
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

P. 33.821/15 (P. 8, 175113 - DAE) 
LEIN' 6.703.DE 19DEJULHODE2,ºI~ 
Dispõe sobre a au1ori7.llÇD.o de revis!o.,,de 
fatura de consumo de igua e esgoto, no caso 
de VllZlllllelllo interno não aparente, no !mbito 
do Depanameoto de Água e Esgoto de Bauru 
- DAE e dà outras providencias. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU. nos termos do an. 51 da Lei Orglnica do Município de Bauru, faz saber que a Cãmara 
Municipal aprovou e ele 11111ciona e promulga a seguinte lei: 
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Art. ,. 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

Fica autorizada ll revislo de fatura de consumo de ãgua e esgoto, no caso de vazamento interno não aparente. 

Considera-se vazamento interno não aparente aquele de dlflcil constatação, 

A revisão prevista no capwl deste art. será autorizada mediante requerimento do usuário, que deverá apresentar ao DAE documentos 
que comprovem a ocorrenda e o conserto de vazamento não aparente, a serem definidos pelo DAE cm resolução_ 

A revisão prevista no caput serâ limitada à referencia do mts da ocorrencia do vazamento, podendo ser estendida à referencia 
subsequente caso haja comprovaçlo de alteraçlo decorrem te do vazamento. 

O câlculo relativo à rllvlslo prevista oo "caput" será composto doa seguintes itens: 

1- média de consumo doa úhimos 12 (doze) meses anteriores B referencia a ser revisada, que será tarifado conforme tabela de 
serviços vigente no DAE; 

II- a diferença entre o valor medido e a média apurada, conforme item 1, será multiplicada pelo valor de 1 (um) metro cúbico 
de àgua, da categoria residencial independentemente da categoria a que pertencer o imóvel, observando-se que serà o 
metro cl'.lbico de menor valor da tabela de tarifa e que n!o se aplicará. u taxwl de 60% de esgoto e 40% de FIE- Fundo de 
Tratamenlo de Esgosto sobre o valor apurado de àgua. 

A revisllo da fatura de consumo de água e esgoto dependerá do laudo de vistoria no imóvel, emitido pelo DAE, para comprovação da 
ocorrencia de vazamento nllo aparente e do respectivo reparo. 

' Fica autorizada a aplicação da revisão prevista nesta lei aos processos já protocolados junto ao DAE, no perlodo de 11 de fevereiro 
de 2.014 até a promu!pção desta !ei. · ' 

O prazo para requerer a revis!o prevista no caput deste artigo, !erá de 30 (trinta) dias a patir de sua publicação, e dependerâ de novo 
requerimento do usuârio para enquadramento nesta lei. 

Eventuais valores apurados como crédito cm favor do requerente, ser!o compensados em faturas vincendas. 

As despesas decorrentes desta lei, ser!o suportadas por dotações próprias do orçamento vigente. 

O DAE editará resoluç!o interna, no pruo de 30 {trinta) dias a contar da pubticaçlo desta lei, regulamenlando sua aplicação. 

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Registrada no Departamento de Comunicaç!o e Documentaç!o da Prefeitura, na mesma data. 

~-Lt<~ 
ANDRÉA MARlA LIBERA TO 

DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 
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