
Regulação e fiscalização das atividades da Companhi a Estadual de Águas e 

Esgotos (Cedae) por parte da Agenersa 

 

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

(Agenersa) deu início à regulação e fiscalização das atividades da Companhia 

Estadual de Águas e Esgotos (Cedae) nos 61 municípios onde a Companhia atua. A 

regulação se dá conforme o disposto no Decreto Estadual nº 45.344, de 18 de agosto 

de 2015, que estabelece as condições gerais para a regulação e fiscalização das 

atividades da Cedae pela Agenersa, revogando os Decretos nº 43.982/2012 e nº 

44.497/2013. 

 

A regulação da Cedae por parte da Agenersa pretende assegurar a busca pela 

universalização do saneamento básico, possibilitar a eficiência dos serviços, o 

equilíbrio econômico-financeiro da concessão, bem como o cumprimento das metas 

de ampliação da cobertura dos sistemas de distribuição de água e tratamento de 

esgoto. A Cedae deverá seguir as condições gerais estabelecidas no Decreto nº 

45.344/2015 e cumprir as instruções normativas que serão emitidas pela Agenersa.  

 

Dentre as suas obrigações, a Cedae deverá satisfazer os clientes na prestação dos 

serviços, utilizar equipamentos com tecnologia apropriada, atender novos pedidos de 

fornecimento de água e esgotamento sanitário, assegurar meios de comunicação 

gratuitos para que os usuários possam informar eventuais falhas do sistema. A Cedae 

deverá ainda cumprir suas obrigações societárias como empresa de capital aberto, 

publicando suas demonstrações contábeis e balanços, manter a regularidade fiscal e 

da contabilidade regulatória, dando transparência da gestão da Companhia à 

população e prestando contas à Agenersa.  

 

Meio ambiente 

A regulação e fiscalização da Agenersa não abrangerá diretamente as questões 

relacionadas ao meio ambiente e à qualidade da água. Essas atribuições continuarão 

sendo realizadas pelos órgãos ambientais municipais, estadual e federal.  

 

Por meio das instruções normativas, a Agenersa determinará que a Cedae atenda aos 

padrões definidos pelas normas legais que regem o meio ambiente e a vigilância 

sanitária. A Cedae terá que realizar testes de qualidade da água e apresentar licenças 

ambientais. As não conformidades da Cedae com os padrões estabelecidos pelos 



órgãos do meio ambiente e saúde pública serão constatados pela Agenersa e 

encaminhados aos órgãos competentes para medidas legais 

 

Ouvidoria 

Após a entrada em vigor das instruções normativas referentes à Ouvidoria e ao 

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC), os clientes poderão acionar a 

Agenersa. Através do Call Center e Ouvidoria da Agenersa os consumidores da 

Cedae terão um canal direto para registrar suas reclamações sobre os serviços da 

Companhia. 

 

Até a emissão de instruções normativas, a Ouvidoria da Agenersa não pode registrar 

reclamações dos clientes da Cedae, sendo as ocorrências direcionadas à Ouvidoria da 

Companhia, por meio do telefone 0800 031 6032 ou ouvidoriageral@cedae.com.br. 

 

Penalidades  

Os procedimentos operacionais da Cedae serão determinados pelas instruções 

normativas que serão emitidas pelo Conselho Diretor (CODIR) da Agenersa em um 

prazo de 18 meses. A conduta da Companhia Estadual de Águas e Esgotos diante da 

regulação é que vai delinear a gravidade da penalidade que forem aplicadas pelo 

CODIR da Agenersa no julgamento dos processos em sessões regulatórias, mensais 

ou extraordinárias. A Agenersa poderá recomendar ou determinar mudanças nos 

procedimentos, advertir e multar a Companhia, com o objetivo de adequar ou 

aperfeiçoar a prestação dos serviços públicos à população de acordo com a norma em 

vigor e sua previsão.  

 

A infração às leis, aos regulamentos ou às demais normas aplicáveis aos serviços 

públicos de abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto, bem assim a 

inobservância dos deveres decorrentes do Decreto nº 45.344/2015, sujeitará a Cedae 

às penalidades de advertência e multa, cujo percentual aplicado pela Agenersa não 

poderá exceder a 0,1% (um décimo por cento) do montante da arrecadação da 

concessionária nos últimos 12 meses anteriores à ocorrência da infração, valor 

equivalente a aproximadamente de R$ 3 milhões por multa.  

 

As penalidades podem ser aplicadas em decorrência das ações de fiscalização ou 

mediante decisão fundamentada pelo CODIR, por meio dos processos regulatórios, 

que podem ser instaurados a partir de reclamações dos usuários dos serviços, notícias 



da imprensa, assim como de falhas ou problemas apontados pela fiscalização da 

Agência.  

 

Os processos julgados pelo CODIR geram uma ou mais deliberações, dependendo 

dos recursos ou embargos interpostos pelas partes interessadas. Os processos 

regulatórios abordam os mais diversos temas, técnico-jurídicos ou financeiros da 

operação dos serviços públicos concedidos. 

 

Revisão Tarifária  

A partir de agosto de 2016 até agosto de 2020, a Cedae terá revisões tarifárias anuais 

a serem julgadas pela Agenersa. A partir de agosto de 2020 é que ocorrerá a primeira 

revisão tarifária quinquenal da Cedae.  

 

A Agenersa, em conjunto com a Cedae, estipulará os parâmetros de fórmula que irá  

ser levado em conta para os reajustes anuais. A metodologia de fluxo de caixa 

descontado para estabelecimento dos compromissos de atendimento, visando sempre 

o equilíbrio econômico-financeiro da concessão, também deverá ser utilizada, devendo 

ser garantida à Cedae, a Taxa Interna de Retorno (TIR) compatível para a 

manutenção dos investimentos da Companhia. A Cedae terá 60 dias, antes de agosto 

de cada ano, para enviar os pleitos revisionais. 

 

Taxa de Regulação 

Para que a Agenersa realize as atividades, haverá a cobrança da Taxa de Regulação 

e Fiscalização dos Serviços Públicos, que é mecanismo para cobrir as despesas com 

a regulação. Devidamente instituída pelo Artigo 19, da Lei Estadual nº 2752, de 02 de 

julho de 1997, a taxa de regulação é de 0,5% (meio por cento), que é cobrada pela 

Cedae através das contas dos consumidores e depositada aos cofres do Fundo de 

Regulação de Serviços Concedidos e Permitidos do Estado do Rio de Janeiro.  

 

A Cedae 

A Companhia Estadual de Águas e Esgotos (Cedae) foi constituída em 1º de agosto 

de 1975, e é oriunda da fusão da Empresa de Águas do Estado da Guanabara 

(CEDAG), da Empresa de Saneamento da Guanabara (ESAG) e da Companhia de 

Saneamento do Estado do Rio de Janeiro (SANERJ). 

 

A Cedae é a maior companhia de saneamento do Estado do Rio de Janeiro e a 

segunda maior do Brasil em receita bruta de tratamento de água e esgotamento 



sanitário. O seu principal recurso hídrico é o Rio Paraíba do Sul, o mais importante do 

Estado do Rio de Janeiro. A empresa é responsável pela operação da maior estação 

de tratamento de água do mundo, Estação Guandu, com capacidade estimada em 43 

mil litros de água por segundo, fornecendo água para 151 dos 178 bairros do 

Município do Rio de Janeiro.  

 

Os serviços da Cedae atendem a aproximadamente 13 milhões de pessoas, que 

residem em 64 municípios do Estado do Rio de Janeiro e que representam cerca de 

80% de toda a população do Estado, segundo comparação com dados do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) publicados em 2009. 

 

As suas principais atividades compreendem os serviços de abastecimento de água 

potável e esgotamento sanitário. Atualmente, a Cedae presta serviço de 

abastecimento de água para 64 dos 92 municípios do Estado do Rio de Janeiro, e 

possui contratos para prestar o serviço de esgotamento sanitário para 33 dessas 

cidades. O Contrato de Programa do Município do Rio de Janeiro foi assinado em 

2007 e prevê a prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário pelo período de 50 anos, prorrogáveis por mais 50 anos, observadas 

condições contratuais. Os demais Contratos de Programa possuem prazos médios de 

vigência de 30 anos, sendo que a maioria (43 de 64 contratos) foi assinada ou 

renovada durante a partir de janeiro de 2007. 

 

A Cedae opera e mantém a captação, tratamento, adução, distribuição das redes de 

águas, além da coleta, transporte, tratamento e destino final dos esgotos gerados, em 

conformidade com as regras definidas na Lei Federal n° 11.445/2007  que estabelece 

as diretrizes nacionais para atuação das empresas de saneamento básico. 

  

Processo de transição regulatório 

Os preparativos para o processo de transição para regulação e fiscalização das 

atividades da Companhia Estadual de Águas e Esgoto (Cedae) iniciaram em 

dezembro de 2012, quando o Governo do Estado publicou o Decreto nº 43.982/2012 

em que apresentava os trâmites a serem aplicados para a transição que disciplinaria 

os procedimentos para submissão da Cedae à fiscalização e regulação da Agenersa. 

 

Durante todo o processo de transição, o Conselho Diretor (CODIR) da Agenersa 

manteve grupos de trabalho para acompanhar as ações da Equipe de Transição, 

criada por meio do Decreto 44.497/2013, formada por servidores da Agência 



Reguladora Fluminense, da Cedae e do Governo do Estado, criada. Integrados por 

conselheiros e funcionários de diferentes setores da Agenersa, os grupos analisaram 

todo o conjunto de normas que regulariam e definiriam as obrigações da Companhia, 

observando o conjunto de normas estabelecidas pela Equipe de Transição, atuando 

junto à Cedae, suas instalações, para conhecer a estrutura física e os procedimentos 

empregados pela Empresa Estatal. 

 

De acordo com a Lei Estadual nº 4.556/2005, regulamentada pelos Decretos nº 

38.618/2005 e nº 44.217/2013, cabe à Agenersa regular e normatizar a atividade de 

saneamento no Estado do Rio. 

 


