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DELIBERAÇÃO AGENERSA Nº. 408                                        DE 30 DE JULHO DE 2009. 
 
CONCESSIONÁRIA PROLAGOS – REAJUSTE DE TARIFA. 
 

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-12/020.419/2007, por maioria, 
 

DELIBERA: 
 
Art. 1° - Considerar cumprido o disposto nos arts. 2° e 3° da Deliberação AGENERSA nº 189, de 17/12/20 07. 
 
Art. 2° - Aplicar à Prolagos a penalidade de advert ência, com base no §22° da Cláusula Quinquagésima P rimeira do Contrato de Concessão, devido à 
aplicação do reajuste anual de 2007 em data anterior a 06/12/2007. 
 
Art. 3° - Baixar o presente processo em diligência,  para que: 
 
I - A Prolagos encaminhe a esta Agência Reguladora, em 30 (trinta) dias, todos os espelhos das contas faturadas desde o início da efetiva aplicação do 
reajuste anual de 2007 até o dia 05/12/2007, em formato digital. 
 
II - A Câmara Técnica de Política Econômica e Tarifária, em 60 (sessenta) dias após o cumprimento do disposto no Item I: 
 
a) calcule o ganho financeiro obtido pela Prolagos em decorrência da antecipação da majoração tarifária no período em referência;  
 
b) identifique junto à Prolagos os Usuários prejudicados com o pagamento da tarifa majorada, no período em referência, apurando os valores 
indevidamente pagos e indicando procedimento para a devolução em favor dos Usuários identificados; 
 
c) promova a atualização monetária dos valores apurados. 
 
Art. 4º - Determinar 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. 
 
Art. 5°- Esta Deliberação entrará em vigor a partir  da data de sua publicação. 
 

Rio de Janeiro, 30 de julho de 2009. 
 

JOSÉ CARLOS DOS SANTOS ARAÚJO 
Conselheiro Presidente 

ANA LÚCIA SANGUÊDO BOYNARD MENDONÇA 
Conselheira  

DARCILIA APARECIDA DA SILVA LEITE 
Conselheira Relatora 

MOACYR ALMEIDA FONSECA 
Conselheiro 
(abstenção) 

SÉRGIO BURROWES RAPOSO 
Conselheiro 

(voto vencido) 
ALUYSIO MARTINS DE SOUZA FILHO 

Vogal 
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