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CONSUMIDOR.
Termo de Ajustamento de Conduta nº 0007/2013/2ªPmJCM 2ªPmJCM
Em 18 de novembro de 2013, às 10h, na sala da 2ª Promotoria de Justiça da
Comarca de Ceará-Mirim, de um lado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, através da Drª ADRIANA LIRA
DA LUZ MELLO, 2ª Promotora de Justiça de Ceará-Mirim, como TOMADOR
DE COMPROMISSO e, de outro lado, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto
(SAAE), CNPJ: 08.120.370.0001-74, como COMPROMITENTE, sediado
neste município, representado neste ato por MÔNICA MARIA LEMOS
BEZERRA, Diretora Geral do SAAE, RG: 1.146.029/RN e CPF: 721.146.73472, e como INTERVENIENTES, os representantes do Loteamento Beira-Rio,
Senhores DÁCIO TENÓRIO DA SILVA, RG nº. 001.142.852 E JOÃO MARIA
FERREIRA DA SILVA, RG nº. 1.856.490, resolvem:
CONSIDERANDO que o COMPROMITENTE reconhece a deficiência do
abastecimento d'água do Loteamento Beira Rio em Massaranduba, em razão do
subdimensionamento da rede distribuidora de água, devido ao pequeno
diâmetro da tubulação, o que ocasiona a ausência do abastecimento d'água, bem
como devido à ineficiência do reservatório de 100 mil litros;
CONSIDERANDO, nessa trilha, que o COMPROMITENTE assume a
obrigação de adequar a rede de abastecimento do Loteamento em questão no
prazo de 45 dias úteis, a contar desta data, o que foi aceito pelos
INTERVENIENTES;
CONSIDERANDO que o TOMADOR DE COMPROMISSO advertiu o
COMPROMITENTE quanto à observância de todos os procedimentos
administrativos cabíveis quanto à realização da obra em questão, notadamente
os licitatórios;
CELEBRAM O PRESENTE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA,
MEDIANTE AS SEGUINTES CLÁUSULAS, em conformidade com o
disposto no art. 5°, § 6.°, da Lei n.° 7.347/85, e no art. 7.° da Lei 7.853/89,
mediante os seguintes termos:
Cláusula Primeira – O COMPROMITENTE assume a obrigação de equacionar
os conjuntos moto-bombas dos 4 (quatro) poços de abastecimento d'água
de Massaranduba, adequando as adutoras e recuperando o reservatório
localizado no Loteamento Beira Rio, com o remanejamento da rede

distribuidora, adequando os diâmetros dos canos de abastecimento;
Cláusula Segunda – O COMPROMITENTE, em razão da adequação técnica
referida na cláusula anterior, assume a obrigação de fazer chegar água a todas as
residências do Loteamento Beira Rio;
Cláusula Terceira – Os presentes ajustam, de forma livre e consciente, que o
COMPROMITENTE terá o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias úteis para
cumprir integralmente as cláusulas primeira e segunda;
Cláusula Quarta – Caso o COMPROMITENTE descumpra, de forma
injustificada, as cláusulas primeira e segunda desta avença, incidirá multa
pessoal diária sobre a pessoa física do gestor do SAAE, a qual subscreve este
termo, e qualificada tanto na pessoa jurídica quanto na pessoa física, no valor
de R$ 500,00 (quinhentos reais).
E nada mais havendo a tratar, segue a presente avença assinada pelos presentes
à audiência designada nos autos do Inquérito Civil Público em epígrafe.
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