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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

·LEI Nº 6.110, DE 25 AGOSTO DE 2.011 
Cria o Programa Municipal de Uso Racional e 
Reuso de Água em Edificações e dá outras 
providências. 

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. l º Fica criado o Programa Municipal de Uso Racional e Reuso de Água em Edificações no Município de 
Bauru, o qual tem como objetivo o aproveitamento de água de chuva: e o reuso de. águas cinza-claras. 

Parágrafo. único. O referido Programa tem por finalidade . oferecer aos, munícipes ,orientações, educação, educação 
. ambiental e treinamento Visando ao aproV\:!iiamento de água da chuva e O reuso de águas cinza-claras a 

permitir a conscientização da importância do cicl9 das águas e de seu uso racional e a consequente 
adoção das ações relacionadas nesta Lei, observada a norma ABNT NBR l5.527/2.Ç07. 

Art. 2° 

§ lº 

§ 2º 

§ 3º 

• Art. 3º 

§ lº 

§ 2º 

Art. 4° 

. , 

O Programa abrangerá o aproveitamento de' água de chuva, entendido como o conjunto de ações que 
possibilitem a captação, reserva e distribuição para o,, uso -de atividades que não exijam água potável, 
como lavagem de pisos e veículos, rega dç jardim, descarpa em bacia sanitária e outros. ' 

Também é abrangido pelo Progra!Jla o reuso de águas cinza-claras, entendido como as que já fora!Jl 
utilizadas primeiramente em máquina ·de lavar, chuveiro e banheira, par11. utilização em atividades que 
não exijam _água potável e compatível com as características de águas cinza-claras a énvolver a captação, 
coiet(,l, distribuição e manutenção. 

O reuso de águas cin?'.a-claras em atividades não residenciais envolverá, além das restrições fixadas no 
parágrafo l º deste artigo, o tratamento e o monitorament9 de sua qualidade. ' 

Os sistemas de reserva e distribuição de águas da chuv~ e cinza-claras deverão ser totalmente separados 
entre si e do ~istema da água potável, conforme as normas sanitárias vigentes e as condições técnicas 
específicas das legislações aplicáveis. · 

É obri~atório nos projetos de construção de .novas edificações, na área urbana do Município, com área de 
cobertúra/telhado igual ou superior a 300 (trezentos) metros quadrados, se for construção horizontal, ou 
de 200 (duzentos) metros quadrados, se for construção vertical, aprovados após a publicação desta Lei, a 
construção de reservatórios que captem as águas pluviais para posterior utilização. 

,É facultativo nestes casos a adoção do reuso de águas cinza-claras. 
J 

Os projetos arquitetônicos enquadrados no "caput" deste artigo deverão prever em sua planta hidráulica, 
obrigatoriamente, sistema de captação, armazenamento e utilização para 'água de chuva e, 
facultativamente, de água cinza-clara, para obtenção da licença de construção e, sendo a sua 

, implantação, condiÇão para emissão do "habite-se". 

Os projetos de edificações/condomínios verticais deverão contemplar medjdor de entrada principal e 
sub-medidores individuais para apuração individualizada de volume de água gasto por unidade e área 
comum. 

Parágrafo único. Cabt:rá ao Departamento ae Água é Esgoto, através de Resolução, a regulamentação dessa matéria. 

Art. 5º 

Art. 6° 

-o Poder Público poderá facultar o disposto no art. 3°, no que se refere ao aproveitamento de águas da 
chuva, nos programas de habitação de interesse social. 

No caso de projeto de reforina da edificação na área urbana será levado em consideração a área 
· acrescida, sendo obrigatório ·nos casos com área de cobertura/telhado igual ou superior a 300 (trezentos) 

metros quadrados, quando deverá ser aplicado o ?isposto no artigo 3º desta lei., -
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Art. 7º A capacidade do reservatório para aproveitamento de água de chuva ~ r~uso de água cinza-clara, será 
regulamentado através de Decreto Municipal. · 

Parágrafo único. O _reservatório de· água de chuva será proporcional ao número .de uni.dades nos empreendimentos 
residenciais ou à área c9nstrufda nos empreendimentos comerciais/industriais. 

Art. 8º 

. 
Art. 9º 

O não cumprimento qas disposições contidas nesta Lei iqiplicará, para os projetos de co11strução de 
novas ·edificações, o indeferimento da concéssão da licença de construção ou expedição de "habite-se", 
conforme o caso. 

O Poder Executivo deverá criar uma Co,missão d~ Estudos para Conservação e Uso Racional da água, 
. integrada por representantes das Secretarias Municipais, do Departamento de Água e Esgofo - DAE, e 
por convidados da Sociedade Civil, que terá a função de sugerir ações de implementação e 
aperfeiçoaménto do Programa Municipal de Uso Racional e Reúso de Água. 

Parágrafo único. A regulamentação e composição da comissão se dará através de Decreto Municipal. 
' 

Art. 10 

Art. ·J l 

Art. 12 

Art.13 

O Poder Executivo poderá firmar convênio com entidades sem fins lucratiYos e estabelecimentos de 
Ensino Técnico e Superior, para desenvolvimento deste programa, visando ao oferecimento de 
cooperação técnica na.ela!Joraçãq de projetos. 

O Programa M~nicipal de Uso Racional e Reuso de-Água compreende ações voltadas à Conscientização 
da população através de campanhas educativas, abordagem do tema nas aulas ministradas nas escol~s 
integrantes da rede pública e particular, palestras, entre outras atividades, versando sobre o uso abusivo e 
indiscriminado da água, métodos de conservação e uso .racional da mesma. ' 

O Poder Executivo regulamentará esta Lei, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, a partir da sua 
publicação. ' 

Esta Lei entra em vigor.na data de SUC\ publicação. 

Bauru, 25 de agosto de 2.011. 

RÚ~N~INHO MENDONÇA 
PREFEITO MUNICIPAL 

Projeto de. iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

Registrada nõ Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data. 
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