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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO: DE SÃO PAULO 
. \ 

P. 4.396/11 - Ap. 10.730/05 (capa) 
LEI Nº 6.608, DE'i6 DE NOVEMBRO DE 2.0Ü 
Dispõe sobre o controle ·do desperdício de . água 
potável distribuídá para uso. 

O PREFBTO 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 prbmulga a segu'inte lei: 

Art. 1° 

.Parágrafo único. 

Art. 2º· 

Art. 3° 

Art. 4° 

Parágrafo único. 

Art. 5° 

Art. 6° 

Art. 7° 

Art. g·o 

~ica autorizado o DAE · .:_ Departamento de .Água e Esgoto de Bauru, por meio· de seu· setor competente, autorizado a . 
determinar a fiscalização em toda cidade com objetivo de constatar a ocorrência de desperdícios de .água distribuída, bem 
como restringir a. utilização exagerada da água. ·, · 

Constitui desperdício de água para os fins desta Lei: 

I- l~var.calçadas com uso continuo de água; 
II - · molhar ruas com uso contínuo; 
III - manter torneira.s, canos, conexões; válv11las, caixas d'água e reservàtórios, tubos ou mangueiras eliminando água 

continuamente; 
IV - lavagetri de veículos estacionados ,em vias públicas com uso contínuo de água; excetuando~se os ·casos de lava-cars, 

que deverão possuir sistema visando à redução do consumo de água ou a reutilização desta, a ser verificadq quando do 
seu licenciamento. - · 

Ao verificar.o uso inadequado ou o desperdício da água distribuída para consumo humano, fica o fiscal do Departamento de 
Água e Esgoto de Bauru - DAE autorizado ii aqvertir·o usuário no sefltido de a prática não se repetir,. anotando o dia, o 
horário da ocorrênéia e registrando notificação. · · ' · ; · , • . · , 

Constatada pela fiscalização a reincidência do desperdício, será aplicada uma multa de 50% e, a cada. nova reincidência, será 
aplicada uma nova multá de 50%, sempre apuradas sobre ó valor registrad0 com o consumo de água do infrator verificado no 
mês anterior. · · 

Deverão ser mantidos, ·de forma sistemática; programas de controle de perdas. de água nos sistemas d~ produção e 
distribuição, inclusive por meio de metas periódicas, além de . mecanismos de informação, educação ambiental e 
conscientização da população sobre a· situação dos recursos hídricos do município e a prçiblemática de. perdas e desperdícios 
&~~ . . . . 

Constatando-se ó desperdício de água em próprios mumc1pais, imediatamente dever:\" ser .comunicado ao DAE 
Departamento de .Água e Esgoto de Bauru, para que tome providências. 

O Poder Público colocará à disposição da população sistemas de comunicação por telefone ou internet visando agilizar o 
combate às.perdas .eª? desperdício de água. 

Será incentiv,ado a utilizàção de água de reúso proveniente de estações de tratamento de esgoto ou o.utros sistemas, a 
instalação de caixas d' água e cisternas pára o aproveitamento de água de chuva. 

Fica o DAE -Departamento de·Água e Esgoto de Bauru; autorizado a criar sistema de bônus para incentivar a redução do 
· consumo nos· períodos de desabastecimento. " . ' 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, 26 de novembro de 2.014. 

·. ~~\iu~~ 
RODRIGO ANTON.!P E OSTINHO MENDONÇA 
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SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

Projeto de iniciativa ·do 
PODER EXECUTIVO 

Registrada no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma da\a. 
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