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CONTR ATO DE  PR E S TAÇ Ã O DE  S E R VIÇ OS  PÚBLICOS  DE  
ABAS TE CIME NTO DE  Á GUA E /OU E S GOTAME NTO 
S ANITÁ R IO PAR A AS  UNIDADE S  US UÁ R IAS  ATE NDIDAS  
PE LO S E R VIÇ O AUTÓNOMO DE  Á GUA E  E S GOTO DE  
BOM J E S US  DA L APA-BA. O S E R VIÇ O AUTÓNOMO DE  
Á GUA E  E S GOTO, CNPJ  nº  13. 712. 823/0001-91, com sede 
na R ua Garanhuns s/nº . doravante denominada prestadora e 
I NS T I T UT O NA CI ONA L  D E  ME T E OR OL OGI A  -  
I NME T / D I S T R I T O D E  ME T E OR OL OGI A  D E  
S A L V A D OR / B A ,  CNPJ  nº  00.396.895/0052- 75,  
com sede na Rua Tenente Pires Ferreira,  183 -  
Barra,  CEP:  40130- 160 -  S alvador -  BA.  Neste ato 
representada pelo Diretor,  S r.  MI GUE L  I V A N 
L A CE R D A  D E  OL I V E I R A ,  Brasileiro,  CPF nº  
438.248.031- 00,  RG 1.651.960 ( S S P/GO) ,  
doravante denominado consumidor,  responsável 
pela unidade consumidora nº  7 5 2 6 .7 ,  situada na 
Av. Agenor Magalhã es,  Bairro Amaralina,  CEP 
47.600- 000,  Bom J esus da Lapa/BA,  aderem de 
forma integral, a este Contrato de Prestaçã o de S erviços 
Públicos de Abastecimento de Á gua e/ou Esgotamento 
S anitário, na forma da Lei 8.666/93 e suas alterações e IN nº  
02/2010-MPOG.  

DOTAÇ ÃO OR Ç AME NTÁ R IA DO CONS UMIDOR : 

Programa de Trabalho: 0261056942570001; 
E lemento de Despesa: 33.90.39  
 
CLÁ US ULA PR IME IR A: OBJ E TO  

1.1. O presente Contrato tem por objetivo a prestaçã o de 
serviços públicos de abastecimento de água ou esgotamento 
sanitário pelo S AAE  ao US UÁ R IO.  

1.1.1. As disposições deste contrato se aplicam à s unidades 
usuárias e usuários atendidos pelo serviço de água ou 
esgotamento sanitário do S AAE .  

1.1.2. Este contrato contém as principais condições da 
prestaçã o e utilizaçã o dos serviços públicos de abastecimento 
de água e esgotamento sanitário entre as PAR TE S .  

1.2. Caso as PAR TE S  celebram contratos especiais de 
abastecimento de água ou de esgotamento sanitário as regras 
do contrato especial, no que divergirem deste contrato de 
adesã o prevalecerã o. 

CLAUS ULA S E GUNDA: DE F INIÇ Õ E S   

Para os fins e efeitos deste contrato sã o adotadas as seguintes 
condições: 

2.1. CAIX A DE  INS PE Ç ÃO: Caixa destinada a permitir a 
inspeçã o e desobstruçã o de canalizações;  

 

2.2. COLE TOR  PR E DIAL  DE  L IGAÇ Ã O PR E DIAL  DE  
E S GOTO: É  a canalizaçã o compreendida entre a última 
inserçã o do prédio e a rede pública de esgoto.  

2.3. COR TE  DO FOR NE CIME NTO DE  Á GUA: interrupçã o por 
parte do S AAE , no fornecimento de água ao consumidor pelo 
nã o pagamento de conta, por inobservância à s normas 
estabelecidas ou através de requerimento;  

2.4. CONS UMO DE  Á GUA: Todo volume de água que passa 
pelo ramal domiciliar;  

2.5. CONTR ATO E S PE CIAL  DE  ABAS TE CIME NTO DE  
Á GUA OU E S GOS TO: instrumento pelo qual o prestador de 
serviços e usuário ajustam as características técnicas; as 
condições comerciais dos serviços;  

2.6. E CONOMIA: compreende-se como sendo as pendê ncias 
Isoladas entre si, inscrita como unidades imobiliárias 
autônomas, integrantes de uma edificaçã o ou conjunto de 
edificações; 

2.7. INS CR IÇ ÃO PR E DIAL  DE  Á GUA: é o conjunto de 
canalizações, aparelhos, equipamentos e dispositivos 
localizados no prédio de responsabilidade do usuário, 
destinado ao abastecimento de água, quando conectado ao 
ponto de fornecimento de água;  

2.8. INS TALAÇ Ã O PR E DIAL  DE  E S GOS TO: é o conjunto de 
tubulações, conexões, aparelhos, equipamento e acessórios, 
localizados no prédio, de responsabilidade do usuário 
destinado ao seu esgotamento sanitário quando conectado ao 
ponto de coleta de esgoto.  

2.9. PADR ÃO DE  L IGAÇ Ã O DE  Á GUA (CAVALE TE ): 
Conjunto de elementos do ramal predial de água constituído 
pela unidade mediçã o ou cavalete, registro e dispositivos de 
proteçã o e de controle ou mediçã o de consumo, que interliga a 
rede de água à  instalaçã o predial do usuário.  

2.10. PONTO DE  E NTR E GA DE  Á GUA: local onde é feita a 
conexã o do ramal predial de água com instalaçã o predial do 
imóvel abastecido;  

2.11. PR E S TADOR  DE  S E R VIÇ OS : empresa responsável pela 
prestaçã o de serviços públicos de abastecimento de água e/ou 
de esgotamento sanitário;  

2.12. R E DE  DE  DIS TR IBUIÇ Ã O DE  Á GUA: conjunto de 
tubulações e peças que compõe o sistema de distribuiçã o de 
água;  

2.13. R E DE  COLE TOR A DE  E S GOTO: conjunto de tubulações 
e peças que compõe o sistema de coleta de esgoto;  

2.14. R E LIGAÇ ÃO DE  S E R VIÇ OS : reabertura ou reabilitaçã o 
de um serviço suspenso, com autorizaçã o do S AAE ;  

2.15. TAR IFA: conjunto de peças estabelecidas pelo poder 
municipal, referente à  cobrança do serviço de abastecimento 
de água e/ou coleta de esgoto, com a finalidade de manter o 
equilíbrio econômico-financeiro do S AAE ;  

2.16. S UPR E S S ÃO DE R IVAÇ Ã O: retirada física do ramal 
predial e/ou cancelamento das relações contratuais 
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serviço/consumidor, em decorrê ncia de infraçã o as normas do 
S AAE ;  

2.17. US UÁ R IO: pessoal física ou jurídica, proprietária ou 
responsável legal de imóvel ou instalaçã o provisória que utiliza 
os serviços públicos de abastecimento de água e/ou 
esgotamento sanitário.  

CLÁ US ULA TE R CE IR A: VIGÊNCIA DO CONTR ATO  

3.1. O presente contrato vigorará pelo prazo de 60 (sessenta) 
meses contado a partir do dia 01/12/2022; 

CLÁ US ULA QUAR TA: DIR E ITOS  DO US UÁ R IO  

4.1. S ã o os principais direitos do usuário:  

4.1.1. Receber a prestaçã o de serviços de abastecimento de 
água e/ou esgotamento sanitário de forma adequada, nos 
padrões de qualidade e continuidade estabelecidos na 
legislaçã o e normas vigentes; 

4.1.2. R eceber e fatura com antecedê ncia mínima de 5 (cinco) 
dias úteis da data do vencimento. Quando a unidade usuária 
for classificada como Categoria de Uso Publica, antecedê ncia 
será de 10 (dez) dias úteis da data do vencimento;  

4.1.3. R esponder apenas por débitos relativos à  fatura de água 
e/ou esgotamento sanitário de sua responsabilidade, ou que 
seja inerente ao Imóvel;  

4.1.4. S er atendido em suas solicitações e reclamações feitas 
ao prestador de serviços sem ter que se deslocar do município 
onde se encontra a unidade usuária;  

4.1.5. S er informado, na fatura sobre a existê ncia de faturas 
nã o pagas; 

4.1.6. S er informado na fatura sobre o percentual de reajuste 
ou revisã o da tarifa de água ou esgoto e a data de inicio de sua 
vigê ncia;  

4.1.7. R eceber do prestador de serviços em fevereiro de cada 
ano recibo de quitaçã o ou atestado de existê ncia de débitos 
pendentes relativos aos serviços prestados ao usuário no 
exercício anterior;  

4.1.8. S er ressarcido integralmente, por valores cobrados e 
pagos indevidamente;  

4.1.9. Ter a água religada ou a coleta de esgoto restabelecida, 
no caso de suspensã o indevida, no prazo máximo de até 6 
(seis) horas, a partir da constataçã o do prestador de serviços 
ou da reclamaçã o do usuário, o que ocorrer primeiro, sem ônus 
para o usuário;  

4.1.10. Ter a água religada e a coleta de esgoto restabelecida, 
no prazo Máximo de 48 (quarenta e oito) horas, após o 
pagamento ou renegociaçã o dos débitos, multa, juros e 
atualizaçã o de faturas pendentes;  

4.1.11. S er informado sobre a ocorrê ncia de interrupções 
programadas, que devem ser amplamente divulgadas pelo 
prestador de serviços, com antecedê ncia mínima de 2 (dois) 
dias úteis, exceto casos imprevistos;  

4.1.12. Ter as leituras de consumo efetuadas pelo prestador de 
serviços, bem como os faturamentos, em intervalos de 
aproximadamente 30 (trinta) dias, observados o mínimo de 28 
(vinte e oito) dias e no máximo 31(trinta e um) dias; 

4.1.13. R eceber do prestador de serviços na fatura; 
informações relativas à  qualidade da água fornecida e tabela 
com os padrões de referê ncia, conforme legislaçã o vigente;  

4.1.14. Ter restaurados os passeios de revestimento nos 
logradouros públicos, danificados em decorrê ncia de 
intervenções no ramal predial de água ou de esgoto;  

4.1.15. Ter realizada a aferiçã o dos medidores sempre que 
houver indícios de erro de mediçã o ou por solicitaçã o do 
usuário; 

 4.1.15.1. O prestador de serviços deverá informar o usuário 
em quais situações o serviço de aferiçã o será cobrado, antes 
da sua realizaçã o;  

4.1.16. Ter assegurado que o prestador de serviços utilizará as 
informações contidas no seu cadastro, exclusivamente para 
proceder à s medidas legais; judiciais e extrajudiciais, para 
liquidaçã o e execuçã o de débitos, bem como para aplicaçã o de 
penalidades por infrações previstas no regulamento do S AAE ;  

4.1.17. S erá assegurado cobrança complementar em razã o de 
faturamento; menor ou falta de faturamento, por 
responsabilidade do prestador de serviços, desde que 
comprovado o efetivo consumo.  

4.2. O prestador de serviços deverá creditar, automaticamente, 
na fatura imediatamente posterior à  ocorrê ncia, o valor de 
pagamento feito em duplicidade pelo usuário, ou em cinco dias 
úteis, a partir  de reclamaçã o deste;  

CLÁ US ULA QUINTA: DE VE R E S  DO US UÁ R IO 

5.1. S ã o os principais deveres do usuário: 

5.1.1. Manter adequaçã o técnica e a segurança das 
instalações hidráulicas internas (tubulações, equipamentos e 
caixa d'água) da unidade usuária, de acordo com as normas e 
procedimentos da ABNT- Associaçã o Brasileira de Normas 
Técnicas, prestador de serviços e outros órgã os competentes; 

 5.1.2. R esponder pela guarda integridade dos equipamentos 
de mediçã o quando instalados, na unidade usuária, pela 
manutençã o dos componentes do padrã o de ligaçã o; pelos 
lacres; 

5.1.3. Permitir o livre acesso de empregados e representantes 
do prestador de serviços, desde que devidamente identificados, 
para F ins de leitura dos medidores e realizaçã o de inspeções;  

5.1.4. Pagar a fatura dos serviços de abastecimento de água 
e/ou esgotamento sanitário, bem como as faturas dos serviços 
solicitados pelo usuário, até a data do vencimento, de acordo 
com as tarifas e preços homologados pelo município;  

5.1.5. Informar corretamente e manter sempre atualizados os 
seus dados cadastrais junto ao prestador de serviços, sob pena 
de se manter responsável pela unidade usuária;  
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5.1.6. Declarar o número de pontos de utilizaçã o de água na 
unidade usuária, sempre que solicitado pelo prestador de 
serviços, de acordo com as suas orientações;  

5.1.7. Informar ao prestador de serviços quando deixa de ser 
usuário dos serviços em determinada unidade usuária:  

5.1.8. Comunicar imediatamente ao prestador de serviços 
qualquer avaria no medidor, bem como o rompimento 
involuntário dos lacres;  

5.1.9. Atender aos padrões e modelos estabelecidos pelo 
prestador de serviços para instalações da ligaçã o de água e de 
esgotamento sanitário;  

5.1.10. R esponsabilizar-se pelo aumento de consumo 
decorrente de vazamento na rede interna do imóvel, bem como 
as providê ncias para o conserto;  

5.1.11. Nã o realizar intervenções no ramal predial de água e/ou 
de esgoto. nem manipular ou violar o medidor;  

5.1.12. Nã o derivar as tubulações das instalações prediais de 
água e/ou esgoto para atender outro imóvel;  

5.1.13. Nã o despejar águas pluviais na rede coletora de esgoto 
e nã o lançar esgoto na rede coletora fora dos padrões 
estabelecidos pelo prestador de serviços;  

5.2. A instalaçã o hidráulica predial ligada à  rede pública de 
abastecimento de água nã o poderá ser também alimentada por 
outras fontes;  

5.2.1. A responsabilidade pela fonte alternativa, incluindo sua 
outorga junto ao órgã o competente e controle da qualidade da 
água, sã o exclusivas do usuário.  

CLÁ US ULA S E XTA: INTE R R UPÇ ÃO DO FOR NE CIME NTO 
DE  S E R VIÇ OS  NA UNIDADE  US UÁ R IA  

6.1. Os serviços de abastecimento de água poderã o ser 
interrompidos, nos casos previstos abaixo:  

6.1.1. Impontualidade no pagamento da conta;  

6.1.2. Construçã o, ampliaçã o. reforma ou demoliçã o nã o 
regularizada perante o S AAE ;  

6.1.3. R eforma, conclusã o de obra e ocupaçã o do prédio sem 
regularizaçã o perante o S AAE ;  

6.1.4. Interdiçã o judicial ou administrativa;  

6.1.5. Instalaçã o de ejetores ou bomba de sucçã o diretamente 
na rede ou ramal predial;  

6.1.6. Fornecimento de água a terceiros;  

6.1.7. Desperdício de água;  

6.1.8. Ligaçã o clandestina ou abusiva;  

6.1.9. Intervençã o no ramal predial externo;  

6.1.10. Violaçã o ou retirada do hidrômetro ou de limitador de 
consumo; 

 6.1.11. Desocupaçã o de imóvel anteriormente habitado ou 
ocupado;  

6.1.12. Ausê ncia prolongada do usuário, mediante solicitaçã o 
escrita do mesmo ou de pessoa autorizada;  

6.1.13. Por falta de cumprimento de outras exigê ncias 
regulamentares do S AAE ;  

6.1.14. Impedimento de livre acesso do servidor do S AAE  ao 
local do hidrômetro;  

6.1.15. lnterconexões perigosas de rede suscetíveis de 
continuarem as redes de distribuiçã o e causar danos à  saúde 
de terceiros.  

6.2. A prestaçã o dos serviços de esgotamento sanitário poderá 
ser interrompida pelo prestador de serviços, no caso de 
deficiê ncia técnica e/ou segurança das instalações da unidade 
usuária ou nos padrões do esgoto coletado que ofereça risco 
iminente de danos a pessoas ou bens.  

6.3. A interrupçã o será efetuada decorridos os seguintes 
prazos:  

6.3.1. 2 (dois) dias úteis após a data de notificaçã o, nos casos 
previstos nas alíneas 6.1.6, 6.1.7, 6.1.8 e 6.1.10.  

6.3.2. 5 (cinco) dias úteis após a data de notificaçã o nos casos 
previstos nas alíneas 6.1.2. 6.1.3 e 6.1.3.  

6.3.3. Nos demais casos, a intervençã o será imediata, 
independentemente de notificaçã o, após sua constataçã o.  

CLÁ S UL A S É TIMA: E XE CUÇ ÃO E  COBR ANÇ A DE  
OUTR OS  S E R VIÇ OS   

7.1. O prestador de serviços poderá executar serviços que nã o 
sejam o abastecimento de água e esgotamento sanitário, 
desde que o usuário decida contratá-los.  

7.2. O prestador de serviços deverá emitir fatura especifica, de 
forma discriminada, para cobrança de outros serviços, quando 
solicitados antecipadamente pelo usuário.  

CLAUS ULA OITAVA: CONDIÇ Õ E S  DE  R E AJ US TE   

8.1. Os valores das tarifas de prestaçã o de serviços de 
abastecimento de água e/ou esgotamento sanitário relativas ao 
presente contrato serã o reajustados e/ou revisados, nos termos 
do contrato de programa firmado com o município e/ou de 
acordo com a norma vigente. 

CLÁ US ULA NONA: INFR AÇ ÓE S  DOS  US UÁ R IOS  

9.1. Constitui infraçã o passível de aplicaçã o de penalidades a 
prática pelo usuário das seguintes omissões:  

9.1.1. Intervençã o nos equipamentos e/ou instalações de 
abastecimento de água e/ou esgotamento sanitário de 
responsabilidade do prestador de serviços; 

 9.1.2. Violaçã o, manipulaçã o ou retirada do medidor ou lacre;  

9.1.3. Conexã o de instalaçã o predial de água ligada à  rede 
pública com tubulações alimentadas por fonte alternativa de 
água;  
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9.1.4. Lançamento, na rede coletora, de esgoto proveniente de 
fonte alternativa de água, sem aviso prévio ao prestador de 
serviços; 

 9.1.5. Utilizaçã o de tubulaçã o de uma instalaçã o predial de 
água para abastecimento de outro imóvel, que nã o seja 
cadastrado como outra economia; 

 9.1.6. Uso de dispositivos que estejam fora de especificaçã o 
do padrã o de ligaçã o ou da instalaçã o predial que interfiram no 
medidor e/ou no abastecimento público de água; 

 9.1.7. Lançamento de águas pluviais nas instalações de 
esgotos; 

 9.1.8. Lançamento de esgotos na rede coletora que nã o 
atendam aos padrões estabelecidos pelo prestador de 
serviços;  

9.1.9. Impedimento injustificado ao acesso ou instalaçã o, troca 
ou manutençã o de medidor, à  realizaçã o de leitura e/ou 
inspeçã o por funcionários do prestador de serviços ou seu 
preposto após comunicaçã o prévia; 

 9.1.10. Qualquer intervençã o no ponto de abastecimento de 
água e/ou de coleta de esgoto após a aprovaçã o do pedido de 
ligaçã o;  

9.1.11. O cometimento de qualquer infraçã o enumerada nesta 
cláusula sujeitará o infrator ao pagamento de multa prevista no 
regulamento do S AAE . 

CLÁ US ULA DE Z: E NCE R R AME NTO DO CONTR ATO  

10.1. E ste Contrato poderá ser encerrado nas seguintes 
situações: 

10.1.1. Por açã o do usuário: mediante pedido de desligamento 
alteraçã o da titularidade da unidade usuária; 

10.1.2. Por açã o do prestador de serviços; quando houver 
solicitaçã o de alteraçã o de responsabilidade da unidade 
usuária por novo usuário ou após 90 (noventa) dias da 
supressã o da ligaçã o; 

10.1.3. Por açã o do poder público: quando do encerramento da 
Concessã o ou do Contrato de Programa celebrado com o 
prestador de serviços públicos de abastecimento de água e/ou 
esgotamento sanitário.  

CLAUS ULA ONZE : R E CL AMAÇ Õ E S   

11.1. Caso o usuário tenha solicitações ou reclamações sobre 
a prestaçã o do serviço deverá fazê -la ao S AAE  pelos telefones 
(77) 3481- 4719 e (77) 3481-4710.  

CLAUS ULA DOZE : DIS POS IÇ Õ E S  GE R AIS   

12.1. Este contrato aplica-se a todas as categorias de 
US UÁ R IOS , conforme critérios estabelecidos pelo regimento 
do S AAE .  

12.2. A falta ou atraso, por qualquer das partes, no exercício de 
qualquer direito nã o implicará renúncia ou renovaçã o, nem 
afetará o subseqüente exercício de tal direito.  

 

CLÁ US ULA TR E ZE : FOR O  

13.1. O juízo da Comarca de Bom J esus da Lapa, será o único 
competente para apreciar e dirimir as dúvidas e questões 
porventura oriundas do presente Contrato.  

 

BOM J E S US  DA LAPA,     de Dezembro de 2022  

 

 

 

Miguel Ivan Lacerda de Oliveira 
Diretor 

INS TITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA -  INMET/DIS TRITO 
DE METEOROLOGIA DE S ALVADOR/BA 

 

 
 
 

Gerson Nunes de Lima 
DIR E TOR  DO S AAE /DE CR E TO Nº 032/2022 

 
 

 

O presente contrato está conforme as disposições contidas na 
legislaçã o pertinente notadamente no quanto previsto na Lei nº  
8.666-93 e suas alterações. 

 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
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