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P 
ara agilizar o andamento dos proces-
sos regulatórios que envolvam a segu-

rança dos consumidores, os casos que   
sejam resultantes de explosões, vazamentos 
e acidentes com vítimas relacionados aos 
serviços de distribuição de gás canalizado 
das Concessionárias CEG e CEG Rio     
ganharam prioridade na Agenersa.  

A instrução normativa do CODIR entrou 
em vigor no dia 26 de março e prevê ainda 
que o processo seja julgado em Sessão 
Regulatória em um prazo máximo de 90 
dias a contar da data de sua abertura. 
Serão considerados urgentes os proces-
sos que envolvam explosão de bueiro, 
escapamento em aquecedores de água e 
vazamentos de gás com vítimas. 

Processos que envolvam maiores de 60 
anos também têm prioridade  
A Agenersa também concede, desde o 

ano passado, prioridade de tramitação de 
processos a pessoas com mais de 60  
anos ou portadoras de doenças graves, 
que sejam titulares dos serviços públicos 
concedidos cuja regulamentação e fiscali-
zação está sob responsabilidade da Agência. 
Para ter direito ao atendimento prioritário nos 
processos regulatórios, o consumidor deve 
comprovar a idade ou doença existente e 
protocolar o pedido na Agência. 

"A Agenersa é a defensora dos direitos dos 
usuários dos serviços públicos concedidos 
da CEG, CEG Rio, Prolagos e Águas de 
Juturnaíba. É nosso dever fazer com que os 
processos regulatórios ganhem agilidade no 
seu julgamento, seja por questão de segu-
rança ou por respeito aos direitos dos consu-
midores que, por lei, devem ter prioridade", 
afirma o conselheiro-presidente, José      
Bismarck Vianna de Souza. 
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A 
 Agenersa está disponibilizando no site da Agência o seu relatório de ativida-
des referente ao exercício de 2012, em que registra aumento da produtividade 

das atividades administrativas em relação ao ano anterior. O Relatório Anual de 
Atividades - Exercício 2012 - executa determinação do inciso XIII do Artigo 11 do 
Decreto 43.923, de 05 de novembro de 2012. 
Elaborado e editado pela ASRIN - com apoio da SECEX -, o relatório está dividido 
em 12 capítulos em que são apresentados um breve histórico da Agenersa, a nova 
estrutura básica organizacional, as principais realizações e perspectivas, além de 
uma descrição das atividades realizadas pelo corpo técnico operacional e adminis-
trativo da Agência. 
O CODIR aumentou o número de quase todas as suas atividades administrativas 
realizadas com apoio da SECEX. Foram emitidas 468 deliberações - mais que o 
dobro do ano anterior - e autuados 788 processos (regulatórios e administrativos) - 
em 2011 foram 641. Os autos de infração também tiveram um crescimento bastan-
te vultoso: 213 autos lavrados em 2012, contra 59 do ano anterior. Nos 12 meses 
do ano passado foram realizadas 27 reuniões internas, expedidos 828 ofícios e 
baixadas 16 instruções normativas.  
Livro conta história da Agenersa  
Para contar a história dos seis primeiros anos de existência da Agenersa, o CODIR 
lançou neste mês o Relatório de Atividades 2005-2011. Dividido em dez capítulos, 
o livro conta como se deu o surgimento da Agenersa e apresenta o histórico da 
regulação no Estado do Rio, da distribuição de gás canalizado, do saneamento 
básico e a evolução das concessões das empresas CEG, CEG Rio, Prolagos e 
Águas de Juturnaíba. Produzido pela ASRIN, com apoio da SECEX, o Relatório de 
Atividades 2005-2011 está disponível no site da Agenersa. Visando atingir o públi-
co estrangeiro, que tem buscado investir no Brasil, o relatório também está disponí-
vel para visualização em língua inglesa, com o título Report of Activities 2005-2011.  
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A 
 Agenersa encerra dia 11 de abril próximo 
a Consulta Pública da 3ª Revisão Tarifária 

Quinquenal das Concessionárias CEG e CEG 
Rio. Todos os dados específicos referentes ao 
processo, bem como as contribuições das con-
cessionárias estão disponíveis no site da Age-
nersa (www.agenersa.rj.gov.br - no link 
“Consulta Pública”).  
Os interessados poderão enviar contribuições até 
o dia 03 de abril de 2013 por correspondência 
enviada à Agenersa (Av. Treze de Maio, nº 23/23º 
andar, Centro do Rio), através de  correio eletrô-
nico (consultapublica@agenersa.rj.gov.br) ou 

ainda por meio de formulário disponível no site 
da Agência. A participação é aberta a todos. 
A 3ª Revisão Quinquenal dos contratos de 
concessão de gás tem o objetivo de estabele-
cer os novos limites tarifários e base 
remunerada das concessionárias a  serem 
praticados nos próximos cinco anos (2013-
2017). Todas as contribuições estarão 
disponíveis no site da Agenersa à medida que 
forem recebidas. 
A previsão é que no dia 25 de abril seja 
realizada a audiência pública referente ao 
tema, no auditório do DER.  
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EVENTOS 

De 8 a 10 de abril de 2013 

2º Congresso Brasileiro de CO2 

 

15 e 16 de abril de 2013 

SolarInvest 2013 

 

17 e 18 de abril 

Curso sobre formação de preços 

no curto prazo 

 

24 e 25 de abril de 2013 

4º Seminário Internacional de 

Energia Nuclear 

 

30 de abril de 2013 

2º Fórum Canalenergia/COGEN 

 

www.riocapitaldaenergia.rj.gov.br 

O 
 modelo de gestão associada de serviços 
públicos que a Agenersa poderá seguir 

para fiscalizar as atividades das concessioná-
rias Light e Ampla foi apresentado pela Agência 
Nacional de Energia Elétrica (Aneel) ao CODIR 
no dia 12 de março, em reunião no Auditório da 
Agenersa. Segundo o modelo, a  Agência Re-
guladora Fluminense poderá ser responsável 
pela fiscalização do funcionamento dos servi-
ços de eletricidade e terá autonomia para solici-
tar informações das concessionárias referentes 
à queda de energia bem como emitir relatórios 
de fiscalização que poderão gerar a emissão 
de autos de infração e multa às empresas.  
"A Agenersa tem se reunido desde o ano pas-
sado com o Governo do Estado e a Aneel para 
acompanhar e entender esse processo de des-
centralização dos serviços de fiscalização das 
distribuidoras de energia elétrica. Para assumir 
essa atividade nós teremos que fazer adapta-
ções, contratar profissionais que serão qualifi-
cados pela Aneel", informou o conselheiro-
presidente da Agenersa, José Bismarck. As de-
cisões da Agenersa 
serão em primeira ins-
tância, podendo as 
concessionárias recor-
rer à Aneel como último   
recurso. 
O regime de gestão 
associada de serviços 
públicos se dará medi-
ante convênio de coo-
peração, que deverá 
ser firmado entre o 

Governo do Estado, através da Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico, Energia, Indús-
tria e Serviços (SEDEIS), e a Aneel. Antes des-
sa etapa fica estabelecido um acordo de inte-
resse. "Este é um instrumento que marca basi-
camente o interesse em se ter o convênio, é o 
momento em que compartilharemos conheci-
mentos e daremos apoio na criação e ajuste 
dessa parceria a ser firmada, e finalmente cele-
brarmos o Convênio de Cooperação", explicou 
o superintendente de Relações Institucionais 
da Aneel, Hércio Brandão. 
A fiscalização da Light e da Ampla é uma rei-
vindicação da população do Estado do Rio. 
Para assumir a nova função, a Agenersa pas-
saria a ser remunerada com parte da taxa de 
fiscalização dos serviços de energia elétrica, 
hoje paga para a Aneel. "O convênio cabe inú-
meras atividades, não necessariamente só a 
fiscalização. Obviamente que essas atividades 
dependerão da conveniência da agência esta-
dual em querer perceber e do interesse da 
Aneel", disse o superintendente de Fiscalização 

da Aneel, José Moisés 
Machado da Silva. 
Também participaram da 
reunião, os conselheiros 
Luigi Eduardo Troisi, Moac-
yr Almeida, Roosevelt Brasil 
e Silvio Santos, além  de 
servidores de diferentes 
setores da Agenersa, e o 
superintendente de Ener-
gia da SEDEIS, Luiz Antônio 
de Almeida. Agenersa e ANEEL: em breve, parceria na fiscalização da 

Light e Ampla 



P 
ara dar mais segurança a consumidores 
quando há necessidade de interrupção 

do fornecimento de gás canalizado e fazer 
com que a Agenersa tenha melhor controle 
sobre cortes no fornecimento de gás canaliza-
do, a Agenersa determinou que as concessio-
nárias CEG e CEG Rio utilizem lacres nume-
rados. A medida é uma instrução normativa do 
CODIR que entrou em vigor no dia 19 de mar-
ço, e prevê ainda outros procedimentos que 
as concessionárias deverão seguir para ga-
rantir mais segurança aos clientes, tendo em 
vista que os lacres algumas vezes são retira-
dos sem conhecimento das distribuidoras.  
Dentre as ações previstas, CEG e CEG Rio 
deverão fazer constar na conta mensal dos 
clientes o número do lacre e a data em que o 
equipamento ou medidor foi lacrado. O uso 
das instalações e/ou equipamentos, somente 
poderá ser liberado e retomado após a vistoria 

dos técnicos da concessionária. CEG e CEG 
Rio deverão ainda enviar mensalmente à Age-
nersa a relação dos consumidores que tive-
ram o fornecimento de gás canalizado inter-
rompido, bem como os respectivos números 
dos lacres.  
A Agenersa estabeleceu essas determinações 
por haver registros de casos em que lacres da 
CEG e CEG Rio foram retirados por terceiros 
causando acidentes com vítimas que alegam 
não saber que o equipamento de gás canali-
zado estava sem possibilidade de uso. “Além 
de trazer mais segurança para o consumidor, 
que não deve retirar o lacre por conta própria, 
essa instrução normativa é uma forma de fa-
zer com que a Agenersa tenha mais controle 
sobre os cortes de fornecimento de gás canali-
zado e às medidas de segurança adotadas 
pela CEG e CEG Rio”, explica o conselheiro-
presidente José Bismarck.  

Agenersa determina que CEG e CEG Rio utilizem lacres Agenersa determina que CEG e CEG Rio utilizem lacres Agenersa determina que CEG e CEG Rio utilizem lacres Agenersa determina que CEG e CEG Rio utilizem lacres     
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“Além de tra-
zer mais se-
gurança para 
o consumidor, 
a instrução 
normativa é uma forma 
de fazer com que a      
Agenersa tenha mais 

controle sobre os cortes de 
fornecimento de gás ca-
nalizado e às medidas 
de segurança adotadas 
pela CEG e CEG Rio” 
Conselheiro José Bismarck    
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A 
 Agenersa intermediou uma reunião entre a 
Aneel, e as concessionárias Ampla, Prolagos e 

Águas de Juturnaíba. No encontro, ficou decidida 
a criação de um grupo de trabalho (GT) que vai 
estudar soluções técnicas para resolver os pro-
blemas que causam as paradas das bombas das 
concessionárias de saneamento básico origina-
das por interrupções no fornecimento de energia 
pela Ampla. O GT será formado por representan-
tes das concessionárias e terá 60 dias para apre-
sentar a conclusão dos trabalhos à Aneel. 
De acordo com os representantes da Prolagos e 
Águas de Juturnaíba, além das interrupções pro-
gramadas para realização de manutenção pela 
Ampla em sua rede elétrica, o corte no forneci-
mento de energia sem aviso prévio prejudicam o 
abastecimento de água na região. “O impacto que 
a falta de energia elétrica causa em um sistema 
de água é muito maior do que o de um usuário 
comum. O abastecimento de água só retorna aos 
níveis adequados após a regularização das pres-
sões no sistema. O processo é gradativo e as 
áreas de maior elevação geográfica são as mais 
a f e t a d a s . 
Em épocas 
de alta tem-
p o r a d a , 
onde há 
c o n s u m o 
elevado na 
Região dos 
Lagos, esta 
regulariza-
ção passa 
por dificulda-
des ainda 
m a i o r e s , 
g e r a n d o 
reclamações 
e insatisfa-
ção de nos-

sos clientes”, explicou Ana Paula Medina, da  
Prolagos. 
A Ampla apresentou o plano de trabalho e de 
investimentos da concessionária para a melhoria 
do seu sistema de distribuição de energia elétrica. 
A empresa também mostrou algumas dificulda-
des das suas equipes para resolver problemas 
em sua rede, como estradas sem pavimentação. 
“O acesso das nossas equipes técnicas fica preju-
dicado porque têm que transitar em rodovias chei-
as de lama. Além disso, temos uma grande inci-
dência de descargas elétricas causadas por rai-
os”, disse Fábio Luiz de Araújo Fonseca, da   
Ampla. 
A reunião foi realizada na manhã do dia 11 de 
março, na sede da Agenersa. Participaram do 
encontro os conselheiros da Agenersa José Bis-
marck Vianna de Souza e Luigi Eduardo Troisi; da 
Aneel, José Moisés Machado da Silva e Renato 
Eduardo de Sousa; representaram a Concessio-
nária Águas de Juturnaíba, Carlos Alberto Gonti-
jo, Glaucus Pimenta e Rafael Rodrigues Wander-
ley; por parte da Concessionária Prolagos tam-

bém esteve 
p r e s e n t e 
Re g in a l v a 
Mureb; da 
Ampla, parti-
c i p a r a m 
José Alves 
de Mello 
F r a n c o , 
Claudio Ri-
vera, Cesar 
Fernandes, 
Aléxis de 
M e d e i r o s 
Torres e 
G i o v a n n i 
Mascarenhas 
Araújo. 
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Participantes do GT têm até junho para apresentar solução  viável para as concessionárias 
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O 
 mercado consumidor 
de gás canalizado ga-

nhou mais transparência na 
hora da implantação ou ma-
nutenção do sistema. Aten-
dendo a uma deliberação da 
Agenersa, as concessioná-
rias CEG e CEG Rio estão 
divulgando, em sua página 
na internet, a relação nomi-
nal dos profissionais e em-
presas certificadas pelo pro-
grama de qualificação de 
técnicos para inspeção e 
manutenção de fogões e 
aquecedores de água. 
A medida é resultado de um 
processo regulatório cuja 
deliberação foi publicada no 
Diário Oficial do Estado em 
05 de dezembro de 2012. 
Na prática, o consumidor 
poderá conferir diretamente 
na internet se o técnico que 
se apresenta em sua casa 
está habilitado para realizar 
procedimentos certificados 
pela CEG ou CEG Rio. A 
relação dos profissionais 
qualificados e suas respecti-
vas empresas encontra-se 
na página das concessionárias 
(www.gasnaturalfenosa.com.br).  



B 
arqueiros, moradores e funcionários da Concessionária Águas de Juturnaíba (CAJ) 
se uniram no dia 1º de março para um mutirão de limpeza na Represa de Juturnaíba, 

onde  a empresa mantém a ETA Juturnaíba. Foram recolhidos 80 sacos de lixo do ma-
nancial, cujo material foi vendido a uma cooperativa de reciclagem de São Vicente, Distri-
to de Araruama, e a renda, entregue a uma escola da região. 
Segundo a Ascom da CAJ, a concessionária também contribuiu com alimentação, coletes 
salva-vidas, luvas e 100 litros de combustível para os dez barcos empenhados no muti-
rão, que reuniu 90 colaboradores. "Esse é o maior manancial de água doce da Região 
dos Lagos e chega a abastecer, na alta temporada, cerca de dois milhões de pessoas, 
além de oferecer turismo ecológico, pesca e recursos para a agricultura. Estamos engaja-
dos na manutenção dessa maravilha que recebemos da natureza", destacou o superin-
tendente da CAJ, Carlos Gontijo. 
Educação ambiental - O trabalho foi acompanhado por 20 alunos da Escola Municipal 
Joaquina de Oliveira Rangel, que fica nos arredores da represa. Durante a movimentação 
dos barqueiros, os estudantes ouviram das professoras 
lições de respeito ao meio ambiente. "Todos eles moram 
perto daqui e precisam conhecer a importância dessa 
água para as nossas vidas. Esperamos que, um dia, os 
barcos voltem vazios, pois isso mostrará que a população 
e os visitantes estão mais conscientes e o lixo acabou", 
afirmou a diretora da escola,  Elsimar Coutinho. Além de 
Araruama, Silva Jardim e Saquarema, a represa abaste-
ce as cidades de Iguaba Grande, Cabo Frio, Arraial do 
Cabo, São Pedro da Aldeia e Búzios.  

A 
 Agenersa assinou termo aditivo ao contrato de concessão 
de Águas de Juturnaíba, que permitirá que a empresa 

invista em saneamento básico cerca de R$ 10 milhões na Regi-
ão dos Lagos nos próximos dois anos. O convênio para a reali-
zação das obras foi firmado entre a concessionária, o Governo 
do Estado e as prefeituras em reunião no Teatro Municipal de 
São Pedro da Aldeia, no dia 08 de março. Participaram do en-
contro os conselheiros José Bismarck Vianna de Souza, Moac-
yr Almeida, Luigi Troisi, Roosevelt Brasil e Silvio Carlos Santos, 
os secretários estaduais de Ambiente, Carlos Minc, e o de Pes-
ca e Desenvolvimento, Felipe Peixoto, representantes das con-
cessionárias, do Consórcio Intermunicipal Lagos São João, 
além de autoridades municipais e estaduais. 
A Concessionária Águas de Juturnaíba, responsável pelo sane-
amento básico de Araruama, Saquarema e Silva Jardim, vai 
implantar o sistema de coleta e tratamento de esgoto sanitário 
do Bairro Praia Seca, em Araruama, na Região dos Lagos. 
Para esta obra, a concessionária investirá cerca de R$ 9,75 
milhões, beneficiando 3.037 casas no município. Para receber 
e tratar o esgoto da Praia Seca serão realizadas 3.100 ligações 
domiciliares, construídas sete estações elevatórias e uma ETE 
com utilização do Sistema Wetland, sendo o esgoto totalmente 
tratado por meios naturais. As obras estão previstas para se-
rem executadas em quase dois anos. 
Prolagos assina protocolo de intenções  
Já a Prolagos, concessionária responsável pelo saneamento 
básico dos municípios de Arraial do Cabo, Búzios, São Pedro 
da Aldeia, Iguaba Grande e Cabo Frio, assinou um protocolo de 
intenções com as prefeituras e o Governo do Estado para reali-
zar obras de implantação de redes coletoras de esgoto e esta-
ções elevatórias na região do entorno da Lagoa de Geribá, em 
Búzios, e a transposição dos efluentes tratados das Estações 
de Tratamento de Esgotos (ETE) de São Pedro da Aldeia e 
Iguaba Grande para a Bacia do Rio Una. 
A Prolagos pretende investir na instalação de duas elevatórios 
de esgoto  – uma em Geribá e outra no bairro do Bosque de 
Geribá. Juntas, elas terão capacidade total de coleta de 22,52 l/

s. Além destes equipamentos, a Prolagos instalará uma rede 
coletora de 5 quilômetros de extensão, beneficiando diretamen-
te mais de 7 mil moradores. A obra está orçada em R$ 3,7 mi-
lhões e visa, principalmente, à coleta e ao tratamento do esgoto 
doméstico produzido nesta área, preservando o meio ambiente 
da região e contribuindo para a saúde dos moradores. 
O novo pacote de obras da Prolagos também incluiu a transpo-
sição dos efluentes tratados das ETE de São Pedro da Aldeia e 
Iguaba Grande para a Bacia do Rio Una.  A obra, orçada em 
R$ 7,2 milhões, consiste na implantação de 5 quilômetros de 
tubulação em Iguaba Grande e 3 quilômetros de tubulação em 
São Pedro da Aldeia, além da construção de duas Estações 
Elevatórias (uma em cada município). As obras serão iniciadas 
assim que os recursos forem liberados pelo Governo do Esta-
do. 
No total, a Região dos Lagos receberá investimentos  de  
R$ 33 mi  
A todo, a Região dos Lagos vai receber cerca de R$ 33 milhões 
do Fundo Estadual de Conservação Ambiental (Fecam). O a-
núncio foi feito pelo secretário estadual do Ambiente, Carlos 
Minc. As intervenções irão beneficiar cerca de 1,5 milhão de 
pessoas em períodos de alta temporada. O pacote de investi-
mentos inclui o projeto-piloto de irrigação de lavouras na Regi-
ão dos Lagos com esgoto tratado, cujos nutrientes serão utiliza-
dos na fertilização de terras. Pioneiro no Rio de Janeiro, o pro-
jeto-piloto de irrigação – que tem o apoio da Secretaria de Esta-
do de Agricultura e Pecuária – será iniciado pelos municípios 
de São Pedro da Aldeia e de Iguaba Grande, com investimen-
tos de cerca de R$ 9 milhões. 
Além do pacote de obras, o secretário anunciou outras duas 
importantes intervenções com recursos já assegurados do Fe-
cam, da ordem de R$ 4 milhões, que foram pedidos por pesca-
dores e prefeitos da Região dos Lagos: a continuidade da dra-
gagem para desassorear a saída do Canal de Itajuru, que liga a 
Lagoa de Araruama ao mar, e a instalação de 32 boias de sina-
lização para a demarcação de cerca de 18 quilômetros de rotas 
de passeios turísticos e de pesca na Lagoa da Araruama. 
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C 
om o objetivo de atestar a eficiência 
do tratamento da água fornecida pela 

Prolagos para os municípios de Arraial do 
Cabo, Búzios, Cabo Frio, Iguaba Grande 
e São Pedro da Aldeia, a concessionária 
distribuiu em março, o Relatório Anual de 
Qualidade da Água. 
De acordo com a Assessoria de Comuni-
cação da  Prolagos, o relatório traz uma 
série de informações sobre as ETAs Ju-
turnaíba e   Tamoios, além de fotos, expli-
cações sobre o processo de tratamento 
da água e resultados dos parâmetros 
estabelecidos pelo Ministério da Saúde, 
como avaliação da cor da água, turbidez, 
PH, índice de cloro, entre outros dados. O 
folheto foi anexado à conta de consumo 
mensal de água e também está disponível 
para consulta nas lojas de atendimento e 
no site eletrônico da empresa. 
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Mutirão recolheu garrafas plásticas e de vidro, 
sacolas, pneus e metais 

Foto: Ascom/CAJ 



É o aniversário... 

A 
 Agenersa criou um grupo de trabalho 
(GT) que vai desenvolver estudo visan-

do a certificação da Agência pela Organiza-
ção Internacional para Padronização (ISO, 
da sigla em inglês International Organization 
for Standardization). O GT será formado pe-
los servidores Bruna Duarte Martins, Dulce 
Alarcão, Igor Alves Pegado e Paulo Felipe da 
Cruz. Com apoio da SECEX e da Procurado-
ria, o GT terá 90 dias para apresentar ao 
CODIR um relatório de conclusão dos estu-
dos e sugestões para certificação da Agener-
sa na ISO. A portaria que criou o grupo foi 
publicada no Diário Oficial do Estado do dia 
04 de março. 
O GT vai estudar a implementação de um 
sistema de gestão de qualidade na Agenersa 
que cumpra os requisitos da norma, como 
responsabilidade de alta direção, gestão de 
recursos, realização do produto e medição, 

análise e melhoria. O ISO provará que o mo-
delo empregado na Agenersa foi certificado 
de acordo com as melhores práticas da nor-
ma e aprovado por um organismo de certifi-
cação internacional. "Nós vamos colocar 
nossa cara a tapa para mostrar que temos 
procedimentos, regras claras. Quem estiver 
sendo regulado pela Agenersa vai cumprir 
certas exigências, mas terá clareza na regu-
lação. Ao mesmo tempo, a certificação per-
mite que os consumidores confiem ainda 
mais na atuação da Agência", explica o con-
selheiro-presidente, José Bismarck.  
A ISO foi fundada em 23 de fevereiro de 
1947, em Genebra, na Suíça. Entidade for-
mada por associações de padronização/
normatização de 170 países, a ISO aprova 
normas internacionais em todos os campos 
técnicos. 
Com informações do www.iso.org 
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podem ser enviadas para:      podem ser enviadas para:      podem ser enviadas para:      podem ser enviadas para:          

    imprensa@agenersa.rj.gov.br imprensa@agenersa.rj.gov.br imprensa@agenersa.rj.gov.br imprensa@agenersa.rj.gov.br     

Ouvidoria AGENERSA  

0800 0249040 
ouvidoria@agenersa.rj.gov.br 

01/04 Alexandre - CAENE 

05/04 Vanda - CODIR/MF 

          Matheus - Est. PRC 

12/04 Marcus -  PROC 

          Ronan - PROC 

20/04 Pedro - CASAN 

23/04 Rodrigo - Est. PRESI 

24/04 Cássia - ARHU 

Você sabia? 

O 
 prazo de entrega da 
declaração do Imposto 

de Renda 2013 vai de 1º de 
março a 30 de abril. As de-
clarações são entregues 
pela internet, utilizando os 
programas da Receita Fede-
ral, ou por disquete, direta-
mente nas agências do Ban-
co do Brasil ou da Caixa 
Econômica Federal.  
Pela internet, é possível en-
tregar até as 23h59min59s, 
horário de Brasília, do dia 30 de 
abril.  
Nas agências bancárias, o 
encerramento do prazo se 
dá nos horários de funciona-
mento dos bancos.  
A declaração pode ser entre-
gue normalmente depois do 
prazo, mas é paga uma mul-
ta de 1% ao mês. O valor 
mínimo da multa é de R$ 
165,74, e o máximo é de 
20% do imposto devido. A 
primeira cota deve ser paga 
até o dia 30 de abril. As de-
mais devem ser pagas até o 
último dia útil de cada mês. 
Em maio, os servidores da 
Agenersa têm que entregar, 
no DPRHU, uma cópia assi-
nada da declaração apresen-
tada à Receita Federal.  

Conselheiro representa Agenersa em encontro de prefeitosConselheiro representa Agenersa em encontro de prefeitosConselheiro representa Agenersa em encontro de prefeitosConselheiro representa Agenersa em encontro de prefeitos    

O 
 conselheiro Roosevelt Brasil representou a Agenersa no 3º Encontro de Prefeitos - 
Gestão 2013/2016. Organizado pela Associação Estadual de Municípios do Rio de 

Janeiro (AEMERJ) o encontro marcou o início dos novos mandatos municipais no Estado do 
Rio de Janeiro e em um espaço para a troca de informação entre as lideranças políticas nas 
três esferas de governo.  
O evento reuniu prefeitos, autoridades e gestores públicos que debateram propostas e com-
promissos assumidos durante a campanha, planejamento e construção conjunta de estraté-
gias de sustentabilidade e promoção das cidades fluminenses, mas a principal discussão 
acabou sendo a atual redistribuição dos royalties com a aprovação da nova lei pelo Con-
gresso Nacional. A grande preocupação da maioria é como administrar os municípios com 
verbas menores. 
Esta é a terceira edição do evento, que acontece tradicionalmente no primeiro trimestre das 
gestões, e quase todos os prefeitos do estado participam do encontro, realizado nos dias 14 
e 15 de março, em Búzios.   
"A Agenersa está diretamente ligada às administrações municipais por meio das concessio-
nárias, que regulamos e fiscalizamos, então nossa presença em um encontro como esse é 
muito importante para que os novos prefeitos, e até mesmo os que foram reeleitos, conhe-
çam as nossas atribuições", disse Roosevelt, que aproveitou a ocasião para lançar o Rela-
tório de Atividades 2005-2011 da Agenersa entre os presentes. 
Além de palestras e debates, o encontro elegeu e deu posse à nova diretoria da AEMERJ, 
que será presidida, nos próximos quatro anos, pelo prefeito de Queimados, Max Lemos. O 
vice-presidente da Associação eleito foi o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves Barreto. 

Agenersa levará atendimento da ouvidoria para a Reg ião dos Lagos 

P 
ara aproximar os consumidores da Região dos Lagos da Agenersa, vai ser lançado no dia 03 
de abril, às 10h, em São Pedro da Aldeia, a Ouvidoria Itinerante. O projeto levará o atendimen-

to da Ouvidoria da Agenersa para os municípios das áreas de atuação das concessionárias        
Prolagos e Águas de Juturnaíba. Os clientes poderão fazer reclamações, denúncias, dar sugestões 
e tirar dúvidas com relação aos serviços prestados pelas concessionárias reguladas e fiscalizadas 
pela Agenersa. No dia 08 de abril, a Ouvidoria Itinerante estará em Araruama. 


