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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 nº. E-33/100.207/2004, 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-PR/177/2008/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 ap resente 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 n o 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 

 
Ana Lúcia Sanguedo Boynard Mendonça 

Conselheira 
 

Darcília Aparecida da Silva Leite 
Conselheira  

 
José Cláudio Murat Ibrahim 

Conselheiro 
 

Sérgio Burrowes Raposo  
Conselheiro 

 
Waldemir Pereira Demaria 

Vogal 
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