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DO ESTACO DE MAtO GtOSSO

Ref. SIMP n' 000022-005/2019

Núcleo de Defesa da Cidadania de Cuiabá
6a Promotoria de Justiça Cível
Tutela Coletiva do Consumidor

TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL

o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, doravante MP, por intermédio da 6a

Promotoria de Justiça Cível de Cuiabá, e a empresa ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE

SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n°

14.995.581/0001-53, fIrmam o presente acordo para facilitação do exercício de direitos pelos usuários dos

serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário da capital, em consonância às

diretrizes estabelecidas na Lei Federal nO8.078/90 - Código de Defesa e Proteção do Consumidor e ao

disposto na Resolução n° 144/20 I 8-CP J/MPMT, conforme condições e prazos a seguir:

I. Até o dia 31 de março de 2020, a empresa ÁGUAS CUIABÁ

disponibilizará, em sua página eletrônica referente à operação dos serviços de água e esgoto desta capital

(https://www.iguasacom.br/cuiaba). sistema que possibilite aos usuários alterarem a data de vencimento

da fatura de forma totalmente automatizada, online e de fácil utilização.

2. O descumprimento injustifIcado do prazo acordado ensejará a aplicação

da multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso, sem prejuízo da execução da obrigação específIca.

E por estarem assim fIrmes e ajustados, as partes celebram este acordo em 02

(duas) vias de igual teor e forma, que se constitui em título executivo extrajudicial na forma do art. 784, rI
do CPC (Lei nO13.105/2015).
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Ministério Público:

Águas Cuiabá SI A:

Sede das Promotorias de Justiça da Capital
Av. Desembargador Milton Figueiredo Ferreira
Mendes, s/n°, Setor D - Centro Politico e
Administrativo' CuiabálMT, CEP: 78049-928
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