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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

 

PROJETO   DE   LEI   Nº   49/19 

P. 20.024/17  Institui o Plano Diretor de Água do 

Município de Bauru/SP. 

 

 

 

  O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51, da Lei Orgânica do Município de Bauru, faz saber 

que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 

 

Art. 1º  Fica instituído o Plano Diretor de Água do Município de Bauru, representado no Anexo desta Lei, tendo como 

conteúdo: 

 

I -  Diagnóstico qualitativo e quantitativo das infraestruturas existentes e tecnologias utilizadas para água na 

cidade de Bauru; 

 

II -  Diagnóstico técnico operacional dos sistemas de água; 

 

III -  Setorização e controle de perdas físicas de água; 

 

IV -  Descrição geral das alternativas de suprimento de água; 

 

V -  Estimativa final de custo e apresentação da alternativa escolhida para água; 

 

VI -  Relatório final - Plano Diretor de Água. 

 

Art. 2º  O Plano Diretor de Água consiste em documento técnico que estabelece diretrizes destinadas a assegurar água potável 

em quantidade e qualidade, por meio da constituição de novas fontes de abastecimento e otimização das já existentes, 

nos termos propostos em referido documento. 

 

Art. 3º  O Plano Diretor de Água visa identificar, qualificar e propor soluções para a correção de todas as desconformidades 

apresentadas pelos serviços de água da zona urbana do município de Bauru e contempla um horizonte de tempo para 

no mínimo 20 (vinte) anos. 

 

Parágrafo único.  A projeção da demanda de água é estimada para o horizonte de 20 (vinte) anos e considera a definição das seguintes 

metas: 

 

I -  curto prazo: 1 (um) a 5 (cinco) anos; 

 

II -  médio prazo: 5 (cinco) a 10 (dez) anos; 

 

III -  longo prazo: 10 (dez) a 20 (vinte) anos. 

 

Art. 4º  O Plano Diretor de Água tem como objeto principal as seguintes áreas: 

 

I -  mananciais; 

 

II -  captação; 

 

III -  adução (bruta e tratada); 

 

IV -  reservação, e; 

 

V -  distribuição. 

 

Art. 5º  O Plano Diretor de Água tem como objetivo principal solucionar os problemas de abastecimento de água de maneira 

completa e integrada, contemplando os seguintes eixos: 

 

I -  setorização; 

 

II -  controle de perdas; 

 

III -  equilíbrio de pressão nas redes de distribuição; 

 

IV -  micro e macromedições. 
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Art. 6º Constituem ferramentas do Plano Diretor de Água: 

 

I -  censos, projeções populacionais e outros dados disponíveis pelo IBGE; 

 

II -  cadastro técnico e comercial do Departamento de Água e Esgoto de Bauru - DAE; 

 

III -  Planos Diretores do município de Bauru; 

 

IV -  sistema de água existente; 

 

V -  estudos hidrogeológicos; 

 

VI -  estudos e projetos existentes no Departamento de Água e Esgoto de Bauru - DAE. 

 

Art. 7º O Plano Diretor de Água é instrumento de gestão do Departamento de Água e Esgoto de Bauru - DAE, autarquia 

responsável pela administração, gerenciamento, produção, distribuição e fiscalização do sistema de abastecimento de 

água no município de Bauru. 

 

Art. 8º Os programas, projetos e ações necessárias para atingir os objetivos e metas do Plano Diretor de Água devem constar 

do Plano Plurianual do Município. 

 

Art. 9º Compete ao Departamento de Água e Esgoto de Bauru - DAE: 

 

I -  zelar pela aplicação das diretrizes estabelecidas no Plano Diretor de Água do município de Bauru; 

 

II -  elaborar cronograma de atendimento aos objetivos e metas definidos no Plano considerando a projeção 

estabelecida no parágrafo único, do art. 3º, a fim de que, no prazo máximo de 20 (vinte) anos, todas as metas 

estejam concluídas. 

 

Art. 10 O Plano Diretor de Água deverá ser revisto a cada 5 (cinco) anos. 

 

Art. 11 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

 Bauru, ... 
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Senhor Presidente,  

Nobres Vereadores, 

 

 

 

 

  Temos a honra de submeter à apreciação e aprovação dessa Augusta Casa, o Projeto de Lei que institui o Plano 

Diretor de Água do Município de Bauru/SP. 

 

  O Plano Diretor de Água do Município é importante instrumento de gestão do Departamento de Água e Esgoto de 

Bauru - DAE, autarquia responsável pela administração, gerenciamento, produção, distribuição e fiscalização do sistema de abastecimento 

de água no município de Bauru. 

 

  O Plano Diretor de Água visa orientar o município quanto às políticas públicas a serem implementadas visando 

solucionar os problemas de abastecimento de água de maneira completa e integrada. 

 

  Trata-se de ferramenta que identifica, qualifica e propõe soluções a longo prazo para a correção de todas as 

desconformidades apresentadas pelos serviços de água da zona urbana do município de Bauru, contemplando um horizonte de tempo para 

no mínimo 20 (vinte) anos. 

 

  A instituição do Plano Diretor de Água, por meio de Lei, eleva sua importância, pois vincula os gestores municipais a 

seus termos, permitindo, assim, maior planejamento e efetiva continuidade das ações ali apontadas. 

 

  Destarte, pela relevância da matéria, contamos com a aprovação do projeto em questão. 

 

  Atenciosas saudações, 

 

 

 

 

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 

PREFEITO MUNICIPAL 

 


