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Trata-se de processo 

desta Agência1 em razão da
Agenersa de autorização para a venda de motos que integram a sua frota.

 
  Na mesma solicitação, a Concessionária informou que co

a Casa Civil do Governo do Estado do Rio de Janeiro
Araruama4, Saquarema5 e Silva Jardim
preço de mercado e das condições de alienação. 

 
O processo foi distribuído ao Conselheiro 

encaminhou os autos para análise da Procuradoria da Agenersa que sugeriu a 
manifestação da Concessionária quanto à resposta do Poder Concedente.  

 
Em nova manifestação nos autos, a Concessionária reiterou a 

solicitação de autorização 
 
(...) diante da ausência de manifestação das Prefeituras de 

Araruama, Saquarema e Silva Jardim, com relação ao Direito de 

preferência na aquisição dos respectivos bens, deve ser entendido 

tacitamente como não havend

mencionados ofícios em seu conteúdo previa que no prazo de 30 

(trinta) dias corridos subsequentes a comunicação deveriam 

exercer o seu Direito de Preferência.

Desta forma, diante do fato de que já se ultrapassou em muito o 

prazo de 30 (trinta) concedido sem que as Prefeituras de 

                                                
1 REQ AGENERSA/SECEX Nº 463/2018, fl. 03
2 Ofício CAJ – 909/18, fl. 05. 
3 Ofício CAJ – 647/18, fls. 12/13
4 Ofício CAJ – 644/18, fls. 06/07.
5 Ofício CAJ – 646/18, fls. 08/09.
6 Ofício CAJ – 645/18, fls. 10/11.
7 Resolução Agenersa/Codir nº 663/2019, fl. 17
8 Fl. 19 

 

 

 Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais
 de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de

Rafael Carvalho de Menezes                        Processo E-12/003/100252/2018 

23ºandar – Centro – Rio de Janeiro / RJ – Tel.: 21 2332

www.agenersa.rj.gov.br 

E-12/003/100252/2018 
Concessionária Águas de Juturnaíba 

Venda de Bens da Concessionária 
28/04/2022 

RELATÓRIO 

se de processo regulatório aberto pela Secretaria Executiva 
em razão da solicitação da Concessionária Águas de Juturnaíba 

autorização para a venda de motos que integram a sua frota.

Na mesma solicitação, a Concessionária informou que co
a Casa Civil do Governo do Estado do Rio de Janeiro3 e aos municípios de 

e Silva Jardim6 sobre a prioridade na aquisiçã
e das condições de alienação.  

O processo foi distribuído ao Conselheiro Silvio Santos
encaminhou os autos para análise da Procuradoria da Agenersa que sugeriu a 
manifestação da Concessionária quanto à resposta do Poder Concedente.  

Em nova manifestação nos autos, a Concessionária reiterou a 
solicitação de autorização para a venda dos bens e ainda informou: 

diante da ausência de manifestação das Prefeituras de 

Araruama, Saquarema e Silva Jardim, com relação ao Direito de 

preferência na aquisição dos respectivos bens, deve ser entendido 

tacitamente como não havendo interesse na aquisição, já que os 

mencionados ofícios em seu conteúdo previa que no prazo de 30 

(trinta) dias corridos subsequentes a comunicação deveriam 

exercer o seu Direito de Preferência. 

Desta forma, diante do fato de que já se ultrapassou em muito o 

prazo de 30 (trinta) concedido sem que as Prefeituras de 

         
REQ AGENERSA/SECEX Nº 463/2018, fl. 03 

647/18, fls. 12/13 
644/18, fls. 06/07. 
646/18, fls. 08/09. 
645/18, fls. 10/11. 

Resolução Agenersa/Codir nº 663/2019, fl. 17 
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regulatório aberto pela Secretaria Executiva 
essionária Águas de Juturnaíba a 

autorização para a venda de motos que integram a sua frota.2 

Na mesma solicitação, a Concessionária informou que comunicou 
e aos municípios de 

sobre a prioridade na aquisição de bens pelo 

Silvio Santos7 que 
encaminhou os autos para análise da Procuradoria da Agenersa que sugeriu a 
manifestação da Concessionária quanto à resposta do Poder Concedente.  8  

Em nova manifestação nos autos, a Concessionária reiterou a 

diante da ausência de manifestação das Prefeituras de 

Araruama, Saquarema e Silva Jardim, com relação ao Direito de 

preferência na aquisição dos respectivos bens, deve ser entendido 

o interesse na aquisição, já que os 

mencionados ofícios em seu conteúdo previa que no prazo de 30 

(trinta) dias corridos subsequentes a comunicação deveriam 

Desta forma, diante do fato de que já se ultrapassou em muito o 

prazo de 30 (trinta) concedido sem que as Prefeituras de 
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Araruama, Saquarema e Silva Jardim o Direito de preferência 

reitera o pedido de autorização para que a possa realizar a venda 

de motos 

 
Em seguida, a Concessionária encaminhou planilha com a relação 

completa de bens a serem alienados com as respectivas identificações patrimoniais.
 
.

 
A CASAN opinou pe

termos: 
Uma vez verificado que os bens relacionados constam na relação 

de Bens Reversíveis da Concessionária e que os mesmos foram 

oferecidos aos Poderes Concedentes, conforme estabele a Clausula 

Vigésima Quinta do Contrato de Concessão, e não tendo havido 

interesse d

Concessionária, no entendimento da CASAN, poderá ser 

autorizada, SMJ, a iniciar o procedimento para a venda dos 

referidos Bens Reversíveis.

 

                                                
9 Ofício CAJ – 188/19, fls. 33/34
10 Fls. 53 
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Araruama, Saquarema e Silva Jardim o Direito de preferência 

reitera o pedido de autorização para que a possa realizar a venda 

de motos que integram a sua frota.9 

Em seguida, a Concessionária encaminhou planilha com a relação 
completa de bens a serem alienados com as respectivas identificações patrimoniais.

A CASAN opinou pela continuidade do procedimento

vez verificado que os bens relacionados constam na relação 

de Bens Reversíveis da Concessionária e que os mesmos foram 

oferecidos aos Poderes Concedentes, conforme estabele a Clausula 

Vigésima Quinta do Contrato de Concessão, e não tendo havido 

interesse dos mesmos na aquisição dos Bens citados, a 

Concessionária, no entendimento da CASAN, poderá ser 

autorizada, SMJ, a iniciar o procedimento para a venda dos 

referidos Bens Reversíveis.
10 

         
188/19, fls. 33/34 
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Araruama, Saquarema e Silva Jardim o Direito de preferência 

reitera o pedido de autorização para que a possa realizar a venda 

Em seguida, a Concessionária encaminhou planilha com a relação 
completa de bens a serem alienados com as respectivas identificações patrimoniais. 

 

la continuidade do procedimento nos seguintes 

vez verificado que os bens relacionados constam na relação 

de Bens Reversíveis da Concessionária e que os mesmos foram 

oferecidos aos Poderes Concedentes, conforme estabele a Clausula 

Vigésima Quinta do Contrato de Concessão, e não tendo havido 

os mesmos na aquisição dos Bens citados, a 

Concessionária, no entendimento da CASAN, poderá ser 

autorizada, SMJ, a iniciar o procedimento para a venda dos 
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A CAPET, em sua manifestação, 

possibilidade de vanda dos bens nos seguintes termos:
 
Mediante ao exposto acima, concluímos que estão respeitados os 

limites contratuais   e que poderão ser vendidos e baixados os 26 

(vinte e seis) itens do Ativo Imobilizado. Pedimos apenas que, após 

as vendas, a concessionári

“Razão Contábil” relativo às baixas, para concluirmos o presente 

processo;

 
No mesmo sentido, a Procuradoria 

venda dos bens indicados no presente feito:
 
Portanto, 

autorização, por haver previsão contratual e por terem sido 

cumpridas as exigências do contrato (...)

 
Em atenção ao principios do contraditório e da ampla defesa foi 

concedido o prazo final de 05 (cinco) dia
pelo encaminhamento da Razão Contábil relativo à baixa dos bens após ao final do 
processo. 

 
Por fim, o processo foi encaminhado a relatoria deste Conselheiro, 

após a redistribuição dos processos, decidida na 28ª 
tendo em vista o fim do mandato do antigo relator, Conselheiro Silvio Santos.

 
É o relatório.

 
 

 
 

                                                
11 Fls. 57/58 
12 Fls. 61/62 
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A CAPET, em sua manifestação, também 
dos bens nos seguintes termos: 

Mediante ao exposto acima, concluímos que estão respeitados os 

limites contratuais   e que poderão ser vendidos e baixados os 26 

(vinte e seis) itens do Ativo Imobilizado. Pedimos apenas que, após 

as vendas, a concessionária apresente a esta Agência Reguladora o 

“Razão Contábil” relativo às baixas, para concluirmos o presente 

processo;
11

 

No mesmo sentido, a Procuradoria opinou pela  autorização de 
venda dos bens indicados no presente feito: 

Portanto, sendo assim, opino ser possível a concessão da 

autorização, por haver previsão contratual e por terem sido 

cumpridas as exigências do contrato (...)
12

 

Em atenção ao principios do contraditório e da ampla defesa foi 
concedido o prazo final de 05 (cinco) dias para a Concessionária que se manifestou 
pelo encaminhamento da Razão Contábil relativo à baixa dos bens após ao final do 

Por fim, o processo foi encaminhado a relatoria deste Conselheiro, 
após a redistribuição dos processos, decidida na 28ª Reunião Interna de 21/10/2021, 
tendo em vista o fim do mandato do antigo relator, Conselheiro Silvio Santos.

É o relatório. 

Rafael Carvalho de Menezes 

Conselheiro-Presidente-Relator 

         

Internacionais  
Rio de Janeiro 

 

Página 3 de 3 

Tel.: 21 2332-6497  

ém concluiu pela 

Mediante ao exposto acima, concluímos que estão respeitados os 

limites contratuais   e que poderão ser vendidos e baixados os 26 

(vinte e seis) itens do Ativo Imobilizado. Pedimos apenas que, após 

a apresente a esta Agência Reguladora o 

“Razão Contábil” relativo às baixas, para concluirmos o presente 

pela  autorização de 

sendo assim, opino ser possível a concessão da 

autorização, por haver previsão contratual e por terem sido 

Em atenção ao principios do contraditório e da ampla defesa foi 
s para a Concessionária que se manifestou 

pelo encaminhamento da Razão Contábil relativo à baixa dos bens após ao final do 

Por fim, o processo foi encaminhado a relatoria deste Conselheiro, 
Reunião Interna de 21/10/2021, 

tendo em vista o fim do mandato do antigo relator, Conselheiro Silvio Santos. 


