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Governo do Estado do Rio de Janeiro

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

Conselho Diretor

RELATÓRIO

 

Processo nº.: SEI-220007/001147/2020

Data de Autuação: 11/08/2020

Concessionária: PROLAGOS

 
Assunto:

Invasão e furto na unidade da Concessionária Prolagos – Booster Guarani

Sessão Regulatória: 28/04/2022

 

RELATÓRIO

 

1. Trata-se de processo instaurado a partir de Correspondência
[1]

 encaminhada em 05 de
agosto de 2020 pela Concessionária Prolagos para informar a ocorrência em 29/07/2020 de furto de
cabos elétricos, equipamentos eletrônicos e baterias na Estação Booster Guarani, localizado no
município de Cabo Frio, paralisando o sistema de distribuição na região e em todo município de
Arraial do Cabo. A Concessionária informou que suas equipes estiveram no local e repararam os
equipamentos danificados, normalizando o abastecimento gradativamente.

 

2. A CASAN
[2]

 realizou visita técnica na Estação em 20/10/2020 e atestou que a
Prolagos adotou medidas de segurança tais como instalação de grades nas portas principais, placas
de aço para proteção de cabos e cadeados do gerador, bem como utilização de concreto para
proteção de cabos elétricos. Todavia, outras medidas ainda eram necessárias para evitar os furtos,
como a substituição de portas de madeira pelas de ferro, proteção do tanque de diesel, instalação de
cercas de arame farpado no portal principal e, por fim, a reparação dos danos causados pelos
meliantes.

 

3. Em despacho de 30 de junho de 2021, com fundamento na Resolução AGENERSA
CODIR nº 774/2021, o processo foi redistribuído a este Conselheiro.

 



19/04/2022 18:21 SEI/ERJ - 31654601 - Relatório

https://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=35275373&infr… 2/3

4. Ato contínuo, a Concessionária, através de carta
[3]

 datada de 05 de agosto de 2021,
informou que efetuou as medidas indicadas pela Câmara Técnica objetivando prevenir possíveis
novos furtos.

 

5. Encaminhado o feito à CASAN
[4]

, a Câmara entendeu que os procedimentos
realizados pela Concessionária Prolagos atenderam de forma satisfatória o indicado por esta
Agência para evitar novas ocorrências.

 

6. Em seguida, a Procuradoria
[5]

 apontou que a Prolagos, consoante Cláusula Trigésima
Sexta do Contrato de Concessão, é responsável pela guarda e vigilância dos bens integrados à
concessão e que os custos oriundos das medidas de segurança e reparação dos danos na Estação não
podem ser objeto de pleito de reequilíbrio econômico-financeiro, devendo haver, pois, um controle
efetivo pela CAPET.

 

7. Além disso, o jurídico pontuou acerca da necessidade de contabilidade regulatória
específica quando houver furto e roubo nas instalações da Concessionária, para fins de registro dos
valores despendidos com reposição de peças e manutenção corretiva. Por fim, pugnou pela
manifestação da CAPET.

 

8.  Logo, em sua manifestação, a CAPET
[6]

 corroborou o afirmado pela CASAN e
pontuou que “Não se trata de "obra" e sim de reparo motivado por ação danosa de terceiros. Em
procedimentos assim, cabe a anotação das despesas em custos de manutenção, pois são para
restaurar a integridade das instalações operacionais. Logo, não há necessidade de se encaminhar
documentação com desenhos, projetos e orçamentos (praxe habitual nas obras relacionadas aos
bens reversíveis), tampouco as comprovações depois de concluídas as obras, conforme
determinações da IN 50”.

 

9. Em razões finais, a Concessionária ratificou o entendimento das Câmaras Técnicas,
apontando que agiu de forma satisfatória ao promover as medidas necessárias para a segurança da
Estação Elevatória Booster Guarani.

 
É o relatório.

 

Rafael Penna Franca
Conselheiro Relator
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 CARTA PRO-2020-001692-CTE, Doc. 7018957
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 RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA AGENERSA/CASAN N° 045A/2020, Doc. 10760032
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Rio de Janeiro, 19 abril de 2022

Documento assinado eletronicamente por Rafael Augusto Penna Franca, Conselheiro, em
19/04/2022, às 18:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do
Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador 31654601
e o código CRC A06D6C72.
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