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TERMO DE RESCISÃO DA PRESTAÇÃO DOS 
SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E 
ESGOTOS DO RIO DE JANEIRO – CEDAE E O 
MUNICÍPIO [●], COM INTERVENIÊNCIA-
ANUÊNCIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  

 
 
Pelo presente instrumento,  
 
a COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO DE JANEIRO – CEDAE, sociedade de 
economia mista estadual, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.352.394/0001-04, com sede na 
Avenida Presidente Vargas, nº 2655, Cidade Nova, CEP 20210-030, Rio de Janeiro/RJ, neste ato 
representada pelo Sr. [●], doravante denominada simplesmente CEDAE; 
 
O MUNICÍPIO de [●], pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 
[●], com sede na [●]/RJ, neste ato representado pelo Sr. [●], doravante denominado 
simplesmente MUNICÍPIO;  
 
e, na condição de interveniente-anuentes, 
 
A AGÊNCIA REGULADORA DE ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO, autarquia estadual criada pela Lei estadual nº 4.556/2005, com sede na Avenida Treze 
de maio, nº 23, 23º andar, Centro, CEP 20031-902, Rio de Janeiro/RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o 
nº [●], com sede [●], neste ato representada pelo Sr. [●], doravante denominada simplesmente 
AGÊNCIA REGULADORA; e 
 
O ESTADO DO RIO DE JANEIRO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF 
sob o nº 42.498.600/0001-71, com sede na Rua Pinheiro Machado, Palácio da Guanabara, Rio 
de Janeiro/RJ, neste ato representado pelo Sr. [●], doravante denominado simplesmente 
ESTADO,  
 
resolvem firmar o presente TERMO DE RESCISÃO do Contrato de Programa [●] pelas cláusulas e 
condições dispostas a seguir 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
1.1. O presente instrumento tem por objeto a rescisão do Contrato de Programa [●], firmado 
em [data], que teve como escopo a prestação dos serviços públicos de abastecimento de água 
e/ou esgotamento sanitário pela CEDAE na sede do MUNICÍPIO. 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA EVENTUAL INDENIZAÇÃO  
2.1. Na hipótese de haver obrigações pendentes entre o MUNICÍPIO e a CEDAE vinculadas aos 
instrumentos extintos, decorrentes de investimentos realizados pela CEDAE e ainda não 
amortizados, o ESTADO obriga-se desde já a assumi-las, desonerando o MUNICÍPIO de eventual 
indenização. 
 
2.2. Com vistas a proceder à quantificação dos valores devidos pelo ESTADO à CEDAE, em 
decorrência da referida sub-rogação ao ESTADO da obrigação do MUNICÍPIO em custear a 
indenização à CEDAE pelos investimentos ainda não completamente amortizados, o ESTADO 
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obriga-se a contratar serviços técnicos especializados que tenham por objeto a realização da 
identificação de eventuais direitos indenizatórios e a quantificação dos respectivos valores 
relativos aos referidos contratos de programa, sendo descontados as multas, indenizações e 
outros valores devidos pela CEDAE. 
 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA ACEITAÇÃO 
3.1. A CEDAE declara aceitar a sub-rogação de eventual obrigação de indenizar decorrente deste 
contrato. 
 
 
CLÁUSULA  QUARTA – DISPOSIÇÕES GERAIS 
4.1. Este TERMO DE RESCISÃO regula-se pela vontade das PARTES, expressa em suas cláusulas 
e condições, e por preceitos de Direito Público, aplicando-se, supletivamente, os princípios da 
Teoria Geral dos Contratos e as disposições de Direito Privado que lhes sejam pertinentes. 
 
4.2. Serão aplicáveis, independente da vontade das PARTES, as regulamentações expedidas 
pela AGÊNCIA REGULADORA, respeitado o ato jurídico perfeito e as normas de hierarquia 
superior. 
 

4.3. Este TERMO DE RESCISÃO terá sua eficácia condicionada à celebração de contrato de 
concessão pelo ESTADO, que terá como objeto a delegação da prestação regionalizada dos 
serviços de saneamento básico, que englobará a área urbanas do MUNICÍPIO, oportunidade em 
que a prestação do serviço passará a ser feita por uma concessionária e a organização e o 
gerenciamento estarão sobre a responsabilidade do ESTADO. 
 

4.4. A CEDAE ficará responsável pela prestação dos serviços de abastecimento de água e/ou 
esgotamento sanitário na área urbana do MUNICÍPIO até o término da operação assistida 
estipulada no contrato de concessão indicado na subcláusula anterior. 
 

4.5. A CEDAE se obriga a transferir para a concessionária, em condições de uso, os bens e a 

infraestrutura necessários à prestação do serviço. 

 
E por estarem assim justas e contratadas, as Partes assinam este instrumento em 4 (quatro) vias 
de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas. 
 

Rio de Janeiro, [DATA] 
 

 
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO DE JANEIRO – CEDAE 

[Representante Legal] 
 
 

MUNICÍPIO DE [●] 
[Prefeito] 

 
 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
[Governador] 
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AGÊNCIA REGULADORA DE ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO 
[Representante Legal] 

 
 
Testemunhas: 
 

1. _________________________________ 
 

2. _________________________________ 


