em seus balanços os bens 
recebidos e vem mantendo-os sob seu controle patrimonial ao longo do 
período da concessão. 
 
Considerando as Cláusulas Décima Nona Parágrafo Primeiro itens b) e 
i) e a Vigésima Quinta e Parágrafos do Contrato de Concessão firmado 
entre o Poder Concedente e a Concessionária, a FGV sugere que seja 
realizada uma ação política entre as partes para a normatização final 
para a regularização de tais bens e indica, também, a Agenersa, que 
acompanhe os estudos, audiências públicas e discussões que estão 
sendo realizadas pelo Conselho de Normas Internacionais (IASB, sigla 
em inglês) e a CVM sobre uma nova proposta para alterar as normas 
internacionais de contabilidade que deverá ser implementada em 2010, 
como medidas para a harmonização das regras contábeis mundiais. 
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Um dos pontos bastante discutidos refere-se à alteração da forma de 
contabilizar os ativos das concessionárias de serviço público, os 
chamados ativos regulatórios, que afetam os balanços das companhias 
para efeito de revisões e reajustes tarifários. A proposta é permitir o 
registro nos balanços os ativos e passivos regulatórios. Essa 
contabilização já é atualmente permitida por outras agências 
reguladoras de serviços públicos, como a ANEEL. 
 
Considerando a importância dos dados para a Agenersa, no sentido de 
reduzir a assimetria de informações e a conseqüente captura da 
Agência pelos agentes regulados (significativo problema nos segmentos 
sujeitos à regulação econômica), é sugestão da FGV, também, que a 
Agência avalie a implantação de Sistema de Informações Gerenciais 
(SIG) entre os agentes regulados e ao órgão regulador. Este sistema 
poderia agilizar a remessa de dados (inclusive via lnternet), bem como 
tratá-los de forma automatizada já indicando discrepâncias. Sistemas 
desse tipo já são hoje uma realidade em diversas agências reguladoras 
no País. 
 
O SIG proposto deve ser desenvolvido pelo órgão regulador e colocado 
a disposição dos agentes regulados para que estes enviem seus dados 
econômico-financeiros e até mesmo operacionais, retirando-os de seus 
próprios sistemas internos. Esse sistema, muito embora não 
comprometa ou interfira nos sistemas institucionais das empresas, deve 
ser amplamente discutido com os regulados haja vista a necessidades 
de adaptações que deverão ser feitas para captura e envio dos dados. 
 
O uso de SIGs interligando entidades reguladoras e agentes regulados 
tem sido uma ferramenta importantíssima no auxílio da implementação 
de processos de regulação eficientes e eficazes em todo o mundo, e 
certamente é uma tendência cada vez mais premente.” 
 

 
Na 2ª Parte do relatório, a FGV inicia o item 17 fazendo uma Auditoria das 
tarifas praticadas pela Concessionária, considerand o o Contrato, Aditivos, 
legislação e deliberações do ente regulador  (fls.437/438), e apresenta a tabela 
de fls. 439, onde relaciona as deliberações e os reajustes efetuados desde janeiro 
de 2003 a dezembro de 2008, para a concessão da Prolagos. 
 
Nesse ponto, a FGV esclarece que, além dos reajustes mencionados na tabela 
apresentada, em janeiro de 2009, foi aplicado pela Concessionária um só reajuste 
de 19,89%, somente para os municípios de Cabo Frio, Búzios, São Pedro da 
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Aldeia e Iguaba, referente ao que seriam pequenos reajustes de esgoto, 
condicionados ao cumprimento de metas de investimentos, segundo Cláusula 
Quinta, parágrafo primeiro, do segundo Termo Aditivo. 
 
Em seguida, a FGV apresenta tabelas retratando as tarifas praticadas pela 
Prolagos em 2003 (fls. 440); em 2004 (fls. 441); em 2005 (fls. 442); e, 2006 (fls. 
443); em 2007 (fls. 444) e em 2008 (fls. 445).  
 
Às fls. 447/448, tabela elabora pela FGV, que refez os cálculos, baseando-se nas 
deliberações da ASEP e da AGENERSA, com o objetivo de verificar os reajustes 
efetuados pela Prolagos, valendo ressaltar que, segundo a Fundação, 
comparando-se os reajustes efetuados pela Prolagos com as determinações das 
deliberações da ASEP, e posteriormente da AGENERSA, identificou as seguintes 
questões: 
 

1) A Deliberação ASEP-RJ/CD n° 420 de 24 de março d e 2004 
determina que o aumento percentual de 6,34% deveria ser aplicado 
sobre a tarifa vigente antes do reajuste de dezembro de 2003. 
Porém, a Prolagos realizou o referido reajuste a partir do valor da 
tarifa já reajustada, carregando este aumento desde janeiro de 
2004; 
 

2) Os reajustes escalonados relativos à cobrança de tarifa de esgoto, 
aprovados através da Deliberação ASEP-RJ/CD n° 546 de 24 de 
novembro de 2004, a serem aplicados em janeiro de 2006 (3,45%) e 
em janeiro de 2007 (10,96%), somente foram realizados em maio de 
2007, devido ao fato de que sua aplicação estava condicionada à 
comprovação da conclusão física e financeira de todas as obras 
relativas aos investimentos previstos a cada ano; 

 
3) A Deliberação AGENERSA n°114 de 26 de junho de 2 007, em seu 

Art. 11°, homologa reajuste de tarifas de água e es goto, a ser 
aplicado em duas parcelas, sendo a primeira de 12,31% em julho de 
2007. A FGV identificou que a Prolagos realizou o reajuste em 
agosto de 2007; 
 

4) Da mesma forma, a Deliberação AGENERSA n° 166 de  25 de 
setembro de 2007, em seu Art. 5°, afirma que a deli beração entra 
em vigor na data de sua publicação, que é 02 de outubro. Porém a 
FGV identificou que a Prolagos aplicou o reajuste somente em 
novembro de 2007; e 
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5) A FGV identificou que o reajuste escalonado relativo à cobrança de 
tarifa de esgoto, aprovado através da Deliberação ASEP-RJ/CD n° 
546 de 24 de novembro de 2004, de 7,64%, não foi realizado até 
dezembro de 2008. A FGV verificou que tal reajuste foi aplicado em 
janeiro de 2009. (fls. 449). 

 
Diante das questões acima apontadas, a FGV esclarece que optou por elaborar 
uma segunda auditoria de tarifas da Prolagos, levando em consideração as 
alterações de reajuste justificadas no item anterior e, por conseguinte, chegando a 
resultados diferentes, que foram apresentados na tabela de fls. 450/451 de seu 
relatório. 
 
No item 18, fls. 452/457, a FGV faz a Apresentação de metodologia de revisão 
tarifária, dando ênfase na avaliação dos ativos das  concessionárias, com 
base nas condições contratuais e na Deliberação que  aprovou na última 
Revisão Quinquenal. 
 
Às fls. 457/491, item 19, onde a Fundação faz uma Análise da experiência 
nacional e internacional , no qual narra o contexto tarifário nacional e explica a 
estrutura tarifária de diversas empresas nacionais de saneamento nacionais, além 
de mencionar a experiência Francesa (fls. 487/488); Inglesa (fls. 489); Italiana e 
Espanhola (fls. 490/491). 
 
O item 20 abre o capítulo dedicado à Criação de tarifa social, tanto para o 
cenário da cobrança da tarifa direta quanto de cobr ança da tarifa em cascata 
(fls. 492/498). 
 
Inicialmente a FGV explica que tarifa social é um mecanismo que cria condições 
para que a população de baixa renda se beneficie do saneamento básico, 
pagando por isso um valor menor do que o valor da tarifa média praticada. Que é 
comum em vários estados e municípios brasileiros a existência de uma categoria 
social para usuários residencial, seja ela criada no âmbito dos próprios 
prestadores de serviços, seja por disposição legal. 
 
Pontua que, em vários casos, os critérios de inclusão dos usuários na categoria 
residencial social são determinados pelos prestadores de serviços, e que, 
inegavelmente, o processo de definição destes critérios é bem complexo, pois não 
é suficiente a avaliação da renda de uma família, devendo considerar fatores 
como número de membros da família, volume de água a ser subsidiado, de forma 
a não incentivar o desperdício, entre outros fatores. 
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Ressalta a Fundação que a política tarifária deve estabelecer mecanismos de 
compensação que permitam universalizar o acesso aos serviços de saneamento 
básico. 
 
Dentro desse tema, a FGV analisa o tema no universo de diversas prestadoras de 
serviços, podendo assim identificar que os preços praticados na tarifa social 
variam conforme cada prestador de serviço, ressaltando, também, que algumas 
prestadoras apresentam preços reduzidos para faixas de consumo mais elevadas. 
 
Segundo a Fundação, a iniciativa de se cobrar tarifas reduzidas para a população 
de baixa renda é uma alternativa importante para a universalização dos serviços, 
pois somente assim essa população poderá ter condições de pagamento dos 
serviços de saneamento. 
 
Por isso, para a FGV, apesar de a Prolagos não apresentar, na sua estrutura 
tarifária atual, a tarifa social, sugere a inserção desta para a categoria residencial. 
 
Isso porque, conforme pontua a Fundação, uma das principais maneiras de 
diminuir a exclusão social é permitir condições decentes de bem estar ao público 
carente, evitando o corte do fornecimento de serviços essenciais como o 
saneamento básico, através da manutenção de um consumo mínimo com tarifa 
diferenciada para consumidores de baixa renda. 
 
No que tange a esse tema, assim entende a FGV: 
 

“(...) Os municípios atendidos pela Prolagos apresentam várias áreas 
que cresceram desordenadamente, assumindo um padrão urbano com 
estrutura de suporte mínima. Esta situação resultou basicamente da 
migração de famílias de baixa renda, que, buscando oportunidades de 
emprego, se estabeleceram em bairros periféricos. 
 
A significativa existência destas áreas que demandam uma condição 
especial justifica a necessidade da implantação de uma tarifa social na 
região servida pela Prolagos, de maneira a atender os consumidores de 
baixa renda, nos propósitos da modicidade tarifária e da universalização 
dos serviços. 
 
O aludido preço praticado na primeira faixa residencial, ofertado a todos 
os usuários indiscriminadamente, visa atender a uma finalidade social 
provendo a população de quantidades suficientes ao atendimento de 
suas necessidades básicas humanas, a um preço módico, abaixo do 
custo. 
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Com a mesma finalidade de garantir a universalização do acesso aos 
serviços e eficiência na prestação dos serviços, a FGV, nos cenários 
tarifários apresentados a seguir, contemplará também a criação de uma 
nova faixa de consumo na categoria comercial, com o consumo mínimo 
de 10 m3 e não mais de 20 m3 como se encontra a estrutura tarifária 
atual, de maneira a proteger os pequenos consumidores. 
 
Outro fator relevante para este estudo está relacionado à prática da 
Prolagos em reduzir em 50% as contas dos usuários com pequeno 
comércio. 
 
A FGV observou que há vários pequenos comércios localizados nos 
municípios atendidos pela Prolagos. Alguns não possuem nem 
banheiros ou demais ambientes que proporcionem um consumo 
superior a 5 m3, e, mesmo nestas condições, pagam o referente ao 
consumo mínimo de 20 m3. 
 
A sugestão da FGV para criação desta nova faixa de consumo, de 0 a 
10 m3, na categoria comercial justifica-se ao observar o Histograma de 
Consumo fornecido pela Prolagos, no qual pode-se verificar que o 
consumo médio, na faixa de 0 a 20 m3, ultrapassou 10 m3 somente em 
um mês (maio de 2008) no período de janeiro de 2003 a dezembro de 
2008, conforme demonstrado nas tabelas apresentadas a seguir: (...)”. 

 
As tabelas mencionadas pela FGV encontram-se às fls. 495/497. 
 
Às fls. 499/523, tem-se o item 21, no qual a FGV apresenta o Estudo 
considerando a mudança da cobrança da tarifa, da fo rma direta para a forma 
em cascata e apresentação de cenários tarifários . 
 
Narra a FGV que, dada a complexidade do setor de saneamento, identifica-se a 
necessidade da criação de mecanismos e regulações para definir, entre outros 
elementos, a formação da tarifa do serviço prestado, de modo a compatibilizar a 
viabilidade econômica das empresas com os aspectos sociais do serviço de 
saneamento. 
 
Acresce que, no caso da Concessionária Prolagos, a mudança da cobrança de 
tarifa da forma direta, hoje a utilizada, para a forma em cascata, requer uma 
reorganização da estrutura tarifária, tornando-a mais adequada frente aos perfis 
de consumo existentes e projetados. 
 



 

 Conselheiro José Carlos dos Santos Araújo                           Processo E-12/020.051/2009  Página 49 de 177 
Rua Treze de Maio,23 – 23º andar – Centro – Rio de Janeiro /RJ – CEP: 20031-902 Tel.:021 2332-

6469   www.agenersa.rj.gov.br  - secex@agenersa.rj.gov.br   

Ressalta que a aplicação da tarifa em cascata garante a transição suave entre 
faixas distintas de consumo. E que tal medida, inclusive, alinha a tarifa da 
Concessionária com as demais empresas prestadoras de serviços públicos (água 
e eletricidade). 
 
Apresenta os princípios nos quais se baseou para desenvolver o estudo tarifário 
apresentado no relatório, além de informar que a base dos estudos resulta no 
histograma gerado pelas médias dos consumos medidos e faturados observados 
no ano de 2008, absorvendo, assim, as alterações sazonais que ocorrem no 
intervalo de um ano e tendo como referência o período mais recente de 
informações, incorporando os padrões de consumo mais atualizados possíveis. 
 
Esclarece que o histograma gerado foi denominado de histograma base ou 
unitário, construído inicialmente com as tarifas praticadas em dezembro de 2008, 
sendo certo que todos os ensaios de reestruturação tarifária, aplicação e cálculos 
tarifários, incluindo o modelo em cascata, estão referenciados a este histograma e 
geram o mesmo faturamento, visto que devem necessariamente manter o 
equilíbrio das receitas originárias da estrutura tarifária atual. 
 
Segundo a Fundação, partindo da premissa de que a nova estrutura deve manter 
o mesmo faturamento, qualquer alteração nas faixas de consumo ou inclusão de 
outras, como a tarifa social, deve ser compensada pelas outras faixas. Nas 
simulações das alterações da tarifa direta, a FGV utilizou-se um coeficiente k 
aplicado em todas as faixas para recompor o faturamento requerido. 
 
Nas simulações da tarifa em cascata, narra a FGV que procurou enquadrar o 
faturamento próximo das faixas originais, para evitar um distanciamento do atual 
padrão, sendo certo que o histograma unitário também serviu de referência para 
as projeções de receitas da concessão. E que, neste caso, as receitas futuras são 
calculadas na direta proporção do crescimento dos usuários e ao valor das tarifas 
praticadas, relacionados aos padrões de consumo do histograma-base (ou 
unitário). 
 
Seguindo a metodologia apresentada, a FGV apresenta os cenários tarifários 
elaborados para a Concessionária Prolagos e apresenta suas conclusões acerca 
de cada uma das seis simulações que realizou. 
 
Ao final desse item, a FGV ainda apresenta uma projeção do faturamento e da 
arrecadação para a Concessionária. 
 
No item 22, a FGV apresenta um Parecer para fixação da tarifa máxima , onde 
conclui que “(...) a tarifa de R$ 3,571m3 a ser praticada pela Prolagos na faixa de 
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O a 10 m3 da categoria residencial em julho de 2010 (referência dezembro de 
2008) é a máxima desejável.” (fls. 525). 
 
No item 23, a Fundação apresenta a Análise e avaliação do Contrato de 
Concessão quanto ao equilíbrio econômico-financeiro , com base na 
proposta comercial de licitação da Concessão do Ser viço Público  (fls. 
525/563). 
 
No item 24, a FGV analisa os elementos necessários à Recomposição do 
equilíbrio original do Contrato de Concessão,  onde esclarece que “o principal 
elemento para a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de 
concessão está relacionado ao restabelecimento da TIR do projeto ao longo do 
período contratual”. (fls. 563). 
 
No item 25, a Fundação Getúlio Vargas apresenta sua Conclusão , que segue 
abaixo: 
  

“Analisando os diversos cenários projetados e as respectivas 
simulações de alternativa de eliminação do desequilíbrio econômico-
financeiro, verifica-se que os valores de desequilíbrio, quando 
considerados os dados gerenciais informados pela Empresa, são 
menores que aqueles encontrados quando se utilizam os valores 
contábeis retirados dos Balanços Patrimoniais e Demonstrativos de 
Resultados auditados. 
 
Nota-se, portanto, existir uma diferença entre os valores gerenciais 
informados e os valores constantes nos demonstrativos contábeis 
oficiais da Empresa. 
 
Tal diferença ocorre, principalmente, pela impossibilidade de, com os 
dados contábeis dos relatórios financeiros publicados, obter-se, 
inequivocamente, os valores de caixa movimentados pela 
Concessionária ao longo do ano. Aproximações destes valores são 
possíveis mas, mesmo assim, demandam que certas premissas 
generalizantes sejam consideradas tais como: a estimativa de 
“Arrecadação Líquida de Recursos” tendo como base de cálculo os 
valores de Receita, Inadimplência, Tributação e Contas a Receber; é 
possível aproximar os valores porém, obtê-los de forma exata exigiria 
um maior detalhamento dos dados contábeis — provavelmente no nível 
do Razão Contábil — e os relatórios financeiros da Tesouraria da 
Concessionária. 
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Ressalta-se que, independente do uso dos dados gerenciais ou 
contábeis, chamam atenção as diferenças encontradas entre os valores 
contábeis e os informados pela Concessionária em seus controles 
gerenciais. Especificamente nos anos de 2007 e 2008 os valores de 
custos informados pela Empresa destoam daqueles encontrados nos 
demonstrativos econômico-financeiros auditados. Mesmo 
reconhecendo a diferença natural entre os regimes de competência 
(contábil) e de caixa, os valores encontrados divergem de forma 
acentuada. Deste modo, a FGV sugere uma reavaliação técnica dos 
controles gerenciais, e suas correlações com os dados contábeis. 
 
Tendo em vista essas diferenças e o fato de que estas apontam para 
um desequilíbrio financeiro menor quando utilizados os valores 
gerenciais de caixa, a FGV sugere que, para efeito das análises e de 
suas propostas de reequilíbrio, sejam considerados os cenários e 
sugestões de reequilíbrio dos fluxos com os DADOS GERENCIAIS, que 
demandam menores percentuais de reajuste tarifário. 
 
Em especial, a FGV sugere que em virtude do nível que se encontra a 
tarifa da Concessionária, acima da média das outras operadoras 
comparadas, o reequilibrio privilegie a expansão do prazo da concessão 
em seu máximo de 25 anos. Caso a opção seja por complementação 
com reajuste tarifário, adota-se o reajuste decomposto em três anos.” 

 
Em anexo ao Parecer da FGV, segue o Parecer do Consultor Jurídico  de fls. 
647/661, cujos alguns trechos vêm a seguir: 
 

“(...) Em termos objetivos, reconhece-se o cabimento da modificação 
em virtude da existência de uma dissonância entre as condições 
previstas por ocasião da outorga, consagradas no contrato de 
concessão, e a satisfação dos interesses coletivos. 
 
Manter as condições originalmente pactuadas significaria produzir a 
frustração do bem-comum, na medida em que não se reconheceria a 
existência de um serviço público adequado. 
 
Daí se pode extrair que a modificação das condições originais da 
concessão não envolve uma prerrogativa, mas um poder que se 
justifica como meio para realizar do modo mais satisfatório o bem-
comum. 
................................................................................................................... 
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A partir do momento em que se configuram as cláusulas de serviço, se 
determina os encargos do concessionário, os quais, tal como 
concebidos originalmente, foram considerados para a determinação das 
vantagens a serem extraídas da concessão. 
 
A equação econômica-financeira original foi modelada tomando em 
vista os encargos constantes das cláusulas de serviço, ditas 
regulamentares. Ao introduzir a alteração nessas cláusulas, é imperioso 
respeitar a relação original entre encargos e vantagens. 
................................................................................................................... 
 
Pelo exposto, conclui-se a princípio que o procedimento adotado pela 
administração pública no passado foi devidamente justificado e a 
posteriori houve consenso entre as partes envolvidas, chegando-se ao 
final na recomposição da equação econômica-financeira do contrato, 
sem que houvesse prejuízo ao contratado. 
 
É correto dizer, que o poder concedente observou o devido processo 
legal, conforme apura-se através da análise dos processos regulatórios 
E-04/079.068/2001; E-041162.625/001 e E-04/079.187/2001, que 
resultaram na assinatura do Termo Aditivo ao Contrato de Concessão 
CN n° 04/096-SOSP-ERJ, onde houve a restabelecimento d  o equilíbrio 
econômico financeiro do contrato, consumando em definitivo a 
supressão de parte do objeto licitado, in casu, aquele referente a 
prestação dos serviços de esgotamento sanitário. 
................................................................................................................... 
 
Neste sentido, pode-se dizer que, mesmo depois de firmado o contrato 
de concessão não houve qualquer manifestação de desacordo por 
parte da PROLAGOS S/A quanto ao objeto contido no contrato firmado 
entre as partes. 
 
A oportunidade da PROLAGOS S/A  de insurgir-se quanto à supressão 
de parte do objeto citado restou preclusa, sendo que em momento 
algum houve o pronunciamento judicial quanto ao ato administrativo em 
questão. Com o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de 
concessão, sendo impossível, s.m.j., revê-lo ou anulá-lo no presente 
momento, logo, exauriu-se as oportunidades de reclamar a supressão 
do objeto licitado. 
 
Dessa forma, superada esta fase, resta-nos tão somente verificar-se se 
é possível outorgar a  PROLAGOS S/A o objeto, in casu, a prestação 
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dos serviços públicos de esgotamento sanitário, sem, contudo, proceder 
nova licitação. 
................................................................................................................... 
 
Diante o disposto na norma legal e considerando o entendimento 
doutrinário e jurisprudencial predominante, entendemos que a outorga 
somente poderá ocorrer após nova licitação por parte da administração 
pública, sendo, vedada a contratação direta com dispensa de licitação, 
principalmente pelo fato de estar consumado o reequilíbrio econômico-
financeiro do contrato firmado com a assinatura do Termo Aditivo 01.” 
 

Às fls. 664, CI SECEX nº. 687, datada de 29/12/2009, juntando ao processo o 
Ofício ADM nº. 158/2009 de fls. 665/667, da Associação Comercial, Industrial e 
Turística de Cabo Frio-ACIA, suscitando uma série de questionamentos, e tecendo 
posicionamentos sobre a tarifa cobrada pela Prolagos. 
 
Nesse Ofício, a ACIA questiona a cobrança de consumo mínimo de 20m3 ao 
comércio, que representaria financeiramente mais de R$ 200,00 ao comerciante, 
por considerar tal consumo excessivo e injusto, eis que independe do uso ou não 
da água vendida pela PROLAGOS. Aduz que, considerando de obrigatório o uso 
do hidrômetro, que a cobrança deveria ser pela quantidade efetivamente utilizada 
pelo consumidor, razão pela qual solicita a revisão dessa política de cobrança pela 
Agência. 
 
A segunda questão apontada pela ACIA versa sobre a possibilidade de 
prorrogação do Contrato de Concessão da Prolagos aventada na Audiência 
Pública realizada em 10/12/2009, pois, segundo ressaltou, não teria restado 
esclarecido, naquela oportunidade, por quanto tempo seria o prazo dessa 
prorrogação. Pede, portanto, maiores esclarecimentos acerca dessa possível 
prorrogação de prazo. 
 
A terceira questão trazida pela ACIA é para que esta Agência disponibilize, seja no 
site da AGERNERSA, seja de forma documental, o teor do Edital de licitação do 
Contrato de Concessão, já que este instrumento faz diversas remissões ao Edital. 
 
A quarta questão trazida pela ACIA é uma sugestão de que, pelo menos uma vez 
por mês, a AGENERSA coloque parte de sua equipe na Região do Lagos, para o 
fim de facilitar o contato da população com a Agência. 
 
A quinta proposição suscitada pela ACIA é que a capacidade de desembolso dos 
consumidores seja analisada antes da realização de qualquer obra e serviço cujas 
despesas sejam repassadas ao destinatário final. 
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Por fim, a ACIA relata a preocupação local quanto à forma como é coletado e 
tratado o esgoto na região dos Lagos, sobretudo em Cabo Frio, e pede desta 
Agência um esclarecimento sobre o assunto. Segundo observado pela ACIA, a 
Prolagos estaria utilizando a rede de águas pluviais para coleta de esgoto e que 
isso seria um “crime”, além de promover mau cheiro na cidade em dias de chuva, 
gerando ainda risco de contaminação, aduzindo que o esgoto deveria ter sua rede 
própria. 
 
Em 10 de dezembro de 2009, foi realizada a Audiência Públicaxiii  prevista na 
proposta de serviços nº. 278/08 da Fundação Getúlio Vargas, idealizada para fins 
de estudos da Segunda Revisão Qüinqüenal do Contrato de Concessão, sendo 
certo que, a partir das discussões ocorridas durante essa Audiência, 
complementou-se o relatório acima descrito, o que deu origem ao Relatório de 
Audiência Pública de fls. 669/686, melhor denominado como Produto V – 
Relatório Analítico e Conclusivo das Audiências Púb licas, que por sua vez foi 
encaminhado Ofício FGV Projetos 371/10, de 08 de março de 2010, de fls. 668. 
 
Na Audiência Pública propriamente dita, cujo material deu origem aos Anexos I e II 
deste processo, puderam se manifestar não apenas a Concessionária, mas 
também a Fundação Getúlio Vargas e os demais órgãos técnicos envolvidos, além 
das autoridades presentes, as entidades da sociedade civil organizada e a 
população interessada de maneira geral. 
 
Essa Audiência Pública será detalhadamente relatada em tópico próprio, mais 
adiante. 
 
No Relatório de Audiência Pública (fls. 669/686), a FGV analisa as contribuições 
apresentadas nesse evento, que versaram sobre o cumprimento de metas 
contratuais, cumprimento com normas ambientais de qualidade da água e dos 
efluentes, perdas e inadimplência, investimentos, esgoto, cobrança de consumo 
mínimo de 20m3, prorrogação do contrato atual da Prolagos, Contrato de 
Concessão, dificuldade de contato, tarifas atuais, utilização das redes de águas 
pluviais e tratamento de esgoto. 
 
Esse Relatório Conclusivo apresenta-se estruturado da seguinte forma: 
 
Inicia-se por um capítulo denominado Resumo Executivo  (fls. 672/673), onde o 
documento é apresentado, descrevendo o seguinte: 
 

“A Audiência Pública teve por objetivo abrir espaço para o 
encaminhamento de opiniões e sugestões relativas ao processo da 
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Segunda Revisão Tarifária Quinquenal da Concessionária Prolagos 
(Processo regulatório n° E-121020.051/2009). A Audi ência teve seu 
início com a formação da Mesa Diretora, que foi presidida pelo 
Conselheiro- Presidente da AGENERSA, Sr. Jose Carlos dos Santos 
Araújo, e composta pelos membros do Conselho-Diretor da 
AGENERSA, a saber: Sra. Darcilia Aparecida da Silva Leite; Sr. Moacyr 
Almeida da Fonseca e Sr. Sergio Burrowes Raposo. O representante da 
Concessionária Prolagos, Sr. Felipe Ferraz foi o responsável pela 
exposição técnica da empresa, que englobou as características da 
concessão, suas metas, as ações já realizadas. Na última parte da 
exposição apresentou o Pleito da Concessionária para o prazo restante 
da Concessão”. 

 
Em prosseguimento, a FGV relata que o Consórcio Lagos São João, a ONG Viva 
Lagoa e o Grupo de Trabalho da AGENERSA também fizeram suas exposições 
na Audiência Pública, tendo sido reservado, no evento, um momento para 
recebimento e apresentação, por parte dos presentes, das contribuições ao 
processo de 2ª Revisão Qüinqüenal, que ficou organizado no relatório na forma a 
seguir. 
 
1. Análise das contribuições apresentadas na Audiên cia Pública,  item no qual 
a FGV, na qualidade de assessora técnica desta Agência, informa que, nos 
capítulos do Relatório, analisou as contribuições daqueles que participaram da 
Audiência Pública. 
 
Nesse sentido, a Sra. Dominique Babilon, integrante do Comitê de Bacia 
Hidrográfica Lagos São João (subcomitê da Lagoa de Araruama), como 
representante do Clube Náutico de Araruama (categoria usuários), dúvidas essas 
surgidas durante a leitura do relatório da FGV sobre a Revisão Quinquenal do 
Contrato de Concessão da Prolagos, trouxe questões que foram analisadas, 
conforme se verá a seguir: 
 
1.1 Contribuição 1 - Cumprimento de metas contratua is para coleta e 

tratamento de Esgoto  
 
“ Sistema de tempo seco como padrão? O relatório da FGV considera 
que as metas de coleta de esgotos para as duas concessões se 
aplicam a sistema unitário de tempo seco até o fim do período de 
concessão. O tipo de sistema foi definido assim no contrato inicial da 
concessão? Não foi uma medida adotada temporariamente num termo 
aditivo posterior apara resolver uma emergência ambiental?” 
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Quanto a esse ponto, a opinião técnica da FGV é no sentido de que o 
planejamento inicial da Concessão previa sistemas separadores para 
esgotamento sanitário, entretanto, com o objetivo de antecipar as intervenções 
nos sistemas de esgotamento sanitário com vistas à proporcionar ganhos 
ambientais na região, principalmente, no tocante à Lagoa de Araruama, se fez 
necessária a alteração da concepção inicial. Esta mudança decorreu, também, da 
necessidade de busca da sustentabilidade na prestação dos serviços na área de 
concessão dos serviços, de modo a compatibilizar o fluxo de caixa em relação à 
receitas e investimentos. 
 
1.2 Contribuição 2 - Cumprimento com normas ambient ais da qualidade da 

água e dos efluentes 
 
“Os relatórios das concessionárias e da FGV não apresentam uma 
avaliação do cumprimento histórico das Concessionárias com as 
normas aplicáveis de qualidade da água e dos efluentes ou com 
qualquer meta estabelecida nos contratos, dificultando a avaliação da 
qualidade dos serviço.” 

 
Quanto a esse tópico, a FGV ressaltou que o estudo contratado pela AGENERSA 
não inclui os serviços de fiscalização da qualidade de água fornecida ou do 
efluente tratado. A FGV desconhece qualquer ação dos órgãos ambientais e 
fiscalização quanto ao descumprimento dos padrões de qualidade (água 
produzida e lançamento de efluentes) por parte da Concessionária. Entretanto, a 
FGV tomou conhecimento junto à Agência Reguladora que o acompanhamento e 
a fiscalização do cumprimento das normas ambientais da qualidade da água e dos 
efluentes é realizado sistematicamente pela equipe técnica da AGENERSA e 
pelos órgãos ambientais. 
 
1.3 Contribuição 3 - Perdas e lnadimplência 

 
“Após dez anos de operação, as duas Concessionárias mostram ter 
ainda níveis muito elevados de inadimplência (18% Prolagos e 16% 
Águas de Jutumaíba em 2008) e de perdas entre produção de água e 
consumo medido ou faturado (57% Prolagos e 55% Águas de 
Jutumaíba). Embora a inadimplência fosse reduzida substancialmente 
durante os últimos dez anos, as perdas, principalmente as perdas na 
distribuição, parecem ter-se mantidas nestes patamares ao longo de 
todo o período. 
 
Embora as previsões sejam de uma redução substancial a partir de 
2008 (inadimplência não mais de 10%, e perdas não mais de 25% em 
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2023), seria útil comparar as perdas e a inadimplência reais durante o 
período 1998-2008 com os níveis projetados para o mesmo período nas 
propostas comercias. 
 
Precisaria também explicar as razões pelas quais este processo de 
redução das perdas demorou tanto, já que em princípio se encontra sob 
controle das Concessionárias. 
 
Se a diferença for substancial, talvez os modelos de equilíbrio 
econômico-. financeiro deveriam usar para o passado os parâmetros 
projetados nas propostas comercias em vez dos dados reais, evitando 
assim que maiores desequilíbrios devido a qualquer ineficiência durante 
a operação resultassem indevidamente em aumento de tarifas ou 
prazos de concessão.” 

 
Neste item, a FGV assevera que há dois níveis e três faixas em relação aos 
índices de perdas de água. Que a primeira faixa está compreendida entre 0 de 
perdas e o nível 1, sendo que abaixo do nível 1 quaisquer investimentos para 
redução de perdas é economicamente inviável. A segunda faixa está 
compreendida entre os níveis 1 e 2. Nesta faixa os investimentos para atingi-la 
são economicamente viáveis, considerados, porém, os benefícios indiretos. Na 
terceira faixa, a partir do nível 2, quaisquer investimentos para a redução de 
perdas são economicamente viáveis. Assim, um programa de redução de perdas 
busca atingir o nível 2, ou seja, objetiva encontrar o índice de perdas ideal, para o 
qual o valor dos investimentos aplicado seja economicamente viável, atingindo a 
eficiência na prestação dos serviços e redução tarifaria. A FGV comenta o fato da 
ocorrência de índices elevados de perdas sem definir qual é o índice a ser 
atingido, pois este depende de estudos complementares relacionados a novos 
investimentos. Estes estudos visam buscar o nível adequado de investimentos que 
proporcionem o menor impacto na tarifa, no contexto da eficiência da prestação do 
serviço com níveis de perdas aceitáveis para o setor. Com relação ao índice de 
inadimplência, este está relacionado a padrões sociais de comportamento dos 
usuários, no tocante à modicidade tarifária. A FGV propõe no estudo, neste 
sentido, reestruturações tarifárias, com inclusão de tarifa social e redução do 
consumo mínimos para pequenos comércios. 
 
Quanto à questão dos modelos, a FGV esclarece que nos fluxos de caixa os 
valores referentes a faturamento são apurados conforme uma estimativa de 
receitas. Nessa projeção há o componente inadimplência, que funciona como um 
redutor do faturamento recebido mas não da receita tributável, ou seja, a projeção 
de inadimplência reduz o volume de dinheiro que se espera entrar no caixa da 
empresa, mas não reduz o imposto a ser pago pela empresa. 
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Em que pese o cronograma inicial da proposta comercial tenha acenado com ritmo 
acelerado dos investimentos para a redução das perdas e da inadimplência, esta é 
revista, freqüentemente em conjunto entre a Concessionária e o Poder 
Concedente, seguindo as prioridades e marcos por estes definidos. 
 
Em virtude de que os investimentos para o atendimento do crescimento da 
demanda e das melhorias dos serviços prestados terem sido priorizados, para não 
sobrecarregar as tarifas finais, o programa de investimentos em redução de 
perdas e em redução de inadimplência tem sido diluído e postergado para o 
período restante da concessão. 
 
Na metodologia de análise para a Revisão Quinquenal dos contratos de 
concessão são conceitualmente e universalmente adotados os resultados 
efetivamente realizados. Por esse motivo não são considerados os níveis 
projetados da proposta comercial para os períodos já realizados. 
 
1.4 Contribuição 4 – Investimentos, item suscitado por Márcia Boechat, 

moradora à rua das Margaridas, Iguaba Grande, que apresentou o seguinte 
questionamento durante a Audiência Pública: 
 
“Como apresentado, os investimentos em Iguaba Grande estão 
previstos para 2011-2018. Até lá vou continuar a pagar por uma água 
que não recebo e R$ 180,00 por carro pipa na alta temporada?” 

 
Analisando tal contribuição, a FGV trouxe à tona a explicação prestada pelo Sr. 
Felipe Ferraz, diretor Executivo da PROLAGOS, que contou que o cronograma de 
investimentos da Concessionária segue prioridades e marcos definidos em 
conjunto com o Poder Concedente, respeitando as leis de uso e ocupação do solo 
existentes e que as obras são fiscalizados pela Agência Reguladora 
(AGENERSA). No pleito, a concessionária propõe mais investimentos para 
atender o crescimento de demanda da área de concessão. 
 
1.5 Contribuição 5 – Esgoto, item aberto a partir do seguinte questionamento 

apresentada por Thiago Guimarães de Castro, morador da Rua Comandante 
Ituriel, São Pedro da Aldeia: 

 
“Existe Previsão para que o esgoto pare de cair na Lagoa? Tem 
investimento para resolver o problema?” 

 
E mais uma vez a FGV se remete à resposta apresentada pelo Sr. Felipe Ferraz, 
que esclareceu que o cinturão coletor de esgoto ao redor da Lagoa Araruama será 
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concluído em 2010 e que a Prolagos possui investimentos programados para a 
área de esgoto na ordem de R$ 36 milhões em moeda de 2006. 
 
Ainda no mesmo item, o relatório apresenta a seguinte pergunta apresentada por 
Thatiana Ribeiro, moradora da Rodovia Amaral Peixoto, km 108, São Pedro da 
Aldeia apresentou seus questionamento, durante a Audiência Publica, no seguinte 
sentido: 
 

“Existe algum monitoramento de dados biótipos atualmente na Lagoa? 
Se não houver sugiro que seja realizado para complementar as 
informações existentes (dados abiótipos) e desta forma tentar chegar as 
causas de problemas existentes na Lagoa, como por exemplo, aumento 
da mortandade de peixes, proliferação de algas e micro algas.” 

 
A pergunta foi respondida durante a Audiência pelo Sr. Arnaldo Vilia Nova, 
Presidente da Câmara Técnica de Monitoramento do Comitê de Bacia Lagos São 
João. O assunto não é objeto do escopo do serviço contratado à FGV pela 
AGENERSA. 
 
As contribuições apresentadas pela Associação Comercial, Industrial e Turística-
ACIA, formalizadas no documento de fls. 665/667, já foram relatadas, e no 
Relatório da Audiência Pública foi estruturado foi analisado pela FGV nos itens a 
seguir: 
 
1.6 Contribuição 6 – Cobrança de consumo mínimo de 20m3 ao comércio.  
 

“Além de considerarmos excessiva e injusta tal cobrança (a FGV 
concorda visto o parecer na audiência), que a cobrança mínima de 
20m3 representa financeiramente mais de R$ 200,00 (duzentos Reais) 
ao comerciantes, independente do uso ou não da mercadoria que a 
PROLAGOS vende (água). 
 
O fornecimento dos seiviços égua encanada é considerado serviço 
público essencial, conforme Lei 7.783 de 28/06/89. 
 
No Código de Defesa do Consumidor, no artigo 6°, n°  III, diz que: é 
direito do consumidor a informação adequada e clara, sobre os 
diferentes produtos e serviços com especificação correta de 
quantidade, característica, composição e preço. 
 
No CDC, artigo 39*, inciso V, diz que: é vedada”exigir do consumidor 
vantagem manifestadamente excessiva. 
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Visto que é obrigatório o uso do hidrômetro e por conseqüente a 
cobrança deve ser pela quantidade efetivamente utilizada pelo 
consumidor. A regra é simples, usou, pagou. 
 
Na cobrança pela manutenção do sistema já está embutida na tarifa. 
 
Tornamos a ressaltar que a cobrança de consumo mínimo fere o 
Código de Defesa do Consumidor, pois se paga por algo não utilizado e 
essa mesma água que “teoricamente” está reservada para um 
consumidor específico é vendida a outro e cobrada ás vezes por valor 
maior. 
 
Solicitamos à AGENERSA a revisão dessa cobrança.” 

 
Trata-se de proposição que, após ser analisada pela FGV, deu ensejo ao 
posicionamento esposado pela Fundação, segundo o qual a Concessionária 
pratica a cobrança do consumo mínimo fundamentada na Lei Federal n° 
11.445/07, artigo 30, inciso IV, que estabelece que a cobrança dos serviços 
públicos de saneamento básico poderá levar em consideração o custo mínimo 
necessário para disponibilidade do serviço em quantidade e qualidade adequadas. 
Neste aspecto é fundamental esta cobrança visto a existência de grande consumo 
sazonal, sendo que, se não houvesse cobrança de consumo mínimo, a 
Concessionária não teria receita suficiente para a disponibilização dos serviços 
para estes usuários. A FGV apresentou no seu estudo a sugestão de redução do 
consumo mínimo de 20m3 da categoria comercial, de maneira a atender 
pequenos comércios. Isto não significa não ser necessária uma cobrança mínima 
para disponibilidade do serviço. Ressalta-se também que no artigo 30 da referida 
lei, inciso 1, a cobrança dos serviços poderá levar em consideração as categorias 
de usuários, distribuídas por faixas ou quantidades crescentes de utilização ou de 
consumo. A cobrança do consumo mínimo de 20m3 é legal, consta no contrato de 
concessão e é autorizada e fiscalizada pela Agência Reguladora (AGENERSA). A 
pedido da AGENERSA a FGV realizou estudo da alteração da estrutura tarifária 
da PROLAGOS, simulando o impacto econômico/financeiro da inclusão da tarifa 
social e a modificação da atual cobrança em forma de cascata. 
 
1.7 Contribuição 7 - Prorrogação do contrato atual da PROLAGOS 

 
“Não ficaram esclarecidos os termos dessa prorrogação. Até onde 
temos conhecimento, o prazo de concessão é de 25 anos, prorrogáveis 
pelo mesmo período. Como ficaria? Isso já é parte da prorrogação pelo 
mesmo período?” 
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... 
“Seriam 25 anos, mais esse aditivo e depois uma renovação perfazendo 
quase 100 anos? Essa proposta levantada na Audiência Pública de 
aumento no prazo de concessão altera efetivamente em que, no 
contrato original?” 
... 
““Prorrogação do contrato é o prolongamento de sua vigência além do 
prazo inicial, com o mesmo contratado e nas mesmas condições 
anteriores. Assim sendo, a prorrogação, que é feita mediante termo 
aditivo, independe de nova licitação, podendo seu prazo ser igual, 
inferior ou superior ao do contrato original” 

 
Trata-se de item sobre o qual a FGV esclarece que sua sugestão de prorrogação 
de prazo para a compensação do desequilíbrio econômico-financeiro do contrato 
limita-se ao período nos outros 25 anos prorrogáveis previstos no Edital de 
Licitação.  
 
A FGV ainda explica que a prorrogação poderá ser feita no máximo por 25 (vinte e 
cinco) anos, de acordo com o previsto no Edital de Licitação. Assim, se o contrato 
for prorrogado por mais 15 (quinze) anos, mediante justificativa plausível e através 
de termo aditivo, após vencido esse novo prazo, o poder concedente poderá 
prorrogar por apenas mais 10 (dez) anos, totalizando assim os 25 (vinte e cinco) 
anos previstos no Edital de Licitação. Que O Edital esclarece que a concorrência e 
o contrato obedecerão a legislação referente às licitações (Lei n° 8.666 e suas 
modificações) e a de concessão (Lei n° 8.987). 
 
Segundo narrou a Fundação, enquanto a Lei de licitações só admite 
excepcionalmente as prorrogações de prazos contratuais e desde que ocorram 
fatos supervenientes, como deflui do artigo 57, §1° e 2° da referida lei, a legislação 
sobre concessões considera a prorrogação como normal, quando prevista no 
edital e desde que cumpridas adequadamente as obrigações do concessionário. 
 
E que essa distinção se explica pela especificidade da concessão, como contrato 
de colaboração e de longo prazo, na qual o equilíbrio econômico-financeiro deve 
ser mantido no tempo, considerando- se a amortização dos investimentos e não 
só dos equipamentos o que a caracteriza como verdadeira parceria do Poder 
Público e da iniciativa privada, valendo ressaltar que a legislação sobre 
concessões não trata da renovação do contrato, mas sim da sua prorrogação, 
sendo certo que quando a referida lei federal, (art. 23, XII, da Lei n° 8.987) se 
refere às condições de prorrogação, o que se pretende é, na realidade, que o 
edital e o contrato estabeleçam as condições financeiras, ou seja, o montante a 



 

 Conselheiro José Carlos dos Santos Araújo                           Processo E-12/020.051/2009  Página 62 de 177 
Rua Treze de Maio,23 – 23º andar – Centro – Rio de Janeiro /RJ – CEP: 20031-902 Tel.:021 2332-

6469   www.agenersa.rj.gov.br  - secex@agenersa.rj.gov.br   

ser pago ou no mínimo critérios objetivos para este fim, que tenham uma 
vinculação razoável com a atuação do concessionário. 
 
Referente a esse questionamento, ou seja, se haverá ou não alteração do 
contrato, a FGV salienta que a Lei de Concessões não trata da renovação, mas 
tão-somente da prorrogação. Assim sendo, que o contrato original será mantido, 
vez que na renovação se rediscute o contrato na sua totalidade e na prorrogação 
se mantém os termos iniciais convencionados.  
 
Desta forma, que a cláusula de prorrogação é perfeitamente legítima, decorrendo 
de previsão da lei e do edital. Ademais, que a doutrina e a jurisprudência tem feito 
a distinção entre a simples prorrogação do contrato, na qual se estabelece novo 
prazo, mantidas todas as demais cláusulas contratuais, e a sua renovação na 
qual, além da modificação do tempo de duração cio mesmo, ocorrem outras 
alterações negociadas pelas partes. 
 
Ainda sobre esse ponto, a FGV afirma que, por outro lado, é manso e pacífico o 
entendimento de acordo com o qual a prorrogação do contrato administrativo não 
é vedada pelo legislador, podendo ser convencionada desde o início do contrato, 
ser presumida e até ocorrer de pleno direito, desde que não haja notificação em 
contrário das partes. No particular, o direito administrativo adota, com alguns 
temperamentos, a posição do direito civil que trata da matéria. 
 
Quanto à desnecessidade de nova licitação no caso de prorrogação do contrato 
de concessão, a Fundação sustenta que a mesma decorre da própria natureza da 
operação, pois fica mantido em vigor um contrato, com as mesmas partes 
contratantes, por mais um prazo, que foi previsto inicialmente, não havendo o que 
licitar, ou seja, inexistindo qualquer motivo para uma nova licitação, pois já 
houvera o primeiro no qual se previa a prorrogação. Na realidade, a proposta 
inicialmente vencedora, convertida no contrato, tinha como premissa a viabilidade 
da prorrogação, condicionada tão-somente à adequada manutenção do serviço e 
ao pagamento pelo concessionário de um valor previamente definido ou 
determinável. Por fim, a FGV salienta que, ao contrário do que pode parecer à 
primeira vista, a cláusula de prorrogação rio caso não é potestativa, não 
constituindo uma faculdade que o concedente pode ou não exercer, mas um 
verdadeiro poder-dever sujeito tão-somente a uma condição que consiste no bom 
desempenho da prestação do serviço pelo concessionário. Pode-se, pois, concluir 
que desde que tenha sido prestado adequadamente o serviço, ocorre a obrigação 
da autoridade de prorrogar o contrato. 
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Por fim, de acordo com a FGV, há quem seja contrário à prorrogação dos 
contratos de concessão, mas, mesmo assim, aceita e defende a tese do princípio 
da proporcionalidade. 
 
1.8 Contribuição 8 - Contrato de Concessão 

 
“O contrato de concessão está no site da AGENERSA, mas ao ler o 
contrato, as partes principais referentes à prestação dos serviços, 
estágios, metas, vem sempre com o termo “conforme o Editar. Não 
temos conhecimento de quem tem o Edital e a falta dele impossibilita 
aqueles que recebem os se,viços da concessionária, a acompanhar os 
mesmos. 
 
É possível a AGENERSA disponibilizar o Edital da concessão no site ou 
encaminhar cópia do mesmo para nosso conhecimento, de forma a dar 
mais transparência e permitir um acompanhamento das metas 
contratadas, bem como todas as alterações já autorizadas?” 

 
Quanto a essa questão, a FGV sugere que a AGENERSA, na condição de 
Agência Reguladora, dê transparência a todas as peças legais relativas ao 
processo de concessão, ressalvando a Fundação o fato de este assunto não ser 
objeto da contratação da assessoria técnica. 
 
1.9 Contribuição 9 - Dificuldade de Contato 

 
“A AGENERSA é uma autarquia que tem a finalidade de exercer o 
poder regulatório, acompanhando, controlando e fiscalizando os atuais 
contratos de concessão dos serviços públicos concedidos. 
 
A AGENERSA deveria ter mais contato com as cidades onde a 
concessionária sob a sua supervisão presta serviços, de modo a 
possibilitar aos consumidores um acesso direto á aquele que é o 
legítimo representante do estado. 
 
Sugerimos que ao menos uma vez por mês a AGENERSA coloque 
parte de sua equipe na Região dos Lagos (ex.: última sexta-feira de 
cada mês na Câmara Municipal) e, divulgue de forma que a população 
tenha conhecimento e acesso à agência para reclamações e sugestões. 
A ACIA disponibiliza seu auditório caso seja necessário.” 

 



 

 Conselheiro José Carlos dos Santos Araújo                           Processo E-12/020.051/2009  Página 64 de 177 
Rua Treze de Maio,23 – 23º andar – Centro – Rio de Janeiro /RJ – CEP: 20031-902 Tel.:021 2332-

6469   www.agenersa.rj.gov.br  - secex@agenersa.rj.gov.br   

A FGV sugere que a AGENERSA na qualidade de Agência Reguladora avalie a 
viabilidade da solicitação da ACIA para criar um canal de comunicação com os 
usuários. 
 
1.10 Contribuição 10-Tarifas Atuais 

 
“Conforme exposto na Audiência Pública, a PROLAGOS pratica atualmente 
uma tarifa superior em 24% da média, ou seja, já está muito caro o valor 
dos seus serviços. A AGENERSA tem por obrigação analisar a capacidade 
de desembolso dos consumidores, pois querer fazer obras e serviços e 
repassar sempre para o consumidor tomará inviável à população adquirir 
esse bem essencial à vida que é a água. 
 
Sugerimos mais rigor nos cálculos de aumento de tarifas e maior 
preocupação com a renda de nossa região, de modo a adequar, a tarifa, à 
capacidade de desembolso da população.” 
 

A autorização de reajustes e fiscalização da aplicação das tarifas é realizada pela 
Agência Reguladora (AGENERSA), que é rigorosa na análise dos dados. A FGV 
fez uma análise econômica, social e financeira da região e entende que o usuário 
não suporta mais grandes reajustes de tarifa, por isso, apresentou um estudo 
alternativo de compensação de desequilíbrio, e a realização de novos 
investimentos com a dilatação do prazo de concessão. 
 
1.11 Contribuição 11 - Utilização de redes de Águas  Pluviais e Tratamento de 
Esgoto 
 

“É de uma reclamação e de uma preocupação geral, na nossa região, a 
forma como é tratado o esgoto, principalmente em Cabo Frio. 
A PROLAGOS utiliza a rede de águas pluviais para coleta de esgoto. Isso é 
considerado um crime, pois é óbvio que o esgoto deve ter sua rede própria. 
Se o poder municipal permitiu, está errado, pior é a PROLAGOS solicitar 
essa utilização, pois é dever dela coletar e tratar o esgoto (acho que isto 
está previsto no Edital) e, agora qualquer chuva transforma a cidade em 
área com odor de esgoto. Não sabemos até onde vai o risco de 
contaminação, pois é uma rede aberta, com ralos e bueiros em todas as 
ruas e, não sabemos de outra região que tenha essa mesma forma de uso. 
Gostaríamos de um esclarecimento da AGENERSA sobre esse assunto, 
pois os nossos associados demonstram insatisfação com a forma atual de 
coleta de esgoto, e do tratamento a tempo seco. 
 



 

 Conselheiro José Carlos dos Santos Araújo                           Processo E-12/020.051/2009  Página 65 de 177 
Rua Treze de Maio,23 – 23º andar – Centro – Rio de Janeiro /RJ – CEP: 20031-902 Tel.:021 2332-

6469   www.agenersa.rj.gov.br  - secex@agenersa.rj.gov.br   

O tratamento do esgoto a tempo seco merece uma maior atenção por parte 
da AGENERSA, pois a PROLAGOS justifica o gasto de milhares de Reais 
na ETE, de forma a termos tarifas caras e o serviço é questionável. Cabe a 
AGENERSA ouvir e explicar a população se essa é a melhor forma a qual a 
qual deve ser tratado o esgoto.” 
 

Conforme pontuou a FGV, a mescla entre diferentes sistemas é o que se melhor 
aplica às condições da área de concessão, em função dos fatores abaixo 
elencados: 
 
Sustentabilidade na prestação de serviços de modo a se manter de forma 
contínua o equilíbrio econômico-financeiro da concessão permitindo que a 
Concessionária não tenha solução de continuidade na sua política de 
investimentos. 

 
2) Manutenção a todo tempo da política relacionada à modicidade tarifária 
compatível com o perfil socioeconômico da região em tela. 
 
3) Regiões altamente adensadas e pouco adensadas convivendo dentro dos 
limites geopolíticos dos municípios localizados na área de concessão. 
 
4) Ganhos ambientais expressivos advindos da decisão correta de se antecipar às 
intervenções nos sistemas de esgotamento sanitário, principalmente no que diz 
respeito às Lagoas de Araruama e Saquarema. 
 
5)Condição adversa da infraestrutura existente herdada pela Concessionária 
prejudicando a adoção plena do sistema separador absoluto. 
 
E que, por tudo isso, no horizonte da Concessão, a Fundação entende que é 
possível haver o convívio harmônico entre as duas modalidades de sistemas de 
esgotamento sanitário dependendo da aplicabilidade de cada caso. 
 
Às fls. 689/690, Carta – PR/175/2010/PROLAGOS, do Diretor Executivo da 
Prolagos, Sr. Felipe Ferraz, encaminhando a Pesquisa de índice de satisfação 
dos consumidores de água - ISCA , clientes da Prolagos S.A., realizada pela 
PUC-Rio - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, em novembro de 
2008, acostada às fls. 691/728. 
 
Na referida Carta, relata-se que o resultado de 60,7% apontado como sendo de 
satisfação dos clientes foi classificado como “bom” pela PUC, eis que inserido na 
seguinte realidade fática: tal pesquisa foi realizada quando o grupo Cibe havia 
assumido a Prolagos há apenas 12 meses, razão pela qual era esperável a 
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existência de uma demanda reprimida, pois, quando iniciou-se o contrato de 
concessão, apenas 40% da população residente na área da concessão era 
atendida, salientando-se o fato de que a previsão para abastecimento de 90% da 
população é para o final da concessão, ou seja, 2023. 
 
Especificando o resultado da pesquisa quanto a cada localidade abastecida pela 
Concessão, restou informado na Carta que o abastecimento de Arraial do Cabo e 
Cabo Frio foi considerado como bom, para Búzios, Iguaba e São Pedro da Aldeia 
foi tido como regular, apontando, ainda, o abastecimento de Tamoios como ruim. 
 
Registra-se, ainda, na Carta, que ao assumir a concessão, o novo grupo de 
acionistas implementou ações de modo a reduzir, dentro do que permitia o 
Contrato, os resultados menos satisfatórios para os municípios de Búzios, Iguaba 
e São Pedro da Aldeia. Que, para Iguaba, já havia sido construída uma nova 
adutora, investimentos de mais de R$5 milhões, que trouxe melhorias 
significativas no abastecimento ainda em 2008, além da ampliação da malha de 
redes de abastecimento e, num segundo momento, o aumento da disponibilização 
de mais água tanto para este município, quanto para os demais. Que para Búzios, 
a empresa já havia tomado a decisão de duplicação do tronco distribuídos 
Búzios/Cabo Frio, o que representou uma ampliação do abastecimento de água 
para aquele município, passando da disponibilização de 100 l/s para 16º l/s. Que 
para o município de São Pedro da Aldeia, a Prolagos  contava com áreas bastante 
consolidadas em abastecimento e outras tantas com uma precariedade de 
abastecimento representativa. Neste caso a opção foi trabalhar, a partir de 2008, 
em regime de manobras, para uma melhor distribuição de água a todos os 
clientes. Quanto ao abastecimento a Tamoios, o resultado insatisfatório já era 
esperado, pois nessa região houve um intenso crescimento populacional nos 
últimos cinco anos, ocasionando uma demanda reprimida de abastecimento, o que 
ensejou a contratação de estudos sobre alternativas de abastecimento para essa 
localidade, havendo, inclusive, uma rubrica específica no pleito de Revisão 
Qüinqüenal para ampliar o abastecimento em água para a zona urbana do 2º 
distrito de Cabo Frio. 
 
A Carta, por fim, observa que a conclusão dos estudos da PUC pelo projeto ISCA 
– Índice de Satisfação dos Consumidores de Água vem ao encontro também dos 
resultados dos estudos contratados pela Concessionária para a confecção do seu 
Plano Diretor de Água, na medida em que o primeiro sinaliza que a satisfação do 
cliente está relacionada à colocação de mais água no sistema e o segundo aponta 
para a necessidade da ampliação da produção de água, na região da concessão, 
ressaltando, outrossim, que “o cliente demonstrou alto grau de confiança na 
qualidade da água produzida e distribuída pela concessionária e percebeu 
mudanças na Lagoa de Araruama, ocorridas também em conseqüência do serviço 
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prestado pela empresa, no tratamento de parte do esgoto produzido na região da 
concessão”. 
 
Da pesquisa de índice de satisfação dos consumidore s de água - ISCA 
 
Na apresentação dos resultados da Pesquisa, que está disposta nas telas 
impressas de computador de fls. 691/728, está esclarecido que seu objetivo 
principal foi “Avaliar a partir da percepção dos usuários o grau de satisfação com a 
concessionária distribuidora de água, de forma que a mesma possa entender 
melhor o perfil de satisfação de seu cliente residencial e comercial” (fls. 692), e 
seus objetivos secundários foram: 
 

• Gerar indicadores comparáveis por municípios atendidos pela empresa e de 
forma temporal; 

• Gerar um indicador único da satisfação do consumidor que possa ser 
adotado pela Prolagos para direcionamento estratégico e; 

• Complementar as informações de natureza interna (interrupção no 
fornecimento por exemplo) (fls. 693). 

 
Restou esclarecida a técnica utilizada na pesquisa, segundo a qual, para se 
chegar ao índice de satisfação final, primeiramente o entrevistado é submetido a 
avaliação de vários itens dentro de áreas específicas da empresa, considerando 
uma escala tipo likert de 10 pontos. 
 
Ou seja, que o cliente dá nota de 01 a 10 para 32 atributos oferecidos ou 
percebidos dentro da empresa, sendo certo que, após esse levantamento de 
informações, as notas são importadas para dentro do modelo estatístico que fará a 
estimação do índice de satisfação ISCA. 
 
A apresentação da pesquisa também revela as perguntas feitas aos clientes e a 
fórmula para o cálculo do índice de satisfação dos consumidores de água (ISCA), 
ressalvando a necessidade de se considerar a posição relativa da empresa com 
referência à posição máxima possível de ser alcançada pela mesma. 
 
Após, apresenta os municípios pesquisados, seguida da informação de que a 
amostra residencial (729 entrevistas) foi ponderada de acordo com o peso de cada 
uma das localidades da empresa chegando-se a uma amostra de 246 
consumidores. 
 
Na seqüência, a pesquisa revela suas conclusões, que foram as seguintes: 
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“De uma forma geral, apesar de o ISCA da PROLAGOS apresentar um 
desempenho regular (quase bom), os consumidores encontram-se 
satisfeitos (48,9% avaliaram a empresa de forma positiva); 
 
O fornecimento de água sem interrupção e a qualidade de água 
fornecida, foram considerados como os atributos mais importes pelo 
consumidor; 
 
Arraial do Cabo se destacou dos demais municípios apresentando o 
maior índice de satisfação (70,1%), verificou-se nesta localidade que o 
fornecimento de sem interrupção e a qualidade da água encontram-se 
altamente satisfatórios; 
 
Tamoios foi a localidade com o menor índice de satisfação, podendo 
estar associado à má qualidade da água fornecida na região como 
declarado pelos entrevistados.” (fls. 727). 

 
Da Audiência Pública da Segunda Revisão Quinquenal da Prolagos 
 
Às fls. 732/733, CI AGENERSA/ASRIN nº 17/10, dando conta da relação de 
publicações referentes à audiência publica da Segunda Revisão Quinquenal da 
Prolagos, realizada em 10 de dezembro de 2009.  
 
Os documentos juntados por meio da CI acima mencionada referem-se à relação 
de veículos de informação que divulgaram as audiências públicas da 2ª Revisão 
Qüinqüenal do contrato da Prolagos e da Concessionária Águas de Juturnaiba, à 
cobertura da imprensa local ao evento, bem como fotos da audiência e relação 
dos presentes. Vê-se, dentre os documentos acostados, que os eventos foram 
divulgados no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e nos jornais O Dia, O 
Fluminense, a Folha dos Lagos, Primeira Hora e o Saquá (Região dos Lagos). 
 
Ainda segundo a Assessoria de Relações Institucionais desta Agência, foi gerada 
mídia espontânea a partir de publicação de matérias nos seguintes meios de 
comunicação: Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro (Noticiais), Portal do 
governo do Estado; Portal da Imprensa do Governo do Estado, Portal do Comitê 
de Bacia e Consorcio Intermunicipal Lagos São João, Jornal Folha dos Lagos, 
Boletim Associação Brasileira de Regulação-ABAR, site Nova Saquarema, site 
Observatório Ambiental Humano Mar, cuja comprovação fotográfica  encontra-se 
as fls. 763/780. 
 
Outrossim, que a ASRIN ainda encaminhou cerca de 600 convites, cujo modelo 
encontra-se às fls.741, para as duas audiências publicas, para autoridades dos 
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Poderes Concedentes Estadual e Municipais, inúmeros órgãos da administração 
pública, tais como assembléias legislativas, Ministério Público (fls. 742), Câmaras 
de Vereadores, Procuradoria (fls. 743), Defensoria, Tribunais de Contas (fls.744), 
dentre outros, além de entidades do terceiro setor e representativas da sociedade 
civil organizada, agências reguladoras e empresas da iniciativa privada (fls.745). 
Também foram convidados representantes da Secretaria do Ambiente, Instituto do 
Ambiente, Consorcio Intermunicipal Lagos São João, ABAR, Agências 
Reguladoras, ONG, Portais e imprensa da região dos lagos. 
 
A divulgação do evento se deu também através de afixação de cartazes em locais 
estratégicos para divulgação, conforme se verifica às fls. 746/747 e conforme 
comprova relatório fotográfico de fls. 748 e 756. 
 
Às fls. 734 e seguintes estão os registros fotográficos de várias pessoas que 
estiveram presentes na Audiência Pública da Revisão Qüinqüenal da Prolagos, 
sendo eles o Sr. Wanderson Cardoso de Brito, Prefeito de Arraial do Cabo, do 
Representante de Iguaba Grande, do Promotor de Justiça Leandro Navega (6º 
CAO de Promotorias do Rio de Janeiro), do Deputado Estadual Gilberto Palmares, 
do Prefeito André Mônica (Araruama), Sr. Luiz Firmino (Presidente do INEA), 
Mirinho Braga (Prefeito de Búzios), Sr. Mário Flávio (Presidente do Consorcio 
Intermunicipal Lagos São João), Marcos da Rocha Mendes (Prefeito de Cabo 
Frio), Carlindo filho, Prefeito de São Pedro da Aldeia, dentre outros. 
 
Ocorrida a Audiência Pública, o jornal “O Saquá” veiculou notícia dando conta de 
como se deu o evento, conforme se vê às fls. 780. 
 
Às fls. 784/789, NOTA TÉCNICA nº AGENERSA/CASAN/006/09, contendo a 
manifestação da Câmara de Saneamento/CASAN relativa à proposta de Revisão 
Qüinqüenal formulada pela Concessionária, in verbis: 

 
“Em cumprimento ao despacho exarado pela Chefe de Gabinete da 
Presidência da AGENERSA, a CASAN após examinar a proposta de 
Revisão Qüinqüenal da Prolagos, apresenta a manifestação a seguir, 
obedecendo especificamente à sua área de atuação. 
 
• Item “a” da Parte II da Proposta 
 
Ampljação do Plano de Obras — Pleito dos Poderes Co ncedentes  
 
Após sucessivas reuniões com os representantes dos Poderes 
Concedentes a Prolagos elaborou um plano de investimento que amplia 
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as intervenções já listadas nas Fases II e III integrantes do 2° Termo 
Aditiva ao Contrato de Concessão. 
 
Essa ampliação que a Concessionária titulou de Fase IV é constituída 
dos investimentos constantes do Cronograma Físico Financeiro das 
Novas Obras, fls. 128 do Processo em referência, com previsão de 
aplicação de recursos que somam em R$ 147.000.010,00 (cento e 
quarenta e sete milhões e dez reais) até 2023, tendo como data base 
dez/2008. 
 
Através do Ofício AGENERSA/CASAN N°. 002/09, foram solicitados à 
Prolagos maiores esclarecimentos sobre algumas rubricas constantes 
do Plano de Investimentos constante da Fase IV. 
 
Em resposta pela carta PR/219/2009 a Prolagos apresentou um novo 
Cronorama Físico Financeiro informando a abrangência dessas 
rubricas, (anexo 1). 
 
Esclareceu também que os recursos anuais de R$ 3.034.000,00, (três 
milhões e trinta e quatro mil reais) indicados com a rubrica 
“Outros/Diversos” serão aplicados em redes de esgoto dos sistemas 
separadores absolutos de todos os Municípios integrantes da 
Concessão. 
 
Há, portanto, dois blocos distintos de investimentos para o caso de 
extensão do prazo de Concessão por mais 23 anos, conforme proposta 
da Prolagos: 
 
O primeiro bloco corresponde aos investimentos da Fase IV somando 
em R$ 147.000.010,00 que serão aplicados até o ano de 2023 (final da 
concessão) com distribuição especificada no Cronograma Físico 
Financeiro das Novas Obras sendo que os maiores aportes de recursos 
se darão entre os anos de 2011 e 2017; 
 
O segundo são parcelas de R$ 3.034.000,00 que serão aplicados a 
cada ano dos 23 anos de extensão do Contrato de Concessão 
pleiteado, perfazendo um montante de R$ 69.782.000,00; 

 
Cabe ressaltar que até o final da Concessão a Prolagos manterá os 
investimentos previstos para a Fase III, o que corresponde a R$ 
3.00.000,00, anuais até o final da Concessão (2023), conforme prevê ø 
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2° Termo Aditivo ao Contrato de Concessão, valor ta mbém considCrado 
no Cronograma Físico Financeiro das Novas Obras. 
 
Os valores acima apresentados têm como data base dez/2008. 
 
Os orçamentos apresentados para a execução dos projetos e das obras 
previstas para Fase IV podem ser considerados como compatíveis com 
L*se nas quantificações estabelecidas para cada rubrica e nos preços 
médios praticados no mercado, devendo os custos definitivos das obras 
serem levantados quando da apresentação dos projetos executivos. 
 
Cumpre ressaltar que essas intervenções trarão benefícios altamente 
relevantes para a área de concessão, aumentando a oferta de água 
com a ampliação da ETA Juturnaíba, dos Sistemas Adutor e 
Distribuidor, além de ampliar o Sistema de Esgoto com novas redes 
coletoras e aumento das capacidades das Estações de Tratamento. 
 
• Item “b” da Parte II da Proposta 
 
Coleta e Tratamento de Esgoto em Arraial do Cabo  
 
A extensão da operação do Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto 
Sanitários para Arraial do Cabo é uma iniciativa que trará resultados 
positivos para a Região dos Lagos. 
 
Cabe esclarecer que no 2° semestre de 2009 os outro s quatro 
Municípios atendidos pela Prolagos estarão operando com elevado 
índice de coleta e tratamento de esgoto contrastando com o Sistema de 
Arraial do Cabo que já apresenta sensível insuficiência. 
 
Até o final do prazo da concessão (2023) estão previstos, 
prioritariamente, investimentos em esgotos sanitários, consistindo a 
implantação de redes separadoras, melhorando a qualidade dos 
Sistemas já implantados em Iguaba Grande, São Pedro da Aldeia, 
Cabo Frio e Búzios Está previsto também aumento da oferta de água 
potável para Arraial do Cabo, o que obrigará a esse Município ampliar a 
atual capacidade de tratamento de esgoto. 

 
O Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto em Arraial do Cabo caso 
venha ser operado pela Prolagos trará benefícios para a Região dos 
Lagos, uma vez que acompanhará o desenvolvimento dos demais 
Municípios. 
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Caberá, entretanto, uma avaliação criteriosa da CAPET e da 
Procuradoria Geral da Agenersa para estabelecer as condições 
adequadas para a integração desse Sistema no Contrato de Concessão 
em vigor. 
 
• Parte III da Proposta 
 
O itens: a, b, c, d, e, f, e h estão especificamente vinculados às áreas 
de competência da Procuradoria Geral da Agenersa e da CAPET. 
 
Item g  — Perda de faturamento e obras. Processo Administrativo n°.E-
33/ 120.108/2006. 
 
O presente pleito consiste no questionamento titulado como “Vazão 
Zero” em que a CASAN já se manifestou através da CI CASAN N°. 
76/07 constante às fls. 101 a 103 do Processo acima citado  e da CI 
CASAN Nº. 106/08 juntadas à esta Nota Técnica no Anexo 2. 
 
Item i  – Valor excedente da obra – Deliberação Agenersa nº. 218/2008. 
 
A CASAN já se manifestou sobre a matéria através do Despacho 
datado de 10/01/08 fls. 178 e 179 Processo em referência, cabendo 
esclarecer que a informação constante do documento emitido pela 
Casan se restringiu apenas sobre a diferença entre os orçamentos 
apresentados para a utilização de tubos de ferro fundido em lugar de 
PEAD, não tendo sido avaliada a diferença entre o custo final da obra 
com o proposto no Cronograma Físico Financeiro constante do 2° 
Termo Aditivo ao Contrato de Concessão. 
 
• Parte 5— Conclusão e Pedido 
 
Quanto ao pedido formulado pela Concessionária notadamente no item 
(ii) da Parte 5, fls. 27 do Presente Processo, cumpre esclarecer que a 
Prolagos vem desenvolvendo trabalhos altamente técnicos com 
apresentação de projetos bem elaborados e com execução de obras de 
boa qualidade, cumprindo os prazos estabelecidos nos cronogramas 
contratuais. 
 
No tocante à operação dos Sistemas de Água e Esgoto, utiliza 
dispositivos com tecnologia atualizada que permitem um monitoramento 
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eficiente, com supervisão e comando em tempo real, cobrindo, na fase 
atual, quase totalidade da Área de Concessão. 
 
Acresce que a Prolagos vem aprimorando o atendimento aos usuários 
instalando Call-Center, reformando suas lojas, promovendo atividades 
culturas para o público, equipando o serviço de emergência com 
veículos leves, alem de outras ações objetivando oferecer maior 
qualidade, conforto e presteza no atendimento a seus clientes. 
 
A permanecer com esse nível de prestação de serviço o pleito de 
estender o período de Concessão por mais 23 anos será, tecnicamente, 
bastante benéfico para os Municípios atendidos pela Concessionária 
Prolagos.” 

 
Às fls. 791, Carta – PR/219/2009/PROLAGOS, encaminhado “Plano de 
Investimentos, base Dez/2008, com as notas explicat ivas de rodapé” , que 
está acostado às fls. 792. 
 
Às fls. 794/803, tem-se cópias de diversos documentos, cujos originais pertencem 
ao processo E-33/120.108/2006, a saber: CI AGENERS/CASAN Nº 76/07, que 
trata da análise da execução física de investimentos relativos às obras de adução 
e distribuição de água realizadas pela Concessionária Prolagos (fls. 794/796); CI 
AGENERSA/CASAN Nº 106/08, que trata da “Vazão Zero” (fls. 797); CI SECEX 
Nº. 462/08, que trata do desequilíbrio econômico-financeiro – colocação de 
usuários em Vazão Zero devido à impossibilidade de abastecimento (fls. 798); 
Carta – PR/723/2008/PROLAGOS (fls. 799/803). 
 
Às fls. 804/805, Carta – PR/267/2009/PROLAGOS, datada de 29 de abril de 2009, 
onde a Concessionária atende solicitação da Câmara de Política Econômica e 
Tarifária desta Agência – CAPET, enviando os documentos e CDs de fls. 806/816, 
discriminados da seguinte forma na referida carta: descrição das receitas 
auferidas por faixa de consumo e as receitas acessórias nos últimos cinco anos; 
apresentação do inventário completo dos bens reversíveis; envio da Nota Técnica 
de comprovação do atendimento às metas mínimas de atendimento a população 
residente e flutuante; comprovação do atendimento das exigências de contratação 
de seguros necessários para cobertura dos riscos inerentes à execução das 
atividades nos últimos cinco anos; comprovação do atendimento às garantias 
exigidas no contrato de concessão nos últimos 5 anos; comprovação da redução 
gradual de perdas; cópia das atas de Assembléia Geral Ordinária que aprovaram 
o aumento ou a redução de  capital nos últimos cinco anos; relação detalhada dos 
contratos assinados entre a concessionária e terceiros referentes às atividades 
inerentes, acessórias e complementares às concessões; apresentação de cópia 
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das guias de recolhimento de ICMS/ISS referente ao abastecimento de água e à 
prestação de serviço pela concessionária nos últimos 5 anos; apresentação de 
cópia do Plano de Contas; apresentação de planilha eletrônica com a tarifa 
praticada nos últimos cinco anos; avaliação detalhada dos procedimentos 
adotados para fins de controle da inadimplência e detalhamento do sistema de 
faturamento e arrecadação; o rol de ações de cobrança; a campanha de combate 
à inadimplência veiculadas pela TV.     
 
 Às fls. 817, CI SECEX nº 243 e às fls. 826, CI SECEX nº 243-B, ambas emitidas 
pela Secretaria Executiva desta Agência, encaminhando à CAPET, para ciência e 
juntada aos autos, cópia e original do Protocolo de Intenções  assinado pelos 
Poderes Concedentes e a Concessionária em 20.02.2009, que, por sua vez, foi 
devidamente enviado pela Concessionária em 28 de fevereiro de 2009, conforme 
demonstra a Carta PR/338/2009/PROLAGOS de fls. 818/819. A primeira CI junta 
uma cópia autenticada do referido documento, e a segunda CI, a via original do 
mesmo, que vem com o “Plano de investimentos” de fls. 833 em anexo. 
 
Nessa Carta PR/338/2009/PROLAGOS, está esclarecido o seguinte: 
 

“Cumprimentando-o, com a presente trazemos ao conhecimento de 
V.Sa. a formalização do Prolcolo de Intenções junto aos Poderes 
Concedentes, assinado em 20 de fevereiro de 2000, no que se refere 
ao plano de obras eleito para se constituir na quarta fase de obras da 
concessão. As obras apresentadas foram amplamente discutidas no 
âmbito do Consórcio intermunicipal Lagos São João. 
 
A motivação do Protocolo de Intenções é a busca da universalização 
dos serviços de saneamento básico na região da concessão, com foco 
no desenvolvimento sustentável. 
 
Os entendimentos registrados no Protocolo de Intenções integraram o 
pleito da 2° Revisão Quinquenal da concessionária, sendo que 
demandavam somente de finalização da formaIização junto ao Poder 
Concedente, superada com o anexo documento. 
 
O município de Arraial do Cabo pretende o tratamento do esgoto pela 
concessionária, porém assinou o Protocolo de Intenções sob ressalva, 
no que respeita ao esgotamento sanitário, já que aguarda decisão da 
esfera federal quanto a liberação de verba do Programa de Aceleração 
do Crescimento — PAC, para Arraial do Cabo. 
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O requerimento de 2° Revisão Qüinqüenal da concessi onária considera 
o atendimento ao presente Protocolo de Intenções e o 
comprometimento com as obras nele registradas em conjunto com a 
aprovação do pleito presente nos autos deste processo, no que se 
refere à extensão de prazo de concessão para manutenção do 
equilíbrio econômico e financeiro do contato (forma de reequilíbrio eleita 
pelos Poderes Concedentes), conforme Clausula Segunda, item 2.1. 
 
Solicitamos a juntada do documento Protocolo de Intenções aos autos 
do processo de 2ª Revisão Qüinqüenal da concessionária para 
apreciação pelo Conselho dessa Agência Reguladora, por ocasião do 
julgamento da 2 Revisão Qüinqüenal da Prolagos S.A. 
 
Sendo o que havia a expor e requerer, subscrevemo-nos”. 
 

Quanto ao Protocolo de Intenções, segue o teor documento, in verbis: 
 

“Os MUNICÍPIOS DE CABO FRIO, ARMAÇÃO DOS BÚZIOS, 
IGUABA GRANDE, SÃO PEDRO DA ALDEIA E ARRAIAL DO CAB O, 
pessoas jurídicas de direito público interno, neste ato representado por 
seus Prefeitos: Marcos da Rocha Mendes; Delmires de OIieira Braga; 
Oscar Bandeira do Carmo Magalhães; Carlindo José dos Santos Filho; 
Anderson Cardoso de Brito, respectivamente, doravante denominado 
simplesmente MUNICÍPIOS, com a interveniência da SECRETARIA DE 
ESTADO DO AMBIENTE , neste ato representado por sua Secretária 
Estadual do Ambiente, Marilene de OIieira Ramos Múrias dos Santos e 
do CONSORCIO INTERMUNICIPAL LAGOS SAO JOAO (CILSJ),  e de 
outro lado, PROLAGOS S.A. — CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 
PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO, pessoa jurídica de direito privado 
constituída sob a forma de sociedade anônima, com sede na Rodovia 
Amara! Peixoto, km 10V, lote 09, quadra 20, Balneário, São Pedro da 
Aldeia, CEP:28.940.000 , Estado do Rio de Janeiro, inscrita no 
CNPJ/MF sob o n° 02.382.073/0001-10, neste ato repr esentada nos 
termos do seu Estatuto Social pelo Diretor Presidente, Santiago Crespo 
e Diretor Executivo, Felipe Bueno Marcondes Ferraz, doravante 
denominada simplesmente CONCESSIONÁRIA. 
 
CONSIDERANDO QUE: 
 
- A CONCESSIONÁRIA é a titular da concessão pública dos serviços, 
obras, operação e monitoração dos sistemas de abastecimento de 
água, coleta e tratamento de esgoto sanitário dos Municípios de 
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Armação dos Búzios, Cabo Frio, Iguaba Grande e São Pedro da AI4eia 
e de distribuição de água potável no Município de Arraial do Cabo, nos 
termos do Contrato de Concessão da Licitação por Concorrência 
Nacional CN n° 04/96, datado de 25.04.1998 (“CONTRA TO DE 
CONCESSÃO”); 
 
II - Atualmente a meta final em 2023, para atendimento pela 
CONCESSIONÁRIA abastecimento de água é de 90% e em coleta e 
tratamento de esgoto é de 70% população, ambos da área urbana 
concedida. 
 
III- È muito oneroso para o município de Arraial do Cabo prestar, 
diretamente, o serviço de coleta e tratamento de esgoto, demandando 
verbas que poderiam ser realocadas para outras necessidades da 
população, tal como saúde, moradia, educação, segurança e 
infraestrutura; 
 
IV- Os MUNICÍPIOS têm interesse em buscar a universalização dos 
serviços de esgotamento sanitário e fornecimento de água tratada na 
área da concessão, em atendimento ao Marco Regulatório do 
Saneamento Lei n° 11.445/2007, com foco no desenvol vimento 
sustentável da região e atendendo a demandas da sociedade, e ainda, 
atentos a defesa do principio da modicidade tarifária; 
 
V- A CONCESSIONÁRIA se dispõe atender ao Poder Concedente 
quanto as obras a realizar nos termos dispostos neste instrumento, bem 
como se compromete a assumir o serviço de esgotamento sanitário do 
município de Arraial do Cabo, passando a prestar diretamente esse 
serviço, sendo que o acionista está disposto a aceitar o aumento de 
prazo de concessão para manutenção da sua TIR, em atenção a 
modicidade tarifária; 
VI- Foi apresentado ao CILSJ, através do Comitê de Bacias da Região, 
no interesse dos MUNIPIOS que representa, cronograma de obras 
visando atender a demanda identifi4ada (ANEXO 1), com uma proposta 
denominada FASE IV, que contemplará obras de água e esgoto, a 
serem implantadas a partir de 2011; 
 
VII- As obras a serem implantadas e os investimentos registrados 
colocarão a região em situação bastante confortável em termos de 
coleta e tratamento de esgotos e produção e distribt4ção de água para 
as próximas 3 décadas 
 



 

 Conselheiro José Carlos dos Santos Araújo                           Processo E-12/020.051/2009  Página 77 de 177 
Rua Treze de Maio,23 – 23º andar – Centro – Rio de Janeiro /RJ – CEP: 20031-902 Tel.:021 2332-

6469   www.agenersa.rj.gov.br  - secex@agenersa.rj.gov.br   

VIII- A validação destes entendimentos dependerá de Deliberação da 
Agência Reguladora de Energia e Saneamento do Estado do Rio de 
Janeiro - AGENERSA, visando celebração do Termo Aditivo ao 
Contrato entre os MUNICIPIOS, CONCSSIONÁRIA e, também, Estado 
do Rio de Janeiro, inclusive para ajuste econôrico-financeiro do 
Contrato de concessão CN/04196. 
 
Resolvem as Partes celebrar o presente protocolo de intenções nos 
seguintes termos: 
 
1 - OBJETO 
 
1.1 - O presente protocolo tem por objeto a ampliação do escopo do 
contrato para: 
 
1.2 - contratação de obras de abastecimento de água e coleta e 
tratamento de esgoto que visam ampliação para 98% de atendimento 
em água e 90% de coleta e tratamento de esgoto, ambos para a 
população residente na área urbana dos municípios da concessão, 
conforme cronograma físico e financeiro anexo, (FASE IV), 
 
1.3 - a assunção pela CONCESSIONÁRIA do tratamento de esgoto do 
município de Arraial do Cabo, licitado e posteriormente retirado do 
escopo contratual pela Deliberação ASEP-RJ N° 193/2 002. 
 
1.4 – Entende-se por FASE IV, a implementação de obras de água e 
esgoto previstas no ANEXO I, a partir de 12 meses após Deliberação 
pela Agência Reguladora quanto a aprovação do presente protocolo. 
 
2- CONTRAPARTIDA 
 
2.1 - Em contrapartida as obras a serem executadas a 
CONCESSIONÁRIA fará jus a reequilíbrio econômico financeiro do 
contrato, a ser aferido pela Agencia Reguladora, considerando como 
forma de reequilíbrio contratual, prioritariamente, aumento de prazo de 
concessão, na proporção dos investimentos referidos as obras a 
implantar, mantida a Taxa Interna de Retorno do capital. 
 
3- PLANO DE INVESTIMENTOS 
 
3.1-O PODER CONCEDENTE solicita e a CONCESSIONÁRIA 
concorda em realizar: 
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3.1.1 Investimentos no montante de R$141.000.000,00 (cento e 
quarenta e um milhões de reais), a iniciar 12 meses após Deliberação 
pela Agência Reguladora quanto a aprovação do presente protocolo. 
Esses investimentos serão cumpridos em obras de1água e esgoto 
previstas no Anexo I, e registradas como sendo de execução pela 
CNCESSl0NÁRlA, denominada FASE IV, sob o entendimento que 
cumpridas obras referidas a CONCESSIONÁRIA atinge as metas de 
98% e 90% de atendimento em água e esgoto — respectivamente, nas 
áreas urbanas dos municípios. 
 
3.1.2 Investimentos no montante de R$6.000.000,00 (seis milhões de 
reais) em esgotamento sanitário no município de Arraial do Cabo, ao 
assumir o sistema, coliforme anexo cronograma físico e financeiro, sob 
o entendimento que cumpridas as obras referidas a 
CONCESSIONÁRIA atinge a meta de 90% de atendimento em esgoto 
na área urbana do município. 
 
3.2 - O presente Plano de Investimentos considera que para 
implantação das unidades do sistema previstas neste protocolo serão 
utilizadas áreas públicas sob cessão pelo MUNICIPIO respectivo, sem 
ônus à CONCESSIONÁRIA. 
 
4- DILIBERAÇÃO PELA REGULADORA E ADITIVO AO CONTRAT O 
DE ÓONCESSÃO 
 
4.1 - O presente protocolo manifesta a intenção das Partes e seus 
sucessores a qualquer título, de que as condições aqui previstas se 
convertam em um termo aditivo ao CONTRATO DE CONCESSAO. 
 
5- ALITERAÇÕES AO PROTOCOLO 
 
5.1 - Quaisquer alterações ao presente protocolo devem ser feitas por 
documento e assinado pelos representantes legais de todas as Partes. 
 
E por entendimento das partes assinam o presente para envio à 
Agência Reguladora, com vistas a Deliberação pelo órgão. 
 
Cabo Frio, 20 de fevereiro de 2009.” 

 
Às fls. 824, Ressalva ao Protocolo de Intenções, assinado em 14/04/2009, pelo 
prefeito de Arraial do Cabo, Wanderson Cardoso de Brito, consignando a 
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concordância do Diretor Executivo da Prolagos, Felipe Ferraz, nos seguintes 
termos: 

 
“O MUNCPIO DE ARRAIAL DO CABO, neste ato representado por seu 
Preito, o Sr. Wanderson Cardoso de Brito, no que se refere a assinatura 
do documento Protocolo de Intenções que firma com a Prolagos S.A, 
ressalva por ora, a sua decisão de manter no Protocolo somente 
investimentos e ações relacionados ao abastecimento de água para o 
município de Arraial do Cabo, exclUindo-se do referido instrumento, a 
assunção pela concessionária do tratamento de esgoto. 
 
A decisão quanto às questões relacionadas à coleta e tratamento de 
esgotos do município aguardará resposta sobre aprovação de projetos 
para investimentos pelo governo federal, por meio do Programa de 
Aceleração do crescimento (PAC). Caso não se concretize o repasse 
pretendido, alternativas serão estudadas para viabilizar o saneamento 
no município, no que se refere a cole e tratamento do esgotos.” 

 
 Às fls. 834, Carta PR/358/2009 da PROLAGOS, datada de 15 de junho de 2009, 
que, em atendimento ao Ofício Agenersa CAPET 004/2009, encaminha 
documentos por meio eletrônico, notadamente através do CD de fls. 835, sob o 
titulo “Análise Econômico-Financeira”, contendo: (i) composição acionária da 
empresa; (ii) rol de ações judiciais nas quais a concessionária é autora; (iii) rol de 
ações judiciais nas quais a concessionária é ré; (iv)  relação dos cinco maiores 
contratos da concessão; (v) resumo das folhas de pagamento.  
 
Às fls. 836, Oficio AGENERSA –RJ/CAPET nº 007/09, consignando o seguinte: 
 

“A Fundação Getúlio Vargas em reunião feita nesta AGENERSA no dia 
18/06 apontou que apontou que as informações já apresentadas pela 
Concessionária estão em desacordo com a forma solicitada na reunião 
realizada na sede da PROLAGOS e com a forma solicitada no Ofício 
CAPET 003/2009. Considerando que já fazem 3 meses que tais 
informações foram solicitadas à PROLAGOS, reiteramos a urgência  no 
envio das mesmas no formato solicitado e damos um prazo final até o 
fim do mês para que tais informações sejam enviadas. Encaminho 
anexo a este Ofício cópia da correspondência enviada pela FGV onde 
comenta as informações já enviadas. (...)” 

 
Conforme Carta PR/379/2009, enviada pela Concessionária em 22 de junho de 
2009, a qual se acha acostada às fls. 837/838, são encaminhados os documentos 
na forma de quadros (dados presentes no CD de fls. 838), conforme requerido 



 

 Conselheiro José Carlos dos Santos Araújo                           Processo E-12/020.051/2009  Página 80 de 177 
Rua Treze de Maio,23 – 23º andar – Centro – Rio de Janeiro /RJ – CEP: 20031-902 Tel.:021 2332-

6469   www.agenersa.rj.gov.br  - secex@agenersa.rj.gov.br   

pela CAPET, quais sejam: (1) demonstrações contábeis; (2) mapa do imobilizado; 
(3) informações do “Contas a Pagar”; (4) demonstrações do resultado do 
exercício; (5) relação de contratos de mútuos existentes; (6) relação das 
ocorrências de sinistros; (7) resumo de folha de pagamento da Prolagos e (8) 
dívidas da empresa. 
 
 Às fls. 839/840, Carta PR/415/2009/PROLAGOS, datada de 06 de julho de 2009, 
enviada à CAPET com os seguintes documentos, gravados no CD de fls. 840: (1) 
discriminação dos bens reversíveis antes da concessão; (2) evolução da 
inadimplência de 1998 a 2008; (3) resumo de procedimentos adotados para 
combate à inadimplência; (4) histograma de consumo mensal e anual; a 
arrecadação – procedimentos adotados e detalhamento; (5) arrecadação – 
procedimentos adotados; (6) arrecadação – detalhamento; (7) efetivo e salário 
médio: resumo da folha de pagamento de 2004 a 2007; (8) estrutura tarifária 
mensal; (9) histograma de consumo anual; (10) atendimento dos serviços: 
evolução das economias atendidas, com o volume faturado, o volume produzido e 
a perda na distribuição; (11) capital e investimento -  Cronograma das Fases II e III 
- cronograma de investimentos realizados em 2007 e 2008; (12) investimentos 
previstos para o restante da concessão - Cronograma de Investimentos da Fase 
III; (13) descrição dos sistemas de água e (14) descrição dos sistemas de esgotos. 
 
 Às fls. 841, Carta PR/422/2009/PROLAGOS, datada de 07 de julho de 2009, 
encaminhando o CD acostado às fls. 845, contendo os seguintes documentos: (1) 
rol de bens reversíveis antes da concessão e (2) rol dos bens reversíveis entre 
1998 e 2004. 
 
 Às fls. 843, Carta PR/422/2009/PROLAGOS, datada de 08 de julho de 2009, 
contendo os seguintes documentos, gravados em CD: (1) ações de cobrança com 
resgate de crédito; (2) balanços de 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008; (3) quadro 
capital X investimento, relativo aos anos de 2004 a 2008; (4) custos de operação e 
manutenção – 2004 a 2008; (5) faturamento e arrecadação por exercício; (6) 
inadimplência – evolução do índice de 1998 a 2008; (7) plano de contas e (8) 
apólice de seguros. 
 
Às fls. 848, correspondência do Comitê de Bacias Hidrográficas e Lagoas de 
Araruama e Saquarema e dos Rios São João e Una , por meio da qual o 
Presidente e o Secretario Executivo do aludido Comitê informa que foram 
discutidos, na reunião da Câmara Técnica de Saneamento de 23.9.2009, os 
programas e as propostas de investimentos e ampliação do sistema de 
esgotamento sanitário em execução pelas concessionárias Prolagos e Águas de 
Juturnaíba, circunstâncias retratadas na ata de fls. 849/852, que veio em anexo à 
missiva. 
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 Às fls. 853, CI SECEX Nº 619, de 27 de novembro de 2009, documento no qual a 
SECEX encaminha à CAPET o “Relatório Final FGV das Concessionárias Águas 
de Juturnaíba e Prolagos S.A”.  Os comentários acerca do conteúdo desse 
relatório já foram efetivados, em ordem cronológica, linhas acima. 
 
 A CAPET, às fls. 854, informa ter juntado aos autos, em 07 de julho de 2010, os 
documentos que estavam em sua posse, correspondestes às fls. 782/803; 
804/816; 817/825; 826/833; 834/835; 836; 837/838; 839/840; 841/ 842; 843/ 844; 
845/ 852 e 853. 
 
 Às fls. 856/923, Relatório Técnico Final produzido pelo Grupo de Tra balho 
desta Agência Reguladora , formado pelo Gerente da Câmara de Política 
Econômica e Tarifária, pelo Gerente da Câmara de Saneamento e pelo 
representante da Procuradoria, em que foram analisadas, em suma, as bases 
legais do pleito (fls. 857/880); a proposta da Concessionária (fls. 880/893); o 
estudo da Fundação Getúlio Vargas (893/912) e a proposição do próprio Grupo de 
Trabalho (fls. 913/923). 
 
Analisando as bases legais da Revisão Qüinqüenal, o Grupo de Trabalho da 
Agência cita os artigos 9º, 10, 17 e 18 da Lei Estadual nº. 2.869 de 18 de 
dezembro de 1997, bem como o Contrato de Concessão propriamente dito, 
oportunidade em que faz uma retrospectiva sobre a contratação dos serviços e 
seu objeto. 
 
Prossegue o relatório do Grupo narrando que, para determinação do novo 
patamar tarifário, é necessário seguir as seguintes etapas: “(1) Conceituar 
“equilíbrio econômico-financeiro” a luz do Edital e do Contrato de Concessão (2) 
Determinação de todos os encargos assumidos pela concessionária, 
determinados pelo Edital, “Proposta de Oferta pela Outorga da Concessão”, 
“Proposta de Metodologia de Execução”, Contrato e Aditivos (3) Verificação do 
cumprimento dos encargos assumidos, e se o foram em consonância com o 
determinado em Edital, contrato e aditivos (4) Acompanhamento da evolução dos 
custos da concessionária durante os 5 (cinco) anos de concessão do 2º período 
de Revisão Qüinqüenal para fins de comparação com os custos previstos em 
proposta e na última revisão Qüinqüenal e a sua importância na qualidade dos 
serviços prestados (5) Aferir as receita auferidas pela concessionária e os 
investimentos realizados, para fins de  comparação como os previstos em 
proposta e na última revisão Qüinqüenal e determinar, conforme o estabelecido 
em contrato de concessão, quais os riscos e investimentos assumidos pela 
concessionária (6) Relacionamento entre os vários valores envolvidos, de modo a 
entender as condições em que a concessão foi explorada”.  
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Sobre o Equilíbrio Econômico-Financeiro, o mencionado Relatório cita a Cláusula 
7ª do Contrato de Concessão, além de se valer do que foi discutido na 1ª Revisão 
Qüinqüenal, para asseverar o seguinte:  

 
“(...) De uma forma geral, o equilíbrio econômico financeiro da 
concessão foi fundamentado nas condições estabelecidas em edital, 
tanto nos aspectos que interferem na receita, quanto àqueles que dizem 
respeito aos encargos assumidos pela concessionária e também nos 
riscos contratualmente estabelecidos. 
 
O Poder concedente fixou a estrutura tarifária inicial, sendo que 
proposta vencera seria aquela que apresentasse o maior valor da 
outorga, face as condições estabelecidas em Edital. A base de valores 
deste equilíbrio está resumida na proposta comercial apresentada pela 
concessionária vencedora da licitação, onde a mesma estabeleceu um 
Fluxo de Caixa para os 25 (vinte e cinco) anos da concessão a uma 
taxa interna de retorno do empreendimento de 13,02% a. a. 
 
Entende-se que a estrutura tarifária inicial, a formulação escolhida para 
os reajustes tarifários e os mecanismos de revisão, deveriam garantir à 
concessionária, ao longo do período de concessão, obter a necessária 
receita para fazer frente aos encargos-investimentos, custos e 
despesas - com que se comprometeu, ou seja, expressam o equilíbrio 
econômico - financeiro do contrato. 
 
No ano de 2007, foi concluída a primeira Revisão Qüinqüenal da 
Concessionária PROLAGOS (Deliberação 114 / 2007 de 26 de junho de 
2007), culminando com a assinatura do 2º Termo aditivo ao Contrato de 
concessão, assinado 10 de março de 2008. 
 
O contrato de concessão entre a PROLAGOS e o Governo do Estado 
do RJ, no período referente ao primeiro qüinqüênio sofreu uma série de 
alterações que culminaram em vários reequilíbrios econômico-
financeiros, sendo que o principal deles foi a extinção da captação e 
coleta de esgoto em separado e a implementação da cobrança de uma 
tarifa única de água/esgoto, aumentando a tarifa da concessionária em 
82,91 % em termos reais, que foram repassados em 6 vezes à tarifa 
cobrada do usuário, mais 24,31% (Deliberação 114 / 2007 de 26 de 
junho de 2007) e mais 20, 27% referente ao Termo Aditivo Nº 1, 
perfazendo um aumento real ( acima do índice do contrato)  de 173,46 
% desde o início da concessão. Além disso, uma série de alterações 
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nas intervenções físicas vieram sendo implementadas em relação 
àquelas originalmente prevista no contrato.(...)” 

  
Quanto aos encargos da Concessionária, entende o Grupo de Trabalho que 
estes podem ser divididos em 3 (três) grupos: a) Exploração dos serviços de 
captação, tratamento, adução, reservação e distribuição de água potável, 
bem como de coleta e tratamento, ao nível secundário, de esgotos; 
b)Serviços necessários ao fiel cumprimento das obrigações assumida e c) 
Obras necessárias à consecução dos marcos contratuais estabelecidos no 
Edital. 
 
O Grupo de Trabalho cita a Cláusula 6ª do Contrato de Concessão para 
conceituar os riscos da Concessionária, e levanta questionamento sobre 
“quais os riscos que foram assumidos exclusivamente pela concessionária 
após assinatura do contrato e quais os riscos que ensejariam, por parte 
desta, uma alegação de prejuízos indevidos.”  
 
Em resposta a sua própria indagação, o grupo se posiciona dizendo que 
“erros na projeção de demanda apresentados na proposta comercial 
vencedora e que, conseqüentemente, venham a afetar a receita da 
concessionária não são passíveis de solicitação de desequilíbrio do contrato” 
(fls. 863). E, mais adiante (865), conclui seu raciocínio ao dizer: 
 

“(...) Depreende-se, portanto, que os riscos pelos quais poderão a 
concessionária ou o Poder Concedente alegarem desequilíbrio 
econôrnico-flnanceiro do contrato devem se enquadrar nas hipóteses 
elencadas na alíneas de “a” a ‘i’ do item 22. 1 do Edital ou da Cláusula 
14ª do Contrato de Concessão. Excetuando-se estes, aos demais 
riscos consideram-se totalmente assumidos pela Concessionária.(...)” 

 
 O Grupo de Trabalho, analisando os encargos da Concessionária, indica o 
item 3.1 do Edital, como aquele que estabelece os serviços públicos e as 
principais obras que deverão ser executadas pela concessionária, bem como 
a Cláusula 2ª, §§ 1º, 2º e 3º do Contrato de Concessão, extraindo desses 
dispositivos, os seguintes encargos:  
 
1. Responsabilidade por todos os serviços necessários para o cumprimento 
das obrigações assumidas. 
2. Prestação de serviços com atendimento às necessidades do interesse 
público, atendendo às exigências mencionadas; e 
3. Contratação de pessoal habilitado e idôneo, em conformidade com a 
equipe indicada na ‘Proposta de Metodologia de Execução. 
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 O Grupo de Trabalho também analisa outros dispositivos do Edital, do 
Contrato de Concessão e Termos Aditivos, extraindo deles as principais 
obras e serviços e metas mínimas a serem alcançados pela Prolagos. 
 
Nesse ponto, quanto aos investimentos, o Grupo de Trabalho registra em 
seu relatório, conforme fls. 871, que a Concessionária conta com a seguinte 
obrigação contratual, definida na última Revisão Qüinqüenal: 
 

INVESTIMENTOS EM ÁGUA E ESGOTO – 2003 a 2023 em Dez/03 

 

 

 
 
 
 

 
 
Às fls. 872, o Grupo de Trabalho afirma que a Cláusula 5ª do Contrato de 
Concessão “oferece importante contribuição para o melhor entendimento dos 
encargos assumidos pela concessionária” e que “fica claro após a leitura da 
Cláusula acima a importância da Proposta do Licitante vencedor, que poderia 
conter novos encargos, anteriormente não incluídos no Edital.” 
 
Prossegue pontuando como obrigações da Concessionária aquelas relativas 
à qualidade e adequação dos serviços prestados; a responsabilidade de 
manter em vigor os seguros em favor do Poder Concedente; a 
responsabilidade e os ônus referentes às expropriações e imposições 
administrativas; garantir o tratamento do volume de esgoto ligado à rede; 
manter, operar e ampliar a rede de distribuição de água e a medição do 
volume consumidor pelos usuários, conforme Edital; arcar com custos e 
taxas referentes à instalação e manutenção do ente regulador; executar as 
obras relativas à concessão com zelo, diligência e economia, obedecendo às 
normas e padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas); 
monitorar a qualidade do corpo receptor; dar destinação final do lodo 
produzido nas ETES, dentre outros.  
 
Para analisar a proposta da Concessionária, o Grupo de Trabalho inicia o 
item aberto em seu relatório para esse fim (fls. 880), da seguinte forma: 

Ano 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Investimentos 10.850 24.162 13.106 17.061 2.571 2.571 2.571 2.571 2.571 

Ano 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022   

Investimentos 2.571 2.571 2.571 2.571 2.571 2.571 2.571   
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“Conforme já mencionado, o contrato de concessão da PROLAGOS 
S.A. data de 25/04i1998, sendo que a Ordem de Início expedida pela 
ASEP-RJ se deu em 13/05/1998 e a Concessionária iniciou a operação 
em 13/07/1998 e iniciou a cobrança de tarifa em O 1/09/1998. Portanto, 
o 2° Qüinqüênio do Contrato findou-se, portanto em maio de 2008. A 
primeira Revisão Qüinqüenal da Concessionária foi votada em 26 de 
junho de 2007. culminando com a Deliberação AGENERSAN° 
114/2007. 
 
A Concessionária apresentou sua proposta de Revisão Qüinqüenal 
através da Carta CA.J-PR/l 88/2009/PROLAGOS de 27 de fevereiro de 
2009, onde pleiteia o reequilíbrio de sua equação econômico-finaceiro. 
Em sua proposta relata que “Entre 2003 e 2008 ocorreram eventos 
que determinam um acréscimo de obrigações à concess ionária, 
para além da proposta apresentada em 1997, e que co ntam com o 
permissivo legal para o devido reequilíbrio. Há sit uações em que a 
empresa já conta com deliberações do órgão regulado r, 
reconhecendo o montante ou registrando a existência  do 
desequilíbrio e , noutros casos, encaminhando para posterior 
revisão qüinqüenal o correspondente desequilíbrio. ... Desta 
maneira, o presente requerimento, além de respaldar -se nos 
direitos definidos no contrato de concessão, revest e-se de 
relevância adicional, por ser imprescindível para a  efetivação da 
captação dos recursos necessários ao cumprimento do s 
compromissos”. 
 
Neste seu pleito, a concessionária apresenta na Parte II e Parte III os 
itens contratuais que devem ser adequados - na sua visão - às 
mudanças de contexto (Parte II) e uma relação de eventos causadores 
de possíveis desequilíbrios apontados pela concessionária. 
 
Na Parte II a Concessionária solicita uma ampliação do Plano de Obras 
da Concessionária (Pleito dos Poderes Concedente) e solicita ainda 
acrescer à concessão a coleta e tratamento de esgotos do Município de 
Arraial do Cabo, hoje operados pelo próprio município. 
 
Em relação aos novos investimentos propostos (Fase IV), conforme 
cronograma físico financeiro do Anexo 5 do pleito, a concessionária 
acresce aos investimentos já previsto um montante de 102 milhões de 
investimentos em água e 45 milhões em esgoto, totalizando um 
acréscimo de investimentos da ordem de 147 milhões, a preços de 
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dezembro de 2008. A CASAN analisou e aprovou as novas obras 
propostas. 
 
Retirando-se das novas obras proposta aquelas relativas aos 
investimentos de esgota em Arraial do Cabo, que não faz parte da 
concessão, temos um valor total de novos investimentos no montante 
de 141 milhões a preços de dezembro de 2008. 
 
Em relação a solicitação de acrescer à concessão a coleta e tratamento 
de esgoto de Arraial do Cabo, entendemos que tal serviço não faz parte 
do contrato de concessão e por isso não deve fazer parte desta análise. 
A FGV nas paginas 426 a 441 de seu Relat6rio Final dar parecer 
contrário ao acréscimo da coleta de tratamento de esgoto em Arraial do 
Cabo por parte da concessionária Prolagos, onde destacamos: “... 
entendemos que a outorga somente poderá ocorrer após nova licitação 
da administração pública, sendo, vedada a contratação direta com 
dispensa de licitação, principalmente pelo fato de estar consumado o 
reequilíbrio econômico-financeiro tio contrato firmado com a assinatura 
do Termo Aditivo 01.” 
 
Na Parte III do pleito a Concessionária apresenta situações que na sua 
opinião geraram desequilíbrio econômico-financeiro do contrato de 
concessão, a saber: 
 
- maxisdesvalorização cambial em dezembro de 1999; 
- alteração da alíquota do PIS/COFTNS, 
- Cobrança de recursos hídricos —TNEA; 
- CPMF; 
- Abastecimento extracontratual com carros pipa; 
- aumento de insumos: 
- perda de faturamento e obras; 
- Cobrança pela utilização do solo; 
- valor excedente de obra.” 

 
Em seguida, o Grupo de Trabalho passa a analisar cada indicativo de 
possível desequilíbrio apontado na Parte III de seu pleito, na seguinte ordem: 
 
a) Maxidesvalorização Cambial – Processo Administrativo E-
12/020.106/2008; 
b) PIS/COFINS Deliberação AGENERSA nº. 166/2007; 
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c) Cobrança pela utilização dos recursos hídricos – Deliberação AGENERSA 
nº. 286/2008 e Deliberação AGENERSA de junho de 2010 – Processo 
33/100.175/2005; 
d) CPMF – Processo Administrativo – E-12/020.332/2008; 
e) Abastecimento Extracontratual – Processo Administrativo E-
12/020.384/2008; 
f) Insumos – Aumentos superiores ao índice de reajuste; 
g) Perda de Faturamento e Obra – Processo Nº. E-33/120.108/2006; 
h) Cobrança pela utilização do solo – E-33/120.049/2006; 
i) Valor excedente de obra – Deliberação AGENERSA nº. 218/2008. 
 
No item 4, (fls. 893/912), o Grupo de Trabalho analisa o Relatório elaborado 
pela Fundação Getulio Vargas, ressaltando, porém, que suas conclusões 
acerca do estudo promovido pela Fundação estarão dispostas aos final. 
 
Conforme consignado pelo Grupo de Trabalho, chamou sua atenção os 
indicadores sócios-econômicos apresentados pela FGV nos itens 2 e 3 de 
seu relatório, referentes aos cinco municípios abrangidos pela Concessão. O 
Grupo então observou, pelos dados apresentados, que os municípios 
atendidos pela Concessionária apresentam uma situação bastante 
preocupante, com uma população de renda muito baixa, o que compromete 
a capacidade de pagamento da população. 
 
O Grupo de Trabalho observou que a Tarifa da Prolagos é uma das mais 
altas em relação às tarifas praticadas no restante do Brasil. Mas que, por 
outro lado, como foi demonstrado pela FGV através dos dados sócio-
econômicos dos municípios atendidos pela Prolagos, estes municípios 
possuem uma população de baixa renda e com capacidade de pagamento 
bastante baixa. Sendo assim, considerando o período de agosto de 1996, 
quando foi fixada a tarifa, a tarifa da Concessionária já havia sido majorada 
em 508 99%, enquanto que o índice de reajuste do contrato variou em 
176,25%. Ou seja, além do reajuste de 176,25% previsto na fórmula 
paramétrica do contrato, a tarifa da Concessionária variou em termos reais 
(acima do índice de reajuste) em torno de 188,7 %. 
 
Dessa forma, o Grupo de Trabalho considera insustentável qualquer 
alteração tarifária que venha sobrecarregar os usuários da Concessionária 
Prolagos além do que já fora aprovado por esta AGENERSA. Isso porque, 
segundo entendeu, tal fato implicaria na não obediência do princípio da 
modicidade tarifária, conforme descrito acima na capacidade de pagamento 
dos usuários. 
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O Grupo de Trabalho, após verificar a análise dos Empreendimentos e 
Estudo Tarifário realizado pela FGV, recomenda que, nesta 2ª Revisão 
Qüinqüenal, sejam descontados na tarifa da Concessionária os percentuais 
cobrados a mais pela Concessionária, para cada faixa de consumo no 
qüinqüênio anterior, conforme descrito abaixo: 
 
 

TIPO DE 
MEDIÇÃO CONSUMIDOR FAIXA DE CONSUMO/m3 Diferença a Maio 

cabo Frio   

Diferença a maior 
arraial 

H
ID

R
O

M
E

T
R

A
D

A
 

DOMICILIAR 

0  A  10 2,50% 
1,87% 

11  A  15 1,98% 
1,42% 

16  A  25 
2,65% 1,62% 

26  A  35 1,85% 
1,16% 

36  A  45 1,91% 
1,10% 

46  A  55 2,29% 
1,41% 

56  A  65   2,17% 
1,94% 

66  A  75 2,10% 
1,62% 

76  A  85 2,12% 
1,50% 

86  A  95 2,19% 
1,56% 

96  A  105 2,15% 
1,42% 

MAIOR QUE 105 2,17% 
1,71% 

COMERCIAL 

0  A  20 0,98% 
0,74% 

21  A  30 0,82% 
0,54% 

MAIOR QUE 30 0,90% 
0,41% 

INDUSTRIAL 

0  A  20 0,99% 
0,36% 

21  A  30 0,96% 
0,22% 

MAIOR QUE 30 0,90% 
0,41% 

PÚBLICA 

0  A  20 1,46% 
0,41% 

21  A  30 0,96% 
0,99% 

MAIOR QUE 30 0,78% 
0,41% 

 
Em relação à adoção da tarifa social e da mudança de faixa para a categoria 
comercial, o Grupo de Trabalho mostra-se favorável. Porém, ressalva que a 
adoção de tarifa social exige uma fixação de pré-requisitos para inserção 
nesta categoria de consumo e cadastramento anual, para verificar se o 
consumidor atende aos requisitos necessários para participar dessa 
categoria de consumo. De acordo com o Grupo, Tarifa social é política de 
renda e, por isso, exige acompanhamento freqüente para que a concessão 
não seja prejudicada, principalmente pelo fato da região apresentar um baixo 
nível de renda. 
 
Já a inclusão da categoria de consumo de 0-10 m3 para categoria comercial, 
o Grupo de Trabalho afirma tratar-se de postura que será “benéfica à 
concessão, conforme demonstrado pela FGV”. Prossegue narrando que a 
grande alteração proposta pela FGV é a mudança da cobrança de tarifa, da 
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forma direta, para a forma em cascata. E repete as palavras descritas pela 
FGV em seu relatório ao consignar que “A aplicação da tarifa em cascata 
garante a transição suave entre faixas distintas de consumo. Tal medida, 
inclusive, alinha a tarifa da Concessionária com as demais empresas 
prestadoras de serviços públicos (água e eletricidade)”. 
 
O Grupo de Trabalho analisou as oito simulações de reestruturação tarifária 
realizadas pela FGV, as quais continham parâmetros diferentes para adoção 
ou não da cobrança em cascata e mudando ou não as faixas de cobrança. 
 
Os pré-requisitos das simulações estão descritos no relatório Final da FGV 
da página 284 a 299, cada um deles gerando um impacto na tarifa praticada 
em dezembro de 2008. 
 
Feita essa análise, o Grupo de Trabalho entendeu que a simulação 5 é a 
mais adequada a ser adotada, implicando numa revisão tarifária de 5,5% na 
tarifa praticada em dezembro de 2008 e eliminação de algumas faixas de 
consumo, residencial e comercial. 
 
Para o Grupo, considerando-se a tarifa aprovada pelo Conselho Diretor na 
Deliberação AGENERSA Nº 331/2008, teríamos uma nova tarifa de equilíbrio 
para dezembro de 2008 com a mudança de estrutura tarifária e de cobrança 
em cascata, a saber: 
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TARIFA PROLAGOS DEZMBRO 2008 - DELIBERAÇÃO 331/2008 E SIMULA ÇÃO 5 - RELATÓRIO FGV 

       

DATA DE VARIAÇÃO   dez/08 dez/08 dez/08 dez/08 

VARIAÇÃO DOS ÍNDICES  IPCn 331,214 331,214   

  IPCo 316,805 316,805 Reeq Simulação 5  Reeq Simulação 5  

  IGPn 398,575 398,575 Relatório FGV  Relatório FGV  

  IGPo 405,707 405,707 5,50% 5,50% 

  TCn     

  Tco Deamis Regiões  Arraial do Cabo  Deamis Regiões  Arraial do Cabo  

TIPO DE 
MEDIÇÃO 

CONSUMIDOR FAIXA DE CONSUMO/m3  Tar/dez/08  T6/dez/08 Tar/dez/08  Tar/dez/08  

HIDROMETRADA DOMICILIAR 0  A  10 2,74 1,94 2,89 2,05 

  11  A  15 2,90 2,06 3,06 2,17 

  16  A  25 3,65 2,58 3,85 2,72 

  26  A  35 4,53 3,21 4,78 3,39 

  36  A  45 5,44 3,85 5,74 4,06 

  46  A  55 6,67 4,72 7,04 4,98 

  56  A  65   8,48 6,04 8,95 6,37 

  66  A  75 10,29 7,31 10,86 7,71 

  76  A  85 12,11 8,59 12,78 9,06 

  86  A  95 13,03 9,24 13,75 9,75 

  96  A  105 14,54 10,30 15,34 10,87 

  MAIOR QUE 105 15,15 10,76 15,98 11,35 

 COMERCIAL  0  A  20 8,48 6,04 8,95 6,37 

  21  A  30 11,49 8,18 12,12 8,63 

  MAIOR QUE 30 17,56 12,47 18,53 13,16 

 INDUSTRIAL  0  A  20 13,03 9,24 13,75 9,75 

  21  A  30 14,54 10,30 15,34 10,87 

  MAIOR QUE 30 17,56 12,47 18,53 13,16 

 PÚBLICA  0  A  20 3,65 2,58 3,85 2,72 

  21  A  30 4,85 3,46 5,12 3,65 

  MAIOR QUE 30 7,26 5,16 7,66 5,44 

  Percentual de reajuste  10,39% 10,39% 5,50% 5,50% 

 

 
Segundo o Grupo de Trabalho, este estudo com proposta de alteração da forma 
de cobrança da estrutura tarifária é uma demanda antiga do Conselho desta 
Agência Reguladora. E que o percentual de revisão tarifária apresentado nos oito 
cenários simulados reposicionam a tarifa para dezembro de 2008 e leva em 
consideração apenas a mudança na estrutura tarifária, sem considerar 
desequilíbrios que estão sendo analisados na Revisão Qüinqüenal. 
 
Para o Grupo de Trabalho, a FGV, no item 21.3 de seu Relatório Final faz ainda 
uma importante análise que diz respeito às projeções de faturamento e 
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arrecadação da Concessionária para o período 2009 a 2023, período restante da 
concessão. 
 
Prossegue o relatório do Grupo de Trabalho narrando que, para a Concessionária 
Prolagos, a correção da distorção na estimativa de receita contida na Proposta 
Financeira da Concessionária já foi feita na 1ª Revisão Qüinqüenal, sendo certo 
que o Grupo concordou com tal procedimento à época, embora o risco de 
demanda, conforme estabelecido no contrato, seja todo da Concessionária, e que 
um erro de estimativa nesse nível comprometeria toda a concessão. 
 
Diante do exposto, o Grupo de Trabalho afirma que usará em seu Fluxo de Caixa 
as projeções de receita aprovadas na última Revisão Quinquenal, com as 
projeções de crescimento da demanda feitas pela FGV. 
 
O Grupo de Trabalho prossegue narrando que a FGV apresentou, nos itens 22, 
23, 24 e 25 de seu relatório, a metodologia utilizada na fixação da nova rifa, urna 
análise do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão uma 
proposta de recomposição deste equilíbrio e suas conclusões. Que a Fundação 
apresentou, ainda, um anexo com parecer jurídico a respeito da demando da 
Concessionária Prolagos assumir a coleta e tratamento de esgoto do município de 
Arraial do Cabo, posicionando-se contrariamente. 
 
Contudo, segundo o Grupo de Trabalho, a FGV cometeu um equívoco ao afirmar 
que o 2º Termo Aditivo previu dois aumentos de tarifa. Mas que, na verdade, tal 
termo, em sua cláusula quinta, parágrafos primeiro e segundo, previu um 
escalonamento de aumentos tarifários por força da revisão, da seguinte forma: 
 
- 7,64 % em janeiro de 2008; 
- 7,14% em janeiro de 2009; 
- 2,13 % em janeiro de 2010; 
- 1,79% em janeiro de 2011; 
- 3,52% em janeiro de 2012; 
- 1,65% em janeiro de 2013; 
- 1,55% em janeiro de 2014; 
- 1,89% em janeiro de 2015. 
 
Apresentando esses dados, o Grupo de Trabalho conclui que, diferente do 
apontado pela FGV, a Concessionária aplicou de forma indevida a revisão tarifária 
de 19,89 em janeiro de 2009, e destacou que a CAPET já se manifestara a 
respeito dessa revisão tarifária no Processo E-12/020.282/2009, através das 
Notas Técnicas Nº. 14/2009xiv e 26/2009. 
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E o Relatório do Grupo de Trabalho prossegue da seguinte forma: 
 

“(...) O Processo E-12/020.382/2008 foi devidamente julgado. votado e 
Deliberado pelo Conselho Diretor através da Deliberação AGENERSA 
509/2010 de 18 de fevereiro de 2010, confirmando a aplicação 
equivocada da concessionária da revisão tarifária de 19,89%, quando 
deveria ter aplicado o percentual de 15,33%. a partir de janeiro de 2009. 
 
A concessionária entrou com embargo de declaração que foram 
julgados na deliberação AGENERSA 571/2010 (31/05/2010) onde em 
seu Artigo 1° foram conhecidos, vez que tempestivos , para no mérito, 
ter sido negado o provimento. Não obstante, no Art. 2° desta 
deliberação, o CODIR, conforme proposto pela Conselheira Relatora. 
Darcilia Aparecida da Silva Leite, deliberou pela suspensão dos efeitos 
da Delibera AGENERSA N° 509/2010, apensando o Proce sso E-
12/020.382/2008 ao Processo de Revisão Qüinqüenal. 
 
Juntamente com o processo E-12/020.382/2008 foi votado também pelo 
Conselho Diretor, sob a relatoria da Conselheira Darcília Aparecida da 
Silva Leite, os Processos E-12/020.324/2009 e E-12/020.325/2009, que 
tratam respectivamente, da revisão tarifária por recomposição das 
alíquotas de PIS e COFINS (a partir de nov/2009), conforme 
deliberação 166/2007 e; do reajuste anual ordinário da tarifa de 
dezembro de 2009. 
 
Estes dois processos foram também votados pelo CODIR e deliberados 
pelas Deliberações AGENERSA n° 510/10 e 511/10. Em tais processos 
não havia divergências dos percentuais de revisão tarifária e reajuste 
tarifário calculado pela Câmara técnica da AGENRSA E 
Concessionária. Como no Processo E-12/020.382/2008, a 
concessionária entrou com embargos de declaração que foram julgados 
na deliberação AGENERSA 572/2010 e AGENERSA 573/2010 
(31/05/2010) onde m seu Artigo 1° foram conhecidos,  vez que 
tempestivos, para no mérito, ter sido negado o provimento. Não 
obstante, no Art. 2° desta deliberação, o CODIR. co nforme proposto 
pela Conselheira Relatora, Darcília Aparecida da Silva Leite, deliberou 
pela suspensão dos efeitos das Deliberações AGENERSA N° 510/2010 
e N° 510/2010, apensando os Processos E-12/020.324/ 2009 e E-
12/020.325/2009 ao Processo de Reviso Qüinqüenal. 
 
Portanto, estão suspensos as revisões tarifárias de 15,33% de janeiro 
de 2009, a aplicação de uma revisão tarifária de 3,8506% após 
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descontar na mesma data o percentual de 3,3998% (revisão real de 
0.1326%) em novembro de 2009 e o reajuste de janeir4 de 2010 no 
percentual de 0.1339%. 
 
O Contrato de Concessão é bastante claro em sua Cláusula Décima 
Terceira e Décima quarta onde reza que os reajustes e revisões 
deverão ser homologados pela Agência Reguladora para serem 
praticados ou por ato de ofício do Poder Concedente. Em r4iação ao 
processo E-l2/020.382/2008, conforme previsto no contrato de 
concessão, a AGENERSA, através de Nota Técnica da Câmara 
Técnica de Tarifas, apontando as diferenças entre o pleito (que vem 
sendo praticado deliberadamente desde janeiro 2009) e o que apregoa 
o 2° Termo Aditivo. 
 
Enfim, face a suspensão das deliberações acima descritas. entendemos 
que a tarifa que deveria estar em vigor é aquela já aprovada pela 
AGENERSA em dezembro de 2008 através da Deliberação n° 33 
23/12/2008. No entanto a Concessionária vem praticando uma tarifa 
21,53% acima daquela aprovada na Deliberação n° 331 /2008. 
 
Para compensar esta aplicação de revisão tarifária indevido, sugere-se 
que seja dado desconto na tarifa da concessionária de 2,13 % pelo 
período de 12 meses, mesmo período que a mesma vem sendo 
cobrada indevidamente (Janeiro 2009 a dezembro de 2009) e que seja 
aplicada penalidade a concessionária por praticar reajuste tarifário sem 
a homologação da tarifa. 
 
As revisões previstas para acontecer em janeiro de 2011, janeiro de 
2012, janeiro de 2013, janeiro de 2014 e janeiro de 2015 serão 
consideradas pelo Grupo de trabalho no Fluxo de caixa da 
Concessionária.(...).” 
 

Quanto a prorrogação de prazo da concessão, o Grupo de Trabalho asseverou 
concordar integralmente com as seguintes palavras do Ministério Público, 
transcritas em seu relatório, in verbis: 
 

“(...) O primeiro ponto que o Deputado Estadual Gilberto Palmares 
suscitou que a gente do Ministério Público concorda é que o aumento 
de um contrato de 25 anos de mais 12, 13 anos sem a realização de um 
procedimento licitatório, isso causa estranheza no Ministério Público. 
Na verdade simplesmente é unia análise prospectiva, a gente vai dar 
estar assinando um contrato de uma nova concessão de um mesmo 
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período de um contrato anterior sem licitação. Existe a possibilidade de 
outras empresas quererem participar, de outras empresas 
eventualmente até com uma possibilidade de investimento maior teriam 
o interessa de participar. Aumentar esse contrato sem licitação a 
princípio, a gente veio analisando o material, a princípio a gente acha 
que poderia ter licitação pública. Seria uma forma de violação indireta 
na minha concepção, há exigência de licitação, então esse foco acho 
que é um pouco ser discutido e se chegar a conclusão que vai ter que 
ter licitação pública, todo projeto apresentado pela Prolagos vai ter que 
ser modificado. Eles apresentam como a gente viu aqui o aumento 
tarifário ao aumento do contrato. Se a gente chegar a conclusão 
juridicamente, com o sistema jurídico que a gente adotou no Brasil que 
a melhor forma é realizar a licitação pública, até porque eventualmente 
a licitação é uma regra que pode prejudicar algumas situações 
específicas, mas é a melhor regra para a gente conter a situação da 
moralidade administrativa. Admitir prorrogações de contrato sem 
realizar licitação pública, a gente trabalha com poder público sabe que a 
gente fica sujeito a eventual trabalho de agentes políticos que não estão 
ligados com a moralidade, então para evitar esse tipo de, esses 
eventuais problemas, a licitação existe para isso. Então, inicialmente, a 
gente fez unia análise rápida, a gente analisou o parecer jurídico da 
Fundação Getúlio Vargas e a princípio a gente concorda com o parecer 
que deveria ser realizado uma licitação para esse aumento do prazo do 
contrato ( ..).“ 

 
O Grupo de Trabalho, ao verificar os valores de receita apresentado pela FGV, 
esclarece ter verificado que, para os anos de 1998 a 2006, foram utilizados os 
dados realizados e considerados na Primeira Revisão Qüinqüenal. Porém, 
esclareceu que os dados de receitas dos anos de 2007 e 2008 não conferem com 
a Demonstração dos Resultados publicados pela Prolagos. 
 
Prosseguiu narrando que os custos/despesas utilizados pela FGV, em seu fluxo 
de caixa, para o período 2007- 2008, foi retirado de uma planilha fornecida pela 
PROLAGOS à FGV, intitulada “Real 2007 2008”, e não conferem com as 
demonstrações do resultado do exercício publicadas. 
 
O Grupo de Trabalho narra que a FGV apresentou, no item 23.7, diversos fluxos 
de caixa para os modelos por ela previamente estabelecidos, utilizando-se, 
segundo informou a Fundação, de dados “Gerenciais” e “dados contábeis”. A FGV 
do princípio que a TIR de equilíbrio é de 13,02%. 
 
Ainda narrado o relatório da FGV, o Grupo de Trabalho consignou:  
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“(...) para os dados gerenciais”, para o Modelo A resulta em um 
desequilíbrio com a TIR ei 12.74%, no Modelo B chegou a urna TIR de 
11,00% e no Modelo C urna TIR de li ,6% sendo que as premissas 
usadas em cada modelo estão descritas 320 a 323 do Relatio Final, 
respectivamente. 
 
Para os dados “Contábeis“, para o Modelo A resulta em um 
desequilíbrio com a TIR m 12,22%, no Modelo B chegou a uma TIR de 
8,56 % e no Modelo C urna TIR de 10,51%. 
 
Conforme constatado pelo grupo de trabalho, não existe dados 
“gerencias”, mas sim divergências de informações prestadas pela 
concessionária e tidas como das demonstrações financeiras e vai ores 
contábeis constantes das demonstrações financeiras publicadas. 
 
Em relação aos custos, a pequena diferença encontrada entre os 
valores contábeis fornecidos pela PROLAGOS e os valores apurados 
pela FGV, acreditamos ser pelo fato de que a FGV promoveu ajustes 
nos balancetes verificados, sem contar que no ai de 2008 a 
Concessionária promoveu reclassificação contábil em suas 
demonstrações financeiras. 
 
Para as receitas, os valores utilizados nos anos 2007 e 2008 não 
conferem com os valores constantes das demonstrações do resultado 
da concessionária publicados. Os valores são bastantes inferiores 
aqueles constantes das demonstrações contábeis. Enquanto na 
demonstração do resultado em 2007 e 2008 a receita com água aponta 
o valor realizado de R$ 43.669 mil reais e R$ 48633 mil reais a preços 
de 2003, respectivamente, a FGV utiliza valores de R$ 38.496 mil reais 
e R$ 44.034 mil reais respectivamente. 
 
Conforme podemos observar as receitas realizadas nos anos de 2007 e 
2008 foram bem maiores que as consideradas pela FGV e iguais às 
previstas na 1a Revisão qüinqüenal. Somente no ano de 2009 as 
receitas realizadas foram maiores que as previstas na 1ª Revisão 
Qüinqüenal. 
 
Observamos também que os valores de despesas operacionais 
utilizados pela FGV estão bem acima daqueles realizados observados 
nas demonstrações financeiras da concessionária. As despesas 
operacionais realizados nos anos de 2007 e 2008 conforme retirado das 
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demonstrações do resultado, estão bastantes próximos daqueles 
projetados na 1ª Revisão Qüinqüenal. O ano de 2009 apresenta uma 
pequena diferença. Nas simulações apresentadas no item 24.7 a FGV 
não utilizou os dados aprovados na última revisão qüinqüenal. Diferente 
da FGV, na proposta da concessionária PROLAGOS a mesma 
considerou os valores aprovados na deliberação agenersa 114/2007. 
 

Quanto à recomposição do equilíbrio original do Contrato , o Grupo de 
Trabalho fez menção ao item 25 do Relatório Final da FGV, onde esta propõe 
alternativas de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, a saber: reajuste 
tarifário; extensão do prazo de concessão; revisão da outorga; redução dos 
investimentos; emprego de verbas indenizatórias pelo Poder Concedente e 
reavaliação da TIR do contrato. 
 
Quanto a esse ponto, o Grupo de trabalho teceu as seguintes considerações: 
 

“A FGV considera a TIR inicial do contrato de concessão de 13,02% 
adequada para s projeções a serem feitas, diferente da TIR da 
Concessionária Águas de .Juturnaíba. 
 
Destaco, que em relação à adequação da demanda, a FGV procedeu a 
um novo ajuste nas projeções de demandas em relação àquelas 
projetadas no fluxo de caixa da ia Revis4o Qüinqüenal e aprovadas 
pelo CODIR. A PROLAGOS, diferente da CAJ, já havia feito um ajuste 
nas projeções de suas demandas na 1ª Revisão Qüinqüenal, 
adequando-as à realidade da concessão. Conforme observamos nas 
demonstrações contábeis da concessionária, os valores ocorrido nos 
anos de 2007, 2008 e 2009 estão bem próximos das projeções feitas na 
1a Revisão Qüinqüenal , mais próximos até que os valore considerados 
pela FGV para estes anos. 
 
A partir das bases de análise definidas, a FGV no item 24.7 de seu 
Relatório Final apresenta diversas simulações de reequilíbrio. variando 
de acordo com requisitos diferenciados como origem dos dados e 
formas de recomposição do equilíbrio econômico e financeiro. 
 
A FGV apresenta o fluxo de caixa para reequilibrar o contrato seguindo 
o cenário do Modelo A e C, encontrando o percentual de reajuste 
necessário para o restabelecimento da TIR do contrato em um único 
reajuste no ano de 2010. Para as suas simulações  os dados contábeis 
que a FGV apresenta não condizem com as demonstrações contábeis 
apresentados pela concessionária para esta CAPET. 
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Em seus resultados a FGV apresenta várias simulações a partir do 
desequilíbrio encontrado que, segundo a FGV, necessitaria de um único 
reajuste de 21.14% ou em 3 vezes de 10,82%. Tal recomposição 
poderia ser feito também, segundo a FGV, prorrogando o contrato por 
10 anos e aplicando um único reajuste de 12,01% ou 3 reajustes de 
4.59% em janeiro de 2011,2012 e 2013. 
 
Em relação à prorrogação do contrato de concessão, O Grupo de 
Trabalho reitera as pal4avras do promotor Leandro Navega na 
audiência Pública realizada em Cabo Frio e cita na pagina 52 e 53 
acima: 
 
“...Se a gente chegar a conclusão juridicamente, co m o sistema 
jurídico que a gente adotou no Brasil que a melhor forma é realizar 
a licitação pública, até porque eventualmente a lic itação é uma 
regra que pode prejudicar algumas situações específ icas, mas é a 
melhor regra para a gente conter a situação da mora lidade 
administrativa. Admitir prorrogações de contrato se m realizar 
licitação pública, a gente trabalha com poder públi co sabe que a 
gente fica sujeito a eventual trabalho de agentes p olíticos que não 
estão ligados com a moralidade, então para evitar e sse tipo de, 
esses eventuais problemas, a licitação existe para isso...” 
 
Enfim, a FGV apresenta uma série de simulações, porém entendemos 
que todas elas fitam prejudicadas pelos erros apontados nos dados 
utilizados de despesa e receita nos anos de 2007, 2008 e 2009 e nas 
projeções, que não contemplaram as projeções aprovadas pelo 
Conselho Diretor desta AGENERSA na última Revisão Qüinqüenal. 
Inclusive, a Concessionária em sua proposta de revisão qüinqüenal 
respeitou os valores aprovados na última Revisão qüinqüenal para as 
despesas e receitas projetadas. Diante do exposto o Grupo de trabalho 
optou por apresentar sua proposta de Análise da Revisão Qüinqüenal.” 
 

No item 5 (fls. 913/919), o Grupo de Trabalho tece suas conclusões, apresentando 
o que denominou de “Proposição do Grupo de Trabalho” , in verbis: 
 

“O Grupo de Trabalho participou ativamente do processo de Revisão 
Qüinqüenal da CNCESSIONÁRIA PROLAGOS. fazendo visitas, 
reuniões e solicitando um rol de una série de informações conforme 
especificado no Ofícios, além de ter participado ativa4iente da 
Audiência Pública realizada em 10/12/2009 em Cabo Frio. 
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Após urna profunda análise das propostas apresentadas pela 
Concessionária e do estudo realizado pela Fundação Getúlio Vargas. 
aliado ao grande conhecimento da concessão da PROLAGOS. o Grupo 
de Trabalho analisa abaixo os principais pontos da Revisão Qüinqüenal 
em andamento, chegando a urna análise e avaliação do contrato de 
concessão quanto ao equilíbrio econômico-financeiro da concessão. 
Todos os valores apresentados no fluxo de caixa foram levados para o 
período base e dezembro de 2003. 
 
5.1- Receitas 
 
O Grupo de Trabalho na l Revisão Qüinqüenal da Concessionária 
PROLAGOS já propôs ao Conselho Diretor a adequação das receitas 
futuras à realidade de demanda da concessão, conforme histograma de 
consumo verificado nos anos anteriores. Portanto, conforme já 
manifestado neste relatório o Grupo de Trabalho entendeu razoável a 
revisão das projeções de receita adotadas na 1a revisão Quinquenal e 
adotará as projeções e seu fluxo de caixa. Foi considerado nas 
projeções de receita os reajustes previstos no 2° t ermo Aditivo. 
 
Para os anos de 1998 a 2006 foram utilizadas as recitas realizadas e 
aprovadas na última revisão qüinqüenal. Para os anos de 2007, 2008 e 
2009 foi considerada a receita realizada conforme consta do 
demonstrativo do resultado de cada exercício. 
 
5.2- Investimentos 
 
Contratualmente a concessionária teria que investir no período 2010 a 
2023 valor de R$ 42.603 mil reais a preços de dez/03 ou R$ 58.110 mil 
reais a preços de dez/08, conforme estabelecido em contrato. 
 
Em relação aos novos investimentos propostos (Fase IV), conforme 
cronograma físico financeiro do Anexo 5 do pleito, a concessionária 
acresce aos investimentos já previstos  um montante de 102 milhões de 
45 milhões em esgota, totalizando um acréscimo de investimentos da 
ordem de 147 milhões, a preços de dezembro de 2008. A CASAN 
analisou e aprovou as novas obras propostas. 
 
Retirando-se das novas obras proposta aquelas relativas aos 
investimentos de esgota em Arraial do Cabo, que não faz parte da 
concessão, temos um valor total de novos investimentos no montante 
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de 141 milhões a preços de dezembro de 2008 ou 104,2 milhões a 
preços de dezembro de 2003, que somados aos 42,6 milhões 
constantes do contrato, somariam 146.8 milhões em investimento até o 
final da concessão, a preços de de/2003. Na proposta a concessionária 
apresenta investimento no montante de 133,2 milhões. a preços de 
dez/03, retirado o esgoto de Arraial do Cabo. 
 
A FGV e a Câmara Técnica de Saneamento analisaram os 
investimentos propôs e aprovaram os mesmos, O grupo de Trabalho 
adotou a adoção dos investimentos propostos pela concessionária em 
seu Fluxo de Caixa. 
 
5.3- Estrutura Tarifária 
 
Conforme solicitado pela AGENERSA, a Fundação Getúlio Vargas, 
dentro de seu Relatório Final, elaborou um estudo relativo a adoção de 
uma tarifa social e inclusão de urna faixa de consumo para categoria 
comercial e a inserção de uma cobrança de tarifa em cascata na 
estrutura tarifária da concessionária. Mais que isto, propõe a mudança 
da cobrança de tarifa, da forma direta para a forma em cascata. 
Conforme descrito pela FGV “a aplicação da tarifa em cascata garante 
a transição suave entre faixas distintas de consumo. Tal medida , 
inclusive alinha a tarifa da Concessionária com as demais empresas 
prestadoras de serviços públicos (água e eletricidade). 
 
Em relação a adoção da tarifa social e da mudança de faixa para a 
categoria comercial este grupo de Trabalho mostra-se favorável. 
Porém, a adoção de tarifa social exige Uma fixação de pré-requisitos 
para inserção nesta categoria de consumo e cadastramento anual para 
verificar se o consumidor atende aos requisitos necessários para 
participar desta categoria de consumo. privilegiada pela tarifa 
social.Recomenda-se a adoção de critérios em no máximo 60 dias para 
até o final de 2010 proceder-se ao cadastramento dos favorecidos e 
adoção da Tarifa Social já em 2011. Tarifa social é política de renda e, 
portanto. exige acompanhamento freqüente para que a concessão não 
seja prejudicada , principalmente pelo fato da região apresentar um 
baixo nível de redá. Já a inclusão da categoria de consumo de 0-10 m3 
para categoria comercial será benéfica à concessão, conforme 
demonstrado pela FGV. 
 
Quanto a mudança da forma de cobrança o estudo desenvolvido pela 
FGV está fundamentado atentado nos seguintes princípios: 
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- Inclusão da tarifa social para categoria residencial; 
- inclusão da tarifa mínima de 1 0m3/mês para a categoria comercial; 
- Reestruturação tarifária para manutenção do faturamento com as 
implantações da tarifa social e da tarifa mínima de 10m3/mês para a 
categoria comercial; 
- modelagem para cobrança em cascata considerando os três 
condicionantes mencionados acima. 
 
O Grupo de Trabalho entende que a simulação 5 é a mais adequada a 
ser adota, implicando numa revisão tarifária de 5,5% na tarifa praticada 
em dezembro de 2008 eliminação de algumas faixas de consumo, 
residencial e comercial. 
 
5.4 - Custo Operacionais e Administrativos 
 
Para os custos, o Grupo de trabalho acompanhou os custos realizados 
e aprovados na Revisão qüinqüenal para o período 1998 a 2006. para o 
período de 2007 a 200 foi retirado das demonstrações contábeis 
publicadas da concessionária os  custos realizados  neste período. Para 
as projeções, assim como consta da proposta da Concessionária, foi 
considerado os valores constante do fluxo de caixa aprovado na 1a 
Revisão Qüinqüenal. 
Às despesas operacionais projetadas no fluxo de caixa serão 
acrescidos os valore referentes ao processo E-33/100.175/2005, 
conforme abaixo descritos. 
 
5.5 – TIR 
 
O Grupo de Trabalho concorda inteiramente com a proposição da FGV 
de se manter a TIR de 13,02% utilizada na última revisão qüinqüenal. 
 
5.6 — Pendências Consideradas na Revisão Qüinqüenal : 
 
- Processo E-33/100.175/2005 -Taxa Serla 
 
Valor de R$ 653.762,22 conforme Deliberação de junho 2010, que a 
preços de dezembro de 2003 perfaz um montante de R$ 483.147,05. 
 
Considerar no fluxo de caixa o valor de R$ 229.338 relativo ao acordo 
de pagamento da Tax SERLA atrasada no período de 2010 até 2013 
(48 meses). 
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- Valo Excedente de Obra — Deliberação AGENERSA 218/2008 
 
Valor base dezembro/03: R$ 30.012,54. Será considerado como 
encargo da concessionária no ano de 2010. 
 
5.7 - Análise do Equilíbrio Econômico e Financeiro 
 
A partir da análise do desempenho da Concessionária PROLAGOS nos 
períodos compreendidos entre 1998 e 2009, o Grupo de trabalho com 
base nas premissas descritas no item 5, considerou ainda: 
 
- Prazo de análise: 25 anos do contrato; 
- Moeda base: dezembro/03; 
- TIR: 13,02 %, conforme sugerido pela FGV 
 
Com base nos parâmetros acima descritos chegou-se a uma TIR de 
13,90%, portanto maior que a TIR de equilíbrio de 13,02. O 
desequilíbrio em favor da concessionária a valores de 2003 soma R$ 
9.381.490 (nove milhões, trezentos e oitenta e um mil, quatrocentos e 
noventa reais), conforme Quadro, Anexo I. 
 
Temos ainda, conforme apontado pela FGV e relatado na página 45 
deste Relatório, que a FGV aponta diferenças na tarifa praticada pela 
concessionária daquela aprovada pela AGENERSA, conforme quadro à 
pagina 231 de seu Relatório Final. Tal diferença varia de 1,98% a 
2,65% na categoria residencial. Registra que tal diferença é porque “ a 
deliberação ASEP-RJ/CD N° 420/2004 determina que o aumento 
percentual de 6,34% deveria ser aplicado sobre a tarifa vigente antes 
do reajuste de dezembro de 2003. Porém, a Prolagos aplicou o referido 
reajuste a partir do valor da tarifa já carregando este desde janeiro de 
2004. O Grupo de Trabalho sugere que este desequilíbrio favorável à 
concessionária seja corrigido nas tarifas a serem praticadas com um 
desconto, conforme apontado no Quadro abaixo pela FGV, por um 
período igual àquele que foi praticado de forma indevida pela 
Concessionária, ou seja, 7 anos. 
 
Sugerimos que tal desconto seja calculado pela média do aumento 
indevido conforme a nova estrutura tarifária, e seja concedido de forma 
linear, perfazendo uma redução de na tarifa de Cabo Frio e Região da 
ordem de -2,05% e para Arraial do Cabo da ordem de -1,34% (...)” 
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“(...) 5.7 - Da Recomposição do Equilíbrio Econômico-Finan ceiro  
 
Conforme já elencado pela FGV, dentre as alternativas de 
recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, temos: 
- reajuste tarifário (redução tarifária); 
- extensão do prazo de concessão; 
- revisão da outorga; 
- redução dos investimentos (aumento): 
- emprego de verbas indenizatórias pelo Poder concedente:e 
- reavaliação da TIR do contrato. 
‘Embora não seja o caso, visto que o contrato esta desequilibrado 
favoravelmente à concessionária, o grupo de Trabalho descarta a 
alternativa de prorrogação do contrato de concessão. conforme já 
citada manifestação do Ministério Público e concordância deste grupo 
de Trabalho. 
 
Conforme já mencionado neste relatório, a tarifa da Concessionária 
PROLAGOS, em virtude do poder aquisitivo da população da região, 
atingiu patamares já bastantes elevados, sendo uma das mais elevadas 
do Brasil. Porém, corno foi demonstrado pela FGV nos dados sócio-
econômicos dos municípios atendidos pela PROLAGOS, estes 
municípios possuem uma população de baixa renda e com capacidade 
de pagamento bastante baixa. Considerando o período de agosto de 
1996, quando foi fixada a tarifa, a tarifa da concessionária já foi 
majorada em 508,99%, enquanto que o índice de reajuste do contrato 
variou em 176,25% . Ou seja, além do reajuste de 176,25% previsto na 
fórmula paramétrica do contrato, a tarifa da concessionária variou em 
termos reais ( acima do índice de reajuste ) em tomo de 188.79%. 
 
Portanto, este Grupo de Trabalho com base nas premissas descritas 
acima encontrou um ponto de equilíbrio do contrato de concessão, 
conforme demonstrado no anexo 11 deste relatório, com urna redução 
tarifária da ordem de -7,8 %. O fluxo de caixa representativo deste 
cenário está apresentado no anexo 11 deste relatório. 
 
Não obstante, conforme já manifestado neste Relatório, o Grupo de 
Trabalho mostra-se favorável à mudança da estrutura tarifária e da 
forma de cobrança. da direta para a cobrança em cascata. Tal mudança 
implica num reajuste tarifário da ordem de 5,5%, conforme simulação 5 
apresentada pela FGV. 
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Concluindo, o Grupo de trabalho recomenda as seguintes medidas para 
reequilibrar o contrato de concessão da PROLAGOS: 
 
- redução tarifaria da ordem de -7,8% na tarifa praticada tanto para 
Cabo frio quanto para Arraia do Cabo; 
 
- redução tarifária de -2,05% para Cabo Frio e -1,34% para Arraial do 
Cabo motivado pela cobrança indevida apontada pela FGV e praticada 
pela PROLAGOS; 
 
- mudança da estrutura tarifária com alteração do sistema de cobrança 
da forma direta para forma em cascata, além da adoção de urna tarifa 
residencial social e da criação de urna classe comercial de O a 10 
mm3. implicando em mais um reposicionamento (aumento) tarifário da 
ordem de 5.5% 
 
- Compensando-se estas reduções e aumentos propostos, no final 
teríamos uma redução tarifária de -4,84% para Cabo Frio e - 4,11% 
para Arraial do Cabo. serem praticadas 30 dias após a publicação 
conforme lei e contrato. 
- Será considerado o reajuste de 2,13% previsto no 2° Termo Aditivo 
para janeiro de 2010 e que foi indevidamente praticado pela 
Concessionária em janeiro de 2009; 
 
- manutenção das revisões tarifárias previstas no 2° Termo Aditivo de 
1,79% em janeiro de 2011, 3,52% em janeiro de 2012, 1,65% em 
janeiro de 2013, 1,55% em janeiro de 2014 e 1,89% em janeiro de 
2015. 
 
- manutenção dos investimentos propostos, pela concessionária nesta 
revisão tarifária e aprovados pelo Grupo de trabalho; 
Pelo exposto, sugere-se que passe a vigorar a seguinte estrutura 
tarifária e tarifas: 
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TARIFA DE ÁGUA – PROLAGOS AGOSTO 2010 

    

VARIAÇÃO DOS ÍNDICES 

 

Demais 
Regiões 

Arraial do 
Cabo 

 

 

 

 

 

TIPO DE 
MEDIÇÃO 

CONSUMIDOR FAIXA DE CONSUMO/m3 Tarifa R$/m3 ago/10 Tarifa R$/m3 ago/10 

    Tarifa social 1,56 1,56 

H
ID

R
O

M
E

T
R

A
D

A
 

DOMICILIAR 

0  A  10 2,66 1,89 

11  A  15 2,82 2 

16  A  25 3,55 2,51 

26  A  35 4,4 3,12 

36  A  45 5,29 3,74 

46  A  55 6,48 4,59 

56  A  65   8,24 5,87 

MAIOR QUE 66  10 7,1 
  0 a 10 7,11 5,06 

COMERCIAL 11 A  20 8,24 5,87 
  21  A  30 11,17 7,95 
  MAIOR QUE 30 17,07 12,12 

INDUSTRIAL 

0  A  20 12,66 8,98 

21  A  30 14,13 10,01 

MAIOR QUE 30 17,07 12,12 

PÚBLICA 

0  A  20 3,55 2,51 

21  A  30 4,71 3,36 

MAIOR QUE 30 7,06 5,01 
 

         
Às fls. 924/926, CI CASAN nº 044/2010, de 14 de julho de 2010, dirigida à 
Secretaria Executiva, por meio da qual o gerente do referido órgão, Sr. Oldemar 
Corrêa Guimarães, informa ter recebido o Relatório Final do Grupo de Trabalho, 
acima descrito, na parte da tarde do dia 09 de julho de 2010, para análise e 
assinatura do documento, sendo certo que, após detida leitura, verificou algumas 
supostas inconsistências no Relatório Final do Grupo de Trabalho da AGENERSA, 
tecendo, em suma, os seguintes pontos divergentes:  

 
“- Na folha 15 é citada a Meta Contratual, para o 25º ano de concessão, 
de 100% de atendimento pela Concessionária e o edital CN 04/96, no 
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item 16.6 da Parte II estabelece para o mesmo ano de concessão (25º) 
o percentual de atendimento de 90%. 
 
- Na folha 16 é dito que no 2º Termo Aditivo os investimentos no 
período de 2007 a 2022 totalizam R$ 90.725 mil reais a preço de 
dezembro de 2003, entretanto, tanto o 2º Termo Aditivo quanto a 
Deliberação AGENERSA Nº. 114/2007 citam que o período é de 2007 a 
2023 e o valor acima se refere a agosto de 2007. 
 
- Na folha 17 é citado o período como sendo de 2010 a 2022 para a 
Fase III e o 2º Termo Aditivo especifica 2010 a 2023. 
 
- Nas folhas 21 e 22 – deveria ser acrescida à citação feita sobre as 
desapropriações o texto do parágrafo 10º da Cláusula primeira do 2º 
Termo Aditivo. 
 
-Na folha 40 e 41 é citado que a Concessionária não atendeu às Metas 
Contratuais estabelecidas para o ano de 2008 por que foram 
considerados os percentuais de 85% para água e 50% para esgoto, 
embora a CASAN tenha alertado à FGV que os percentuais 
estabelecidos para 2008 são 83% para água e 40% para esgoto, 
portanto, a Prolagos atendeu às Metas Contratuais estabelecidas para 
2008. 
 
- Na folha 44 é usado o Termo Insustentável, sendo que na minha 
opinião, seria prudente citar que o Grupo de Trabalho está buscando a 
alteração da tarifa mais justa para ser aplicada. 
 
- Na folha 48 é citado que a FGV comete equívoco ao afirmar que o 2º 
Termo Aditivo previu dois aumentos de tarifa. Entretanto, os Parágrafos 
1º e 2º da Cláusula 5ª do 2º Termo Aditivo estabelecem os aumentos de 
19,89% e 8,88% em substituição aos citados para jan/2008 até 
jan/2015. 
 
- Nas folhas 52, 53, 57 e 62 é citado que o “Grupo de Trabalho 
concorda integralmente com as palavras proferidas pelo Ministério 
Público” no tocante a prorrogação de prazo de concessão. 
 
-Sobre essa matéria cabe informar que o Edital CN 04/96, no item 16.1   
admite prorrogação do Contrato de Concessão e o CODIR aprovou 
recentemente a prorrogação do Contrato de concessão da 
Concessionária Águas de Juturnaíba. 
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-A Procuradoria Geral da Agenersa também emitiu parecer favorável à 
prorrogação de Contrato de Concessão, conforme citação constante às 
fls 769 e 770 do Processo E-12/020.170/2008. 
 
-A minha opinião também é favorável à prorrogação do Contrato de 
Concessão, desde que seja tecnicamente justificada. 
 
- Outrossim, pelo que recordo da Audiência Pública, o pronunciamento 
do Dr. Leandro Navega não apresentou de forma peremptória uma 
posição contrária à prorrogação do contrato de concessão. 
 
- Na folha 58, o item 5.2 cita que a Prolagos deveria investir no período 
de 2010 a 2023 R$ 42.603 mil reais a preço de dez/2003, entretanto, o 
2º. Termo Aditivo define que o investimento no período de 2010 a 2023 
deverá ser de 14xR$ 2.571.000,00, totalizando R$ 36.000.000,00, 
referente a agosto/2007. 
 
-Na folha 63 deve ser citado em lugar de Cabo Frio, demais Municípios. 
 
- Na folha 64 há uma citação para aplicação de diversos reajustes, 
entretanto, o 2º Termo Aditivo substituiu esses reajustes por aplicação 
de duas revisões tarifárias (19,89% e 8,88%) condicionadas à 
conclusão das obras previstas para a Fase II.” 
 

Às fls. 930, Ofício AGENERSA/JCSA nº 30/10, de 23 de julho de 2010 que, em 
observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório, assinala o prazo 
de 20 dias para a Concessionária se manifestar sobre o Relatório Técnico Final 
do Grupo de Trabalho de julho /2010 (fls. 856/923) e sobre a CI 
AGENERSA/CASAN nº 044/2010, de 14/07/2010 (fls.924/926). 
 

 Às fls. 934, o Coordenador do Grupo de Trabalho e Gerente da CAPET, por meio 
da CI AGENERSA-RJ/CAPET Nº 028/2010, de 06 de agosto de 2010, encaminha 
para o CODIR, com cópia para a CASAN, o complemento do Relatório Final 
Grupo de Trabalho da 2ª Revisão Qüinqüenal da Prola gos , com as 
considerações do Grupo de Trabalho a respeito das observações feitas pelo 
Gerente da CASAN ao Relatório final (fls. 935/938), requerendo a juntada do 
mesmo ao processo da 2ª Revisão Qüinqüenal. Ainda nessa CI, a CAPET solicita 
que o Relatório Técnico Final do Grupo de Trabalho seja disponibilizado no sítio 
da AGENERSA para consulta pública por período mínimo de 30 dias para que os 
interessados possam tomar conhecimento.  
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O Grupo de Trabalho, no Complemento ao Relatório Técnico Final do Grupo de 
Trabalho (fls. 935/938), manifesta que o Gerente da CASAN, através da CI 
AGENERSA/CASAN nº 044/2010, “descreve algumas observações acerca do 
Relatório Final do Grupo de Trabalho apresentado pelo Gerente da CAPET, 
Alexandre M. Guedes Pereira e pelo representante da Procuradoria, Marcus 
Simonini.”  
 
 O Grupo de Trabalho passa então a comentar cada uma das observações 
apontadas pelo Gerente da CASAN (acerca do Relatório Final), da forma que está 
disposta a seguir: 

 
“O Gerente da CASAN, através da CI AGENERSA/CASAN Nº 
044/2010, descreve algumas observações acerca do Relatório Final do 
grupo de trabalho apresentado pelo Gerente de CAPET, Alexandre M. 
Guedes Pereira e pelo representante da Procuradoria, Marcus Simonini. 
 
O Grupo de Trabalho fará os comentários pontuais a cada observação 
apontada pelo Gerente da CASAN, seguindo a ordem apresentada. 

 
1- Folha 15 do RTF-GT-  O Gerente da CASAN aponta que o 

percentual de atendimento para o 25º ano de concessão é 
de 90% e não 100%, conforme descrito no Quadro da folha 
15 do RTF-GT. Acatamos a correção apontada pelo Gerente 
da CASAN. Estas observações não afetam o fluxo de caixa e 
as conclusões do RTF - GT. 

 
2- Folha 16 do RTF-GT- Não procede o comentário do gerente 

da CASAN. Conforme observamos na Cláusula Terceira do 
2º Termo Aditivo - Novo Cronograma de Investimentos, “ O 
estado, o Poder Concedente e a Concessionária acordam 
que o novo montante de investimentos a ser alocado no 
desenvolvimento de projetos da concessão será de 
R$90.275.000,00....” . Conforme anexo I do referido termo 
aditivo, os valores base são de dezembro de 2003. Estas 
observações não afetam o fluxo de caixa e as conclusões do 
RTF-GT.   

 
3- Folha 17 do  RTF-GT : O ano fim da concessão é 2023, mais 

especificamente, 12 de maio de 2023, completando o prazo 
de 25 (vinte e cinco) anos, contados a partir da Ordem de 
Início, conforme Cláusula Oitava do Contrato de Concessão. 
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Esta correta a observação apresentada. Estas observações 
não afetam o fluxo de caixa e as conclusões do RTF-GT. 

 
 
4- Folhas 21 e 22 do RTF-GT : Alega que deveria ser acrescida 

à citação feita o texto do parágrafo 10º da Cláusula primeira 
do 2º Termo Aditivo. A citação feita nas folhas 21 e 22 do 
RTF-GT são do Edital e não do 2º Termo Aditivo. O 
parágrafo 10º da Cláusula Primeira diz que para o plano de 
investimentos em implementação de obras de água e 
esgoto, prioritariamente em redes separativas , serão 
utilizadas áreas públicas a serem cedidas pelos municípios, 
sem qualquer ônus para a concessionária. O parágrafo 10º 
do 2º T.A. fala em obras de água e esgoto em redes 
separativas, não se opondo à citação feita do Edital. Estas 
observações não afetam o fluxo de caixa e as conclusões do 
RTF-GT. 

 
5- Folha 40 e 41 do RTF-GT : O RTF-GT apenas citou o 

Relatório da FGV, que é bastante claro em suas colocações. 
A parte do Relatório da FGV citada diz inclusive que:“Porém, 
o Segundo Termo Aditivo minimizou esta situação não 
conforme ao recuperar e antecipar as metas contratuais já 
que após a conclusão das obras da Fase II, prevista para 
2010 ( ano 13), as metas alcançadas serão as que 
previamente foram estabelecidas para  o ano 15 no Edital 
para contratação dos serviços”. Estas observações não 
afetam o fluxo de caixa e as conclusões do RTF-GT.     

 
6- Folha 44 do RTF-GT : O Gerente da CASAN cita que foi 

citado o termo “ insustentável  “ no RTF-GT, sendo que na 
opinião dele, seria prudente citar que o Grupo de Trabalho 
está buscando a alteração da tarifa mais justa a ser aplicada. 
Com certeza, o Grupo de Trabalho em seu parecer técnico, 
buscou a tarifa de equilíbrio econômico-financeiro do 
contrato de concessão fundamentada em bases técnicas e 
legais. Quando da citação do referido termo, o Grupo de 
Trabalho estava comentando um contexto de análise de 
modicidade tarifária baseada em comparativos de dados da 
concessão apresentados pela FGV em seu relatório. O 
Grupo de Trabalho nem havia ainda feito os cálculos da 
tarifa de equilíbrio econômico-financeiro referente às 
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conclusões apresentadas em seu Relatório Final. Como 
podemos observar na conclusão do referido Relatório, o 
equilíbrio econômico-financeiro da concessão resulta numa 
redução tarifária da ordem de 7,8%. Estas observações não 
afetam o fluxo de caixa e as conclusões do RTF-GT. 

 
7- Folha 48 do RTF-GT : Esta correta a afirmativa do Relatório 

Técnico final do Grupo de trabalho. O 2º T.A. previu 
reajustes anuais  conforme descrito nos parágrafos 1º e 2º 
da Cláusula 5ª do TA a saber: 

 
_ §1º - 7,64% em janeiro de 2008; 
         - 7,14 % em janeiro de 2009; 
         - 2,13 em janeiro de 2010; 
         - 1,79 em janeiro de 2011; 
_ §2º - 3,52 em janeiro de 2012; 
       - 1,65% em janeiro de 2013; 
       - 1,55% em janeiro de 2014; 
      - 1,89% em janeiro de 2015. 
 
Portanto, não procedem as observações do gerente da 

CASAN. Estas observações não afetam o fluxo de caixa e as 
conclusões do RTF-GT. 

 
Folhas 52, 53, 57 e 62 do RTF-GT : No RTF-GT, página 

52, foi feita uma citação integral da transcrição da fala do 
Ministério Público. O Ministério Público ao se manifestar, 
entendeu ser prudente a realização de licitação para execução 
de mais 23 anos de contrato, período idêntico à todo o período 
inicial do contrato, por força de realização de mais 
investimentos no sistema, não previstos inicialmente no 
instrumento normativo. O objeto do contrato de concessão vem 
sendo constantemente alterado, sendo que as obras previstas 
inicialmente são substituídas por outras e acrescidas por outras 
tantas. Pergunta-se : as obras previstas na proposta atual 
atendem todas as necessidades de investimento em captação 
de água e tratamento de esgoto dos municípios da região? A 
resposta é não. Quantos anos mais seriam necessários para 
atender tais necessidades e tornar viável economicamente a 
concessão? 30 anos, 50 anos, 80 anos? O contrato de 
concessão finda em 13 anos e a concessionária já fala em 
prorrogação do contrato por mais 23 anos? As obras previstas 
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nesta Revisão Qüinqüenal não contemplam todas as obras 
necessárias de água e esgoto para os municípios atendidos 
pela PROLAGOS. Não está prevista, por exemplo a captação 
em separador absoluto para todos os municípios, como aponta 
alguns estudos para região, inclusive citados no “site” do INEA. 
Portanto, existem ainda outras obras, não contempladas no 
Plano de Investimento da Concessionária, que serão 
necessárias para a região. Ademais, o atual  contrato foi 
firmado para atender um objeto determinado e não para ser 
prorrogado indefinidamente em função da demanda total da 
região. È, portanto, uma relação contratual que deve primar 
pelo interesse público. Não obstante o discutido acima, 
conforme apresentado nas conclusões do RTF-GT, não há 
necessidade de prorrogação do contrato para execução do 
atual Plano de Investimentos apresentados pela PROLAGOS e 
que o Grupo de Trabalho acatou em seus cálculos, pois o 
contrato de concessão não apresenta desequilíbrio, conforme 
demonstrado no citado Relatório, culminando com uma 
redução tarifa da ordem de 7,8%. Estas observações não 
afetam o fluxo de caixa e as conclusões do RTF-GT. 

 
8- Folha 58 do RTF-GT :  O montante de R$42.603 mil reais a 

preços de dez/2003 foi devidamente fundamentado à folha 
17 do referido relatório, não procedendo a observação 
apresentada. Estas observações não afetam o fluxo de caixa 
e as conclusões do RTF-GT. 
 

9- Folha 63 do RTF-GT : Quando mencionamos Cabo Frio, 
queríamos dizer  Cabo Frio, Armação de Búzios , São Pedro 
D’Aldeia e Iguaba Grande, que são municípios onde a 
concessionária aplica a mesma tarifa. Está correta a 
correção proposta. Estas observações não afetam o fluxo de 
caixa e as conclusões do RTF-GT. 
 

10- Folha 64 do RTF-GT : Está incorreta a afirmação do gerente 
da Casan. Conforme já descrito no item 7 acima, o 2º Termo 
Aditivo preservou os reajustes anuais conforme previa a 
Deliberação Agenersa nº 114/2007. O Grupo de Trabalho 
contemplou no Fluxo de Caixa todos os reajustes previstos 
no 2º Termo Aditivo. 
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11- Por último, cabe destacar que o Grupo de Trabalho é 
composto por três técnicos especialistas em cada área 
relevante para análise da revisão qüinqüenal, quais sejam: 
econômico-financeira, engenharia e jurídica; áreas de 
conhecimento, portanto, complementares. As áreas 
econômico-financeira e jurídica não procurou aporte em 
outros profissionais para saber se as obras contempladas 
são as melhores soluções para a concessão. Ativeram-se 
somente às fundamentações técnicas para apresentar suas 
soluções na área econômico- financeira e jurídica.  Assim 
como entendemos que a área de engenharia deva se ater a 
questões de sua especialização técnica. A 
complementaridade e o debate técnico são importante, mas 
a unanimidade  não.  

 
12- Por fim, destaco que o Relatório Técnico Final foi colocado 

para apreciação do gerente da CASAN, e não encaminhado 
formalmente, com o intuito que o mesmo apresentasse suas 
observações  e discutisse com o restante do Grupo de 
Trabalho, antes de apensá-lo ao Processo de Revisão 
Qüinqüenal, conforme ocorreu no processo de revisão 
qüinqüenal da Concessionária Águas de Juturnaíba. A opção 
de apresentar isoladamente suas observações foi do gerente 
da CASAN.” 

 
Às fls. 949/984, Carta – PR/377/2010/PROLAGOS, consignando a manifestação 
da Concessionária sobre o Relatório Técnico Final – Grupo de Trabalho – 
julho/2010, nos seguintes termos: 
 

“1. Inicialmente registramos que causou-nos estranheza o 
desconhecimento pelo Grupo de Trabalho dessa Agência quanto à 
normativa contratual atualmente vigente para a concessão estabelecida 
com a Prolagos S.A. 
 
2. Isto porque, é fato, o Estado do Rio de Janeiro, juntamente com os 
municípios de Armação de Búzios, Cabo Frio, Iguaba Grande, São 
Pedro da Aldeia e Arraial do Cabo, nestes 12 anos de concessão, 
promoveram várias alterações quanto às obrigações originais (Edital e 
Proposta), assumidas em 1998 pela Prolagos, com base no referido 
Contrato. 
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3. Estas alterações ocorridas frente às condições inicialmente 
avençadas são absolutamente normais. Tal se dá em atendimento ao 
dinamismo de uma relação contratual de quase três décadas.  
 
4. Os ajustes, mais que naturais, são necessários para adequar as 
mudanças de conjuntura e contexto, visando manter atuais os serviços 
prestados, em atendimento ao interesse público. Nunca é demais frisar 
que saneamento se constitui em política pública a ser efetivada 
diretamente ou por concessionário, e quando por este último, sob o 
comando e determinações dos que foram eleitos pelo voto para tal: os 
Poderes Concedentes.  
 
Neste sentido temos Hely Lopes Meireles: 

 

“Com efeito, o contrato administrativo, por parte da Administração, 
destina-se ao atendimento das necessidades públicas, mas, por parte do 
particular contratado, objetiva um lucro, através da remuneração 
consubstanciada nas cláusulas econômicas e financeiras. Esse lucro há 
que ser assegurado nos termos iniciais do ajuste porque, se, de um lado, 
a Administração tem o poder de modificar as condições de execução do 
contrato e de exigir a prestação da outra parte, ainda que ela mesma não 
tenha cumprido a sua, de outro lado, o particular contratado tem o direito 
de ver mantida a correlação encargo-remuneração estabelecida 
originariamente, uma vez que o seu objetivo ao participar da relação 
negocial foi, e continuará sendo, o ganho pecuniário. Objetivo 
perfeitamente lícito e respeitável, diga-se de passagem, que a 
Administração não pode, validamente, restringir, exigindo que, a partir de 
um dado momento, a execução de contrato prossiga em condições 
menos lucrativas e até mesmo prejudiciais ao contratado, sem qualquer 
culpa deste”. (In Estudos e Pareceres de Direito Público, vol. VI, p. 
3).(nós grifamos) 

 
 
5. Assim, na seqüência do Contrato firmado, vieram o 1º e 2º Termos 
Aditivos ao Contrato. Deste modo, as antigas regras devem se 
submeter aos limites dados pelas alterações promovidas pela nova 
avença.  
 
6. O 1º Termo Aditivo (março de 2002/Doc. I)  determinou alterações 
contratuais relevantes, sendo alguns exemplos:  

 

(i)      Alteração da filosofia de captação dos esgotos e, 
conseqüentemente, de todas as obras previstas no Edital e 
Proposta relacionadas a esgotamento sanitário  (Consolidação 
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da Deliberação ASEP 203/02) – implantações para atender à 
captação em tempo seco. 

(ii)      Retirada do escopo do contrato da operação de esgoto de 
Arraial do Cabo  (Consolidação da Deliberação ASEP 193/02). 

(iii) Retirada do contrato do direito conferido à concess ionária de 
fazer cobranças estimadas quanto às economias não 
hidrometradas (consolidação da Deliberação ASEP 193/02). 

(iv) Retirada do contrato da garantia à concessionária d e 
cobrança do consumo mínimo de 65% do maior consumo 
mensal dos últimos 12 meses (Consolidação da Deliberação 
ASEP 193/02). 

 

7. Já no 2º Termo Aditivo ao Contrato de Concessão  (março de 2008 
– Doc. 2) estão registradas as alterações listadas abaixo, face às 
mudanças de contexto ocorridas e deliberadas, conforme processos 
regulatórios específicos:  

 

(i) Método de avaliar o equilíbrio do Contrato : Consolidou o fluxo 
de Caixa descontado como método de avaliar o equilíbrio 
econômico e financeiro do Contrato, bem como a TIR de 13,02%, 
mantendo o fluxo de caixa/ Anexo I ao Aditivo, com data base de 
2003 (Cláusula Primeira) 
 

(ii) Planos de obras:  o 2º Termo Aditivo estabeleceu as novas obras 
a serem executadas e substituiu, expressamente, todos e 
quaisquer planos de obras existentes para a concessão no 
Edital/Proposta (Cláusula Segunda) 

 
“Da Execução das obras de Água e Esgoto: As Obras destinadas 
à disponibilização e ao fornecimento de água e à captação e 
tratamento de esgoto serão antecipadas em duas fases, 
denominadas de FASE II E FASE III, SUBSTITUINDO TODOS E 
QUAISQUER PLANOS DE INVESTIMENTOS ANTERIORMENTE 
RELACIONADOS À CONCESSÃO .” 
 

(iii) Investimentos : Consolidação dos investimentos totais para a 
concessão em R$ 90 milhões (Cláusula Terceira) - valores à data 
base parte em ago/2006 e parte em julho/2007, que correspondem 
a R$ 78 milhões à data base dez/03, conforme fluxo de caixa 
anexo ao 2º Termo Aditivo. 
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“O ESTADO, o PODER CONCEDENTE e a concessionária acordam 
que o novo montante de investimentos a ser alocado no 
desenvolvimento dos projetos da concessão será de R$90.725.000,00 
(noventa milhões, setecentos e vinte e cinco mil reais) a serem 
aplicados na forma do seguinte cronograma:”   
 

(iv) Uso de redes de drenagens e forma de cobrança : Consolidou a 
Deliberação 546/2004 quanto ao uso das redes de drenagens 
municipais e forma de cobrança aos consumidores (Considerando 
V);  
 

(v) Antecipação de obras:  Determinou antecipação de obras, 
estabeleceu obras especificas para Fase II e valores pré-
determinados anualmente para fase III (Cláusula Segunda) 

 
(vi) Reajustes da Deliberação 546/04 : Consolidou a Deliberação 

546/2004, alterando o valor da tarifa de esgoto com redução de 1 
para 0,82 da tarifa de água, bem como estabeleceu a coleta de 
esgoto em redes de drenagens pluviais e, ainda,  reagrupou os 
reajustes da Deliberação 546/04 em 2 parcelas restantes (19,89% 
e 8,88%).(Cláusula Quinta).   

 
(vii) Metas de atendimento: Estabeleceu que com a conclusão das 

obras da Fase II (julho/2010), as metas de 90% relacionadas a 
fornecimento de água e 70% referidas a atendimento em esgoto 
estariam atendidas (Cláusula Segunda, Parágrafo Segundo).   

 
“Fica estabelecido que, com a conclusão da FASE II acima 
indicada, serão automaticamente havidas como inteiramente 
atendidas as metas de 90%, relativa a fornecimento de água, e de 
70%, relativa a implantação de redes de esgoto, previstas para 
serem implementadas  nas áreas urbanas assim definidas na 
assinatura do CONTRATO DE CONCESSÃO.” 

 
(viii) Acréscimo de investimentos: Estabeleceu reequilíbrio por 

solicitação pelo Poder Concedente de novas obras para 
atendimento de aumento de demanda. (Cláusula Segunda, 
Parágrafo Nono).  

 
“Caso o PODER CONCEDENTE, em atendimento ao princip io 
da universalização dos serviços, registrado na lei 11.445/2007, 
solicite da CONCESSIONÁRIA a realização de outros e  novos 
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investimentos além dos previstos nesta Cláusula, ou  que 
excedam os limites definidos para a FASE III na for ma da 
Cláusula Terceira adiante ou, ainda, caso tenham qu e ser 
efetivados investimentos relevantes para o cumprime nto de 
metas contratuais, motivados por crescimento popula cional 
acima do previsto na proposta vencedora da licitaçã o 
elaborada pela CONCESSIONÁRIA, as PARTES desde já 
concordam em buscar e encontrar, à época, formas qu e 
propiciem a compensação econômico-financeira da 
CONCESSIONÁRIA  proporcional ao investimento realizado, 
devendo tal solução ser encontrada no mesmo prazo de que trata 
o artigo 8º da Lei Estadual 2869/97.” (grifo nosso). 

 
(ix)   Aquisição de áreas para implantação de sistemas: Retirou do valor 

dos investimentos despesas com desapropriação de áreas 
(Parágrafo 10ª, da Cláusula Segunda). 

 
“O Plano de investimentos de que trata o Parágrafo Sexto desta 
Cláusula deve considerar que para a implantação das unidades do 
sistema previstas neste Termo Aditivo serão utilizadas áreas 
públicas a serem cedidas pelos municípios, aqui conjuntamente 
denominados PODER CONCEDENTE, em que tais unidades 
serão construídas, sem qualquer ônus para a 
CONCESSIONÁRIA.”   

 

8. Apesar das situações e registros acima, todos devidamente 
aprovados, deliberados, e registrados em Termos Aditivos, às fls. 867 
dos presentes autos, o Grupo de Trabalho se posiciona da seguinte 
maneira:  

 
“A seguir, no item 3.1 do Edital são descritos e quantificados os 
principais obras/serviços que parte do objeto do presente Edital, 
com a ressalva de que são meramente indicativos, cabendo ao 
licitante o levantamento de todos os serviços necessários ao 
atendimento ao EDITAL e que, atendidas às metas indicadas no 
item 16.4, poderá apresentar em sua Proposta, alternativas 
tecnológicas ou construtivas, desde que justificadas.”  
“Abaixo reproduzimos a tabela do item 3.1 discriminando as 
principais obras a serem executadas.”  
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9. Neste ponto, o Grupo de Trabalho apresentou uma tabela de obras 
totalmente obsoleta e superada pelas alterações contratuais 
promovidas desde o ano de 2001 (algumas das alterações foram 
mencionadas acima).   
 
10. Na seqüência, o trabalho do Grupo se mostra repleto de 
contradições, equívocos e erros materiais, os quais foram, em parte, 
amenizados por observações pontuais constantes da CI 
AGENERSA/CASAN nº 044/2010, de fls. 924/926 e seguintes, expedida 
por órgão dessa própria Agência.     
 
11. É inconteste que os encargos previstos no momento do Edital, 
Proposta e fechamento do Contrato original foram alterados.  
 
12. Prova disto foi a necessidade de compensação à concessionária, 
face aos acréscimos de encargos ou supressão de rec eita , com o 
aumento tarifário de 20,27% e quando do 2º Termo Aditivo, com a 
revisão de tarifas de 24,31%. Ou seja, tanto os encargos foram 
ampliados e não mais representaram o mesmo peso do momento 
do Edital/Proposta que impôs a revisão do Contrato em 2002 e 
2007, em prol da concessionária, situação validada pelos Poderes 
Concedentes estadual e municipais.     

 

13. Outra questão de se mencionar é o fato do Contrato inicial prever 
uma tarifa de esgoto idêntica a de água (1X1) - Cláusula Décima 
Segunda do Contrato de Concessão - Tabela I ( Doc.3) , alterada em 
2002 em face das modificações quanto ao tipo de sistema a implantar. 
Esta situação determinou em 2004 a alteração do valor da tarifa de 
esgoto, reduzindo-a de 1,00 para  0,6378 comparativamente a o 
valor da tarifa de água. (Doc. 4)  
 
14. Já para todos os desequilíbrios em prejuízo da concessionária, 
registrados no 1º Termo Aditivo (citamos acima apenas alguns) a 
Concessionária teve reequilibrado o contrato em 20,27% de aumento 
tarifário divididos em 3 anos (2002, 2003, 2004). Deliberação ASEP 
193/2002 (Doc. 05).  
 
15. Com o fim de observarmos quão destorcidas as conclusões 
registradas no Relatório do Grupo de Trabalho, pontuamos como o 
grupo percebe as situações acima (fls. 6):  
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“O contrato de concessão entre a PROLAGOS e o Governo do 
Estado do RJ, no período referente ao primeiro qüinqüênio sofreu 
uma série de alterações que culminaram em vários reequilíbrios 
econômico-financeiros, sendo que o principal deles foi a extinção 
da captação e coleta de esgoto em separado e a implementação 
da cobrança de uma tarifa única de água/esgoto, aumentando a 
tarifa da concessionária em 82,91 % em termos reais , que 
foram repassados em 6 vezes à tarifa cobrada do usu ário, 
mais 24,31% (Deliberação 114 / 2007 de 26 de junho de 2007) e 
mais 20,27% referente ao Termo Aditivo Nº 1 , perfa zendo um 
aumento real (acima do índice do contrato)  de 173, 46 % 
desde o início da concessão.  Além disso, uma série de 
alterações nas intervenções físicas vieram sendo implementadas 
em relação àquelas originalmente prevista no contrato”.(nós 
grifamos). 
 

16. Depreende-se do texto transcrito acima, ao citar as revisões 
tarifárias aprovadas pela Agência Reguladora, o Grupo de Trabalho as 
faz sob o entendimento de se tratar de um ganho à concessionária 
(tratando-as como um aumento real), o que não representa a realidade. 
As revisões são legais, previstas contratualmente e se prestam para 
ajustes contratuais com o fim de se manter o equilíbrio da concessão 
(leia-se, inclusive, manutenção da TIR), frente às perdas apuradas com 
as alterações promovidas, neste caso, pelo Poder Concedente.  
 
17. Já com relação às metas mínimas de atendimento, o Grupo de 
Trabalho apresenta o quadro retirado do Edital, mas ignora as 
alterações promovidas, em 2007, pela Deliberação 114/2007, 
consolidada no 2º Termo Aditivo ao Contrato de Concessão, em sua 
Cláusula Segunda, Parágrafo Segundo, que determina: 
 

“Fica estabelecido que, com a conclusão da FASE II acima 
indicada, serão automaticamente havidas como inteiramente 
atendidas as metas de 90%, relativa a fornecimento de água, e de 
70%, relativa à implantação de redes de esgoto, previstas para 
serem implementadas  nas áreas urbanas assim definidas na 
assinatura do CONTRATO DE CONCESSÃO.  
 

18. Deste modo, outro não pode ser o entendimento quanto às metas 
globais da concessão senão o de que as metas do Edital estão 
mantidas até julho de 2010 (final da fase II- 2º Termo Aditivo), o que 
equivale dizer que no  presente momento a meta global final de 
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atendimento (em 2023), obrigação contratual da concessionária é de 
90% em atendimento em água e 70% em atendimento em esgoto.   
 
19. Para o ano de 2008 (marco para a 2ª Revisão Qüinqüenal), a meta 
permanece sendo aquela prevista no Edital, qual sej a, 83% em 
atendimento - entre ano 8 (2005) e ano 13 (2011) ,  em água e 40% - 
entre ano 8 (2005) e ano 13 (2011), em atendimento em esgoto, metas 
efetivamente cumpridas pela Concessionária, conforme será 
demonstrado abaixo.  
 
20. Esta afirmativa também pode ser constatada na pag. 1.15, meta 1.4, 
fls. 243 do Edital de Licitação, onde o atendimento de 85% da 
população só está previsto de ocorrer no 156º mês de contrato, ou seja, 
no 13º ano da concessão. (Doc. 06)  
 
21. O equívoco do Grupo de Trabalho foi observado pela CASAN na CI 
retro mencionada, ao registrar: 
 

“- Na folha 40 e 41 é citado que a Concessionária não atendeu às 
Metas Contratuais estabelecidas para o ano de 2008 por que 
foram considerados os percentuais de 85% para água e 50% para 
esgoto, embora a CASAN tenha alertado à FGV que os 
percentuais estabelecidos para 2008 são 83% para água e 40% 
para esgoto, portanto, a Prolagos atendeu às Metas Contratuais 
estabelecidas para 2008.” 

 

22. A situação de cumprimento contratual quanto as metas de 
atendimento foram atestadas por essa Agência Reguladora em 2008 
(Nota Técnica CASAN/17/2008) e em 2009 ( Nota Técnica CASAN/ 
014/2009), (Doc. 7). Portanto, não há que se falar em descumprimento 
das metas de atendimento, já que efetivamente, dentro das alterações 
contratuais efetivadas (e desconsideradas pelo Grupo), a 
concessionária as cumpre.   
 
23. O Grupo de Trabalho entende que “outro importante encargo 
assumido pela contratada diz respeito às responsabilidades e ônus 
referentes às expropriações e imposições administrativas.”  
 
24. Entretanto, permanece ignorando o 2º Termo Aditivo ao Contrato, 
em sua Cláusula Segunda, Parágrafo 10º, por meio da qual se retirou 
do valor dos investimentos a serem efetivados  pela concessionária as 
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despesas com desapropriação de áreas para implantação dos 
sistemas, visando que as referidas implantações ocorram em áreas a 
serem identificadas e destinadas pelo Poder Concedente, sem custos a 
Prolagos. 
 
25. Conforme referido pelo Grupo de Trabalho, a concessionária conta 
com a obrigação contratual e legal de dar destino adequado ao lodo 
produzido. Informamos que a empresa assim procede, desde a entrada 
em funcionamento das 4 (quatro) Estações de Tratamento de Esgoto 
construídas.  
 
26. O que o Grupo de Trabalho não percebeu é que no Contrato 
estabelecido não havia previsão de tratamento do lôdo das Estações de 
Tratamento de Água, antes de depositá-lo em aterro sanitário, 
excepcionalidade posteriormente imposta, que demandou a busca de 
tecnologia (face a inovação proposta) e obras, com custos agregados a 
concessão, passíveis de reequilíbrio. No Brasil, poucas são as 
concessões que tratam o lôdo das suas ETAS, sendo a concessão da 
região dos lagos, especialmente sob este aspecto, um caso de avanço 
na proteção ao meio ambiental e referência nacional, situação 
observada pelo Ministério Publico da Tutela Coletiva.      
 
27. Quanto as novas obras, previstas no Protocolo de Intenções que 
instruiu o pleito de Revisão Qüinqüenal, o grupo de trabalho não 
observou o fato de tratar-se de imposição do  Poder Concedente para 
obtenção de um atendimento mais abrangente, uma ampliação do 
escopo da concessão de 90% para 98% em atendimento em água e de 
70% para 90% em atendimento em esgoto. O Poder Concedente 
propõe reequilibrar o Contrato através da ampliação da vigência da 
concessão. Esta ampliação de escopo impõe mais investimentos, pelo 
que deverá o contrato ser reequilibrado.   
 
28. Vejamos os termos do Protocolo de Intenções, de fevereiro de 
2009, assinado pela representação do Estado do Rio de Janeiro e de 
todos os municípios da área da concessão. Por instruir o Processo 
Regulatório de 2ª Revisão Qüinqüenal da Prolagos, o referido 
documento jamais poderia ter sido ignorado pelo Grupo de Trabalho: 

 

 “II - Atualmente a meta final em 2023, para atendimento pela 
CONCESSIONÁRIA em abastecimento de água é de 90% e em 
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coleta e tratamento de esgoto é de 70% da população, ambos da 
área urbana concedida. “ 
“IV- Os MUNICÍPIOS têm interesse em buscar a 
universalização dos serviços de esgotamento sanitár io e 
fornecimento de água tratada na área da concessão, em 
atendimento ao Marco Regulatório do Saneamento Lei nº 
11.445/2007, com foco no desenvolvimento sustentáve l da 
região e atendendo a demandas da sociedade, e ainda ,  
atentos a defesa do principio da modicidade tarifár ia; “  
 
“1 - OBJETO  
 
– O presente protocolo tem por objeto a ampliação d o escopo 
do contrato para:  
– contratação de obras de abastecimento de água e c oleta e 
tratamento de esgoto que visam ampliação para 98% d e 
atendimento em água e 90% de coleta e tratamento de  esgoto, 
ambos para a população residente na área urbana dos  
municípios da concessão, conforme cronograma físico  e 
financeiro anexo, (FASE IV),”  
 
“3- PLANO DE  INVESTIMENTOS”  
3.1-O PODER CONCEDENTE solicita e a CONCESSIONÁRIA 
concorda em realizar:  
3.1.1 Investimentos no montante de R$141.000.000,00  (cento e 
quarenta e um milhões de reais), a iniciar 12 meses  após 
Deliberação pela Agência Reguladora quanto a aprova ção do 
presente protocolo. Esses investimentos serão cumpr idos em 
obras de água e esgoto previstas no Anexo I, e regi stradas 
como sendo de execução pela CONCESSIONÁRIA, 
denominada FASE IV, sob o entendimento que cumprida s as 
obras referidas a CONCESSIONÁRIA atinge as metas de  98% 
e 90% de atendimento em água e esgoto – respectivam ente, 
nas áreas urbanas dos municípios.”  

       

29. O reequilíbrio em face dessas novas obras está autorizado pela Lei 
8.987/95 (artigo 9º, Parágrafo 4º) em Contrato de Concessão, Clausula 
Décima Quarta, Parágrafo Primeiro, abaixo transcrita: 

 

“CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA REVISÃO DA TARIFA DE 
CONCESSÃO 
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“Parágrafo Primeiro 
Em contrapartida aos riscos da concessão a Concessionária terá 
direito a revisão do valor da tarifa básica da concessão nos 
seguintes casos: 
 
a) sempre que houver modificação unilateral do CONT RATO 

imposta pelo PODER CONCEDENTE que importe em 
variação de custos ou de receitas, para mais ou par a 
menos, conforme o caso, de acordo com o Capítulo IV , da 
Lei Federal nº 8987, de 13 de fevereiro de 1995; 

 

30. O Grupo de Trabalho concorda com o desequilíbrio determinado 
pela inserção das novas obras previstas no Protocolo de Intenções, 
quando as fls. 908/909 menciona que: "A FGV manifesta-se que a 
principal origem do desequilíbrio apresentado pela concessionária 
provém de investimentos já previstos em contrato, com o acréscimo de 
R$ 141 milhões em obras apresentados pela Concessionária, no que o 
Grupo de Trabalho, conforme já manifestado neste relatório também 
concorda." 
 
31. Entretanto, ao examinarmos o fluxo de caixa da 2ª Revisão 
Qüinqüenal, construído pelo Grupo de Trabalho, pudemos constatar 
que o valor desses novos investimentos previstos no  Protocolo de 
Intenções (R$141 milhões) não foi considerado.  

 

32. Também causou-nos espécie o posicionamento do Grupo de 
Trabalho ao manifestar-se contrário a prorrogação do Contrato de 
Concessão. Á evidencia tal postura é isolada, já que a questão está 
prevista no próprio Contrato CN/04/96,  embasada no artigo 3º da Lei 
Estadual 2.831/97.  
 
33. Eventual dúvida que pudesse pairar sobre o assunto foi dirimida 
pelo Parecer nº 11/2009 – MJVS, da Procuradoria Geral do Estado, da 
lavra do i. Procurador  Dr. Marcus Juruena Vilela Souto, tendo sido, 
inclusive acolhido pelo procurador dessa Agência Reguladora, quando 
do julgamento da 2ª Revisão Qüinqüenal da Concessionária Águas de 
Juturnaíba, ocorrida no último dia 30.06.2010 ( Doc. 8). Naquela 
oportunidade a concessionária Águas de Juturnaíba obteve dessa 
Agência julgamento por meio da deliberação AGENERSA Nº 585/2010 
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para ampliação do prazo inicial do seu contrato em mais 15 anos de 
concessão, visando à amortização dos investimentos contratados.     
 
34. Vejamos o trecho do parecer da lavra do Dr. Luis Marcelo do 
Nascimento, procurador Geral da AGENERSA, por ocasião da 
apreciação da 2ª Revisão Qüinqüenal da concessionária Águas de 
Juturnaíba: 
 

“No que tange à prorrogação do prazo da concessão visando 
viabilizar o adequado retorno dos investimentos, a questão já se 
encontra equacionada pelo Parecer nº 11/2009 – MJVS no qual a 
Procuradoria Geral do Estado, órgão Central do Sistema Jurídico, 
opina pela viabilidade da prorrogação da concessão quando 
houver a necessidade de assegurar um prazo adequado  para que 
o concessionário recupere os investimentos efetuados na gestão 
do serviço público concedido. Seguem abaixo alguns trechos  
relevantes do Parecer:  
 
“A recomposição do equilíbrio por meio da prorrogação do prazo 
do contrato é entendimento já encapado pela doutrina pátria”. 
“Na mesma linha, FLÁVIO AMARAL GARCIA:  
“Em virtude, pois, destes fatos, seria admissível o estabelecimento 
de um novo prazo de duração do contrato, podendo-se, cogitar, 
até mesmo de reinicio do prazo ajustado, desde que efetivamente 
comprovado que este prazo é necessário para amortização dos 
investimentos (grifos nossos)”. 
 

E prossegue: 
 
“Aduz o ilustre parecerista Marcos Juruena Vilela Souto que a 
prorrogação do prazo contratual seria um mecanismo 
juridicamente válido para o atingimento do objetivo de 
recomposição do equilíbrio. Na hipótese em exame, tal 
prorrogação tem por objetivo realizar, de forma mais suave para o 
contratante, a compensação dos gastos suportados pela 
concessionária na execução de novos investimentos.” 
“Segue, ainda, o nobre colega e Procurador do Estado Marcus 
Juruena registrando que, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, 
a questão já foi enfrentada pelo Parecer nº 01/2007 – MLM/PHSC, 
da lavra dos ilustres procuradores do Estado Marcia Mannheimer 
e Paolo Henrique Spilotros Costa, no sentido de que o contrato de 
concessão do transporte metroviário poderia ser prorrogado para 
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amortizar investimentos que cabiam originalmente ao Estado e 
foram transferidos para a concessionária”. 
 

        Encerra:  
 
“Desta forma, considerando os precedentes analisados pela PGE, 
entendo pertinente a prorrogação do prazo contratual, limitando-se 
ao período estritamente necessário para a amortização dos 
investimentos da concessionária.”  

 

35. Já sobre o posicionamento do Grupo de Trabalho de que “em 
relação a solicitação  de acrescer à concessão a coleta e tratamento de 
esgoto de Arraial do Cabo, entendemos que tal serviço não faz parte do 
contrato de concessão e por isso não deve fazer parte desta análise”, 
temos que a questão pode e deve ser melhor analisada à luz da 
legislação, doutrina e jurisprudências relacionadas à questão. É 
entendimento da concessionária que o fato de estar consumado o 
reequilíbrio firmado com a assinatura do 1º Termo Aditivo ao Contrato 
(argumentação do advogado da FGV ) para retirada desta parte do 
escopo do contrato,  não se constitui em óbice para aprovação deste 
pleito. De toda sorte, neste momento, o próprio município de Arraial do 
Cabo retrocedeu no seu intento, por aguardar verba do PAC- Programa 
de Aceleração do Crescimento para dar andamento às questões 
relacionadas a esgotamento sanitário, no município (vide  Ressalva ao 
Protocolo, encaminhada a esta Agência Reguladora em junho/09, 
anexa ao Protocolo de Intenções). Caso o executivo municipal não 
logre êxito, haverá necessidade de se consolidar posicionamento junto 
a Agência sobre o procedimento a ser adotado.  

 

36. Com relação aos índices de inadimplência e perdas referidos pela 
FGV e repisados pelo Grupo, informamos que o Edital da Concessão 
indicou índices iniciais bem mais reduzidos que os efetivamente 
encontrados (mais de 75%  e 70% de inadimplência e perdas, 
respectivamente) sob os quais, inicialmente, foram baseadas as 
reduções de índices,  sendo que o trabalho de combate as perdas e 
inadimplência já sinalizou para uma melhora bastante representativa 
dos mencionados índices.   
 
37. Em seu trabalho, a FGV registra às fls. 301 que não há nenhuma 
indicação de que os controles de cobrança estejam mal dimensionados 
ou inconsistentes, entendendo que a manutenção dos procedimentos 
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reduzirá a inadimplência. Também encontramos no Relatório da FGV, 
as fls. 171, a conclusão de que os índices de hidrometração são 
bastante satisfatórios (mais de 74%);  que a concessionária mantém um 
controles eficientes de ativos, em geral com detalhamento dos bens 
adquiridos e recebidos no inicio da concessão (fls. 211);  que mantém 
sistemas e controles de faturamento e arrecadação consagrados no 
mercado. Observou que os controles são bem dimensionados e 
possibilitam um fluxo freqüente de entrada de recursos ao longo do 
mês. 
 
38. Quanto aos aumentos tarifários obtidos no decorrer da concessão, o 
grupo de trabalho apresentou às fls. 918 somatória de percentual 
totalmente diferente do aprovado e  praticado pela concessionária. 
Transcrevemos abaixo o texto do Grupo de Trabalho: 

  
 “Considerando o período de agosto de 1996, quando foi fixada a 
tarifa, a tarifa da concessionária já foi majorada em 508,99%, 
enquanto que o índice de reajuste do contrato variou em 176,25% 
. Ou seja, além do reajuste de 176,25% previsto na fórmula 
paramétrica do contrato, a tarifa da concessionária variou em 
termos reais ( acima do índice de reajuste ) em torno de 188,79 
%.” 
 

39. Esta alegação, sem qualquer embasamento, impõe a apresentação 
das planilhas abaixo com a descrição sumária dos reajustes e revisões 
obtidos no decorrer da concessão.  Desde o início do Contrato a 
concessionária obteve reajustes (ou atualizações da moeda) pela 
somatória de 106,359%, conforme quadro abaixo, enquanto o índice de 
reajuste do contrato variou em 176,25%: 
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Tarifas Período de 
referência 

Data de 
aprovação 

N.o da resolução 
da Agencia 

% aumento Motivo 

início  

tarifa 
inicial 

-     -   

1.o 

reajuste 
mar-99 11/12/98 070 9,7547 Reajuste 

Anual 

2.o 

reajuste 
mai-00 23/03/00 106 18,7350 Reajuste 

Anual 

3.o 

reajuste 
jan-01 28/12/00 127 6,2840 Reajuste 

Anual 

4.o 

reajuste 
dez-01 20/12/01 182 9,6490 Reajuste 

Anual 

6.o 

reajuste 
dez/02 02/12/02 302 14,682 Reajuste 

Anual 

8.º 
reajuste 

dez/03 24/03/04 420 15,146 Reajuste 

Anual 

10.º 
reajuste 

dez/04 27/12//04 572 10,098 Reajuste 

Anual 

12.º 
reajuste 

dez/05 20/12/05 008 (Agenersa) 2,9968 Reajuste 

Anual 

13º 
reajuste 

dez/06 30/01/07 86/07(Agenersa) 3,0050 Reajuste 

Anual 

18º 
reajuste 

dez/07 17/12/07 189 (Agenersa) 5,6200 Reajuste 

Anual 

20º 
reajuste 

dez/08 23/12/08 331 (Agenersa) 10,3880 Reajuste 

Anual 

      21º 
reajuste  

Jan/09   0,1339 Reajuste 

Anual 

                                                                                        106,359,13 

 
40. Obteve, ainda, revisões tarifárias ordinárias e extraordinárias, as 
quais compensaram a concessionária por acréscimos/alterações de 
encargos ou alterações contratuais que lhe foram desfavoráveis e 
reduziram a sua TIR. As revisões representaram um percentual global 
de 104.164%, pelos12 anos de concessão. 
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41. Nenhuma das situações acima representou ganho/vantagem à  
Prolagos,  acima da previsão do Edital, sendo certo que a 
concessionária permanece com a mesma taxa interna de retorno 
acordada no inicio da concessão. 
 

Tarifas 

Período de 
referência Data de 

aprovação 

N.o da 
resolução 
da ASEP 

% aumento Motivo 
início  

tarifa 
inicial -     -   

1ª revisão jan-02 
07/02/02 

21/02/02 

193          

199 
6,8700 

Reequilíbrio 

econ/financeiro 

2ª revisão jan/03 07/02/02 193 5,830 

Reequilíbrio 

econ/financeiro 

3º revisão  jan/04 07/02/02 193 6,340 

Reequilíbrio 

econ/financeiro 

4º revisão  dez/04 24/11/04 546 22,060 

Reequilíbrio 

econ/financeiro (esgoto) 

5º revisão  mai/07 24/11/04 546 
3,450 

Reequilíbrio 

econ/financeiro (esgoto) 

10,960 

Reequilíbrio 

econ/financeiro (esgoto) 

6ª revisão ago/07 26/06/07 
114 

(Agenersa) 12,310 Revisão Quinquenal 

7ª revisão nov/07 25/09/07 
166 

(Agenersa) 4,4543 PIS/COFINS 

8ª revisão  jul/08 26/06/07 
114 

(Agenersa) 12,0000 Revisão Quinquenal 

9ª revisão  Dez/09 
 

Aplicado 

na forma 

da Lei 0,5771 

10ª 
revisão  

jan/09   

 Aplicado 

na forma 

da Lei  19,8900 

Aditivo do Contrato de 

Concessão (esgoto) 

    
104,164,5 
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42. O Grupo de Trabalho alegou às fls. 899 e seguintes, fazendo 
referência ao trabalho da FGV que “O item 17 faz uma auditoria nas 
tarifas praticadas no segundo qüinqüênio, considerando os termos 
aditivos e contrato de concessão, comparando as tarifas praticadas em 
dezembro de 2008 com os reajuste e revisões autorizadas pela 
AGENERSA no 2º Qüinqüênio. A FGV aponta diferenças na tarifa 
praticada pela concessionária daquela aprovada pela AGENERSA., 
conforme quadro à pagina 231 do relatório Final. Tal diferença varia de 
1,98% a 2,65% na categoria residencial. Registra que tal diferença é 
porque “ a deliberação ASEP-RJ/CD Nº 420/2004 determina que o 
aumento percentual de 6,34% deveria ser aplicado sobre a tarifa 
vigente antes do reajuste de dezembro de 2003. Porém, a Prolagos 
aplicou o referido reajuste a partir do valor da tarifa já reajustada, 
carregando este desde janeiro de 2004.” “Considerando o descrito pela 
FGV, este Grupo de Trabalho recomenda que nesta Revisão 
Qüinqüenal seja descontado na tarifa da Concessionária os percentuais 
cobrados a mais pela Concessionária para cada faixa de consumo no 
qüinqüênio anterior, conforme descrito abaixo:” 
 
43. Entretanto, o mesmo Grupo de Trabalho deixou de informar que a 
deliberação ASEP 193/2002 (vide Doc. 1 e 5) estabeleceu revisões de 
tarifas para reequilibrar a concessão por meio de 03 aumentos 
tarifários, os quais foram consolidados no 1º Termo Aditivo ao Contrato 
de Concessão, conforme Clausula 12ª, § 1º.  
 
44. Também não esclareceu o que consta do 1º Termo Aditivo ao 
Contrato, firmado com os Poderes Concedentes: o reajuste de 6,34% 
mencionado pelo Grupo de Trabalho foi aprovado para ser aplicado 
sobre as tarifas vigentes em janeiro de 2004. (vide Doc. 1). 
 
45. Vejamos o texto do 1º Termo Aditivo (1º TA), em sua Cláusula 
Décima Segunda, Parágrafo Primeiro :   
 

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PROVIDENCIAS DE RESGATE DO 
SALDO DE RECUPERAÇÃO DO EQUILIBRIO ECONOMICO FINACNEIRO 
APURADO EM FAVOR DA CONCESSIONÁRIA  
 
As partes Contratantes, á vista das hipóteses de rompimento de equilíbrio 
econômico-financeiro descritas e mensuradas nas Clausulas Primeira a Nona 
do presente Termo Aditivo; ora a credito da CONCESSIONÁRIA, e ora a 
crédito do ESTADO e MUNICIPIOS, e considerando ainda os parâmetros 
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aplicáveis à atuação do Poder Concedente expressos no art. 29 da lei 8987 
de 13 de fevereiro de 1995 pactuam promover à recuperação da equação 
financeira do Contrato de Concessão CN nº 04/96-SOSP-ERJ mediante as 
seguintes medidas:   
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO (REVISÃO TARIFÁRIA ESCALONADA) – As 
partes Contratantes pactuam – sem prejuízo do reajuste e da revisão 
previstos nas Clausula Décima Terceira e décima Quarta do Contrato de 
concessão CN nº04/96-SOSP-ERJ – revisão escalonada e cumulativa das 
tarifas, sendo tal providencia traduzida em pecúnia, para fins de 
demonstração da recuperação do equilíbrio econômico-financeiro, no 
montante fixado em R$29.190.008,14 (vinte e nove milhões, cento e noventa 
mil e oito reais e quatorze centavos), tendo por referência a valor presente de 
março/2002; devendo ainda se verificar  em concreto, na forma e datas 
abaixo: 
 
a) 6,87% ( seis inteiros e oitenta e sete centésimos por cento) sobre a 
tarifa vigente em 1º de janeiro de 2002, e com eficácia retroativa à mesma 
data; 
 
b) 5,83 % ( cinco inteiros e oitenta e três centésimos por cento) sobre a 
tarifa vigente em 1º de janeiro de 2003, e com eficácia fixada na mesma 
data; 
 
c) 6,34% (seis inteiros e trinta e quatro centésimos por cento) sobre a 
tarifa vigente em 1º de janeiro de 2004 e com eficácia fixada na mesma data; 
(grifo nosso). 
  
46. O Grupo de Trabalho não mencionou que, posteriormente, tratando 
da análise do reajuste anual de 2003, a Agência, em março de 2004, 
sem qualquer fundamentação econômica/financeira para tal, decidiu por 
meio do artigo 2º da deliberação ASEP 420/2004 que a revisão acima 
citada (de 6,34%), prevista no 1º Termo Aditivo para ser aplicada sobre 
as tarifas vigentes em janeiro/2004 deveria ser aplicada sobre as tarifas 
vigentes em dezembro de 2003, antes do reajuste anual. Repete-se que 
a deliberação ASEP 420/2004 é de março/2004, momento em que a 
revisão já era praticada pela concessionária desde janeiro/2004, com 
fundamento no  1º Termo Aditivo. 
 
47.  Ocorre que, não obstante a concessionária ter praticado o reajuste 
tal como manda o 1º Termo Aditivo e não na forma do artigo 2º da 
deliberação ASEP 420/2004, posteriormente foi julgada a 1ª Revisão 
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Qüinqüenal da Prolagos, por meio da Deliberação AGENERSA nº 
114/2007 ( Doc. 9), momento em que foi validado um fluxo de caixa 
que considerou um equilíbrio contratual embasado na s receitas 
obtidas na forma adotada pela concessionária, ou se ja, 
considerando a prática do percentual de 6,34% de re visão de 
tarifas na forma do 1º Termo Aditivo, e não na form a do parágrafo 
2º da deliberação ASEP 420/2004. 
 

48. Note que a deliberação ASEP 420/2004 não tinha como objeto a 
análise da revisão consolidada no 1º Termo Aditivo e sim o reajuste 
anual de dezembro de 2004 (e tão somente ele).  
 
49. Portanto, entendemos que o dispositivo presente na deliberação 
ASEP nº 420/2004, no que se refere ao momento da aplicação da 
revisão de 6,34% é ilegal, devendo ser declarada a sua nulidade, 
porquanto tal decisão em 2004 veio completamente fora de contexto do 
processo, com violação do equilíbrio contratual julgado e consolidado 
no 1º Termo Aditivo ao Contrato. E se assim não fosse, o julgamento da 
1ª Revisão Qüinqüenal em 2007 colocou uma “pá de cal” sobre a 
questão, ao aprovar um fluxo de caixa onde as receitas consideradas 
como de equilíbrio do contrato foram aquelas auferidas com  a 
aplicação da revisão de tarifas de 6,34% sobre as tarifas de janeiro de 
2004, fazendo coisa julgada administrativa.  
 
50. De todo modo, esta revisão se apresenta como o momento 
oportuno para o i. relator, lançando mão da prerrogativa que lhe é 
conferida sanar qualquer dúvida ou interpretação ratificando 
novamente a anulação artigo 2º da deliberação ASEP 420/2004 já feita 
na deliberação 114. 
 
51. Face ao acima exposto, improcede totalmente a pretensão do 
Grupo de Trabalho quanto a redução da tarifa da concessionária 
fundado no entendimento errôneo de que a revisão de 6,34%, praticada 
sobre as tarifas de janeiro de 2004,  foi indevida. Tal posicionamento 
está em total descompasso com as determinações do Poder 
Concedente, registradas no 1º Termo Aditivo ao Contrato, em vigor 
desde março de 2002. O acolhimento da pretensão do grupo de 
trabalho afetará o reequilíbrio efetivado ainda em 2002 e o julgamento 
da 1ª Revisão Qüinqüenal, efetivado em 2007, por meio da deliberação 
AGENERSA nº114/2007, em total prejuízo à concessionária. Deste 
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modo, deve a tabela tarifária construída pelo Grupo de Trabalho, 
constante de fls. 900 dos autos, ser desprezada.  
 
52. Contestamos, veementemente, também o posicionamento do Grupo 
de Trabalho de fls. 903 e seguintes quanto ao entendimento de que a 
concessionária deveria, neste momento, estar aplicando as tarifas 
aprovadas em dezembro de 2008 (deliberação AGENERSA 331/2008 
de 23/12/2008). Isto porque, o reajuste de 19,89%, aplicado em janeiro 
de 2009, ocorreu em consonância com o 2º Termo Aditivo ao Contrato 
e na forma do previsto na Lei 2.869/97. Trata-se de situação de 
aplicação de tarifas com base na Lei Estadual que já foi apreciada no 
passado e que conta com parecer favorável da Procuradoria Geral do 
Estado. Determina a Lei 2.869/97:  
Art. 9º - As tarifas contratualmente fixadas serão ordinariamente revisadas a 
cada 5 (cinco) anos, com base no custo dos serviços, incluída a 
remuneração do capital. 
 
§ 1º - Na ocorrência de fato econômico que altere o equilí brio 
econômico-financeiro da contratação, as tarifas pod erão ser revisadas 
para mais ou para menos, mesmo em prazos inferiores  ao fixado no 
"caput" deste artigo, dando-se prévia ciência aos u suários com 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias.  
 
Art. 10 - Para fins de revisão, as concessionárias ou permissionárias 
apresentarão à Agência Reguladora de Serviços Públi cos Concedidos 
do Estado do Rio de Janeiro - ASEP/RJ, uma proposta  de revisão das 
tarifas contratualmente fixadas, para vigorar subse qüentemente como 
tarifas limites, instruída com as informações que v enham a ser exigidas 
pela referida Agência.  
 
§ 1º - A Agência Reguladora de Serviços Públicos Co ncedidos do 
Estado do Rio de Janeiro - ASEP/RJ terá o prazo de 30 (trinta) dias para 
se manifestar sobre o pedido de revisão.  
 
Art. 20 - Caso haja descumprimento dos prazos confe ridos na presente 
Lei ou no contrato de concessão pela Agência Regula dora de Serviços 
Públicos Concedidos do Estado do Rio de Janeiro - A SEP/RJ, as 
concessionárias ou permissionárias poderão colocar em prática as 
condições constantes da respectiva proposta de reaj uste ou revisão 
das tarifas.  
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§ 1º - Pronunciando-se a Agência Reguladora de Serv iços Públicos 
Concedidos do Estado do Rio de Janeiro - ASEP/RJ fo ra do prazo a ela 
conferido, as concessionárias ou permissionárias es tarão obrigadas a 
observar, a partir de então, as condições constante s do 
pronunciamento, operando-se as compensações necessá rias, no prazo 
que lhes for determinado.  
 
§ 2º - Caso a Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos do 
Estado do Rio de Janeiro - ASEP/RJ não aprove o valor da tarifa reajustada 
ou revisada proposto pela concessionária ou permissionária, deverá ser 
apresentada à concessionária ou permissionária a respectiva decisão, 
devidamente fundamentada, expondo de maneira clara e precisa as razões 
do indeferimento do pedido e indicando o valor correto do limite de reajuste 
ou revisão que poderá ser praticado. (nós grifamos) 
 
53. Assim sendo, no momento em que a Agência Reguladora emitir 
decisão final sobre o assunto discutido nos autos do processo E-
12/020.382/2008, o qual repercute também nos processos E-
12/020.324/2009 e E-12/020.325/2009, que tratam respectivamente, da 
revisão tarifária por recomposição das alíquotas de PIS e COFINS e 
reajuste anual, a concessionária, caso não opte por recursos, deverá se 
submeter a decisão deliberada.  
 
54. É bom lembrar que a própria Agência Reguladora, após deliberar 
sobre o assunto, por ocasião da análise dos embargos da 
Concessionária (deliberação AGENERSA nº 571/2010) optou por 
suspender os efeitos do seu julgamento (suspendeu os efeitos da 
deliberação AGENERSA nº 509/2010 de 18 de fevereiro de 2010), 
remetendo a análise da questão para a presente Revisão Qüinqüenal.  
 
55. Tendo em vista que pela estruturação dessa Agência Reguladora as 
câmaras técnicas são órgãos consultivos e não deliberativos, a emissão 
das Notas Técnicas da CAPET de nº  14/2009 e 26/2009, citadas pelo 
Grupo de Trabalho, não impõem atendimento pela concessionária. 
Deste modo, a Prolagos aguarda decisão do Conselho Diretor, 
mantendo o reajuste de 19,89%, aplicado em janeiro de 2009, na forma 
da Lei.   
 
56. Ainda sobre as Notas Técnicas acima mencionadas, o equívoco da 
CAPET está refletido numa posição isolada quanto à interpretação da 
Cláusula Quinta, Parágrafo Primeiro e Segundo do 2º Termo Aditivo.  
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57. Tanto a FGV quanto a Câmara de Saneamento dessa Agência 
entendem que as revisões da Deliberação 546/2004 que estavam 
pendentes de aplicação em julho de 2007, foram reagrupadas pelo 2º 
Termo Aditivo em 02 (dois) aumentos tarifários: um de 19,98% e outro 
de 8,88%, enquanto a CAPET permanece no entendimento de que os 
reajustes devem ser aplicados de forma fracionada. 
 
58. Inclusive, este entendimento de reagrupamento em dois únicos 
reajustes encontra total embasamento no fluxo de caixa,  anexo ao 2º 
Termo Aditivo e que se constitui no documento legal/referencial para a 
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Pode-se 
observar que o aumento de 19,89% está contemplado integralmente no 
ano de 2009 e o aumento de 8,88%, está contemplado igualmente de 
forma integral em julho de 2010. 
       

 Vejamos o texto da CI AGENERSA/CASAN nº 044/2010:   

- Na folha 48 é citado que a FGV comete equivoco ao afirmar que o 2º Termo 
Aditivo previu dois aumentos de tarifa. Entretanto, os Parágrafos 1º e 2º da 
Cláusula 5ª do 2º Termo Aditivo estabelecem os aumentos de 19,89% e 
8,88% em substituição aos citados para jan/2008 até jan/2015. 
 
59. Registre-se, ainda, vários dos enganos cometidos pelo Grupo de 
Trabalho foram apontados pela Câmara de Saneamento, através da CI 
AGENERSA/CASAN nº 044/2010 que consta dos autos. Vejamos 
alguns::  
 

“- Na folha 15 é citada a Meta Contratual, para o 25º ano de concessão, de 
100% de atendimento pela Concessionária e o edital CN 04/96, no item 16.6 
da Parte II estabelece para o mesmo ano de concessão (25º) o percentual de 
atendimento de 90%.” 

 

“- Na folha 16 é dito que no 2º Termo Aditivo os investimentos no período de 
2007 a 2022 totalizam R$ 90.725 mil reais a preço de dezembro de 2003, 
entretanto, tanto o 2º Termo Aditivo quanto a Deliberação AGENERSA Nº. 
114/2007 citam que o período é de 2007 a 2023 e o valor acima se refere a 
agosto de 2007.”  
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“- Na folha 17 é citado o período como sendo de 2010 a 2022 para a Fase III 
e o 2º Termo Aditivo especifica 2010 a 2023”. 

 

“- Na folha 58,o item 5.2 cita que a Prolagos deveria investir no período de 
2010 a 2023 R$ 42.603 mil reais a preço de dez/2003, entretanto, o 2º. 
Termo Aditivo define que o investimento no período de 2010 a 2023 deverá 
ser de 14xR$ 2.571.000,00, totalizando R$ 36.000.000,00, referente a 
agosto/2007. “ 

 

“- Na folha 64 há uma citação para aplicação de diversos reajustes, 
entretanto, o 2ºTermo Aditivo substituiu esses reajustes por aplicação de 
duas revisões tarifárias(19,89% e 8,88%) condicionadas à conclusão das 
obras previstas para a Fase II.” 

 
60. Quanto aos pleitos específicos de desequilíbrio, sobre os quais o 
Grupo de Trabalho se posiciona de forma contrária ao atendimento pelo 
Conselho Diretor, passamos a analisar:  
 
- Maxisdesvalorização cambial em dezembro de 1999; 
 
61. O Grupo equivoca-se mais uma vez ao manifestar entendimento ora de 
que este pleito já se acha reequilibrado, ora de que não é devido reequilíbrio. 
As conseqüências de impacto da maxidesvalorização por via dos 
empréstimos tomados não integraram o fluxo de caixa da 1ª Revisão 
Qüinqüenal. Isto porque o próprio Conselho dessa Agência decidiu, em 2007, 
pela segregação do pleito para apreciação em momento oportuno, após a 
emissão do parecer da Procuradoria do Estado e da análise do impacto 
sobre as contas da concessionária.   
 
A concessionária espera ter o contrato reequilibrado também por este pleito.  
 
62 - CPMF 
Sobre a este pleito o Grupo de Trabalho alega que:  
 

“3.Nos estudos da primeira revisão qüinqüenal, entretanto, quando do 
levantamento de todos os dados relativos a dispêndios e custos do período 
então analisado, 1988 a 2006, os recolhimentos relativos à CPMF foram 
considerados, pois fizeram parte efetiva dos dispêndios da concessionária, 
incluídos em seu fluxo de caixa realizado. Conforme depreendido das tabelas 
relativas a fluxo de caixa, constantes da Deliberação AGENERSA 114/2007, 
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de 26/06/07, exarada do processo regulatório E-04/077.693/2002, a 
recomposição tarifária ali proposta concedeu pleno reequilíbrio econômico-
financeiro à concessão, por ter tomado como base a realização financeira da 
concessão.” 
 

63. Quanto as conclusões do Grupo de Trabalho de que os custos com a 
Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira tenha integrado o 
fluxo de caixa da primeira Revisão Qüinqüenal, a concessionária esclarece 
que esta afirmativa carece de fundamento, eis que o  fluxo da primeira 
Revisão não contemplou qualquer despesa financeira.  
 
64. A Nota Técnica Nº 036/2007 da CAPET dá conta de que  não houve 
reequilíbrio ou recomposição tarifária à Prolagos, face a criação da 
CPMF, nem  de forma extraordinária e nem de forma o rdinária, através 
da Revisão Qüinqüenal de 2003, julgada pela Deliber ação nº 114/2007. 

65. Naqueles autos (E-12/020.466/2007) às fls. 23, em complementação a 
Nota Técnica citada acima, a CAPET registra que no Edital de Licitação Nº 
04/1996, em seu anexo II, item 06 – viabilidade econômico-financeira do 
empreendimento –  estão discriminados os tributos considerados para 
elaboração da proposta financeira, quais sejam : 

- tópico 2, tributos de receita :ISS, Cofins e PIS 

- tópico 5, Imposto sobre o Lucro: Imposto de Renda, Adicional do Imposto 
de Renda e Contribuição Social  

66. A CAPET constatou que a CPMF não fez parte da base de tributos 
considerados na tarifa inicial da concessão. 

67. Na seqüência, a Agência, por meio da deliberação AGENERSA Nº 
200/2008 (Doc. 10), de Janeiro de 2008, decidiu por: 

“Considerar que a não prorrogação da Contribuição Provisória sobre 
movimentação Financeira (CPMF) não enseja revisão tarifária, uma vez que 
não foi considerada no valor das tarifas da Concessionária Prolagos”. (grifo 
nosso) 

68. O fluxo da 1ª Revisão Qüinqüenal manteve os custos da proposta 
comercial, conforme quadro abaixo e a CAPET reconheceu por ocasião do 
processo E-12/020.466/2007 que o Edital e proposta não contemplaram a 
CPMF.  
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Custos Oper/Adm/Manut.               Base       1999    2000      2001    2002    2003      2004      2005      2006  
FluxodeCaixaPropostaComercial     dez/96   7.192    5.875     6.499   5.909    6.047     6.186    6.325     6.464  
Fluxo de Caixa Proposta Comercial dez/03  14.496   11.840  13.098  11.909  12.188   12.466  12.747   13.028 
                 
Fluxo 1a Revisão Quinquenal           dez/03 14.496   11.840  13.098  11.909  12.188   12.466   12.747   13.028                      

 

 
69. Deste modo, o pleito relacionado ao reequilíbrio pela instituição/aumento 
de alíquota da CPMF é devido à Prolagos.  

  

- Abastecimento extracontratual com carros pipa; 
- Aumento de insumos; 
- Perda de faturamento e obras; 

 
70. Todos esses pleitos são passíveis de reequilíbrio, conforme 
Cláusulas Décima Quarta, Parágrafo Primeiro do contrato de concessão 
e legislação aplicável. Entretanto, a concessionária verificou que tais 
custos integraram o fluxo de caixa aprovado pela deliberação 
AGENERSA nº 114/2007 pelo menos até a data de dezembro de 2006, 
pelo concorda com a não consideração dos valores até dezembro de 
2006, merecendo a consolidação no fluxo de caixa da 2ª Revisão 
Qüinqüenal dos valores referidos as rubricas dos pleitos relativos ao 
período 2007 à 2008.  
 
71. Cobrança pela utilização do solo; 
 
72. Entendemos como devido o reequilíbrio, conforme previsto 
contratualmente, por se tratar de lei posterior que onerou a concessão. 
Entretanto, não nos opomos que seja ouvida a Procuradoria da 
AGENERSA, como pretende o Grupo de Trabalho.  
 
73. Os pleitos PIS/ COFINS (Deliberação AGENERSA 166/2007),  
Cobrança pela utilização dos recursos hídricos (Deliberações 
AGENERSA 286/2008 e 506/2010), Valor Excedente de Obra – 
(Deliberação AGENERSA 218/2008) já se encontram deliberados pelo 
Conselho Diretor  e não houve oposição da CAPET na consideração  
no fluxo de caixa da 2ª Revisão Qüinqüenal do valor dos desequilíbrios 
apurados,  relacionados aos mesmos.  
 
74. Ainda com relação ao relatório e de forma bastante especifica na 
parte econômico-financeira se faz necessário elucidar aspectos que 
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foram apresentados pelo Grupo de Trabalho para que os resultados 
traduzam corretamente a situação contratual nessa 2ª Revisão 
Qüinqüenal, senão vejamos: 
 
75. INVESTIMENTOS 
 

a. Investimentos previstos 
 
76. O escopo de investimentos da concessionária foi alterado quando 
da assinatura do 2º Termo Aditivo (mar/2008), originado pela 
deliberação AGENERSA 114/2007 de 26 de junho de 2007. O 2º Termo 
Aditivo estabeleceu as novas obras a serem executadas e substituiu, 
expressamente, todos e quaisquer planos de obras existentes para a 
concessão no Edital/Proposta (Cláusula Segunda). A consolidação do 
montante referente a esse novo plano de obras está retratada no fluxo 
de caixa anexo a esse 2º Termo Aditivo. 
 
77. O grupo de trabalho comete dois equívocos ao apresentar uma 
tabela de investimentos previstos. Vide transcrição: 

 

“Do ponto de vista financeiro, hoje a Concessionária tem a 
seguinte obrigação contratual com investimentos, conforme 
definido na última Revisão Quinquenal:” 

 

           INVESTIMENTOS EM ÁGUA E ESGOTO – 2003 A 2023 Em Mil R$ Dez/03 

 
Primeiro equívoco : O período em questão é 2007 a 2023 e não 2022, 
como mostrado na tabela. 
 
Segundo equívoco:  Os valores informados se referem à data base de 
agosto de 2006 e não à data base de dezembro de 2003, como 
informado pela CAPET.  

Ano 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Investimentos 10.850 24.162 13.106 17.061 2.571 2.571 2.571 2.571 2.571 

Ano 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022   

Investimentos 2.571 2.571 2.571 2.571 2.571 2.571 2.571   
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78. Reproduzimos abaixo a linha dos investimentos, item 2.6 do fluxo 
de caixa equilibrado, Anexo I, do 2º Termo Aditivo onde se verificam os 
investimentos do ponto de vista financeiro, pactuados para o período de 
2007 a 2023. A CASAN na Nota Técnica 044/2010 (fls. 924/926) 
também identifica esse equívoco cometido no relatório do grupo de 
trabalho. 
 

FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO - NÃO CONSIDERANDO FINANCIAMENTO

PREVISTO FRF/IME

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Especificação Ano 9 Ano 10 Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15 Ano 16 Ano 17

2.6 Investimentos Concessionária 6.034 24.162 16.922 2.214 2.214 2.214 2.214 2.214 2.214

PREVISTO FRF/IME

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Especificação Ano 18 Ano 19 Ano 20 Ano 21 Ano 22 Ano 23 Ano 24 Ano 25

2.6 Investimentos Concessionária 2.214 2.214 2.214 2.214 2.214 2.214 2.214 2.214

Valores em R$ × 10
3

Data-Base: Dezembro/2003

Valores em R$ × 10
3

Data-Base: Dezembro/2003

 
 

 

79. Sob o ponto de vista financeiro, conforme fluxo de caixa acima, a 
obrigação da concessionária para o período de 2007 a 2023, na data 
base de dezembro de 2003 é de R$ 78.114 mil e não R$ 90.725 mil 
conforme o Grupo de Trabalho equivocadamente aprese nta no 
relatório.  
 

b. Investimentos realizados 
 
80. A comparação dos investimentos realizados com os previstos ficou 
totalmente prejudicada em razão do equívoco cometido com relação 
a data base do montante previsto.  Além disso, o grupo comete outro 
importante equívoco com relação ao “realizado” de 2009.  

 

81. O grupo de trabalho considera as demonstrações do resultado do 
exercício publicadas e auditadas como fonte para aferir os valores 
realizados, com o que a Concessionária concorda, porém, no ano de 
2009, ao buscar o valor investido, o Grupo de Trabalho adotou a 
diferença entre o imobilizado líquido de 2009 e o imobilizado líquido de 
2008.  
 
82. Sobre mais este equívoco, transcrevemos a manifestação do Grupo 
de Trabalho: 
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“No ano de 2009, estava previsto para a concessionária 
investir R$13.106 mil reais a preços de dez/03, ou R$17.876 
a preços de dez/08. Conforme consta nos demonstrativos 
contábeis da concessionária (Publicado no D.O do Estado do 
RJ no dia 08/06/2010) a mesma investiu  a preços de 
dezembro de 2009 o valor de R$ 17.271 mil reais, ou R$ 
12.884 mil reais a preços de dez/03. Portanto, no ano de 
2009 a concessionária investiu a menos a importância de R$ 
222 mil reais a preços de dezembro de 2003 , ou R$ 303 mil 
reais a preços de dez/08.” 

 
83. Ora, o imobilizado líquido representa o ativo imobilizado descontado 
da depreciação. O valor dos investimentos realizados no ano de 2009 é 
de R$ 33.280 mil que é calculado tomando como base o balanço 
publicado, quadro “Imobilizado”. 
 

Total Investido em 2009 = custo imobilizado 2009 - custo imobilizado 2008 
Total Investido em 2009 =  R$ 320.732 mil - R$ 287.453 mil 
Total Investido em 2009 = R$ 33.280 mil   

 
c. Comparativo investimentos previstos x realizados  

 
84. O grupo de trabalho afirma que a concessionária investiu a menor  
no período de 2007 a 2009 o valor de R$ 6.603 mil reais a preços de 
dez/03. 
 

“Conforme previsto na Cláusula 3 ª , item 2 do 2º Termo 
aditivo, para o período de 2010 a 2022 (denominada Fase III) 
restaria ainda o valor de  R$ 36.000 mil reais para 
concessionária investir, conforme previsão contratual. 
Considerando os investimentos a menor realizados no 
período 2007 a 2009 no montante de R$ 9.007 mil reais a 
preços de dez/08 ou R$ 6.603 mil reais a preços de dez/03, 
restaria para a  concessionária investir no restante da 
concessão o montante de R$42.603 mil reais a preços de 
dez/03 ou R$ 58.110 mil reais a preços de dez/08, conforme 
estabelecido em contrato” 

 
85. Para melhor entendimento, demonstramos na tabela abaixo o total 
anual dos investimentos realizados, valores extraídos das 
demonstrações contábeis auditadas e publicadas. Para efeito de 
comparação com o valor previsto, o valor dos investimentos foram 
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levados para a data-base de dezembro de 2003, e comparados com o 
previsto constante do fluxo de caixa do 2º Termo Aditivo. 

 

REALIZADO PROLAGOS
2007 2008 2009 total

2.6 Investimentos Concessionária (data-base: valor contábil) 13.871 16.960 33.280 64.110
2.6 Investimentos Concessionária (data-base: Dezembro/2003) 11.104 12.434 24.613 48.150

PREVISTO FRF/IME
2007 2008 2009 total

2.6 Investimentos Concessionária 6.034 24.162 16.922 47.118

2007 2008 2009 total
variação realizado - previsto (data-base: dezembro/ 2003) 5.070 -11.728 7.691 1.032

Valores em R$ × 103

Data-Base: Dezembro/2003

Valores em R$ × 10 3

Extraídos das demonstrações contábeis da concession ária

 
 

 

86. O que se pode concluir é que a Concessionária no período de 2007 
a 2009 investiu a mais R$ 1.032 mil base dez/03 e não a menos, como 
o Grupo afirma no relatório. 
 
87. RECEITA E CUSTOS REALIZADOS 2007 a 2009 
 
O Grupo de Trabalho aponta as variações de receitas e custos entre o 
realizado versus o previsto considerando como fonte os demonstrativos 
contábeis publicados pela Concessionária.  
 

“Para as receitas, os valores utilizados nos anos 2007 e 2008 
não conferem com os valores constantes das demonstrações 
do resultado da concessionária publicados. Os valores são 
bastante inferiores aqueles constantes das demonstrações 
contábeis. Enquanto na demonstração do resultado em 2007 
e 2008 a receita com água aponta o valor realizado de 
R$43.669 mil reais e R$48.633 mil reais a preços de 2003, 
respectivamente, a FGV utiliza valores de R$ 38.496 mil 
reais e R$ 44.034 mil reais, respectivamente. 
 
Conforme podemos observar as receitas realizadas nos anos 
de 2007 e 2008 foram bem maiores que as consideradas 
pela FGV e iguais às previstas na 1ª Revisão qüinqüenal. 
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Somente no ano de 2009 as receitas realizadas foram 
maiores que as previstas na 1ª Revisão Qüinqüenal. 
 
Observamos também que os valores de despesas 
operacionais utilizados pela FGV estão bem acima daqueles 
realizados observados nas demonstrações financeiras da 
concessionária. As despesas operacionais realizados nos 
anos de 2007 e  2008 , conforme retirado das demonstrações 
do resultado, estão bastantes próximos daqueles projetados 
na 1º Revisão Qüinqüenal. O ano de 2009 apresenta uma 
pequena diferença. Nas simulações apresentadas no item 
24.7 a FGV não utilizou os dados aprovados na última 
revisão qüinqüenal. Diferente da FGV,  na proposta da 
concessionária PROLAGOS a mesma considerou os valores 
aprovados na deliberação AGENERSA 114/2007.” 

 
88. Também com o intuito de um melhor entendimento, apresentamos 
uma tabela com os valores realizados x previstos das receitas e dos 
custos. 

 

RECEITA

REALIZADO PROLAGOS
2007 2008 2009 total

1.1 (+) Receita de Tarifa (data-base: ano contábil) 59.153 67.691 95.471 222.315
(-) Abatimentos/Cancelamentos/Inadimplência (data-base: ano contábil) -3.103 -7.064 -11.614 -21.781
(=) Receita Bruta (data-base: ano contábil) 56.050 60 .627 83.857 200.534
(=) Receita Bruta (data-base: dezembro/2003) 44.868 4 4.448 62.017 151.334

PREVISTO FRF/IME
2007 2008 2009 total

1.1 Receita de Tarifa (com inadimplência) 43.399 48.148 59.923 151.470
1.1.1 Receita de Tarifa de Esgoto de Arraial -1.177 -1.306 -1.625 -4.108

Total receita 42.222 46.843 58.298 147.362

variação realizado - previsto (data-base: dezembro/ 2003) 2.646 -2.394 3.720 3.972

Valores em R$ × 10 3

Extraídos das demonstrações contábeis da concession ária

Valores em R$ × 103

Data-Base: Dezembro/2003
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CUSTOS

REALIZADO PROLAGOS
2007 2008 2009 total

2.1 Custos Oper/Adm/Manut. (valor histórico) 29.896 29.931 30.803 90.630
2.1 Custos Oper/Adm/Manut. (data-base: dezembro/2003 ) 23.932 21.944 22.781 68.656

PREVISTO FRF/IME
2007 2008 2009 total

2.1 Custos Oper/Adm/Manut. 13.303 13.584 13.884 40.771
2.1.1 Custos Oper/Adm/Manut. de Esgoto Arraial -545 -549 -554 -1.648

Total Custos 12.758 13.035 13.330 39.123

variação realizado - previsto (data-base: dezembro/ 2003) 11.173 8.909 9.451 29.533

Valores em R$ × 10 3

Extraídos das demonstrações contábeis da concession ária

Valores em R$ × 103

Data-Base: Dezembro/2003

 
 

 

89. O que se pode observar é que a receita no período entre 2007 e 
2009 ficou apenas R$ 3.972 mil (base dez/03) acima da projetada, ou 
seja, uma variação pouco expressiva da ordem de 2,69% em relação ao 
previsto.  
 
90. Já quanto aos custos, não procede a afirmação do grupo de 
trabalho de que os mesmos estão próximos aos custos previstos. A 
FGV no seu relatório já havia apresentado os valore s realizados 
conforme as demonstrações contábeis publicadas e os  valores de 
custos realizados estão bem acima dos previstos. Ao  que parece, 
o Grupo de Trabalho adotou somente parte dos gastos , não 
contemplando os custos operacionais, mas tão soment e as 
despesas comerciais e gerais/administrativas, o que  se constitui 
num outro equivoco.  
 
91. AUMENTO DE TARIFA DE 19,89% 
 
Esta questão teve o seu aspecto jurídico abordado no item 53 desta 
carta. Agora abordaremos o aspecto financeiro.  
 
O grupo de trabalho entende que o aumento de 19,89% aplicado pela 
Concessionária em janeiro de 2009 está em desacordo com o 2º Termo 
Aditivo.  
 
92. É importante que o i. Relator observe que o fluxo de caixa, Anexo I, 
constante no 2º Termo Aditivo (referência para se aferir o equilíbrio 
econômico-financeiro do contrato) demonstra claramente que o 
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aumento de 19,89% está contemplado no ano de 2009. Neste sentido 
solicitamos a V.Sa. a verificação do total de receita projetada e os 
percentuais de aumento e crescimento considerados ano a ano. 
 

FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO - NÃO CONSIDERANDO FINANCIAMENTO

PREVISTO FRF/IME
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Especificação Ano 9 Ano 10 Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15 Ano 16 Ano 17

1.1 Receita de Tarifa (com inadimplência) 43.399 48.148 59.923 66.541 72.030 74.803 77.693 80.707 83.848

% crescimento e/ou aumento 10,94% 24,45% 11,04% 8,25% 3,85% 3,86% 3,88% 3,89%

PREVISTO FRF/IME

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Especificação Ano 18 Ano 19 Ano 20 Ano 21 Ano 22 Ano 23 Ano 24 Ano 25

1.1 Receita de Tarifa (com inadimplência) 87.124 90.540 94.103 97.820 101.698 105.744 116.131 120.459

% crescimento e/ou aumento 3,91% 3,92% 3,94% 3,95% 3,96% 3,98% 9,82% 3,73%

Valores em R$ × 10
3

Data-Base: Dezembro/2003

Valores em R$ × 10
3

Data-Base: Dezembro/2003

 
 

93. Podemos observar que as taxas de crescimento vegetativo são da 
ordem de 3,8% aa. Para o ano de 2009 percebe-se um crescimento de 
24,45% da receita em relação a 2008 demonstrando claramente que o 
aumento tarifário de 19,89% foi previsto integralmente em 2009, no 
fluxo de caixa que equilibrou a equação econômico financeira quando 
da 1ª revisão qüinqüenal.  
 
94. Portanto, não procede o argumento do grupo de trabalho de que a 
Concessionária aplicou o aumento indevidamente, pelo que reiteramos 
que entendemos como prejudicado o cálculo de tarifas apresentadas na 
tabela de fls. 905 pelo Grupo de Trabalho.   
 
95. ALTERAÇÃO DA ESTRUTURA DE COBRANÇA DE DIRETA 
PARA CASCATA 
 
Inicialmente há que se esclarecer que esse item não fez parte do pleito 
da Concessionária. Esta possibilidade foi abordada pela FGV, em 
atendimento ao Termo de Referência de contratação daquela instituição 
por esta Agência.  
 
Segundo a FGV, em seu relatório:  
 

“A aplicação da tarifa em cascata garante a transição suave 
entre faixas distintas de consumo. Tal medida, inclusive 
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alinha a tarifa da Concessionária com as demais empresas 
prestadoras de serviços públicos (água e eletricidade).” 

 
96. A Concessionária não manifestou sua concordância quanto a 
alteração de estrutura tarifária e mudança na cobrança de tarifas, 
passando de direta para cascata, bem como ainda não analisou os 
impactos financeiros dessa relevante alteração contratual. 
 
97. O grupo de trabalho teve um entendimento equivocado quanto à 
nova tarifa necessária, calculada pela FGV, para que o faturamento 
atual hoje “direto” seja mantido ainda que com a mudança de estrutura 
de cobrança para “cascata”. O grupo de trabalho entende que o 
aumento necessário de tarifa é de 5,5% linear.  
 
98. Considerando hipoteticamente que a simulação 5 realizada pela 
FGV seja a mais adequada para a concessão,  conforme o grupo de 
trabalho manifesta em seu relatório, trazemos a apreciação de V.Sa. a 
tabela com a tarifa resultante desta alteração, exatamente em 
conformidade com a página 300, do relatório da FGV “comparativo 
entre estruturas tarifárias sugeridas e Estrutura t arifária Base 
(R$/m³).”  
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Cascata

Residencial

Tarifa social 1,42

0->10 2,69 2,84 5,50%

10->15 2,85 3,70 30,00%

15->25 3,58 5,91 65,00%

25->35 4,45 7,11 60,00%

35->45 5,34 8,54 60,00%

45->55 6,55 10,48 60,00%

55->65 8,32 13,32 60,00%

65->75 10,10 15,15 50,00%

75->85 11,89 17,83 50,00%

85->95 12,79 19,18 50,00%

95->105 14,27 21,41 50,00%

 > 105 14,87 22,31 50,00%

Comercial

0->10 7,32

11-> 20 8,32 9,16 10,00%

20->30 11,28 14,10 25,00%

 > 30 17,24 22,41 30,00%

Industrial

0->20 12,79 14,07 10,00%

20->30 14,27 17,84 25,00%

 > 30 17,24 22,41 30,00%

Publica

0->20 3,58 3,94 10,00%

20->30 4,76 5,95 25,00%

 > 30 7,13 9,26 30,00%

% aumento

simulação 

5A

Faixa (m³)

Estrutura 

Tarifária 

Base 

(R$/m³)

Simulação 5 

A (R$/m³)

 

 

99. Veja, Sr. Relator,  que ao verificarmos a tabela acima (novas tarifas 
propostas pela FGV), percebemos que o aumento tarifário não é 
linear de 5,5%,  conforme o grupo erroneamente inte rpretou e 
transcreveu no relatório.  
 
100. ANÁLISE DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DO 
CONTRATO. 
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O grupo de trabalho apresenta o resultado do desequilíbrio a partir de 
todas as considerações feitas no decorrer do seu relatório. 
 
101. É fato que o resultado apresentado está prejudicado, pois muitos 
são os equívocos cometidos pelo grupo, conforme já mencionado 
acima. 
 
102. O grupo cita que a metodologia adotada para o cálculo do 
desequilíbrio é semelhante a adotada pela FGV, exceto para o 
período futuro 2010 a 2023, para o qual o Grupo man teve as 
projeções de crescimento da 1ª revisão qüinqüenal.  
 
Vejamos como a FGV utilizou as informações contábeis da 
concessionária:  
 

d. Período 1998 a 2006 : adotou os valores da 1ª revisão 
qüinqüenal.  

 
Esse período está de acordo com o fluxo anexo a esse 
relatório, quando comparado ao fluxo de caixa da 1ª revisão 
qüinqüenal (Anexo I do 2º termo aditivo). 

 
e. Período 2007 a 2009: adotados os valores realizados 

extraídos dos demonstrativos contábeis da concessionária 
auditados e publicados. 

 
103. A análise deste período ficou totalmente prejudicada pelos 
equívocos cometidos pelo Grupo de Trabalho, principalmente em 
relação aos investimentos e custos, conforme já explicado e 
demonstrado nos itens anteriores 76/91, acima citados. 
 

f. Projeção futura 2010 a 2023:  o grupo adota as projeções 
futuras conforme o fluxo, Anexo I, constante no 2º Termo 
Aditivo acrescentando os desequilíbrios que o grupo 
entende que são passíveis de reequilíbrio. 

 
“O Grupo de Trabalho na 1º Revisão Qüinqüenal da 
Concessionária PROLAGOS já propôs ao Conselho Diretor a 
adequação das receitas futuras à realidade de demanda da 
concessão, conforme histograma de consumo verificado nos 
anos anteriores. Portanto, conforme já manifestado neste 
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relatório o Grupo de Trabalho entendeu razoável a revisão 
das projeções de receita adotadas na 1ª revisão Quinquenal 
e adotará as projeções e seu fluxo de caixa. Foi considerado 
nas projeções de receita os reajustes previstos no 2º termo 
Aditivo.”  

 
104. O ponto principal nesse período é com relação a adoção dos 
novos investimentos previstos no Protocolo de Intenções assinado em 
fevereiro de 2009, no valor de R$ 147.000 mil (a preços de dezembro 
2008). O grupo concorda com o desequilíbrio. Vide transcrição do 
relatório: 
 

“A FGV e a Câmara Técnica de Saneamento analisaram os 
investimentos propostos e aprovaram os mesmos. O grupo 
de Trabalho adotou a adoção dos investimentos propostos 
pela concessionária em seu Fluxo de Caixa.” 

 
105. Entretanto, ao analisarmos o fluxo de caixa, anexo ao relatório do 
Grupo de Trabalho, se observa que o valor dos novos investimentos 
(R$147 milhões)  não consta do referido fluxo.  
 
106. Somente este equívoco já se constitui em óbice absoluto para se 
acolher e adotar as conclusões e resultados do trab alho do Grupo 
de Trabalho , desqualificando completamente o trabalho efetuado.   
 
107. Por todas as razões acima elencadas refutamos as premissas 
utilizadas pelo Grupo de Trabalho para aferir o equilíbrio econômico e 
financeiro do Contrato de Concessão para este momento contratual, 
sendo mesmo indispensável para tal análise a consideração (e 
entendimento das conseqüências) de todas as alterações promovidas 
no Contrato de Concessão, registradas nos aditivos citados, bem como 
da nova proposta de ampliação de escopo, apresentada pelo Poder 
Concedente. 
 
108. Deste modo, outro não pode ser o posicionamento da Prolagos 
senão o de discordar e impugnar as referidas conclusões, indicações e 
orientações do Grupo de Trabalho , bem como as tabelas de tarifas 
apresentadas às fls. 900, 902, 905, 917 e 919, as q uais não 
expressam os valores de reequilíbrio ao Contrato de  Concessão  
 
109. Finalmente, chamamos a atenção do Sr. Relator para o fato de a 
renomada consultoria contratada por essa Agência Reguladora para a 
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finalidade de analisar a 2ª Revisão Qüinqüenal da Concessionária, a 
Fundação Getulio Vargas, referência nacional e internacional na área 
de economia e com experiência de mais de 60 anos de atuação no 
mercado,  haver encontrado o ponto de equilíbrio do Contrato de 
Concessão CN/04/96, com indicação de prorrogação de prazo de 
concessão entre 10 e 25 anos, conforme a decisão de manter ou retirar 
a ampliação do escopo para acolher a coleta e tratamento do esgoto de 
Arraial do Cabo, e isto considerando apenas as novas obras requeridas 
pelo Poder Concedente, sem adentrar nos pleitos específicos presentes 
em vários processos regulatórios (sob julgamento da AGENERSA). 
Vide quadro abaixo, retirado do relatório final entregue a essa Agência 
pela FGV, apresentado por ocasião da audiência Pública, ocorrida em 
10 de dezembro de 2009:  
     

 
110. E, por outro lado, o Grupo de Trabalho desta Agência, escorado 
em premissas visivelmente equivocadas, encontrou o mesmo ponto de 
equilíbrio contratual, com sugestão de redução de tarifas em -7,8%. 
 
111. Esta situação nos remete à 1ª Revisão Qüinqüenal da Prolagos 
(1998/2003), quando o Grupo de Trabalho dessa Agência sugeriu um 
aumento tarifário de 5,74 %, o Conselho Diretor deliberou adotando 
valor próximo a um dos cenários apresentados pelo IME, 
correspondente a aumento tarifário de 24,31%, de forma parcelada, 
sendo que a segunda alternativa, conforme demonstração contábil 
atual,  foi a que mais se aproximou do reequilíbrio efetivo do Contrato. 
Caso àquela época fosse adotada a sugestão do Grupo, a viabilidade 
da concessão estaria comprometida.        
 
112. Para melhor balizamento da concessionária, mesmo tendo os 
seus dados contábeis auditados pela BDO – Auditores Independentes 
(WWW.bdotrevisan.com.br), quinta maior empresa do setor no mundo, 
com 27 anos de experiência no mercado brasileiro, a concessionária 
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decidiu colher outra opinião sobre sua 2ª Revisão Qüinqüenal e optou 
por contratar a renomada LCA (WWW.lcaconsultores.com.br), uma das 
maiores consultorias econômicas do Brasil, atuando em 
macroeconomia, inteligência de mercado, economia do direito e 
investimentos e finanças coorporativa, reconhecida pela qualidade e 
pelo conhecimento de economia aplicada.  
 
113. Os resultados apresentados pela LCA estão presentes no relatório 
que ora anexamos (Doc. 11) e merecem a análise também pelo 
Conselho Diretor dessa Agência Reguladora.    
 
114. Por último, a Prolagos por meio da presente, mantém seu pleito 
de Revisão Qüinqüenal, entendendo que a metodologia adotada pelas 
Instituições FGV e LCA são bastante semelhantes à  metodologia do 
Grupo de Trabalho, porém os resultados apresentados pelo Grupo 
foram maculados pelos os erros de interpretação e inúmeros equívocos 
(erros materiais) cometidos, os quais prejudicaram toda a análise e 
conclusões do trabalho do Grupo.  
 
A concessionária confia que o Conselho Diretor dessa Agência 
Reguladora irá acatar o seu requerimento de reequilíbrio para o 
Contrato CN/04/96.” 

 

Às fls. 990/1.001, cópia do Termo Aditivo nº 1 ao Contrato de Concessão CN nº 
04/096-SOSP-ERJ e seus anexos. 
 
Às fls. 1.002/1.017, cópia do termo Aditivo nº 2 ao Contrato de Concessão de 
Serviços e Obras. 
 
Às fls. 1.019/1.022, cópia do Contrato de Concessão – Cláusula Décima Segunda 
do Contrato de Concessão – Tabela I. 
 
Às fls. 1.023/1.025, Deliberação ASEP-RJ/CD nº. 546/04, de 24 de novembro de 
2004.  
 
Às fls. 1.026, Deliberação ASEP 193/2002. 
 
Às fls. 1.027, trecho do Edital CN 04/96, onde estão descritos os objetivos e metas 
para do tratamento de água. 
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Às fls.1.028/1.037, Nota Técnica CASAN/014/2009 e Nota Técnica 
CASAN/17/2009. 
 
Às fls. 1.038/1.043, cópia do Parecer do Procurador Geral da AGENERSA por 
ocasião do julgamento da 2ª Revisão Quinquenal de Águas de Juturnaíba. 
 
Às fls. 1.050/1.055, Deliberação AGENERSA nº. 114/2007. 
 
Às fls. 1.056/1.057, Tabela consignando o Fluxo de Caixa do Empreendimento – 
Não considerando Financiamento. 
 
Às fls. 1.058/1.059, Deliberação AGENERSA nº. 200/2008. 
 
Às fls. 1.060/1.114, Relatório consultoria LCA, acompanhado dos anexos de fls. 
1.114/1.207, sendo eles: Cópia do Recurso Especial nº 598.342-MT 
(2003/0180271-4) às fls. 1116/1127; Estudos Demográficos, fls. 1128/1207. 
 
No que concerne ao Relatório consultoria LCA, trata-se de um Parecer técnico 
sobre a verificação da 2ª Revisão Quinquenal Tarifária para equilíbrio econômico-
financeiro do Contrato de Concessão da Prolagos junto à AGENERSA, no 
julgamento do Pleito de Revisão Quinquenal – 2003/2008 – Contrato CN 04/96 da 
Prolagos. 
 
O objetivo do parecer foi analisar a legitimidade da solicitação de reequilíbrio para 
cada um dos eventos pleiteados e sugerir, quando pertinente, novas abordagens 
para quantificar os desvios considerados passíveis de reequilíbrio. 
 
Na introdução do parecer, restou explicado que o parâmetro utilizado para 
demonstrar os desequilíbrios econômicos foi a Taxa Interna de Retorno (TIR) do 
projeto que, na apresentação da proposta, foi fixada em 13,02% em termo reais ao 
ano, e que, na contratação, foi garantida para todo o período do contrato. 
 
O parecer da LCA foi estruturado em 6 seções, sendo a primeira, uma introdução, 
formada pelas informações constantes desses parágrafos; a segunda, onde se 
tem um histórico da concessão e sua contextualização; a terceira seção, que trata 
do conceito de reequilíbrio econômico, sua aplicação na concessões e da 
alocação típica de riscos entre patês; a quarta seção, que traz um levantamento 
dos eventos aos quais a Prolagos solicitou análise de reequilíbrio, conjuntamente 
com as argumentações da Prolagos, da FGV e do Grupo de Trabalho da 
AGENERSA, sendo certo que, ainda nessa seção, vê-se a posição da LCA a 
respeito de cada evento. A quinta seção realiza uma revisão crítica do parecer do 
Grupo de Trabalho da AGENERSA no que tange às conclusões, pois, 
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adicionalmente ao seu posicionamento com relação a cada evento, o Grupo de 
Trabalho levantou outros pontos sobre a concessão de forma a concluir que não 
há necessidade de reequilíbrio. E finalmente na sexta seção, são apresentados os 
resultados consolidados da mensuração dos desequilíbrios, bem como as 
conclusões finais da LCA. 
 
Ao longo desse trabalho, a LCA se propôs a ver maiores detalhes sobre as 
requisições feitas pela Prolagos, em seu pleito revisional, os argumentos da 
consultoria da Fundação Getúlio Vargas e ainda as conclusões apresentadas no 
relatório do Grupo de Trabalho. 
 
No relatório, abriu-se um item denominado Ampliação do Plano de Obras , eis 
que, no 2º Pleito de Revisão Quinquenal apresentado pela Prolagos, foi solicitado 
o reequilíbrio econômico-financeiro à AGENERSA, de R$ 147 milhões (data-base 
de dezembro de 2008) referentes ao aumento da meta de atendimento 
populacional e à reincorporação da prestação de serviços de coleta e tratamento 
de esgotos no município de Arraial do Cabo ao escopo do contrato (sendo $ 141 
milhões para o aumento de meta e R$ 6 milhões para reincorporação). 
 
Quanto a esse aspecto, a LCA entende que os investimentos solicitados à 
Prolagos não estavam previstos no escopo original e foram requeridos 
unilateralmente pelo Poder Concedente. Ademais, que alterações no escopo de 
obras não são de risco/responsabilidade da Concessionária, sendo, portanto, 
passíveis de reequilíbrio econômico-financeiro, apontando, inclusive, i item 12.12 
do Contrato de Concessão. 
 
Para a LCA, o fluxo de caixa utilizado pelo Grupo de Trabalho da AGENERSA 
para o cálculo do desequilíbrio econômico-financeiro, apesar de aprovado o pleito, 
aparenta não contemplar tais investimentos. 
 
Ainda sobre ampliação do Plano de Obras , notadamente no que tange ao 
aspecto da Coleta e tratamento de esgotos em Arraial do Cabo,  a LCA entende 
que ainda há discordância sobre a necessidade da realização de nova licitação 
para que o serviço de coleta e tratamento do esgotamento de Arraial do Cabo seja 
concedido à iniciativa privada. 
 
Narra que Arraial do Cabo inicialmente se posicionou pela ampliação do escopo 
do contrato com a reinserção da coleta e tratamento de esgotos no município (vide 
protocolo de intenções). Posteriormente, ainda no início de 2009, decidiu fazer um 
reserva ao protocolo para excluir os serviços de coleta e tratamento de esgotos. 
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Para fazer a inclusão dos serviços (ampliação do contrato), caso o município 
retroceda na sua decisão de 2009, entende a LCA que esta Agência deverá 
manifestar seu interesse quanto à ampliação do escopo do contrato. Havendo tal 
interesse, que a AGENERSA deve ser consultada e, caso se posicione a favor, 
deverá haver necessidade de reequilíbrio econômico-financeiro. 
 
Relativamente à Maxidesvalorização Cambial , a LCA conta que, com a inflação 
controlada, em razão do sucesso promovido pelo advento do Plano Real, muitas 
empresas, tal como a Concessionária Prolagos, aproveitaram o período de câmbio 
estável e de taxas de captação externa atrativas, que se sucedeu nessa época, 
para obter recursos denominados em dólares. Ocorre que, como conseqüência da 
desvalorização do Real em 1999, a Prolagos sofreu com o aumento súbito de seu 
endividamento, pois captou recursos para fazer frente aos investimentos 
contemplados no Contrato de Concessão, em dólares americanos. 
 
Prossegue a LCA narrando que a Prolagos lhe disponibilizou o voto vencedor 
desta Agência, quando do julgamento da 1ª. Revisão Qüinqüenal, em 2007, 
(Processo E-04077.693/02) sendo certo que, nele a AGENERSA reconhece o 
desequilíbrio econômico-financeiro gerado pela maxidesvalorização, relegando 
uma analise mais detida para processo próprio. 
 
A LSA salienta que, embora a FGV diga que a matéria se refere à 1ª. Revisão 
Qüinqüenal, em sua primeira avaliação de premissas de pleitos (documento de 
2001), descreve que o pedido de alteração tarifária decorrente da 
maxidesvalorização cambial é válido. 
 
Valendo-se da decisão judicial do Ministro Aldir Passarinho Júnior (Recurso 
Especial n. 598.342 – MT (2003/0180271-4), anexo).a LCA observa que, nesse 
caso concreto, que trata de uma situação análoga a da Prolagos, foi determinado 
que parte do prejuízo causado pela maxidesvalorização fosse aplicada a favor da 
demandante (metade do impacto da valorização cambial do período). 
 
Pondera a LCA que, considerando que a Procuradoria não dispunha, naquela 
ocasião, de todos ao instrumentos necessários para a determinação do montante 
a ser ressarcido para a Prolagos, entende que a manifestação da Procuradoria-
Geral do Estado somente se complementará quando for quantificada pela 
Agência, não lhe cabendo assim o argumento de que o pleito já fora analisado na 
revisão anterior. 
 
Observa também entender que esta Agência deve se posicionar sobre a aplicação 
dos ajustes decorrentes da decisão judicial  relativa ao caso análogo e concluiu 
esse ponto afirmando que, no âmbito das estimativas financeiras, opta, neste 
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momento, por trabalhar com dois cenários: um cenário no qual este fator 
(maxidesvalorização) não está considerado; e um cenário no qual este fator 
(maxidesvalorização) é acrescido aos nossos fluxos. 
 
Quanto à Alteração da Alíquota PIS/COFINS, a LCA explica que, embasada no 
Edital, que define que, havendo alterações, adições e exclusões de tributos, cabe 
a revisão das condições de equilíbrio do contrato (conforme página 96 do 
contrato), entende que a tarifa deve ser revisada para que se possa obter o 
equilíbrio econômico-financeiro do Contrato. 
 
Com relação à Cobrança para utilização dos recursos hídricos, a LCA 
esclarece que, após análise da Carta PR/188/2009/PROLAGOS, citando a 
Deliberação AGENERSA nº. 286/2008, a qual reconhece o desequilíbrio 
econômico-financeiro do Contrato de Concessão causado pela legislação 
referente à utilização dos recursos hídricos, e também após a leitura do Relatório 
Final do Grupo de Trabalho, fica constatado que as partes envolvidas em tal pleito 
convergem para uma mesma solução. O valor mensurado no Processo 
Regulatório E-33/100.175/2005 junto à AGENERSA é de R$ 982.077,16 (valores 
de Dezembro de 2008, referidos a recolhimentos até dezembro de 2008). 
 
A LCA então pontua que, desse modo, a questão está esclarecida para o período 
até dezembro de 2008 e se abre uma linha clara de tolerância a resoluções no 
mesmo sentido para os próximos períodos de cobrança de revisões qüinqüenais. 
 
No que tange à CPMF, a LCA esclarece que, visto que tanto o Edital, quanto o 
Contrato de Concessão já previam a revisão da tarifa sempre que houvesse a 
criação de novos tributos que onerassem a Concessionária, considera que a 
Prolagos tem direitos a receber o montante expedido pela CPMF de 2003 a 2007, 
ano em que a contribuição foi extinta, sendo certo que, havendo essa reposição, 
permite-se que ocorra o reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato. 
 
Outro ponto analisado pela LCA é o Abastecimento Extracontratual , aspecto 
acerca do qual entende que, como a Concessionária cumpre as metas de 
abastecimento de água estabelecidos para 2010, não tem a obrigação de atender 
estes cidadãos não-clientes. Nesse sentido, que o atendimento é um ônus 
(resultante do custo de frete ser superior ao recebimento pela água) imposto à 
Concessionária sem previsão no Contrato de Concessão, cabendo-lhe, portanto, 
ser ressarcida pela ampliação. 
 
Quanto ao Reajuste dos preços dos insumos (cloro) acima do re ajuste da 
tarifa , a LCA registra que o presente item não deve ser considerado gerador de 
desequilíbrio contratual. Que, apesar de o contrato autorizar o entendimento de 
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que modificações substanciais podem ser objeto de reequilíbrio, a comparação do 
índice de reajuste tarifário determinado no edital, que é composto pela variação da 
IGP-DI (peso de 70%) e o IPC-DI (peso de 30%) com a variação do item cloro 
(componente do IP-DI), permite concluir que, para o período analisado (de agosto 
de 2003 a julho de 2008), ambos apresentaram variação similar (a variação do 
cloro apurada nesse período foi de 38,36% e a do índice proposto no edital de 
concessão foi de 38,50%). 
 
Em relação à Perda de Faturamento e Obra, a LCA frisa ter ficado 
impossibilitada de emitir seu parecer, haja vista não ter recebido o material 
referente ao Plano de Ações Imediatas. 
 
Quanto à Cobrança pela utilização do solo , a LCA salienta que a Prolagos deve 
ser ressarcida pelos custos extras derivados pela taxa da utilização do solo, por se 
tratar de uma taxa não prevista à época da assinatura do Contrato. 
 
Analisando a questão do Custo de troca de material, por solicitação da 
CASAN, em adutora de água , a LCA concorda com a decisão da AGENERSA, 
dado que houve desequilíbrio econômico-financeiro no momento em que o valor 
da obra excedeu o previamente previsto, por decorrência de alteração na 
especificação da obra. 
 
O Relatório da LCA prossegue fazendo análise do Relatório do Grupo de 
Trabalho, item no qual expõe ter entendido que alguns dos argumentos teriam 
sido colocados de forma equivocada, afetando, assim, as conclusões finais do 
mesmo. 
 
A LCA menciona e critica alguns parágrafos do Relatório do Grupo de Trabalho, 
relativos ao item Investimentos a menos que os previstos nos anos 200 7 a 
2009, apontando dois equívocos, quais sejam, que o período de abrangência dos 
investimentos previstos no 2º Termo Aditivo engloba os anos de 2007 a 2023, e 
não de 2007 a 2022; e o segundo com relação ao montante de investimento 
acordado, que é de R$ 78.114 mil (data-base dezembro 2003). 
 
Para o período de 2007 a 2009, a Concessionária investiu R$ 48.150 mil reais 
(base: dezembro 2003), ou seja, R$ 1.032 mil a mais que o previsto. A diferença 
com relação à conclusão do Grupo de Trabalho se dá devido a um equívoco no 
cálculo do montante investido, pois o Grupo de Trabalho calcula esse montante 
como sendo imobilizado líquido do ano t subtraído do Imobilizado líquido do ano t-
1. 
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Porém, que o imobilizado líquido, como o nome indica, é o ativo imobilizado total 
de uma empresa subtraído da depreciação acumulada até o período, ou seja: 
 
Ativo Imobilizado líquido no ano t = Ativo Imobilizado líquido no ano t-1 + 
Investimentos no ano t – Depreciação no ano t 
 
O valor correto investido em 2009 é R$ 33.280 mil reais (R$ 24.613 na data-base 
de dezembro de 2003) = custo imobilizado 2009 – custo imobilizado 2008. 
 
Segundo a LCA, no que tange ao estudo do Reajuste necessário para que a 
tarifa ao usuário final seja calculada em cascata a o invés de calculada de 
forma direta e não ocorra desequilíbrio contratual,  a FGV, com na média de 
consumo de 2008 e na tarifa de dezembro de 2008, indicou que, para modificar a 
estrutura tarifária, seria necessário um histograma de volumes medidos para então 
aplicar a nova estrutura. 
 
Conta que, no estudo da FGV, foi feita uma aproximação e que o resultado 
demonstrado nas novas tarifas a serem aplicadas não é de um aumento linear de 
5.5%, conforme o Grupo de Trabalho equivocadamente apresentou, mas sim um 
aumento variável nas tarifas de cada faixa de consumo. 
 
Assim, recomenda a LCA que a Concessionária, para fins de tarifação, deve 
considerar a tabela apresentada pela FGV, quando fez esse estudo, e não a 
aplicação de um aumento linear de 5,5%, tal como sugerido pelo Grupo de 
Trabalho. 
 
Quanto à Aplicação de reajuste tarifário de 19,89% no ano de  2009, entende a 
LCA que, como o percentual de crescimento estabelecido no fluxo de caixa 
constante do Segundo Termo Aditivo, utilizado para o cálculo do reequilíbrio 
econômico-financeiro, para o ano de 2009 é de 19,89%, a Concessionária 
Prolagos está de acordo com o estabelecido. 
 
No que concerne aos Investimentos apresentados a maior pelo Grupo de 
Trabalho, (realizados de 2010 a 2023, a preços de dezembro de 2003, que 
somariam R$ 42.603 mil), a LCA destaca que o 2º Termo Aditivo, por sua vez, 
apresenta, em seu ANEXO I, o fluxo de caixa equilibrado da 1ª Revisão 
Qüinqüenal, na data-base de dezembro de 2003, onde estão claros os 
investimentos previstos de 2010 a 2023, no montante de R$ 30.996 (base dez/03). 
 
E quanto aos Novos investimentos não contemplados originalmente,  apesar 
de o Grupo de Trabalho afirmar que adotou os investimentos no montante de R$ 
141 milhões, a preços de dezembro de 2008, no seu fluxo de caixa para realizar 
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os cálculos da necessidade ou não de reequilíbrio econômico-financeiro, a LCA 
afirma não ter conseguido identificar a alocação desse investimentos no fluxo de 
caixa. 
 
Por fim, na Mensuração dos desequilíbrios e considerações finai s, a LCA 
esclarece que, ao inserir todos os desequilíbrios mensurados acima em um 
mesmo fluxo de caixa, obteve, nesse canário, sem o impacto da 
maxidesvalorização, uma TIR de 11,75%, abaixo da TIR de 13,02% estabelecida 
para a concessão, cujo término está previsto para 31/12/2023. 
 
A LCA então conclui seu relatório dizendo que, conforme demonstrado nas tabelas 
de fls. 1.100/1.109, para se atingir a TIR de 13,02% apresentada no Edital, faz-se 
necessária a extensão do período de concessão por seis anos e seis meses, com 
término previsto para 30/06/2030. 
 
Às fls. 1.210/1.223, Parecer nº. 23/2010 LMMN, do Procurador Geral da 
AGENERSA, in verbis: 
 

 “Trata-se de processo pertinente à 2ª revisão qüinqüenal do contrato de 
concessão de saneamento da Pro Lagos. A Fundação Getúlio Vargas foi 
contratada para prestar consultoria, auxiliando na análise econômica e 
financeira do processo de revisão qüinqüenal. 
 
 Foi formado um Grupo de Trabalho para acompanhar todo o processo 
da revisão qüinqüenal, grupo esse formado por servidores da 
AGENERSA. 
 
 Após a colheita de toda a documentação pertinente, inclusive com a 
contribuição de terceiros (associações e entidades diversas que atuam 
na região dos lagos) , foi realizada audiência pública na cidade de Cabo 
Frio, que contou com a participação de toda a sociedade, autoridades 
públicas e usuários do serviço. 
 
 O relatório final da FGV considerou algumas alternativas para a 
recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, tais como: 
reajuste tarifário, extensão do prazo da concessão, revisão da outorga, 
reavaliação da TIR do contrato, etc.... 
 
 O Grupo de Trabalho da AGENERSA avaliando o relatório final 
apresentado pela FGV recomendou as seguintes medidas para 
recompor o equilíbrio do contrato de concessão: revisão tarifária com 
redução de 7,8% na tarifa tanto para Cabo Frio quanto Arraial do Cabo, 
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mudança da estrutura tarifária para a cobrança em cascata, adoção de 
tarifa residencial social e criação de uma classe comercial de 0 a 10 m3, 
rejeição da prorrogação contratual. 
 
 É o relatório. 
 
 I – Questões Preliminares 
 
Observe-se, inicialmente, que a recomposição do equilíbrio econômico- 
financeiro do contrato é garantia do concessionário, na forma do artigo 
37, XXI da CF/88, não representando uma benesse, mas sim uma 
proteção para que sejam mantidas as condições efetivas da proposta 
inicial, representando, assim, segurança jurídica para incentivar os 
investimentos privados. 
 
Ressalte-se que o processo de revisão qüinqüenal foi objeto de amplo 
debate, através dos órgãos dessa AGENERSA, concessionária e 
sociedade civil, através de audiência pública, demonstrando a 
transparência e ampla participação em todo processo. 
 
Tal transparência corrobora a legitimidade dessa Agência na atividade 
regulatória, através da oitiva de todos os interessados no objeto da 
concessão, permitindo uma decisão mais consensual e democrática, não 
obstante as divergências que podem surgir em questões mais 
polêmicas. 
 
 II – Maxidesvalorização cambial 
 
Quanto aos aspectos jurídicos, atentando para a análise do Grupo de 
Trabalho, constituído na AGENERSA para acompanhar a revisão 
qüinqüenal, vale destacar a maxidesvalorização cambial que 
representou fato imprevisível para concessionária, gerador de 
onerosidade excessiva. 
 
Não obstante os argumentos em contrário da CAPET, que analisou a 
questão, com sua habitual competência, sob a ótica econômica, existe 
uma questão jurídica inafastável que é a imprevisibilidade de uma 
desvalorização cambial tão vultosa num período curto de tempo, 
podendo-se esperar variações cambiais normais pela oscilação na 
política econômica, mas não no patamar em que ocorreu.  
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Tal questão já restou definida pela PGE, no Parecer Nº 15/2006-MJVS, 
não cabendo a esta Procuradoria a rediscussão da matéria, até porque 
concordo integralmente com as conclusões ali alcançadas. O visto da 
Procuradora Geral definiu que a política cambial é absolutamente fora da 
ingerência do concessionário, restando comprovar o adequado 
cumprimento do contrato e o impacto nas contas da concessionária.  
 
Concordo, entretanto, com a CAPET quando a mesma ressalta o alto 
risco da concessionária em obter empréstimo em dólar quando suas 
receitas são cobradas em real, o que enseja uma reflexão sobre a 
repartição desse impacto. Corroboro, também, que se deva retirar as 
desvalorizações normais da moeda, computando-se somente o 
excedente da oscilação cambial, uma vez que há um referencial 
previsível e esperado pelo mercado que não deve ser incluído no cálculo 
para evitar um valor superestimado. 
 
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça apesar de não se 
amoldar exatamente ao contrato de concessão, apresenta raciocínio 
jurídico compatível e razoável com as questões envolvidas nessa seara, 
principalmente, apenas como exemplo dentre vários julgados daquela 
Corte, o Ag Rg no Agravo de Instrumento 543.693 -PR, que utiliza o 
argumento da equidade para repartir igualmente o ônus dessa 
desvalorização cambial  entre os contratantes.  
 
Assim, ponderando as questões jurídicas envolvidas, de um lado o risco 
da concessionária na captação de recursos atrelados ao dólar e do outro 
a imprevisibilidade de uma desvalorização cambial nesse patamar, 
considero cabível, em atenção ao principio da razoabilidade e 
modicidade tarifária, que a variação do dólar seja aplicada pela metade 
para fins de recomposição do equilíbrio contratual. 
   
 III – Prorrogação do contrato de concessão  
 
No que tange à prorrogação do prazo da concessão, visando viabilizar o 
adequado retorno dos investimentos, a questão já se encontra 
equacionada pelo Parecer nº 11/2009 – MJVS no qual a Procuradoria 
Geral do Estado, Órgão Central do Sistema Jurídico, opina pela 
viabilidade da prorrogação da concessão quando houver a necessidade 
de assegurar um prazo adequado para que o concessionário recupere 
os investimentos efetuados na gestão do serviço público concedido. 
Seguem abaixo alguns trechos mais relevantes do citado parecer: 
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“A recomposição do equilíbrio por meio da prorrogação do prazo do 
contrato é entendimento já encampado pela doutrina pátria.” 
 
Na mesma linha, FLAVIO AMARAL GARCIA: 
 
“Em virtude, pois, destes fatos, seria admissível o estabelecimento de 
novo prazo de duração do contrato, podendo-se, cogitar, até mesmo de 
reinicio do prazo ajustado, desde que efetivamente comprovado que 
este prazo é o necessário para amortização dos investimentos.“ (grifos 
nossos) 
 
Aduz o Ilustre parecerista Marcos Juruena Villela Souto que a 
prorrogação do prazo contratual seria um mecanismo juridicamente 
válido para o atingimento do objetivo de recomposição do equilíbrio. Na 
hipótese em exame, tal prorrogação tem por objetivo realizar, de forma 
mais suave para o contratante, a compensação dos gastos suportados 
pela concessionária na execução de novos investimentos.  
 
  Segue, ainda, o nobre colega e Procurador do Estado Marcos 
Juruena registrando que, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, a 
questão já foi enfrentada pelo Parecer Nº 01/2007 – MLM/PHSC, da 
lavra dos Ilustres Procuradores do Estado Marcia Mannheimer e Paolo 
Henrique Spilotros Costa, no sentido de que o contrato de concessão do 
transporte metroviário poderia ser prorrogado para amortizar os 
investimentos que cabiam originalmente ao Estado e foram transferidos 
para a concessionária. 
 
Vale observar, não obstante as pertinentes observações do grupo de 
trabalho acerca da inviabilidade da prorrogação do contrato de 
concessão, fato é que as obras, motivadoras de vultosos investimentos 
pela concessionária, obras estas demandadas pelos Prefeitos da região 
necessitam do correspondente retorno financeiro para a concessionária, 
visto que isso envolve um custo que teria que ser repassado à tarifa. No 
entanto, esse ônus deve ser diluído ao longo do tempo para evitar uma 
sobrecarga aos usuários do serviço publico, sem que se deixe de 
remunerar a concessionária pelos investimentos efetuados, fator 
necessário para estimular novos investimentos e assecuratório da 
segurança jurídica, investimentos os quais, é oportuno lembrar, teriam 
que ser realizados pelos municípios integrantes do Poder Concedente.  
 
Assim, compete ao ente regulador ponderar essas variáveis, a fim de se 
atender a universalização do serviço e a qualidade do serviço prestado ( 
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artigo 6º da Lei 8987/95) simultaneamente a modicidade tarifária, uma 
vez que, mesmo o usufruto de um direito básico como o saneamento, 
demanda custos, pois “direitos não nascem em árvores“ relembrando a 
célebre obra de Stephen Holmes e Cass Sustein  - The Cost of Rights. 
   
Quanto a especificação das obras, cabe a esta Procuradoria ressaltar o 
teor do Parágrafo Sexto da cláusula segunda do 2º Termo Aditivo ao 
contrato de concessão fls. 1005), que estabelece a implementação de 
obras de água e esgoto, prioritariamente em redes separativas a serem 
definidas pelos respectivos municípios integrantes do Poder 
Concedente, sendo esta uma medida que deve ser cobrada e fiscalizada 
junto à concessionária, visto que isso já constitui uma obrigação 
contratual.  
 
Ressalte-se que, conforme posicionamento desta Procuradoria em 
processos anteriores, qualquer inclusão de novas obras na concessão 
deve ser formalizada através de Termo de Rerratificação, com a devida 
especificação das metragens e localização das obras, em consonância 
com inciso V do artigo 23 da Lei 8.987/95.  
 
Desta forma, considerando os precedentes analisados pela PGE, 
entendo pertinente a prorrogação do prazo contratual, limitando-se ao 
período estritamente necessário para a amortização dos investimentos 
da concessionária, aduzindo que, se for acatada a posição do Grupo de 
Trabalho, acerca da ausência de desequilíbrio contratual, conforme 
proposta de redução tarifária, isso prejudicaria o pleito de prorrogação.  
 
 IV – Demais questões jurídicas pertinentes à revisão qüinqüenal 
 
Quanto às demais questões abordadas pelo Grupo de Trabalho, a 
inclusão da tarifa social para a categoria residencial é pertinente, em 
sintonia com o principio da generalidade e modicidade tarifária, no 
entanto deverá ter critérios razoáveis e bem definidos em virtude da 
característica dos usuários da concessionária em questão, que são, 
predominantemente, de baixa renda.  
     
O reajuste tarifário, não obstante ser necessário para recompor o 
equilíbrio financeiro do contrato, deve observar a baixa capacidade 
financeira da população local, que, notoriamente, é de baixa renda, 
devendo, assim, o Conselho Diretor adotar a razoabilidade para manter 
o reajuste tarifário dentro de uma perspectiva economicamente viável, 
respeitando o principio da modicidade tarifária, sendo que, em caso de 
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redução tarifária, conforme proposto pelo Grupo de Trabalho, deve haver 
a devida comprovação econômico-financeira acerca do cabimento dessa 
redução, bem como, a motivação dessa medida para evitar futuros 
questionamentos judiciais da concessionária. 
 
Outra proposta da Fundação Getúlio Vargas se refere à cobrança em 
cascata, que garantiria uma transição suave entre as faixas de consumo 
e alinharia a tarifa da concessionária com as demais empresas de 
serviços públicos, como água e eletricidade. Nesse tópico, concordo 
integralmente com a proposta, por ser a mesma juridicamente viável, 
sendo, inclusive, praticada por outras concessionárias de serviço 
público. 
 
A questão referente ao aumento dos insumos acima do índice de 
reajuste é pertinente ao risco da concessionária na exploração do 
serviço público, não podendo ser repassado ao usuário final, pois o 
contrato de concessão não tem seu reajuste atrelado ao índice de 
preços de insumos específicos. 
 
Quanto à majoração da alíquota PIS/COFINS e a cobrança pela 
utilização de recursos hídricos são encargos posteriores ao inicio da 
concessão, que aumentam os encargos tributários da concessionária, 
ensejando reequilibrio do contrato de concessão, notadamente a taxa 
pela utilização de recursos hídricos que afeta, diretamente, um insumo 
básico da concessão.  
 
Outra questão que merece comentário é sobre a CPMF, a qual, segundo 
a concessionária, não foi objeto de repasse à tarifa. No entanto, a 
CAPET rechaçou tal pleito, pois os encargos oriundos da CPMF já foram 
contemplados na primeira revisão qüinqüenal, visto que ingressaram no 
fluxo de caixa da concessionária como dispêndios, tendo ocorrido, 
assim, o reequiIibrio do contrato nesse tópico, devendo ser rejeitada tal 
proposta. 
 
Em relação ao tópico da cobrança pela utilização do solo, entendo que 
se a Lei 1.126/2001 do Município de Araruama não foi declarada 
inconstitucional ou não foi suspensa por liminar no bojo de 
Representação de Inconstitucionalidade e a concessionária vem 
pagando regularmente a referida taxa, tal custo deverá ser incluído na 
revisão qüinqüenal, ressaltando, somente, que se a concessionária vier 
a obter alguma decisão judicial ou administrativa de repetição de 
indébito em razão da inconstitucionalidade de tal tributo, isso 
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representará um desequilíbrio a favor do Poder Concedente, que deverá 
ser incluído na próxima revisão qüinqüenal ou outro momento anterior. 
 
Uma questão jurídica que merece análise é sobre a inclusão no contrato 
de concessão do serviço de tratamento e coleta de esgoto em Arraial do 
Cabo, o qual foi excluído do contrato de concessão no momento de sua 
assinatura. Tanto a FGV quanto o Grupo de Trabalho rejeitaram tal 
proposta, visto que haveria necessidade de licitar esse serviço, 
principalmente quando a FGV informa que, na época, já houve 
reequilibrio da concessão, em virtude da exclusão desse serviço de 
esgoto para Arraial do Cabo. 
 
Assim, corroboro tal entendimento, visto que a questão não envolve a 
prorrogação de um contrato em vigor, mas sim a inclusão de um serviço 
que não constou originalmente no contrato de concessão, sendo 
imperiosa a realização de licitação para escolher a proposta mais 
vantajosa ao ente público, em sintonia com o principio da 
competitividade e moralidade administrativa ( artigo 37 da CF/88), 
podendo a PRO LAGOS participar do certame, desde que atendidas as 
condições de habilitação. Não se pode agora, quase 10 anos após a 
licitação original da concessão, incluir um novo serviço de esgoto que 
poderá ser desempenhado por outras empresas no mercado, com 
preços mais competitivos e com mais eficiência, notadamente, quando a 
concessionária, conforme informação dos autos, já foi compensada pela 
exclusão do serviço de esgoto em Arraial do Cabo, já tendo ocorrido, 
então, o reequilibrio do contrato de concessão. 
 
A ausência de licitação nesse caso violaria o artigo 175 da Carta Magna, 
que exige licitação, na modalidade de concorrência, para as concessões 
de serviço público, bem como os artigos 24 e 25 da Lei 8.666/93, por 
não haver, no presente caso, adequação legal para dispensa ou 
inexigibilidade de licitação. É o parecer. S. M. J.”. 

 
Às fls. 1.232, Carta – PR/425/2010/PROLAGOS, encaminhando documentação 
complementar de fls. 1.233/1.251, afeta à tomada dos empréstimos em dólares 
americanos, qual seja, certificados de registro de capital junto ao Banco Central 
do Brasil, com o fim de comprovar as condições e ingresso das divisas no país e 
registro em Livro Razão/Balanço da Prolagos. 
 
Às fls. 1.253/1.265, contribuições ao processo revisional do contrato de 
concessão da Prolagos, enviadas por diversos entes, que serão melhor descritos 
a seguir. 



 

 Conselheiro José Carlos dos Santos Araújo                           Processo E-12/020.051/2009  Página 162 de 177 
Rua Treze de Maio,23 – 23º andar – Centro – Rio de Janeiro /RJ – CEP: 20031-902 Tel.:021 2332-

6469   www.agenersa.rj.gov.br  - secex@agenersa.rj.gov.br   

 
Às fls. 1.253, a Secretaria de Meio Ambiente e Pesca do município de Armação 
dos Búzios manifestou sua satisfação com os serviços prestados pela 
Concessionária, que de acordo com a Secretaria, vem contribuindo de forma 
positiva na preservação do meio ambiente local e de um modo muito especial, na 
preservação da Lagoa de Araruama, o que reflete sobremaneira na qualidade de 
vida da população da Região Dops Lagos. Ressaltou, ainda, que a Secretaria de 
Obras e Meio Ambiente trabalham em parceria com a Concessionária e 
acompanharam detalhadamente a construção do pleitos as evoluções dos 
estudos feitos pela FGV. Por fim, manifestou seu apoio aos projetos debatidos 
pelo consórcio Lagos São João junto à sociedade, propostos pelas lideranças e 
aceitos para serem desenvolvidos pela Concessionária, caso esta Agência decida 
pela ampliação do Contrato. 
 
Às fls. 1.254/1.255, e-mail de George Clark, que se identificou como síndico do 
condomínio Velas e ex-Secretário de Planejamento e Urbanismo de Armação dos 
Búzios, relatando que todas as contas da Prolagos de janeiro 2010, de Armação 
dos Búzios, teriam sofrido um aumento exagerado e desproporcional em seus 
valores para pagamento. Que isso foi constatado em residências independentes, 
residências em condomínio, pousadas e demais estabelecimentos comerciais, 
atingindo todos os contribuintes. Segundo pontuou, “(...) a alegação de que a 
totalidade dos aumentos foram devidos ao mês de janeiro, quando o consumo é 
maior devido à férias não procede, pois foi muito superior à série histórica do 
consumo de outros anos no mesmo período”. 
 
Prossegue contando o seguinte: 
 

“como (...) conhecedor dos problemas do município, manifestei por carta 
com A.R., datada de 05/07/2010 essa observação, priorizando os 
interesses do Condomínio do qual sou síndico, cuja conta referente a 
janeiro de 2010 foi paga no valor de R$ 3.314,60 e a conta referente a 
fevereiro de 2010foi paga no valor de R$ 1.565,34, e considerando que 
foi observado caiu muito pouca água no Condomínio das Velas em 
janeiro de 2010 (quando entrava era um filete d’água). 
 
O que me chamou a atenção é que tanto o Sr. André Fonseca, Gestor 
Comercial, em reunião que tivemos na sede da empresa,com a Sra. 
Eliana Faria, que assina a carta resposta da Prolagos datada de 
21/07/10 (e que sugere que possa ter havido algum vazamento dentro 
do Condomínio, e posso confirmar que não houve), não responderam ao 
meu questionamento de um problema ocorrido em toda a cidade, que 
podemos observar, além das contas do Condomínio Velas, nas contas 
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de muitos outros Condomínios, como os listados em arquivo anexo, que 
podem ser comprovados pelas contas pagas. 
 
O problema é maior do que somente financeiro. É uma questão de falta 
de transparência da Concessionária, que nega fato ocorrido, podendo 
estar atrás dessa negação algum problema técnico de ar nas tubulações 
(que o hidrômetro marca como fluido que o atravessa) ou problema 
administrativo. 
 
A pergunta não respondida é: Por que uma grande quantidade de 
contribuintes (uma residência de um morador, portanto, não veranista 
teve sua conta aumentada de R$ 250,00 para R$ 1.500,00 nesse mês 
de janeiro!!!) foi penalizado por valores elevadíssimos de contas sem 
que tenha sido prestado o fornecimento de água pela Prolagos? 
 
Somente a AGENERSA tem força para realizar uma auditoria na 
PROLAGOS, nas contas referentes ao mês de janeiro de 2010 na 
cidade de Armação dos Búzios e verificar o que realmente ocorreu, e em 
caso de confirmação de cobranças feitas a maior, desproporcionais ao 
efetivamente consumido pelos contribuintes, promover um reembolso 
dos valores cobrados a mais, através de compensação em cotas 
próximas da referida Concessionária de Serviços Públicos, que, a meu 
ver, apresenta indício de fatos ocultos da população em geral e da 
AGENERSA em particular, a quem tem o dever permanente de 
prestação de contas.” 

 
Anexados ao e-mail, seguiram os documentos e informações mencionados na 
missiva, que consubstanciam as fls. 1.256; 1.257 e 1.258/1.260. 
 
Às fls. 1.261/1.262, e-mail da Prof. Dalva Rosa Mansur (Secretária executiva do 
IPEDS, comissão executiva do CILSJ, e CBHLSJ), nos seguintes termos: 
 

“Considerações  sobre a proposta Pro lagos,  A partir da  analise da 
AGENERSA e FGV. 
 
De acordo com o art. 7° do contrato de concessão, o nde são colocadas 
a regras sobre o equilíbrio econômico financeiro, fica claro  que o 
equilíbrio tem a haver com  a evolução dos custos nos últimos 5 anos, a 
relação entre a receita e os investimentos das empresas.e ainda os 
encargos e receitas nos valores iniciais de cobrança: levanta então a 
tese  de que a população dos municípios atendidos tem baixo poder 
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aquisitivo, apresentando para isso índices de IDH, renda per capta além 
de trazer um quadro  de tarifas de água Dez 2008. 
 
Observação nossa: 
 
- O poder aquisitivo da população é baixo realmente, e sugerimos que 
para isso como disse o prefeito Zelão na resposta da pag. 34 do 
relatório FGV no dia 11/12 2010 a pergunta sobre invasões ....que haja 
uma parceria entre municípios e governo do estado para buscar 
soluções trazendo mais investimentos em educação com ênfase no 
ensino médio voltado para o trabalho,  e em infra-estrutura  de 
transportes, habitação popular,  energia, telecomunicações, e 
saneamento (que aliás dentro do período analisado  foi realizado  pelas 
duas concessionárias), além de concursos públicos para lotar escolas, 
hospitais, e demais equipamentos públicos, livrando a região das 
barganhas políticas por empregos, terrenos,  kits invasão, e outras 
barganhas que dificultam o aumento no IDH e do PIB. 
 
Na verdade este não é um argumento para justificar  se a água está 
cara ou não,este é um argumento para se analisar a administração 
municipal, e , talvez a solução deste  argumento  venha até a ser um 
dos fatores para diminuir a perda com gatos e outras ligações 
clandestinas. 
 
Entretanto considerando a enorme quantidade de pequenos 
empreendedores individuais e micros. Sugerimos aqui uma tarifa 
diferenciada para empresas individuais e micro, que não tenham a 
água como elemento básico de sua operação,  como forma de 
recuperar espaço de inadimplência e ligações clandestinas, tão 
comuns, e que podem sim expandir um mercado criando empregos que 
vão contribuir para o aumento do IDH. 
 
- NA pag. 43 do relatório está um quadro de tarifas de várias 
concessionárias, entretanto Para que tal quadro venha ter valor 
cientifico serão necessários, assim como foram analisadas os 
investimentos custos, esforços, da concessões locais Pro lagos e 
Juturnaiba, deveriam a ser apresentados em quadros complementares 
relativos as companhias usadas como parâmetro para comparação os 
seguintes itens: volume  e densidade de população atingida , 
distancia do manancial, custos operacionais e principalmente  
investimentos realizados  pelas companhias concessi onárias 
apresentadas  nos quadros.Sem estes dados tal quadro  não pode  ser 
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levado considerado uma vez que não  apresenta qualquer  valor 
cientifico tornando a analise estatisticamente tendenciosa. 
 
Enfim, o que estamos falando é que não se vai buscar o romper o 
equilíbrio econômico dos contratos  porque a população é pobre. Isto 
seria impensável, deve-se sim tornar maior o poder aquisitivo da 
população, que é papel do estado e da população em geral que 
também deve reclamar por insumos   e  já que o serviço publico 
concedido é um serviço publico (que quer dizer prestado para todos ) e 
não um serviço social (que quer dizer prestado aos necessitados, 
carentes ou desvalidos). Se existe na região atendida pelas duas 
concessionárias carência econômica, esta não será resolvida pela tarifa 
de água. 
 
A população e o poder concedente  precisa saber o valor do 
investimentos feitos em saneamento (conforme relatório/analise  da 
FGV) que tem desde 2004 o maior investimento brasileiro per capta em 
esgotos,  maior do que o previsto no próprio contrato, além da  
expansão de rede de abastecimento de água do Brasil e isto em 
atendimento a solicitação da população atendida conforme revisão em 
anterior, da forma como foi possível ser mais urgente, e que este 
investimento precisa ser equilibrado em valor  e em tempo  de forma 
adequada, e com o equilíbrio no atendimento ao usuário e ao prestador 
de serviços, porém exigindo também esforços do poder concedente em 
assumir seu papel de administrador buscando oportunidades para a 
melhoria da vida das populações que administra.” 

 
Às fls. 1.263/1.264, e-mail de Arnaldo Villa Nova, presidente da ONG Viva Lagoa, 
da Plenária de ONGs da Região dos Lagos e do Comitê e do Comitê de Bacia 
Lagos São João, consignando o seguinte: 
 

“A Plenária de ONGs do Consórcio Intermunicipal Lagos São João, bem 
como o Conselheiros do Comitê de Bacia Lagos São João discutiram e 
aprovaram os programas e as propostas de investimentos 
apresentados pela Concessionária Prolagos, bem como viram com 
muito interesse a proposta de ampliação do sistema de esgotamento 
sanitário em execução pelas duas concessionárias: Prolagos e Águas 
de Juturnaíba. 
 
 Membros a Plenária de ONGs e do Comitê Lagos São João são de 
parecer favorável à proposta apresentada pelas Concessionária de 
ampliação dos prazos de concessão, desde que haja aporte de 
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investimento para contemplar as novas obras previstas no protocolo de 
intenções firmado com os prefeitos e onere o mínimo possível os 
usuários. Resta avaliar se o valor proposto para investimentos é 
compatível com o valor da proposta de ampliação. 
  
Nas audiências para apreciação do processo de 2ª. Revisão 
quinquenal, ficou patente a demanda da sociedade por mais 
investimentos, por outro lado, também ficou claro que estamos no limite 
de custo/m3 de água pago pelos usuários. 
  
A ampliação do prazo de concessão permitirá o aporte de recursos, 
sem elevar substancialmente o valor da tarifa de água. Entretanto, 
salientamos que apesar dessa estratégia, temos necessidade de mais 
investimentos em saneamento e creio que a futuro essa Agência, tão 
zelosa em apoio à nossa demanda para o esgotamento sanitário, não 
logrará esforços para que o governo aporte recursos, evitando que os 
usuários sempre tenham que arcar com os custos de investimentos em 
obras. 
  
Considerando ainda que a região possui inúmeras casas para veraneio 
ocupadas em alguns finais de semana e períodos de férias, a elevação 
da tarifa de água pouco afeta esses usuários. Todavia, os residentes 
permanentes, quase sempre com família numerosa, necessitam de 
significativa quantidade de água para uso diário em suas moradias e 
sofrem impacto com aumento das tarifas. Não  raro se tornam 
inadimplentes, buscam água através de “gatos” ou usam outros 
artifícios para receberem o precioso líquido: a água. 
 
Esses moradores são pobres, tem poucos recursos para sua 
manutenção visto que a oferta de empregos é baixa. Nessas condições, 
propomos que a Agência estude a possibilidade, se possível nessa 
revisão quinquenal ou em curto prazo, o estabelecimento de uma tarifa 
social que atenda aos moradores de baixa renda da região, que são 
muitos, posso dizer talvez, a maioria dos moradores fixos. A proposta 
de tarifa em cascata já é um avanço, mas a tarifa social é importante. 
  
Nessas condições, vimos solicitar empenho dessa Agência para que a 
demanda de recursos que consta do Protocolo de Intenções  firmado 
pelos municípios da área da concessão seja contemplado na revisão do 
contrato  com a finalidade que a empresa faça os investimentos 
necessários e execute as obras o mais rápido possível para darmos 
seqüência ao processo de despoluição da lagoa de Araruama. Nas 



 

 Conselheiro José Carlos dos Santos Araújo                           Processo E-12/020.051/2009  Página 167 de 177 
Rua Treze de Maio,23 – 23º andar – Centro – Rio de Janeiro /RJ – CEP: 20031-902 Tel.:021 2332-

6469   www.agenersa.rj.gov.br  - secex@agenersa.rj.gov.br   

diversas câmaras técnicas que participo fica patente a necessidade de 
investimentos contínuos para que a Lagoa de Araruama se recupere e 
tenhamos um controle melhor do manancial de Juturnaíba, sendo 
necessário aporte de recursos para o investimento em monitoramento 
desses corpos hídricos.” 
  

Às fls. 1.265, OFÍCIO/SEDIC/Nº. 032/2010 da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento da Cidade e Ambiente do município de Cabo Frio que, datado de 
23 de setembro de 2010, por meio de sua Coordenadoria Geral de Indústria, 
Comércio, Trabalho e Pesca, onde pontua-se o seguinte: 
 

“Esclarecemos que na oportunidade da assinatura do protocolo de 
intenções que aprovou as novas obras, os Prefeitos se posicionaram no 
sentido de reequilíbrio contratual, por meio de ampliação de prazo de 
concessão, preferencialmente. 
 
Contando com o julgamento do referido processo regulatório, vimos 
solicitar empenho dessa Agência para que a demanda de recursos que 
consta do protocolo de Intenções, assinado pelos Prefeitos da área de 
concessão, seja contemplado na revisão do contrato, com a finalidade 
que a empresa faça os investimentos necessários que contribuirão para 
o turismo e a Indústria da região dos Lagos, trazendo divisas, empregos 
e crescimento sustentável a Cabo Frio.” 

 
Às fls. 1.266, Resolução do Conselho Diretor nº. 206, de 30 de setembro de 2010, 
aprovando o desarquivamento do Processo E-04/079.068/2001 e seu 
apensamento ao presente feito. 
 
Encerrando o VI e último volume deste processo revisional, tem-se a petição da 
Prolagos de fls. 1.267, requerendo, por meio de seus advogados, cópia do 
processo a partir de seu volume V. 
 
É o relatório. 
 
 
José Carlos dos Santos Araújo 
Conselheiro Relator 
 
� 
i Nessas telas, tem-se informações relevantes, tal como a identificação de organismos que contribuíram no 
processo de revisão, a saber: 
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� 
• Consórcio Intermunicipal Lagos São João – CILSJ, com previsão no art. 76 da Constituição 

Estadual, criado em 1999, com o fim de ajudar na conservação, recuperação e uso sustentado do 
meio ambiente, atuando de forma cooperativa com os diferentes níveis de governo, empresas e 
sociedade civil, abarcando os municípios de Armação dos Búzios, Casimiro de Abreu, Cachoeiro de 
Macacú, São Pedro da Aldeia, Silva Jardim, Arraial do Cabo, Iguaba Grande, Saquarema, Rio das 
Ostras, Araruama, Cabo Frio, Rio Bonito (fls. 50/64 do anexo I). 

• Comitê de Bacia Lago São João – CBHSL, criado pelo Decreto nº. 36.733, consubstanciado num 
colegiado organizado democraticamente para gerenciar os recursos hídricos de forma 
descentralizada, integrada e com a participação de todos (fls. 64/67). 

Vale destacar que o CILSJ desempenha a função de Secretaria Executiva do Comitê de Bacia. Logo, o que, 
em outras palavras, significa que o Consórcio passa a se dedicar aos projetos de gestão integrada e 
recuperação ambiental da região, que são deliberados pelo Comitê. 
Às fls. 101/102, dúvidas apresentadas por Dominique Babelon, integrante do CBHSL, como contribuição para 
as audiências Públicas de 10 e 11 de dezembro de 2009. 
Às fls. 103/151, telas impressas produzidas pela FGV, consubstanciando sua apresentação na audiência 
Publica supramencionada. 
Tal apresentação se deu em duas etapas, sendo a primeira o Resultado da Análise Técnico-operacional e a 
segunda, o Resultado da Análise Econômico-financeira, ambas realizadas pela FGV. 
Às fls. 105, onde tem início a descrição da etapa de Análise Técnico-operacional, a Fundação informa os 
seguintes resultados das visitas técnicas realizadas nos dias 05 e 06 de abril de 2009, a saber: 
1) Observação de que vários indicadores estabelecidos no Plano de Bacias Hidrográficas da Região dos Lagos 
e do Rio São João estavam sendo contemplados pelas Concessionárias em seus programas de investimento e 
reforço da preocupação da manutenção e melhoria do principal corpo hídrico que representa a Lagoa de 
Araruama, relativamente a sua balneabilidade, ressaltando, ainda, a atuação do INEA. 
2) Registro da preocupação com a forte tendência de ocupação das áreas de antigas salinas, cujos 
proprietários, que convivem com a crise econômica de longa data, são atraídos, constantemente, pelas altas 
ofertas de venda de seus terrenos em função do processo desenfreado da especulação imobiliária. 
Às fls. 106, relata-se a “Situação atual dos sistemas de produção e de distribuição de águas, no que se refere 
ao Manancial e ETA’s”; às fls. 107, quanto ao Sistema Tamoios-Unamar; às fls. 108, das Adutoras e às fls. 
109, relativamente aos Boosters. 
Às fls. 110, trata-se da Reservação (das Características dos Reservatórios). 
Às fls. 111, elenca-se a Rede de Distribuição. 
Às fls. 112, vê-se uma tabela com as principais intervenções de água no período compreendido entre 2004 
e`2008, sendo certo que às fls. 113, as intervenções de 2007 a 2010. 
Às fls. 114/117, a FGV apresenta os Sistemas de esgotamento sanitário de Búzios, Cabo Frio, São Pedro da 
Aldeia e Iguaba Grande respectivamente. 
Às fls. 118, vê-se uma tabela com as principais obras de esgoto de 2004 a 2008, e às fls. 119/12, as 
intervenções ocorridas entre 2007 a 2010. 
Às fls. 123, observa-se um rol de investimentos programados entre 2011 e 2023. 
Às fls. 124/126, apresenta-se a evolução da demanda de águas e metas contratuais. 
Às fls. 127, vê-se um quadro de população atendida e índices de atendimento de 2004 a 2008. 
Às fls. 128, consta a produção anual do 2º Qüinqüênio. 
Às fls. 129, vê-se o Índice de Perdas. 
Ás fls. 130, Histórico de Inadimplência. 
Às fls. 131/135, Tarifa Social; Tarifa (Consumo mínimo para pequenos comércios); Tarifa Atual 
(Dezembro/2008); Reestruturação Tarifária e Modelos de Reestruturação tarifária. 
Às fls. 138, a Metodologia de Cálculo utilizada para a análise do equilíbrio/desequilíbrio econômico-
financeiro do contrato, bem como das alternativas para recomposição do equilíbrio original. 
Às fls. 139, a Composição dos valores do fluxo de caixa. 
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� 
Às fls. 140, Modelos de Fluxo de Caixa Descontado (TIR) e às fls. 141, o resultado comparativo entre os 
modelos. 
Às fls. 141 e 142, Resultado comparativo entre os modelos (dados gerenciais e dados contábeis). 
Às fls. 143, Decisão entre os modelos. 
Às fls. 144, Evento desequilibrador (Investimento propostos 2009 a 2023 – Moeda de Dez/2003). 
Às fls. 145, possíveis modalidade para recomposição do equilíbrio original. 
Às 146, alternativas para recomposição do equilíbrio original. 
Às fls. 147 e 148, Comparativo entre simulações – Modelo C e Sugestão da FGV – var. custos/m3. 
Às fls. 149 e 150, Comparação entre fluxos de Caixa e Sugestão FGV, considerando o esgoto de Arraial do 
Cabo. 
 
ii DELIBERAÇÃO AGENERSA Nº 216, DE 25 DE MARÇO DE 2008. 
CONCESSIONÁRIA PROLAGOS - 
Seguro da Garantia 
O CONSELHO DIRETOR DA AGÊNCIA REGULADORA DE ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO 
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - AGENERSA, no uso de suas atribuições legais e regimentais, e tendo 
em vista o que consta no Processo Regulatório N°. E-331100.20712004 por  unanimidade, 
DELIBERA: 
Art. 1º - Baixar o presente Processo Regulatório em diligência para que a Câmara de Política Econômica e 
Tarifária - CAPET se manifeste em 10 (dez) dias sobre os argumentos trazidos pela Concessionária Prolagos 
na correspondência Carta-PR11771 2008/PROLAGOS, de 17 de março de 2008, quanto ao pagamento do 
seguro garantia para o ano de 2007, para que em seguida encaminhe-se o processo à Procuradoria da 
AGENERSA se pronunciar, também em 10 (dez) dias sobre os mesmos argumentos; 
Art. 2° - Determinar que Concessionária Prolagos apresente em 10 (dez) dias, a comprovação da retificação 
do seguro garantia para o ano de 2008 pelo montante de R$ 31.302.918,00 (trinta e um milhões, trezentos e 
dois mil, novecentos e dezoito reais), conforme calculado pela CAPET na Nota Técnica 004/2008, de 19 de 
fevereiro de 2008, com base nos parágrafos oitavo e nono da Cláusula Vigésima Primeira do Contrato de 
Concessão; 
Parágrafo Único - Caso a Concessionária Prolagos não comprove acima determinado, será aplicada 
penalidade de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) conforme disposto no parágrafo 21°, item b, 
Cláusula 51a do Contrato de Concessão da Prolagos; 
Art. 3º - Retificar a “Tabela 04” da Deliberação AGENERSA n°. 114/2007, de 26 de junho de 2004, para no 
item 2, na coluna “Objeto”, constar “Multa pelo não pagamento do seguro garantia referente ao ano de 2006” 
ao invés de “Multa pelo não pagamento do seguro garantia entre 2003 e 2005”, e no item 7, também na 
coluna “Objeto”, constar “Ganho Financeiro pelo não pagamento do seguro garantia referente ao ano de 
2006” ao invés de “Ganho Financeiro pelo não pagamento do seguro garantia entre 2003 e 2005”; 
Art. 4º - Esta deliberação entrará em vigor na data de sua publicação. 
Rio de Janeiro, 25 de março de 2008. 
José Carlos dos Santos Araújo 
Conselheiro-Presidente 
DARCÍLIA APARECIDA DA SILVA LEITE 
Conselheira 
ANA LÚCIA SANGUEDO BOYNARD MENDONÇA 
Conselheira 
SÉRGIO BURROWES 
Conselheiro 
CLAUDIO MURAT IBRAHIM 
Conselheiro 
WALDEMIR PEREIRA DEMARIA 
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� 
Vogal 
 
iii  DESPACHO PROCESSO E-33/100.207/2004 
CONCESSIONÁRIA: PROLAGOS 
ASSUNTO: Seguro Garantia 
PARA: Gabinete do Conselheiro José Carlos dos Santos Araújo 
DATA: 19 de outubro de 2010 
 

Em virtude da correspondência encaminhada pela Concessionária PROLAGOS,  Carta 
PR/442/201/PROLAGOS RECEBIDA EM 15/10/2010, esta CAPET foi provocada a se manifestar sobre o 
conteúdo do referido documento. 

Nesta correspondência, a Concessionária PROLAGOS cita manifestação da Procuradoria da AGENERSA 
onde O Procurador Geral ( fls 425 ) aprova o parecer exarado pelo Analista de Regulação-Advogado Marcus 
Simonini, onde este aprovou a Nota Técnica da CAPET Nº004/2008 (fls389)  e opina que : “... considerando já 
haver precedente nessa Agência, é viável que o valor inadimplido pela concessionária, a título de seguro garantia, 
seja computado como ganho financeiro, a ser considerado na próxima Revisão Quinquenal ou, ainda, o 
pagamento da complementação do seguro garantia, adequando-se aos cálculos da CAPET, uma vez que, em 
ambos os casos, estará assegurado o equilíbrio econômico-financeiro tutelado pela lei e pelo contrato de 
concessão.” 

Afirma ainda a concessionária, nesta mesma correspondência, que “o valor do prêmio, despesa a ser 
arcada pela concessionária, para realização do seguro 2007 sugerido pela CAPET  pelo montante de 
R$32.289.272,00 é de R$64.925,57. Como a concessionária já havia firmado seguro para o ano de 2007 pelo 
montante de R$22.571.455,52, resta uma diferença de prêmio de R$45.385,50( data base dez/2007)...” 

Diferente do apontado pela Concessionária a CAPET, através da Nota Técnica Nº 004/2008 apontou os 
valores a serem segurados para os anos de 2007 e 2008, conforme determina a Cláusula 21ª do contrato de 
concessão.Nesta Nota Técnica esta CAPET afirma: 
... 

 “13- Conforme podemos observar, a importância que deveria ter sido segurada, a título de seguro 
garantia , conforme estabelecido no parágrafo oitavo da Cláusula  Vigésima primeira do contrato 
de concessão e parágrafo 6º da Deliberação AGENERSA Nº 114/2007, seria de :  
Ano 2007 - R$ 32.289.272  
Ano 2008 -  R$ 31.302.918 
14 -  A concessionária apresenta na apólice Nº 01-0747-0150454 o valor da importância segurada 
de R$ 22.571.455,58  para os anos 2007 e 2008, correspondendo aos períodos de arrecadação 
2007/2023 e 2008/2023, respectivamente. 
15 - Não foi apresentada nenhuma justificativa da concessionária para o valor da importância 
segurada constante da apólice Nº 01-0747-0150454. 
Conclusão 
16 - Conforme demonstrado acima, os valores da importância segurada pela concessionária para os 
anos 2007 e 2008 estão abaixo daqueles estabelecidos no parágrafo 8º da Cláusula Vigésima 
Primeira do Contrato de Concessão e considerando ainda a tabela 6 aprovada no fluxo de caixa na 
Deliberação AGENERSA Nº 114/2007. 

 
 Na apólice Nº 01-0747-0150454 de Seguro Garantia firmado entre a PROLAGOS e a seguradora J. 
Malucelli, a importância Segurada é de R$22.571.455,58, com vigência de janeiro de 2007 a dezembro de 
2008, portanto 2 anos. O premio pago pela Concessionária para segurar esta importância foi de R$323.558,69 
( conforme Anexo da Apólice, fl 348). Ou seja a Concessionária para firmar um Seguro garantia da 
importância de R$22.571.455,58 ( vinte e dois milhões, quinhentos e setenta e um mil quatrocentos e 
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cinqüenta e cinco reais) incorreu numa despesa de R$323.558,69 ( trezentos e vinte e três mil quinhentos e 
cinqüenta e oito reais).  
 Na Nota Técnica Nº 004/2008  a CAPET em nenhum momento afirmou o valor do premio a ser pago 
pela Concessionária mas sim apontou que a Concessionária para os anos de 2007 e 2008 deveria ter segurado 
a importância de R$ 63.592.590 ( sessenta e três milhões quinhentos e noventa e dois mil, quinhentos e 
noventa reais) ao invés dos 22,5 milhões segurados. 
 É sabido que o prêmio de seguro está associado ao risco e ao valor segurado. Portanto é estranho a 
concessionária apontar uma diferença de R$45.385,57 para complementar um premio de valor segurado de 
R$41.020.734 ( quarenta e um milhões, vinte mil e setecentos e trinta e quatro reais), sendo que a mesma 
desembolsou mais de trezentos mil para segurar 22 milhões. 
 Considerando o mesmo percentual do premio sobre o valor segurado e abstraindo-se o fato de que o 
prêmio de um seguro aumenta proporcionalmente ao risco e ao valor segurado, a concessionária incorreu no 
mínimo, em uma diminuição de seus desembolsos da ordem de R$ 588.026,55 ( quinhentos e oitenta e oito 
mil e vinte e seis reais). 
 
iv Deliberação AGENERSA nº. 064/2006: 

(...) 
“ Art. 3º - Aplicar à Concessionária Prolagos a penalidade de multa moratória no valor de 
R$372.000,00 (trezentos e setenta e dois mil reais), conforme disposto no parágrafo vigésimo da 
cláusula quinquagésima primeira do Contrato de Concessão, referente ao descumprimento do prazo 
para conclusão das obras do sistema de esgotamento sanitário de Iguaba Grande; 
§1º - A Câmara Técnica de Política Econômica e Tarifária atualizará o valor apontado no caput a 
valor presente, indicando-o para compor o Auto de Infração; 
§2º - Determinar à Câmara Técnica de Saneamento que lavre o respectivo auto de infração, 
concedendo à Concessionária Prolagos o prazo regulamentar de 05 (cinco) dias úteis para defesa;” 
(...) 
 

v Às fls. 03/11, Carta - PR/0771/2008 da Prolagos, que requereu abertura de Processo Regulatório para 
pleitear reequilibrio contratual, e que ganhou o nº. E-12/020.384/2008. 
Às fls. 17, Carta – PR/361/2009 da Prolagos requerendo o apensamento do processo E-12/020.384/2008 ao 
processo de 2ª Revisão Qüinqüenal. 
Às fls. 18/23, Nota Técnica CAPET nº 021/2009, não recomendando o acolhimento do pleito formulado pela 
Concessionária, por não haver fundamentação econômico-financeira e contratual, merecendo destaque as 
seguintes considerações tecidas: 

� “(...) 
� Os documentos que dão suporte ao pleito estão dispostos nos anexos I, I-b, I-c e I-d, dentre os quais 

destacamos: 
- Memorial complementar da Revisão Quinquenal do Contrato de Concessão, elaborado pela 
Fundação Getúlio Vargas, datado de 21/09/2004, onde constam as análises sobre os investimentos 
realizados, os pleitos em relação aos investimentos de água e esgoto e o pleito jurídico, que trata do 
fornecimento de água através de caminhão-pipa (folhas 8 a 24 do anexo I); 
- Suspensão de Liminar e de Sentença nº 230-RJ, obtida pela Concessionária (folhas 26 a 30), mais 
extratos de audiências de conciliação e julgamento (folhas 31 a 146); 
- Relação de fornecimentos efetuados após processos judiciais (folhas 147 a 166); 
- Notas Fiscais e relatório de medição dos transportadores contratados (folhas 167 a 200, do anexo 
I, os anexos I-B e I-C inteiros e folhas 601 a 644 do anexo I-D). 
- Contratos de prestação de serviços (folhas 645 a 663). 

� A Concessionária encaminhou, ainda, planilha eletrônica com os cálculos que efetuou, 
consolidando um valor global, contemplando o período de 1999 a novembro de 2008, desde o início 
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das decisões judiciais, de R$ 3.262.504,92 (três milhões, duzentos e sessenta e dois mil, quinhentos e 
quatro reais e noventa e dois centavos), conforme quadro-resumo abaixo, conforme mostra o quadro 
de fls. 19. Sendo certo que, os valores, corrigidos pela Prolagos, atingem o montante estipulado no 
item 5, acima. Cabe informar que os documentos em anexo contemplam a contratação de carros-
pipa e fornecimento de água de janeiro de 2007 a maio de 2008. O montante em referência, 
entretanto, refere-se a todos os eventos registrados pela delegatária, desde 1999.  
(...) 

� O valor histórico total é de R$ 1.530.768,00 (um milhão, quinhentos e trinta mil, setecentos e 
sessenta e oito reais), para o período. Ressalve-se que não há, nos autos, quaisquer documentos 
relativos aos períodos anteriores a janeiro de 2007 e posteriores a maio de 2008, sem os quais não é 
possível conferir a exatidão das somas informadas pela Concessionária. 

� Não foram informados os valores auferidos pela Prolagos com a venda da água fornecida em 
carros-pipa. Cabe notar que a receita com a venda de água em carros-pipa impacta favoravelmente 
o fluxo de caixa da concessão, pois incorpora consumidores não previstos nos planos imediatos de 
atendimento. 

� Observe-se, quanto aos investimentos, que todas as antecipações e readequações realizadas pela 
delegatária foram objeto de alterações provocadas no texto do contrato original, seja por 
intervenção dos poderes concedentes municipais, seja por intervenção do Ministério Público, seja 
por inadequação técnica dos projetos iniciais. Todas as modificações foram consolidadas em termos 
aditivos, e foram, inclusive, compensadas com readequações tarifárias, conforme se destaca dos 
textos da deliberação ASEP 546/2004, exarada do processo E-33/100.277/04, que, além de aprovar 
o cronograma de obras previsto no Primeiro Termo Aditivo, promoveu o reequilíbrio econômico-
financeiro do contrato, aplicando um percentual de reajuste das tarifas, de forma escalonada, cujas 
parcelas estender-se-ão até janeiro de 2015, respeitados os cumprimentos das parcelas de obras 
previstas para cada período. 

� O processo de revisão quinquenal, E-04/077.693/02, cuja decisão final está consolidada na 
deliberação AGENERSA 114/2007, de 26/07/2007, aprovou o fluxo de caixa da concessão e 
considerou em sua análise todos os investimentos e despesas realizados pela concessionária no 
período compreendido entre o início da assunção dos serviços e dezembro de 2006, além da 
projeção até o final do contrato. Logo, não há por que se falar em compensação para as despesas 
com frete de carros-pipa, pois foi restabelecido o inicial equilíbrio econômico-financeiro, a partir 
da decisão em comento. Ademais, a deliberação AGENERSA 114/2007 não anulou as parcelas de 
reajustamento pactuadas pela deliberação ASEP 546/2004, permanecendo o entendimento de que as 
parcelas restantes são suficientes para permitir à delegatária o necessário aporte de recursos para 
cumprir com suas obrigações e manter o equilíbrio econômico-financeiro da concessão. 

� A tarifa praticada pela Concessionária prevê a remuneração completa do sistema, ou seja, desde a 
captação de água no reservatório até o descarte do esgoto tratado, não se olvidando o custeio dos 
investimentos. O sistema, a grosso modo, compreende a captação de água, o tratamento, o 
transporte, por dutos, até os reservatórios, a distribuição, por redes, para os clientes, o 
abastecimento em si, as redes de coleta de esgotos, o tratamento destes e o despejo dos efluentes 
tratados. No ponto em questão, partindo-se da premissa de que a Prolagos abastece os carros-pipa 
em seus reservatórios, cabe inferir que os veículos são os substitutos da rede de distribuição e 
abastecimento de água, com todos os seus componentes, e, de certo modo, da rede de coleta de 
esgotos, elementos ausentes nas áreas atendidas pelas decisões judiciais. Como o fornecimento de 
água não é gratuito (apenas o dito “custo do frete” não pode ser repassado), a venda de água pela 
tarifa padrão em vigor se constitui em remuneração adequada do serviço, pois o frete resta 
embutido no custo de operação do sistema, que não é utilizado para o transporte do volume de água 
fornecido com base nas imposições judiciais.”. 
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Às fls. 43/48, parecer do Analista de Regulação e Advogado Marcus Simoni Ferreira, pelo não acolhimento 
do pleito da Concessionária, que concluiu sua análise da seguinte forma: 
 

“Face ao exposto e pela documentação acostada aos autos, em estando estas pessoas situadas fora 
da área de concessão deve-se apurar responsabilidade por possível descumprimento do art. 30, IV e 
VIII da CF/88, ou, se não for esta a hipótese, deve-se considerar o bem lançado entendimento 
econômico – financeiro da Capet em seu item 13, pois, entendo que não há amparo legal e 
contratual que dê suporte à compensação financeira dos custos dos aludidos carros-pipa. As regras 
legais e contratuais citadas pela concessionária não são aplicáveis ao caso dos autos e tal 
indenização não pode recair sobre os usuários do sistema, pelas razões por mim expostas ao longo 
desta análise. Da mesma forma, e pelos mesmos fundamentos jurídicos opino por indeferir o pedido 
de apropriação de tais custos no processo da 2ª revisão qüinqüenal tarifária” 
 

vi Voto: 
“Solicitei vista do voto, conforme artigo 73 do Regimento Interno da AGENERSA, da ilustre 
Conselheira Darcília Leite no processo E-12/020.419/2007 por haver ficado confuso com relação à 
incidência de datas sobre os períodos a que se referiam as diferentes contas de consumo cobradas 
dos consumidores. A questão posta em julgamento diz respeito ao momento efetivo de incidência do 
reajuste anual de tarifa da concessionária, no que tange à majoração aplicada para vigorar entre 
dezembro de 2007 e novembro de 2008. 
Em seu voto percebeu a ilustre colega que a Prolagos, na verdade, fez incidir o reajuste anual da 
tarifa de forma antecipada, aplicando-a antes da data base prevista contratualmente. 
Acredito que a Concessionária assim fez em função de haver mal interpretado as determinações do 
Contrato de Concessão sobre o assunto. Verifico ainda que a prática da Concessionária não é nova, 
tendo havido no passado diversos reajustes feito sob a mesma ática e corroborados por esta 
Agência, sem houvesse sido percebido o erro. 
Contudo, a prática costumeira não elimina per se a incorreção e urge corrigi-Ia. Assim, estou 
plenamente de acordo com o o voto da Conselheira Darcília Leite em instruir as correções 
necessárias e em determinar nova prática doravante, pelo que concordo integralmente com seu voto. 
Lembro, no entanto, que o contrato da Concessionária Prolagos está em fase de revisão qüinqüenal, 
cuja apreciação e deliberação por parte deste Conselho deve ocorrer, possivelmente, nos próximos 
sessenta dias. Creio ser o problema levantado pelo voto da Conselheira suficientemente complexo 
para merecer um tratamento ordenatório, além, naturalmente, das medidas já preconizadas em seu 
voto. 
Assim, sugiro ao Conselho Diretor: 
1. Considerar cumprido o disposto nos arts. 2° e 30 da Deliberação AGENERSA n° 189, de 
17.12.07, como proposto no voto da ilustre Conselheira; 
2. Aplicar à Prolagos a penalidade de advertência, com base no prfg. 22° da cláusula 
quinquagésima primeira do contrato de concessão, devido à aplicação do reajuste anual de 2007 em 
data anterior a 06.12.07, como proposto no voto da ilustre Conselheira. 
3. Determinar à Prolagos encaminhar a esta Agência Reguladora, em até trinta dias, todos os 
espelhos das contas faturadas desde o início da efetiva aplicação do reajuste anual de 2007 até o dia 
05.12.07, em formato digital, como proposto no voto da ilustre Conselheira, salvo pela expansão do 
prazo para trinta dias; 
4. Determinar à Câmara Técnica de Política Econômica e Tarifária que, não já, mas no corpo das 
análises presentemente sendo efetuadas para instrução da Revisão Qüinqüenal do contrato de 
concessão, cumprir as cláusulas a, b e c do item II do parágrafo destinado às diligências no voto da 
ilustre Conselheira. 
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5. Determinar à Prolagos que o montante relativo ao conjunto de usuários não- identificados seja 
considerado em prol da modicidade tarifária, por ocasião da próxima revisão tarifária da Prolagos, 
como proposto no voto da ilustre Conselheira. 
Assim voto 
Sérgio Raposo 
Conselheiro Relator. 

 
vii Carta - PR/075 /2010/PROLAGOS, de 18 de fevereiro de 2010, nos seguintes termos: 

“ Ref.: Revisão de Tarifa — Deliberação 166/2007 
PROCESSO Nº E-33/110.040/2005 
Prezado Senhor, 
Cumprimentando-o, com a presente, enviamos a essa Agência Reguladora os DACONS – Pis-Cofins, 
referidos aos meses de novembro e dezembro de 2009 e janeiro de 2010 para serem considerados 
quando do próximo reequilíbrio, referido ao período 2009/2010, conforme previsto na Deliberação 
166/2007 
Colocamo-nos à disposição para maiores esclarecimentos. 
Atenciosamente, 
Felipe Ferraz 
Diretor Presidente” 

 
viii  Carta - PR/390/2010/PROLAGOS, de 30 dc agosto de 2010, nos seguintes termos: 

“A composição societária da concessionária Prolagos S.A. é integralmente formada pela empresa 
Águas Guariroba Ambiental LTDA, empresa pertencente aos grupos Bertin e Equipav, da seguinte 
maneira: 
50% - Equipav S.A. - Pavimentação, Engenharia e Comércio 
50% Heber Participações S.A. 
Com isso, existe um compartilhamento de controle acionário, que ocorre desde 2007, quando os dois 
grupos adquiriram da Águas de Portugal a totalidade das ações da concessionária, o que garantiu-
lhes o controle da companhia. Em atendimento à legislação vigente, na época dessa aquisição, a 
alteração societária foi precedida de formal anuência do Poder Concedente, nos termos da anexa 
Autorizaçào, publicada no Diário Oficial do Estado no dia 30 de outubro de 2007. Com isso, 
chegou-se à estrutura acionaria atual, onde através da empresa veículo Águas Guariroba 
Ambientai, cada grupo detém metade das ações da concessionária, em controle compartilhado. 
O grupo Bertin participa da sociedade Águas Guariroba Ambiental através da empresa Heber 
Participações S.A., e o grupo Equipav através da empresa Equipav S.A. - Pavimentação, Engenharia 
e Comércio, ainda que em ambos os casos existam um conglomerado de empresas. Trata- se, tão-
somente, da maneira pela qual ocorre a organização societária interna de ambos os grupos. 
Ocorre que os dois atuais acionistas convencionaram que, mediante prévia aprovação dessa 
Agencia, o grupo Bertin irá retirar-se da sociedade detentora da Prolagos, permanecendo íntegro, 
contudo, o já existente controle acionário do grupo Equipav, o qual será o único controlador da 
concessão em razão dessa retirada de sócio. 
Com isso, pretende-se que seja aprovada essa reorganização interna dc acionistas, da qual resultará 
a manutenção cio Grupo Equipav corno único e direto controlador da empresa Prolagos. Por 
questões dc reorganização societária interna, o grupo Equipas’ passará a exercer esse controle 
acionário através da empresa-veículo Sarpav Mineradora Ltda, a qual atende todos os índices 
financeiros e contábeis exigidos pelo Edital de Licitação. Além disso, todas as certidões exigidas 
para a habilitação também apresentam-se regulares. A regularidade jurídica é demonstrada com a 
juntada do anexo contrato social, onde pode-se notar gue no objeto social existe a expressa previsão 
de participação em Outras sociedades. 
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A capacidade técnica decorre do próprio controle acionário que o grupo Equipav já exerce na 
Prolagos, até porque a concessionária já é urna empresa operacional que possui, em seu quadro, 
pessoal habilitado e capacitado para manter inalterada a atual operação da empresa, a qual tem 
atendido todos os índices e marcos contratuais. Além disso, o grupo Equipav também possui o 
controle acionário da empresa Agitas Guariroba S. A., que é a responsável pelo saneamento básico 
do município de Campo Grande, detendo, ainda, nesta data, 100% das ações da empresa Águas de 
Itu. 
Pode-se, então, notar que Grupo Equipav atende as condições estabelecidas no item 6.1.2 do Edital 
de Concorrência n. CN/04/96 e cláusula vigésima nona, parágrafo terceiro, do Contrato de 
Concessão, possuindo ampla capacidade técnica no que se refere à operação de empresas de 
saneamento básico, até em função da própria operação da Prolagos. 
No entanto, para que seja preservado o disposto na cláusula vigésima nona do contrato de 
concessão nº. CN 04/96, somente poderá ocorrer esse movimento societário de retirada do grupo 
Bertin após formal anuência do Poder Concedente para que o controle acionário seja exercido 
isoladamente pelo Grupo Equipav, através da empresa Sarpav, motivo pelo qual é formulado o 
presente pedido. 
Diante cio exposto, conforme documentos anexos que atestam o atendimento às exigências previstas 
no Edital dc Concorrência n. CN/04/96, é a presente para requerer a competente anuência para que 
a totalidade das ações da concessionária Prolagos seja transferida para o Grupo Equipav, através 
dc sua holding Sarpav Mineradora S.A., com o compromisso de manter a execução de todas as 
obrigações e cláusulas contidas no Contrato n. CN/04/06. 
Sendo o que havia para o momento, ficamos à disposição para prestar quaisquer informações 
relativas à pretensão formulada. Renovamos, por oportuno, votos de elevada estima e distinta 
consideração. 
Atenciosamente, 
Felipe Ferraz 
Diretor Presidente” 

 
ix Consubstanciadas na Deliberação AGENERSA 114/2007. 
 
x Consórcio Intermunicipal Lagos São João – CILSJ, criado em 1999, com previsão no art. 76 da Constituição 
Estadual, com o fim de ajudar na conservação, recuperação e uso sustentado do meio ambiente, atuando de 
forma cooperativa com os diferentes níveis de governo, empresas e sociedade civil, abarcando os municípios 
de Armação dos Búzios, Casimiro de Abreu, Cachoeiro de Macacú, São Pedro da Aldeia, Silva Jardim, 
Arraial do Cabo, Iguaba Grande, Saquarema, Rio das Ostras, Araruama, Cabo Frio, Rio Bonito (Conforme 
explicado nas telas impressas da Audiência Pública da Revisão Qüinqüenal Prolagos, fls. 50/64 do anexo I ). 
 
xi DELIBERAÇÃO AGENERSA Nº. 471 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2009. 

“CONCESSIONÁRIA PROLAGOS. DEVOLUÇÃO DE BENS PELA 
CONCESSIONÁRIA PROLAGOS AO MUNICIPIO DE CABO FRIO. 
O CONSELHO DIRETOR DA AGÊNCIA REGULADORA DE ENERGIA E SANEAMENTO 
BÁSICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – AGENERSA, no 
uso de suas atribuições legais e regimentais, tendo em vista o que consta no Processo Regulatório n° 
E -12/020.081/2009, por unanimidade, 
DELIBERA: 
Art. 1º – Autorizar que a Concessionária PROLAGOS proceda à baixa dos bens relacionados no 
“Termo de Devolução de Bens” de fls. 07/12, conforme rol 
em anexo, uma vez que a Prefeitura do Município de Cabo Frio, através do Prefeito Sr. Marcos da 
Rocha Mendes, manifestou sua anuência. 
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� 
Art. 2° - Determinar que o rol de bens em anexo sej a remetido para a próxima Revisão Quinquenal 
da Concessionária, visando termo aditivo ao Contrato. 
Art. 3º - Encerrar o presente processo regulatório. 
Art. 4º - Esta Deliberação entrará em vigor a partir da data de sua publicação. 
Rio de Janeiro, 26 de novembro de 2009. 
JOSÉ CARLOS DOS SANTOS ARAÚJO 
Conselheiro-Presidente 
DARCILIA APARECIDA DA SILVA LEITE 
Conselheira 
MOACYR ALMEIDA FONSECA 
Conselheiro Relator 
SÉRGIO BURROWES RAPOSO 
Conselheiro 
MÁRIO FLÁVIO MOREIRA 
Vogal 
ANEXO 
ROL DE BENS” 

 
xii Ao Conselho Diretor, 
Trata-se de processo instaurado para ciência e pronunciamento desta Agência Reguladora quanto aos bens 
devolvidos pela Concessionária PROLAGOS ao Município de Cabo Frio. 
Submetido à apreciação deste Órgão Colegiado na Sessão Regulatória ocorrida em 26111/09, foi editada a 
Deliberação AGENERSA n° 471/09, por meio da qual este Conselho Diretor autorizou que a Concessionária 
procedesse à baixa dos bens relacionados no “Termo de Devolução de Bens” e determinou a remessa da 
listagem dos bens para a próxima Revisão Qüinqüenal da Concessionária, visando termo aditivo ao contrato. 
Em 17/12109, o presente processo retomou ao meu Gabinete, mediante o despacho da Secretaria Executiva, 
com a informação de que “não houve apresentação de Recursos/Embargos no prazo regimental”. 
Desta forma, sugiro que a SECEX remeta cópia da Deliberação AGENERSA n° 471109 com relação de bens 
anexada com a mesma para o processo de Revisão Qüinqüenal da Concessionária PROLAGOS, que se 
encontra sob a relatoria do Conselheiro José Carlos dos Santos Araújo. 
Por fim, considerando que não há mais qualquer providência a ser tomada na esfera regulatória quanto ao 
assunto em questão, sugiro ao Conselho Diretor o arquivamento dos presentes autos. 
Rio de Janeiro, 12 de janeiro de 2010. 
Moacyr Almeida Fonseca 
Conselheiro-Relator 
DE ACORDO: 
José Carlos dos Santos Araújo 
Conselheiro-Presidente 
Darcília Aparecida da Silva Leite  
Conselheira 
Sérgio Burrowes Raposo 
Conselheiro 
 
xiii  Audiência Pública que “teve por objetivo abrir espaço para o encaminhamento de opiniões e sugestões ao 
processo da Segunda Revisão Tarifária Quinquenal da Concessionária Prolagos” (conforme esclarecido no 
Relatório conclusivo da FGV de fls. 670/686). 
 
xiv “12.1 - Considerar que a Concessionária Prolagos não atingiu o montante mínimo de investimento 
financeiro previsto para o interstício iniciada denominada Fase II. independentemente do atingimento das 
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� 
metas fisicas. incorrendo em um desequilíbrio a seu favor no montante de R$ 6.663. 755,2] (seis milhões, 
seiscentos e sessenta e três mil, setecentos e cinqüenta e cinco reais e vinte e um centavos), à base de agosto 
de 2006; 
 
12.2 - Determinar à Concessionária Prolagos que acrescente, aos seus investimentos futuros. a importância de 
R$ 6.663. 755,21 (seis milhões, seiscentos e sessenta e três mil, setecentos e cinqüenta e cinco reais e vinte e 
um centavos), à base de agosto de 2006, referente ao desequilíbrio acima apontado.’ ou que compense tal 
valor em redução tarifária na proporção destes valores investidos à menor contemplados no fluxo de caixa da 
mesma; 
 
12.3 - Determinar à Concessionária Prolagos que faça prestação trimestral dos montantes dispendidos em 
cada obra constante da denominada Fase II para os anos de 2009 e 2010 diretamente à Câmara Técnica de 
Política Econômica e Financeira — CAPEL como forma de se verificar em tempo mais próximo do real o 
efetivo cumprimento dos dispositivos presentes no Segundo Termo Aditivo; 
 
12.4 - Considerar que a Concessionária Prolagos faz jus ao reajuste de 15.33% (quinze inteiros e trinta e três 
centésimos por cento), relativo à aplicação dos percentuais de 7,64% (sete inteiros e sessenta e quatro 
centésimos por cento), relativo a janeiro de 2008, e 7,14% (sete inteiros e quatorze centésimos por cento), 
relativo a janeiro de 2009 e determinar que a mesma publique nova tabela contemplando os valores aprovados 
pela AGENERSA; 
 
12.5 - Aplicar penalidade à Concessionária Prolagos e determinar à mesma que faça a restituição em dobro 
aos clientes dos valores cobrados a maior nas contas com fornecimento de água realizado a partir do niês de 
janeiro de 2009, na grandeza de 3, 96 % (três inteiros e noventa e seis centésimos por cento). 
 
12.6 — Aprovar a nova estrutura tarifária da Concessionária Prolagos, com a atualização de 15,33% (quinze 
inteiros e trinta e três centésimos P°” cento), conforme tabela abaixo: (...)” 
 


