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1 - APRESENTAÇÃO  
  
 A Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de 

Janeiro (AGENERSA) é responsável pela regulação, controle e fiscalização dos    

atuais contratos de concessão dos serviços públicos de distribuição de gás canalizado 

no Estado do Rio – CEG e CEG Rio – e abastecimento de água e coleta e tratamento 

de esgoto na Região dos Lagos – concessionárias Águas de Juturnaíba e Prolagos S/A.  

 O presente Relatório Anual de Atividades - Exercício 2011 - executa determinação 

do inciso XIII do Artigo 11 do Decreto 43.256, de 19 de novembro de 2009.         

Dividido em sete capítulos, este relatório apresenta histórico, atribuições, estrutura 

organizacional, realizações, além de uma descrição das atividades realizadas pelo 

corpo técnico operacional e administrativo da AGENERSA.  

 Esta publicação, que estreia em seu formato totalmente digitalizado, é uma 

prestação de contas da Agência Reguladora Fluminense que busca fazer com que os   

serviços de fornecimento de gás canalizado e saneamento básico referente às       

concessões sob a sua fiscalização sejam prestados com qualidade, eficiência e      

modicidade tarifária.  

 Este Relatório de Atividades vem ratificar e registrar, nos anais do Rio de      

Janeiro, o trabalho desempenhado pela AGENERSA em 2011. 
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2- INTRODUÇÃO 

 Criada em 06 de junho de 2005, através da Lei Estadual 4.556/05, a Agência     

Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro (AGENERSA) 

apresenta o Relatório Anual de Atividades - Exercício 2011 -, cumprindo o que determina 

o inciso XIII do Artigo 11 do Decreto 43.256, de 19 de novembro de 2009. 

 Responsável pela regulação, controle e fiscalização dos atuais contratos de  

concessão da CEG, CEG Rio, Águas de Juturnaíba e Prolagos S/A, a AGENERSA 

tem autonomia administrativa, jurídica e financeira. Em 2011, a Agência teve um  

orçamento fixado em cerca de R$ 12 milhões, sendo que quase R$ 11 milhões     

provenientes da cobrança da Taxa de Regulação. Os recursos são empregados nas 

despesas com quadro funcional, organização de audiências públicas, capacitação dos 

servidores, modernização e manutenção da infraestrutura física da sede da Agência e 

inovação constante do seu parque tecnológico.  

 A atuação da AGENERSA em 2011 foi marcada pela renovação do Conselho 

Diretor (CODIR), que ganhou nova Presidência. Indicado pelo Governador do Estado 

do Rio, Sérgio Cabral filho, o advogado José Bismarck Vianna de Souza tornou-se 

conselheiro-presidente para um mandato até 2015. 

 Destacamos, dentre as principais atividades do CODIR em 2011, a interveniência 

nas questões relativas a explosões na rede subterrânea no Município do Rio de      

Janeiro. A AGENERSA normatizou os procedimentos da CEG de pesquisa de detecção 

de vazamento de gás canalizado, acompanhou a renovação das tubulações de ferro 

fundido por polietileno e aplicou multas à Concessionária por causa da explosão de 

bueiros no Rio. 

 A AGENERSA valoriza a perfeição, a excelência operacional, a transparência e 

a eficiência na prestação adequada do serviço público aos consumidores. Através de 

sua Ouvidoria, os usuários podem fazer suas solicitações, dentre outras formas, pelo 

Call Center, que registrou 2.343 ocorrências de consumidores relacionadas às      

concessionárias reguladas pela AGENERSA. 
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INTRODUÇÃO  

 Dentre a estratégia corporativa da AGENERSA está a sua missão: regular e   

fiscalizar as atividades das concessionárias para que os serviços públicos outorgados 

tragam benefícios diretos à população fluminense, satisfazendo as condições de    

regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia 

na sua prestação e modicidade das tarifas. Compromissada com a sustentabilidade, a 

AGENERSA busca o constante aperfeiçoamento dos sistemas de energia e            

saneamento e do uso racional dos recursos naturais.  

 Para este Relatório de Atividades, elaborado pela Assessoria de Relações      

Institucionais com apoio da Secretaria Executiva, partimos de informações prestadas 

pelos diferentes setores da AGNERSA. As principais atividades realizadas no ano de 

2011 e os resultados obtidos estão detalhados nas páginas que seguem, exaltando o 

princípio da constitucionalidade que gere a Administração Pública. 
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3 – A AGENERSA  

 Com personalidade jurídica de direito público e autonomia administrativa,    

técnica e financeira, a Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado 

do Rio de Janeiro (AGENERSA) tem a finalidade de exercer o poder regulatório, 

acompanhando, controlando e fiscalizando as concessões e permissões de serviços 

públicos concedidos de distribuição de gás canalizado no Estado do Rio - Concessionárias 

CEG e CEG Rio - e abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto na       

Região dos Lagos - Concessionárias Águas de Juturnaíba e Prolagos. 

 A AGENERSA foi criada pela Lei Estadual 4.556/05 de 06 de junho de 2005, 

regulamentada pelo Decreto Estadual 38.618 de 08 de dezembro de 2005 e          

vinculada à Secretaria de Estado da Casa Civil, conforme Decreto Estadual             

nº 40.486 de 1º de janeiro de 2007.  
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3.1 - ATRIBUIÇÕES 

 

• Regular, controlar e fiscalizar a prestação adequada dos 

serviços das concessionárias;  

• Zelar pelo equilíbrio econômico-financeiro dos contratos 

de concessão;  

• Acompanhar a aplicação do princípio da isonomia no uso e 

no acesso aos serviços públicos regulados;  

• Estimular o desenvolvimento, a universalização e a        

modernização dos serviços; 

• Cumprir e faz cumprir a legislação específica relacionada 

aos serviços públicos outorgados;  

• Fiscalizar o cumprimento das normas, prazos, deveres e 

direitos estabelecidos nos contratos de concessão; 

• Fixar, reajustar, revisar, aprovar e homologar tarifas, seus 

valores e estruturas;  

• Mediar divergências entre usuários e concessionárias; 

• Opinar na elaboração de editais de licitação, objetivando a 

delegação de serviços públicos sob sua responsabilidade         

regulatória;  

• Propor alterações, aditamentos ou a extinção de contratos 

de concessão em vigor;  

• Corrigir falhas ou problemas na prestação dos serviços. 
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3.2 - ESTRATÉGIA CORPORATIVA 

 

Missão 

⇒  Regular e fiscalizar as atividades das concessionárias para que os serviços     

públicos outorgados tragam benefícios diretos à população do Estado do Rio de    

Janeiro, satisfazendo as condições de regularidade, continuidade, eficiência,          

segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das     

tarifas. 

 

Visão 

⇒  Atuar com eficácia, objetivando, pelo exercício eficiente do poder         

regulatório, a prestação adequada do serviço público aos consumidores; 

⇒  Contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população do Estado 

do Rio de Janeiro, por meio de constante aperfeiçoamento dos sistemas de    

energia e saneamento e do uso racional dos recursos naturais. 

 

Valores 

⇒  Compromisso com a sustentabilidade; 

⇒  Equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão; 

⇒  Estabilidade nas relações envolvendo os poderes concedentes, as          

concessionárias e os usuários, no interesse das partes envolvidas; 

⇒  Excelência operacional e transparência; 

⇒  Expansão, qualidade e continuidade dos serviços prestados; 

⇒  Modicidade tarifária.  
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3.3 - ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 CONSELHO DIRETOR 
 A AGENERSA é dirigida por um Conselho Diretor (CODIR) constituído por 
cinco conselheiros com mandato de quatro anos. Indicado pelo Governador do      
Estado, o candidato tem seu nome apreciado em plenário pela Assembleia             
Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), após análise do currículo e sabatina 
pelos parlamentares que compõem a Comissão de Normas Internas e Proposições 
Externas. A Presidência da Agência é exercida por um dos conselheiros indicado    
pelo governador.  
 Os conselheiros relatam os processos deliberados nas Sessões Regulatórias,  
públicas, transmitidas ao vivo pela internet através do site da AGENERSA, e podem 
recomendar ou determinar mudanças nos procedimentos, advertir e multar as      
concessionárias para adequar ou aperfeiçoar a prestação dos serviços públicos à    
população. 
 

SECRETARIA EXECUTIVA 
 A Secretaria Executiva (SECEX) apoia o trabalho técnico do Conselho Diretor. 
É de sua responsabilidade coordenar as atividades das Superintendências              
Administrativa e Financeira, da Assessoria de Informática e da Ouvidoria. Também 
são ligadas à SECEX as Câmaras Técnicas de Energia (CAENE), de Saneamento 
(CASAN) e de Política Econômica e Tarifária (CAPET). São de responsabilidade 
das Câmaras, acompanhar, supervisionar e fiscalizar o cumprimento das metas     
formalmente estabelecidas às concessionárias.  
 

PROCURADORIA 
 Vinculada à Procuradoria Geral do Estado do Rio, a Procuradoria presta        
assessoria jurídica aos diferentes setores da AGENERSA. 
 

ASSESSORIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 
 A Assessoria de Relações Institucionais assessora o Conselho Diretor na        
divulgação de assuntos de interesse da AGENERSA na imprensa. Planeja e coordena 
as atividades de relacionamento interno e externo. 
 

AUDITORIA INTERNA  
 A Auditoria de Controle Interno assessora na gestão orçamentária, financeira, 
contábil e patrimonial, controlando os atos administrativos e operacionais da         
Agência, com o objetivo de examinar os resultados quanto à economicidade,         
eficiência, eficácia, legalidade e legitimidade.  
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3.3.1 ORGANOGRAMA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 - RECURSOS HUMANOS 

 A AGENERSA mantém permanentemente programas de aperfeiçoamento de 

pessoal que proporcionam aos seus funcionários aprofundamento técnico e capacitação 

contínua. Além disso, servidores da Agência são motivados a participar de             

seminários, congressos, feiras e cursos específicos em suas áreas de atuação ou em          

administração pública e regulação. 

 A AGENERSA encerrou o ano de 2011 com um quadro formado por oito     

servidores efetivos, 56 comissionados, 20 estagiários e 18 funcionários contratados 

por empresas terceirizadas. 
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3.5 RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE 

3.5.1 - SESSÕES REGULATÓRIAS  

 As Sessões Regulatórias da AGENERSA são realizadas mensalmente e tem por 

objetivo discutir e decidir matéria regulatória. Os encontros são públicos e            

acontecem no auditório da Agência, onde participam representantes do Poder     

Concedente, da concessionária, dos usuários e da população em geral, assegurando, 

assim, o amplo direito de defesa e participação das partes envolvidas durante o    

processo. 

3.5.2 - OUVIDORIA E CALL CENTER   
  Os usuários podem fazer suas solicitações via ligação gratuita pelo Call 

Center (0800 024 9040), através de formulário de preenchimento simples disponível 

na página da AGENERSA na internet (www.agenersa.rj.gov.br), por e-mail 

(ouvidoria@agenersa.rj.gov.br), via fax (55 21 2332 6468) ou através de carta       

endereçada à AGENERSA (Avenida Treze de Maio, nº 23/23º andar, Centro, RJ).

  Em 2011, a Ouvidoria recebeu 2.343 ocorrências de consumidores relacionados 

às concessionárias reguladas pela AGENERSA. Deste total, 2.081 tiveram suas      

solicitações atendidas e outras 262 foram autuadas, originando Processo Regulatório.  

Demonstrativo Mensal de Ocorrência - Ano 2011 

CONCESSIONÁRIA STATUS/MÊS Jan Fev Mar  Abr  Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total 

CEG 
Recebida* 115 133 134 141 159 165 194 270 231 213 237 265 2.257 

Fechada** 62 149 158 128 202 176 180 227 154 151 176 241 2.004 

CEG Rio 
Recebida 2 5 3 3 5 1 1 3 6 1 3 5 38 

Fechada 5 5 2 0 9 2 0 3 1 1 2 4 34 

Águas de Juturnaíba 
Recebida 1 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 6 

Fechada 1 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 6 

Prolagos 
Recebida 3 8 2 1 1 3 7 5 6 3 1 2 42 

Fechada 7 5 2 1 2 0 4 6 5 2 2 1 37 

*Ocorrência que o Call Center cadastra no sistema 

**Ocorrência respondida e, efetivamente, solucionada pela Ouvidoria 
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RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE 
 
3.5.3 - CARTILHAS DE DIREITOS E DEVERES DOS USUÁRIOS 
  
 A AGENERSA, na condição de Agência Reguladora, desenvolveu duas        
cartilhas: "Saneamento Básico - Direitos e Deveres do Usuário" e "Fornecimento de 
Gás Natural - Direitos e Deveres do Usuário". As cartilhas têm o objetivo de esclarecer 
os principais direitos e deveres dos usuários dos serviços públicos de gás canalizado 
e abastecimento de água e tratamento de esgoto.  
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3.6 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

 A AGENERSA busca a permanente atualização na área de Tecnologia da       

Informação (TI), através do gerenciamento de sua rede lógica, com cabeamento    

estruturado e rede elétrica estabilizada. Em 2011, a Agência deu início ao trâmite  

para aquisição de novas ferramentas para o seu Parque Tecnológico. 

 O compartilhamento de dados e informações é beneficiado pela Intranet, que 

contribui para agilizar a comunicação interna. 

3.6.1 - TEMPO REAL 

3.6.1.1 - SESSÕES REGULATÓRIAS AO VIVO 

 Por entender que a contribuição da sociedade é um diferencial para a melhoria 

contínua do trabalho desenvolvido e no sentido de promover a transparência de suas 

deliberações, AGENERSA transmite as Sessões Regulatórias em sua página na     

internet, ao vivo. O link do site é http://www.agenersa.rj.gov.br/aovivo.asp e a     

participação pode ser feita através do e-mail: sessaoregulatoria@agenersa.rj.gov.br.  

 

3.6.1.2 - LICITAÇÕES AO VIVO 

 As aquisições e contratações de serviços da AGENERSA são, todos, realizados   

através de processos licitatórios. A modalidade praticada é o Pregão Eletrônico, que 

desde 2011 é somente realizado através do Portal de Compras do Governo do  Estado, 

disponibilizando seus editais no Sistema Integrado de Gestão de Aquisições – SIGA. 

As licitações são transmitidas em tempo real na página da internet da Agência. 

 

3.6.1.3 - OUVIDORIA ON-LINE 

 A Ouvidoria On-line da AGENERSA é mais um canal direto com os            

consumidores que desejam registrar suas reclamações sobre os serviços concedidos. 

Para  atendimento, é só acessar o link http://www.agenersa.rj.gov.br e clicar em 

"Atendimento Online" que se encontra na barra lateral direita do site da Agência.  
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4 - REALIZAÇÕES 2011 

4.1 - CONSULTAS PÚBLICAS 

 Em 2011, a AGENERSA realizou duas consultas públicas: uma para elaborar as 

condições tarifárias e de regulação da prestação do serviço de distribuição de gás  

para auto-produtores, auto-importadores e consumidores livres e outra para buscar a 

colaboração da sociedade na definição de uma metodologia de custos para os        

investimentos em infraestrutura do gás canalizado no Estado do Rio. 

 A Consulta Pública é um importante instrumento para garantir a participação 

direta da sociedade em processos de relevante interesse público, além de agregar  

legitimidade às decisões da AGENERSA. 

4.2 - FISCALIZAÇÃO DE CAIXAS SUBTERRÂNEAS DA LIGHT 

 Em virtude da ocorrência de explosões nas caixas subterrâneas da Companhia 

de Energia Elétrica Light no município do Rio de Janeiro, a AGENERSA, em      

parceria com a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), determinou a       

adoção de medidas emergenciais para sanar o problema. Somente em 2011, foram 

mais de 90 casos registrados, o que levou a AGENERSA a abrir processos             

administrativos para apurar as causas das explosões e determinou que a CEG         

realizasse pesquisas de vazamento na rede de gás canalizado em bairros da Zona Sul 

e Centro da cidade, locais onde foram detectados os maiores índices de explosão. 

 Na qualidade de agência fiscalizadora, a AGENERSA assinou, como interveniente, 

em julho, o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado entre o Governo do 

Estado, a Prefeitura do Rio, Ministério Público Estadual e Conselho Regional de  

Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro (Crea-RJ) para que a CEG 

renovasse, em 12 meses, 50 km da rede de gás. As obras consistem na substituição 

da tubulação de ferro fundido por dutos de polietileno, que garantem mais segurança 

das câmaras subterrâneas e aumentam a flexibilidade e a resistência da rede. 

 O TAC também previu que a Prefeitura do Rio realizasse um monitoramento 

independente na rede subterrânea da cidade, de agosto de 2011 a fevereiro de 2012. 

Coube a AGENERSA, normatizar e fiscalizar os procedimentos da CEG sempre que 

fosse detectada a presença de gás nos bueiros da Light.  
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5 - PRINCIPAIS ATIVIDADES DO CODIR 
 O Conselho Diretor (CODIR) iniciou suas atividades em 2011 com quatro conselheiros: 

Darcília Aparecida da Silva Leite, Sérgio Burrowes Raposo, Moacyr Almeida Fonseca 

e o então conselheiro-presidente José Carlos dos Santos Araújo. Com a saída de José 

Carlos, em 25 de fevereiro, assumiu a Presidência do CODIR o conselheiro Moacyr 

Almeida. No dia 23 de maio foram nomeados os conselheiros Roosevelt Brasil Fonseca 

e  José Bismarck Vianna de Souza, que foi indicado pelo Governador do Estado para 

ser o conselheiro-presidente do CODIR. 

 Além de levar para análise final e julgamento dos processos nas sessões regulatórias, 

o CODIR também realiza uma série de atividades internas, externas e administrativas. 

As sessões regulatórias ocorrem uma vez por mês, mas devido a uma sessão extraordinária 

que aconteceu em janeiro, o CODIR realizou 13 sessões regulatórias em 2011, totalizando 

a emissão de 245 deliberações. Neste período, foram realizadas 26 reuniões internas,      

expedidos 678 ofícios e autuados 641 processos, dentre regulatórios e administrativos.  

 A seguir, listamos as principais reuniões, decisões e atividades realizadas pelo 

CODIR em 2011, bem como apresentamos planilhas quantitativas das atividades  

administrativas executadas com o apoio da SECEX.   

• Encaminhamento de pedido da Prolagos para a ANEEL sobre os procedimentos 

da Ampla, para funcionamento da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do Jardim 

Esperança, em Cabo Frio, na  Região dos Lagos. A falta de energia elétrica impedia o 

funcionamento da referida ETE; 

• Reunião, em Brasília, com o Ministro das Minas e Energia (MME), Edison 

Lobão, para tratar das explosões de bueiros no município do Rio de Janeiro; 

• Participação das negociações entre a CEG, Light e o Ministério Público do 

Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), que resultou na assinatura de um Termo de 

Ajustamento de Conduta (TAC) visando minimizar problemas que causassem 

explosões em bueiros; 

• Interveniente no acordo de cooperação assinado entre a Prefeitura do Rio, Governo 

do Estado do Rio, Ministério Público e Conselho Regional de Engenharia,        

Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro (CREA-RJ) que gerou a contratação 

de uma empresa independente para monitoramento da rede subterrânea, após    

explosões de bueiros na cidade; 
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PRINCIPAIS ATIVIDADES DO CODIR 

• Abertura de processos administrativos para investigar as causas da explosão 

de bueiros no município do Rio; 

• Normatização dos procedimentos a serem realizados por técnicos da CEG 

quando for detectada a presença de gás natural nos bueiros da Light; 

• Reunião com a CEG em que foi feita uma prestação de contas das ações     

realizadas pela Concessionária para cumprimento do TAC; 

• Apreciação do pleito de reajustamento tarifário das Concessionárias CEG e 

CEG-Rio, pela redução dos preços do insumo Gás Liquefeito de Petróleo; 

• Participação no seminário “Política Nacional de Resíduos Sólidos – Desafios 

e Oportunidades", realizado na Assembleia Legislativa do Estado do Rio 

(Alerj), promovido pela Frente Parlamentar, em parceria com a Fundação SOS 

Mata Atlântica, o Compromisso Empresarial para a Reciclagem (Cempre), a 

Associação Nacional de Órgãos Municipais de Meio Ambiente (Anamma), a 

Câmara Brasileira da Indústria da Construção (Cbic) e a Fundação Brasileira 

para o Desenvolvimento Sustentável (FBDS). Neste encontro, a AGENERSA 

foi convidada a participar da Frente Parlamentar Ambientalista do Congresso 

Federal, criada com o objetivo de assegurar que a agenda ambiental integre a 

pauta dos legislativos e apoie políticas públicas e ações governamentais; 

• Participação de seminário realizado pela Comissão de Saneamento Ambiental 

da Alerj, que discutiu alternativas jurídico-institucionais para o saneamento 

ambiental no Estado do Rio; 

• Participação no VII Congresso Brasileiro de Regulação e 1ª Feira Brasileira de 

Regulação (EXPO/ABAR), em Brasília. Promovido pela Associação Brasileira de 

Agências de Regulação (ABAR), o congresso teve como tema “Regulação: caminho 

para o desenvolvimento sustentável” e aconteceu de 20 a 23 de setembro, no Centro 

de Convenções Ulysses Guimarães; 

•  Determinou a realização de pesquisas de vazamento na rede de gás canalizado 

em Copacabana, Botafogo, Flamengo, Laranjeiras, bairros da  Zona Sul, e no 

Centro do Rio; 
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PRINCIPAIS ATIVIDADES DO CODIR  

• Participação no 26º Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental e 

IX Feira Internacional de Tecnologias de Saneamento Ambiental, no Centro de    

Eventos da Fiergs, realizado de 23 a 29 de setembro, em Porto Alegre (RS).         

Considerado o maior evento do setor na América Latina, o congresso é promovido 

pela Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental; 

• Abertura da Consulta Pública “A Lei do Gás e seus impactos no Estado do Rio de 

Janeiro”, que teve por objetivo elaborar as condições tarifárias e de regulação da 

prestação do serviço de distribuição de gás natural para autoprodutores,                 

auto-importadores e consumidores livres; 

• Reunião com as diretorias de Serviços Jurídicos e de Serviço ao Cliente da CEG. No 

encontro, representantes da Concessionária apresentaram realizações e mudanças de 

procedimento da empresa em seus setores a partir de 2009. Também foi mostrado 

que, em um período de 12 anos de concessão, houve redução do número de embargos 

interpostos contra as deliberações da AGENERSA; maior número de reuniões e 

contatos para melhor instrução de processos e esclarecimento; e em algumas situações, 

comunicação mais ágil entre a Agência e Concessionária, por meio de correio      

eletrônico. Segundo dados da companhia, de janeiro de 1998 a setembro de 2011, a 

CEG e CEG Rio foram multadas pela AGENERSA 76 vezes;  

• Implantação da conciliação. O procedimento, válido para os processos que         

envolvam as concessionárias reguladas pela Agenersa, os consumidores e os        

poderes concedentes (municípios e Estado), foi publicado no Diário Oficial do dia 

06 de outubro, através da Resolução Nº 005 de 27 de setembro de 2011; 

• Participação no Seminário de Resíduos Sólidos, nos dias 26 e 27 de outubro, no 

Rio. Promovido pela Secretaria Estadual do Ambiente, o encontro debateu o Plano 

Nacional de Resíduos Sólidos (PLANARES), elaborado sob a coordenação do    

Ministério do Meio Ambiente (MMA), e diretrizes e metas regionais que orientam a 

elaboração do Plano Estadual de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PEGIRS); 
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PRINCIPAIS ATIVIDADES DO CODIR  

• Aplicação de multa de aproximadamente R$ 1,25 milhão à Concessionária CEG 

por causa de explosão na calçada e instalações da Biblioteca Nacional, no Centro 

do Rio. Este processo regulatório foi julgado na 11ª Sessão Regulatória, realizada 

dia 31 de outubro. Na mesma reunião, o CODIR também julgou um recurso da 

CEG referente à explosão de um bueiro da Light em Laranjeiras, Zona Sul do  

Rio, em agosto de 2010, e decidiu manter a multa de R$ 288 mil; 

• Abertura de consulta pública para buscar colaboração da sociedade para a       

definição de uma metodologia de custos para os investimentos em infraestrutura 

do gás canalizado no Estado do Rio; 

•  Abertura de Processo Regulatório para fiscalizar o fim do desconto que a             

Concessionária Prolagos concedia nas tarifas de água em Armação dos      

Búzios, na Região dos Lagos;  

• Aplicação de multa máxima prevista no Contrato de Concessão à CEG 

(aproximadamente R$ 2,5 milhões) pela explosão de um bueiro da Light, ocorrida 

por volta das 10h30, do dia 29 de junho de 2010, em Copacabana, Zona Sul do 

Rio, que deixou um casal de turistas americanos gravemente ferido. O processo 

regulatório foi julgado no dia 30 de novembro, na 12ª Sessão Regulatória da    

Agência.  

• Apreciação da composição tarifária das Concessionárias CEG e CEG-Rio; 

• Apreciação da composição tarifária das Concessionárias Águas de Juturnaíba e 

Prolagos.  
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5.1 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS COM APOIO DA SECEX  

Instruções Normativas 07 
Portarias 66 
Resoluções Internas 61 
Ofícios expedidos 678 
Reuniões Internas do CODIR 26 
Sessões Regulatórias 13 
Ofícios expedidos 678 
CI´s expedidas 899 
Autos de Infração 59 
Processos Dívida Ativa 48 

 
  

Processos Autuados                     
(Regulatórios e Administrativos) 

CEG e CEG Rio 14 
CEG 247 
CEG Rio 49 
Águas de Juturnaíba 29 
Prolagos 36 
Águas de Juturnaíba e Prolagos 01 
Todas as concessões 03 
AGENERSA 262 
TOTAL  641 

 
  

Deliberações Emitidas 
CEG e CEG Rio 05 
CEG 153 
CEG Rio 39 
Águas de Juturnaíba 21 
Prolagos 25 
Águas de Juturnaíba e Prolagos 02 
TOTAL  245 
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6 - ATIVIDADES DAS CÂMARAS TÉCNICAS 
 As Câmaras Técnicas de Energia (CAENE), de Saneamento (CASAN) e de Política 
Econômica e Tarifária (CAPET) são responsáveis por acompanhar, supervisionar e   
fiscalizar o cumprimento das metas formalmente estabelecidas às concessionárias.  

6.1 - CÂMARA TÉCNICA DE ENERGIA - CAENE 
 A Câmara Técnica de Energia (CAENE) da AGENERSA é responsável por   
acompanhar, supervisionar e fiscalizar o cumprimento das metas formalmente        
estabelecidas do serviço de distribuição de gás canalizado no Estado do Rio de Janeiro - 
que tem a maior malha de distribuição de gás canalizado do Brasil -, concedido às 
companhias CEG e CEG Rio.  
 Em 2011, foram encaminhados 564 processos regulatórios à CAENE, que     
instruiu e remeteu aos diversos órgãos da AGENERSA 528 processos. A CAENE 
emitiu 57 relatórios de fiscalização e 23 termos de notificação. Os técnicos desse  
setor visitaram 108 localidades no estado, acompanhando as obras realizadas pelas 
concessionárias.  

 A CAENE também realizou outras atividades pontuais, 
como por exemplo: 

• Pesquisa Sistemática de Vazamentos nas malhas 
de abastecimento da malha de abastecimento de 
gás canalizado no Estado do Rio de Janeiro;  

• Acompanhamento da Evolução do Mercado de 
Gás no Estado do Rio. Este acompanhamento é 
realizado desde de1997, sendo quatros pontos   
indicados como principais de análise de dados,  
evolução dos números de clientes, evolução do    
volume de vendas, evolução do faturamento bruto; 

• Acompanhamento, através de informações mensais fornecidas pelas       
concessionárias, as obras que estão sendo executadas, elencando as de maior 
porte em execução para realização de vistorias técnicas; 

• Mensalmente, também recebe da CEG e CEG RIO, listagem de todas as   
empresas contratadas executantes de obras de engenharia, acompanhada de  
comprovantes dos representantes técnicos com seus devidos registros no 
CREA-RJ e as respectivas ART (Anotações de Responsabilidades Técnicas) 
registradas por contrato no CREA-RJ.  
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6.2 - CÂMARA TÉCNICA DE POLÍTICA ECONÔMICA E 

TARIFÁRIA - CAPET 

 A Câmara Técnica de Política Econômica e Tarifária (CAPET) é responsável 

por acompanhar a gestão empresarial, com o propósito de preservar o equilíbrio      

econômico-financeiro dos contratos de concessão das Concessionárias CEG, CEG 

Rio, Prolagos e Águas de Juturnaíba.  

 No decorrer de 2011, a CAPET realizou diversas atividades, cuja conclusão  

remeteu-se a: 

 1) Emissão de notas técnicas propondo novas tabelas tarifárias: 

• Apreciação do pleito de readequação tarifária das Concessionárias 

CEG e CEG-Rio, pela redução dos preços do insumo Gás Natural, 

com o objetivo de estabelecer percentual de redutor tarifário; 

• Apreciação do pleito de readequação tarifária das Concessionárias 

CEG e CEG-Rio, pela redução dos preços do insumo Gás Liquefeito 

de Petróleo, com o objetivo de estabelecer percentual de redutor      

tarifário; 

• Apreciação do pleito de reajustamento tarifário das Concessionárias 

CEG e CEG-Rio, pela majoração dos preços do insumo Gás Natural, 

com o objetivo de estabelecer percentual de majoração tarifária; 

• Apreciação do pleito de reajustamento tarifário das Concessionárias 

CEG e CEG-Rio, pela majoração dos preços do insumo Gás Liquefeito 

de Petróleo, com o objetivo de estabelecer percentual de majoração  

tarifária; 

• Apreciação do pleito de reajustamento tarifário ordinário das Concessionárias 

CEG e CEG-Rio, conforme previsão contratual, com o objetivo de    

determinar os corretos percentuais de majoração tarifária propostos, à 

luz dos impactos verificados quando dos ajustes extraordinários        

praticados ao longo do ano;  
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CAPET 

• Apreciação do pleito de reequilíbrio econômico-financeiro da      

Concessionária Prolagos, em consequência das emanadas da Segunda 

Revisão Quinquenal, com o objetivo de estabelecer percentual de  

majoração tarifária;  

• Apreciação do pleito de reajustamento tarifário ordinário da              

Concessionária Prolagos, conforme previsão contratual, com o objetivo 

de estabelecer percentual de majoração tarifária;  

•  Apreciação do pleito de reajustamento tarifário ordinário da        

Concessionária Águas de Juturnaíba, conforme previsão contratual, 

com o objetivo de estabelecer percentual de majoração tarifária.  

 2) Com emissão de notas técnicas propondo o devido percentual de readequação: 

• Apreciação do pleito de readequação tarifária da Concessionária   

Prolagos, em consequência da cobrança pela utilização dos recursos 

hídricos de domínio do Estado do Rio de Janeiro, com o objetivo de 

determinar o correto percentual a repassar às tarifas de água; 

• Apreciação do pleito de reequilíbrio econômico-financeiro da      

Concessionária Prolagos, em consequência das alterações nas     

alíquotas de PIS e COFINS, com o objetivo de determinar o correto 

percentual a repassar às tarifas de água; 

• Apreciação do pleito de readequação tarifária da Concessionária         

Águas de Juturnaíba, em consequência da cobrança pela utilização dos 

recursos hídricos de domínio do Estado do Rio de Janeiro, com o        

objetivo de determinar o correto percentual a repassar às tarifas de água. 

 3) Com emissão de nota técnica com o estudo dos elementos processuais para 

subsidiar a decisão do CODIR: 

• Análise das apólices de seguro garantia da Concessionária Prolagos, 

com o objetivo de verificar o cumprimento dos aspectos financeiros 

intrínsecos ao contrato. 
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 4) Com emissão de pareceres e notas técnicas com o estudo dos elementos   

processuais, para subsidiar a decisão do CODIR: 

• Análise dos projetos de investimentos da Concessionária Águas de 

Juturnaíba, com o objetivo de verificar se as propostas atendem aos 

aspectos econômico-financeiros intrínsecos ao contrato; 

• Estudos relativos à 1ª Revisão Quinquenal das Concessionárias CEG 

e CEG Rio, com o objetivo de analisar as propostas de investimento e 

os dados relativos à efetiva realização dos mesmos. 

 5) Com emissão de nota técnica avaliando os dados solicitados: 

• Análise de lançamentos dos valores relativos à outorga da Concessionária 

Águas de Juturnaíba, atendendo solicitação formulada pela CGE – 

Controladoria Geral do Estado – à SECEX, com o objetivo de verificar 

o oportunidade e a correção dos valores apurados pela CGE, à luz das 

diversas deliberações relativas ao tema. 

 6) Com emissão de esclarecimentos com o estudo dos elementos processuais 

para subsidiar eventual decisão do CODIR: 

• Esclarecimento sobre a composição tarifária das Concessionárias 

CEG e CEG-Rio, com o objetivo de avaliar os aspectos contratuais e 

técnicos relativos à matéria; 

• Esclarecimento sobre a composição tarifária das Concessionárias    

Águas de Juturnaíba e Prolagos, com o objetivo de avaliar os aspectos 

contratuais e técnicos relativos à matéria; 

• Esclarecimento sobre a composição tarifária das Concessionárias    

Águas de Juturnaíba e Prolagos, com o objetivo de avaliar os aspectos 

contratuais e técnicos relativos à matéria. 

 7) Com emissão de notas técnicas com a composição dos valores: 

• Análise dos valores recolhidos pelas Concessionárias CEG, CEG-Rio,    

Águas de Juturnaíba e Prolagos a título de taxa de regulação. 
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 8) Com estudo dos elementos processuais: 
• Análise de penalidades contratuais, com o objetivo de calcular os    

valores das penalidades imputadas às concessionárias por decisão do 
CODIR;  

• Avaliação do cumprimento de Deliberações por parte das              
Concessionárias CEG e CEG-Rio, com o objetivo de verificar o     
correto cumprimento das decisões do CODIR; 

• Avaliação do cumprimento de Deliberações por parte da               
Concessionária Prolagos, com o objetivo de verificar o correto     
cumprimento das decisões do CODIR; 

• Avaliação do cumprimento de Deliberações por parte da Concessionária 
Águas de Juturnaíba, com o objetivo de verificar o correto            
cumprimento das decisões do CODIR. 

 9) Com apoio na formulação de respostas aos clientes/usuários: 
• Atendimento a solicitações formuladas pela Ouvidoria da AGENERSA, 

com o objetivo de prestar esclarecimentos sobre os dispositivos     
contratuais que tratam de matéria tarifária, a pedido de clientes das 
diversas concessionárias. 

 10) Com emissão de correspondências com os esclarecimentos concernentes: 
• Atendimento a solicitações formuladas pela Procuradoria da            

AGENERSA, com o objetivo de prestar esclarecimentos sobre os  
dispositivos contratuais que tratam de matéria econômico-financeira; 

• Atendimento a solicitações formuladas pelos diversos órgãos da      
AGENERSA, com o objetivo de prestar esclarecimentos sobre os  
dispositivos contratuais que tratam de matéria econômico-financeira; 

• Atendimento a solicitações formuladas por órgãos do Estado do Rio, 
com o objetivo de prestar esclarecimentos sobre análises e conclusões 
técnicas da CAPET; 

• Atendimento a solicitações formuladas por entidades externas, com o 
objetivo de prestar esclarecimentos sobre análises e conclusões      
técnicas da CAPET. 

 11) Com obtenção de dados: 
• Reuniões técnicas de rotina com as Concessionárias CEG, CEG Rio, 

Águas de Juturnaíba e Prolagos. 
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6.3 - CÂMARA TÉCNICA DE SANEAMENTO - CASAN 

 A Câmara Técnica de Saneamento (CASAN) é responsável por acompanhar, 

supervisionar e fiscalizar os serviços de distribuição de água, coleta e tratamento de 

esgotos em oito municípios da Região dos Lagos, que são operados por duas       

concessionárias. A PROLAGOS atende aos municípios de Iguaba Grande, São Pedro 

da  Aldeia, Cabo Frio, Búzios e Arraial do Cabo, e a Concessionária Águas de Juturnaíba 

opera em Araruama, Saquarema e Silva Jardim. 

 • Acompanhamento dos investimentos das Concessionárias compreendendo: 

análise e aprovação dos projetos e obras e emissão de Pareceres Técnicos e Notas 

Técnicas; 

 • Participação em reuniões com as Equipes Técnicas das Concessionárias,    

Comitê de Bacias e Consócio Intermunicipal Lagos São João; 

 • Verificação constante da qualidade da água 

potável distribuída aos usuários e dos efluentes de 

esgotos tratados, produzidos pelas Concessionárias; 

 •  Participação em congressos na área de saneamento; 

 • Participação em audiências convocadas pelo 

Ministério Público; 

 • Participação na elaboração do Plano de       

Educação Ambiental a ser aplicado nas áreas de 

concessão; 

 • Participação no Programa de Aperfeiçoamento de Pessoal da AGENERSA; 

 • Emissão de Autos de Infração; 

 • Apoio ao setor da Ouvidoria da AGENERSA nas questões de atendimento aos 

consumidores; 

 • Elaboração de Notas Técnicas específicas para atender às solicitações do    

Ministério Público e dos Poderes Concedentes. 
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7 - ORÇAMENTO 
 A Lei nº 5.858, de 03 de janeiro de 2011, estimou a receita e fixou a despesa do 

Estado do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2011. 

 O orçamento da AGENERSA, fixado em R$ 12.081.318,00 (Doze Milhões, Oitenta 

e Um Mil, Trezentos e Dezoito Reais), são oriundos de recursos abaixo relacionados: 

  I - Da cobrança de taxa de regulação prevista no Art. 19 da Lei Estadual 4.556/05; 

 II - Dotações orçamentárias atribuídas pelo Estado em seus orçamentos, bem 

como créditos adicionais; 

 III - Doações, legados, subvenções e contribuições de qualquer natureza; 

 IV - Valores resultantes de convênios firmados com outros órgãos de direito  

público ou entidades privadas, nacionais ou estrangeiras; 

 V - Recursos provenientes de convênios, acordos ou contratos que vierem a celebrar; 

 VI - Produto das aplicações financeiras de seus recursos; 

 VII - Recursos de outras fontes e eventuais. 

 

7.1 - EXECUÇÃO DAS RECEITAS  

 No exercício de 2011, a AGENERSA arrecadou R$ 12.081.318,00 (Doze         

Milhões, Oitenta e Um Mil, Trezentos e Dezoito Reais), gerando um superávit na        

realização da receita na ordem de 18,85%, conforme demonstrado abaixo: 

CLASSIFICAÇÃO   PREVISÃO    
INICIAL   

  RECEITA      
REALIZADA   DIFERENÇA % 

Taxas de Regulação    10.882.906,00  11.295.742,51 412.836,51 

  

Fundo de Investimentos 
de Renda Fixa 

     1.198.412,00  2.570.322,08 1.371.910,08 

Multas e Juros de Mora                       
de Outros Tributos 

- 461.352,48 461.352,48 

Outras Restituições - 31.512,28 31.512,28 

TOTAL    12.081.318,00  14.358.929,35 2.277.611,35 18,85% 
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7.2 - EXECUÇÃO DAS DESPESAS  

 Com previsão inicial de despesa orçada em R$ 12.081.318,00 (Doze Milhões,     

Oitenta e Um Mil, Trezentos e Dezoito Reais), no ano de 2011 a AGENERSA           

empenhou 66 % do total da dotação atualizada. Abaixo, a demonstração da execução 

da despesa no exercício de 2011:  

Grupo despesa 
Dotação  

inicial 

Dotação  

atual 

Despesa  

empenhada 

Despesa  

liquidada 

Despesa  

paga 

Pessoal e encargos 
sociais 

4.575.361,00 5.455.361,00 5.136.050,93 5.136.050,93 4.930.045,92 

Outras despesas 
correntes 

6.835.957,00 5.155.957,00 2.555.661,38 2.555.661,38  2.312.424,95 

Investimentos 670.000,00 1.470.000,00 313.435,57 313.435,57 28.762,09 

TOTAL  12.081.318,00  12.081.318,00  8.005.147,88  8.005.147,88  7.271.232,96 
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ESTRUTURA FUNCIONAL 

Composição do Conselho Diretor - 2011/2012 

José Bismarck Vianna de Souza - conselheiro-presidente (2011-2015) 

Darcília Aparecida da Silva Leite (2008-2012) 

José Carlos dos Santos Araújo (2008 a 2011) 

Luigi Eduardo Troisi (2012-2016) 

Moacyr Almeida Fonseca (2009-2013) 

Roosevelt Brasil Fonseca (2011-2012) 

Sérgio Burrowes Raposo (2008-2012) 

 

Estrutura Administrativa da AGENERSA - Dezembro 2011 
 
 
Chefia de Gabinete da Presidência 
Ronan dos Santos Gomes 
Chefe de gabinete 
 
Secretaria Executiva - SECEX 
Cínthia Pitz Pimenta Pinheiro 
Secretária executiva 
 
Procuradoria 
Luiz Marcelo do Nascimento 
Procurador geral 
 
Auditoria de Controle Interno  
Mauro Araújo 
Auditor 
 
Assessoria de Relações Institucionais - ASRIN 
Ana Patricia Mendonça 
Assessora-chefe 
 
Departamento de Recursos Humanos - DPRHU 
Cássia Pinheiro 
Diretora  
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Assessoria de Informática - ASSIN 
Leonardo Soares Fernandes 
Assessor-chefe 
 
Superintendência Administrativa - SUPAD 
Fernando Vignoli Reis 
Superintendente 
 
Superintendência Financeira - SORFI 
Ademir  Lage 
Superintendente 
 
Ouvidoria  
Maria Clara Canedo 
Ouvidora 
 
Câmara Técnica de Energia - CAENE 
Jorge Luiz Gomes Calfo 
Gerente 
 
Câmara Técnica de Saneamento - CASAN 
Oldemar Guimarães 
Gerente 
 
Câmara Técnica de Política Econômica e Tarifária - CAPET 
Fábio Cortes do Nascimento 
Gerente 
 
Departamento de Serviços Gerais 
Lúcio Amaral do Nascimento 
Diretor 
 

Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro 

Avenida Treze de Maio, nº 23 / 23º andar 

 Centro - Rio de Janeiro - RJ 

CEP 20031-902 

Tel.: 55 21 2332-6469 / Fax: 55 21 2332-6468 

secex@agenersa.rj.gov.br  


