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DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA – DAEM 
 

REGULAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE 
MARÍLIA 

 
 
 

TITULO I 
 

DA ENTIDADE REGULAMENTADA E OBJETIVOS 
 
 
   
  Art. 1.º -  Trata-se  de regulamentar as atividades do  Departamento de Água e 
Esgoto de Marília, a seguir denominado simplesmente DAEM,  criado pela Lei municipal n.º 
1.369, de 13 de dezembro de 1966, e reorganizado pela Lei municipal 3.926, de 15 de outubro 
de 1993, sob a forma de pessoa jurídica de natureza autárquica, dotada de autonomia 
financeira e administrativa, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 52.061.181/0001-60, com sede na 
Rua São Luiz, n.º 359, e foro nesta cidade de Marília, Estado de São Paulo. 
 
  Art. 2º - Este regulamento visa a disciplinar os procedimentos referentes ao 
abastecimento de água e esgotamento sanitário, previstos na legislação pátria, cujos sistemas 
estejam a cargo do DAEM, bem como estabelecer as relações jurídicas de prestação de 
serviços de natureza pública com o usuário. 
 
  Art. 3° - Como entidade municipal descentralizada tem por objetivos: 
 
  I - promover o abastecimento de água das zonas urbanas do município, por 
meio de captação em mananciais superficiais ou subterrâneos; 
 
  II - zelar pela qualidade da água distribuída à população; 
 
  III - promover a instalação de redes coletoras de esgoto sanitário nas zonas 
urbanas do município; 
 
  IV - manter em boas condições as redes públicas de distribuição de água e de 
coleta de esgoto sanitário existentes no Município; 
 
  V - adotar as medidas necessárias para a realização do tratamento e disposição 
final do esgoto sanitário; 
 
  Art. 4.º - Compete exclusivamente ao DAEM: 
 
  I - coordenar, planejar, projetar, executar, operar, administrar, manter, 
conservar, explorar, melhorar e desenvolver diretamente os serviços de captação, adução de 
água para o abastecimento da população atualmente existentes no território do município; 
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  II - coletar esgoto, afastá-lo, tratá-lo e devolver o efluente à natureza, 
atendendo às exigências sanitárias e compatíveis com as normas de proteção ambiental; 
 
  III - executar, diretamente ou mediante convênio ou contrato com organização 
especializada em engenharia sanitária, de direito público ou privado, as obras relativas aos 
serviços de água e esgoto; 
 
  IV - criar, lançar, fiscalizar a cobrança e arrecadar as tarifas, preços de serviços 
e contribuições que lhe são devidas, de acordo com a legislação vigente, este Regulamento e 
normas internas; lançar, fiscalizar a cobrança e arrecadar taxas criadas a seu favor;   
 
  V - operar e controlar com eficiência o serviço de coleta, afastamento, 
tratamento de esgoto sanitário e disposição final dos efluentes; 
 
  VI - exercer quaisquer atividades relacionadas com o sistema público de 
abastecimento de água, coleta, afastamento e tratamento de esgoto e saneamento, 
compreendidas na legislação geral ou específica. 
 
 

TITULO II 
 

DO DAEM E DO MEIO AMBIENTE 
 
 

  Art. 5.º - No cumprimento de seus objetivos o DAEM, deverá acompanhar e 
participar da política governamental nas áreas da saúde coletiva e do meio ambiente em 
benefício do município, observando, desenvolvendo, contratando e orientando seus projetos 
baseado na diretriz do desenvolvimento sustentável. 
 
  Art. 6.º - O DAEM adotará medidas que amenizem ou compensem os efeitos 
decorrentes da implantação de obras para fins de captação, tratamento de água para o 
abastecimento público e de coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, quando da 
ampliação dos serviços de sua competência. 
 
  Art. 7.º - O DAEM deverá fiscalizar as empresas ou entidades, cujas atividades 
possam intervir na área de influência dos mananciais de superfície ou subterrâneos que 
fornecem água para o abastecimento público, acionando os órgãos responsáveis pela 
fiscalização. 
 
 

TÍTULO III 
 

DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO 
 
 

CAPÍTULO I  
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DA EXECUÇÃO, FISCALIZAÇÃO E INCORPORAÇÃO DE OBRAS 
 
 

  Art. 8.º - As redes de distribuição de água e de coleta de esgoto sanitário e seus 
acessórios serão assentadas em logradouros públicos, após aprovação dos respectivos projetos 
apresentados e viabilizados pelo DAEM. 
 
  § 1.º - O DAEM executará ou fiscalizará, acompanhando todos os estágios de 
execução, até a conclusão final das obras. 
 
  § 2.º - O DAEM incorporará ao seu patrimônio as redes distribuidoras de água 
e de coleta de esgoto executadas por terceiros, mediante apresentação do cadastro técnico de 
rede, o qual deverá estar de acordo com as normas e especificações do DAEM, que passarão a 
ser parte integrante do seu patrimônio mediante “termo de doação”. 
 
  § 3.º - As redes distribuidoras de água e coletora de esgoto sanitário, cujo 
projeto contemple a travessia em terreno de propriedade particular, somente poderão ser 
assentadas após a devida regularização de área de servidão com o titular da propriedade. 
 
  Art. 9.º - Nenhuma construção ou obra que possam interferir ou comprometer 
os sistemas de abastecimento público de água e coleta de esgoto sanitário, situados no 
município de Marília poderão ser executadas sem que o projeto tenha sido previamente 
aprovado pelo DAEM e órgãos normativos afins.  
 
  Art. 10 - A instalação das redes distribuidora de água e coletora de esgoto 
sanitário nas vias ou logradouros públicos do município de Marília, cuja pavimentação 
asfáltica for programada pela Prefeitura, na forma do artigo anterior, correrão por conta do 
DAEM, se esta extensão de redes constar do plano de obras da Autarquia, com a devida 
previsão orçamentária. 
 
  Parágrafo Único: Caso contrário, as obras de extensão somente serão 
executadas pelo DAEM, se o município fornecer por doação, o respectivo material, ficando a 
cargo da Autarquia apenas os custos da mão-de-obra. 
 
 

SEÇÃO I 
 

DOS REPAROS E MODIFICAÇÕES NAS REDES PÚBLICAS 
 
 

  Art. 11- Compete ao DAEM administrar e operar os sistemas de abastecimento 
público de água e coletor de esgoto sanitário, bem como executar reparos e modificações nas 
canalizações e instalações de serviço público por ele administrados, podendo contratar os 
serviços. 
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  Parágrafo Único - É vedado a terceiros, a implantação, a operação e a 
comercialização de sistemas de abastecimento de água e coletora de esgoto sanitário em 
logradouros públicos onde o DAEM disponibiliza estes serviços. 
 
 
 

SEÇÃO II 
 

DAS OBRAS E DANOS NAS REDES PÚBLICAS E SEUS CUSTOS 
 
 

  Art. 12 - As obras de escavações realizadas em logradouros e vias públicas 
urbanas não poderão ser executadas sem a prévia autorização do DAEM, a quem cabe 
determinar as providências que julgar necessárias à segurança integral das canalizações. 
 
  § 1.º - Quando houver dano à canalização, os prejuízos decorrentes da sua 
recuperação deverão ser ressarcidos pelo causador do dano. 
 
  § 2.º - É expressamente vedado a realização de qualquer obra de remoção, 
recolocação ou modificação de canalização e/ou de instalações de sistemas de água e esgoto 
sanitário, sem a prévia autorização do DAEM. 
 
 

SEÇÃO III 
 

DAS AMPLIAÇÕES DE REDES PÚBLICAS DE ÁGUA E ESGOTO 
 
 

  Art. 13 - As obras de ampliação das redes públicas de distribuição de água ou 
coletora de esgoto sanitário, obedecerão às normas vigentes municipais e legislação 
pertinentes. 
 
  § 1.º - A implantação de rede pública de distribuição de água e/ou coletora de 
esgoto sanitário em logradouro cujos greides não estejam definidos ficará a critério do 
DAEM. 
 
  § 2.º - As despesas decorrentes de obras de ampliação de rede pública de água 
ou esgoto, não programadas pelo DAEM, correrão por conta exclusiva do interessado em sua 
execução, desde que atenda as exigências do DAEM contidas nesse regulamento. 
 
  § 3.º - As ampliações de rede, não custeadas pelo DAEM, e que venham a 
receber os serviços públicos de água ou esgoto passarão a integrar o patrimônio do DAEM, 
mediante “termo de doação”. 
 
  Art. 14 - Os proprietários de imóveis que desejarem, em caráter prioritário, 
estender em trecho de vias públicas a rede coletora de esgoto sanitário, ou procederem as 
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ligações domiciliares, deverão requerer a sua execução, desde que no local exista rede de 
abastecimento público de água, observando-se o seguinte: 
 
  I- consideram-se trechos de vias públicas quarteirões completos, em sequência 
com a rede existente e no sentido do respectivo emissário, não se admitindo frações ou quadra 
incompletas; 
 
  II - compete aos proprietários de cada lote ou prédio solicitar as respectivas 
ligações à rede coletora. 
 
  Art. 15 - Caberá ao DAEM, exclusivamente, determinar as dimensões das 
redes e dos poços de visita de esgoto sanitário, bem como a profundidade, declividade, 
qualidade e seleção de materiais a serem empregados nas redes. 
 
  Parágrafo Único - Para as extensões de rede de esgoto observar-se-ão os novos 
projetos de ampliação, remanejamento e tratamento de esgoto da cidade. 
 
 

CAPÍTULO II 
 

DOS PROJETOS E DAS REDES DE ÁGUA E ESGOTO DE CONDOMÍNIOS, 
CONJUNTOS HABITACIONAIS, LOTEAMENTOS, VILAS, SITIOS DE RECREIO, 

CHÁCARAS E OUTROS 
 
 

  Art. 16 - Todos os projetos de condomínios, conjuntos habitacionais, 
loteamentos, vilas, sítios de recreio, chácaras e outros, deverão ser previamente submetidos à 
análise do DAEM, para que este se manifeste acerca da viabilidade técnica quanto aos 
serviços de água e esgoto, sem prejuízo do que dispõem as posturas municipais e normas 
vigentes. 
 
  Art. 17 - Os sistemas de distribuição de água e de coleta de esgoto sanitário dos 
condomínios, conjuntos habitacionais, loteamentos, vilas, sítios de recreio, chácaras e outros, 
serão construídos e custeados pelos interessados, de acordo com os projetos previamente 
aprovados pelo DAEM, os quais não poderão ser alterados no decurso da execução da obra 
sem a aprovação e autorização do DAEM.  
   
  § 1.º - A execução das obras será vistoriada pelo DAEM, que obrigará o 
interessado a reparar ou substituir, dentro do prazo que for fixado, qualquer serviço ou 
material inadequado e/ou que tenha sido alterado em relação à descrição contida no projeto, 
no decorrer das obras. 
 
  § 2.º - Concluídas as obras, o interessado solicitará a aceitação do DAEM, 
juntando obrigatoriamente o cadastro técnico dos serviços executados. 
 
  Art. 18 - Para sistemas de condomínios horizontais ou verticais o DAEM 
disponibilizará uma única ligação de água na testada do imóvel.  
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  Parágrafo Único - Os serviços de implantação, operação, manutenção e 
controle das unidades internas de medição do imóvel são de responsabilidade do condomínio 
que a critério o DAEM poderá adotar a individualização da ligação, desde que esta seja 
instalada na testada do condomínio, conforme o padrão de ligação de água vigente.  Os 
critérios serão definidos através de norma interna aprovada pela Diretoria Executiva. 
 
  Art. 19 - Os prédios de condomínios habitacionais, comerciais e conjuntos 
habitacionais situados em cota: 
 
  a) superior ao nível piezométrico da rede de distribuição de água, deverão 
dispor de reservatório inferior, instalação elevatória e reservatória superior; 
 
  b) inferior ao nível da rede de esgotamento sanitário, deverão ser esgotados 
através de instalação elevatória ou comum. 
 
  Parágrafo Único - As instalações elevatórias de que trata este artigo deverão 
pertencer ao condomínio, ficando a operação e manutenção destas a cargo do mesmo. 
 
  Art. 20 - As obras de ampliações das redes públicas de abastecimento de água e 
coletora de esgoto até a entrada dos condomínios, conjuntos habitacionais, loteamentos, vilas, 
sítios de recreio, chácaras e outros estão sujeitas o que dispõe o artigo 12 deste Regulamento. 
 
  Art. 21 - A interligação das redes dos condomínios, conjuntos habitacionais, 
loteamentos, vilas, sítios de recreio, chácaras e outros às redes públicas de distribuição de 
água e coleta de esgoto sanitário, será executada exclusivamente pelo DAEM. 
 
  § 1.º - Os materiais necessários à execução da interligação serão fornecidos 
pelo requerente. 
 
  § 2.º - Os custos dos serviços de execução da interligação serão cobrados do 
interessado, mediante apuração técnica realizada pelo DAEM. 
 
  § 3.º - Os serviços da execução da interligação serão realizados após o 
recolhimento do valor dos mesmos. 
 
  Art. 22 - As áreas, instalações e equipamentos destinados aos sistemas públicos 
de abastecimento de água e coleta de esgoto sanitário a que se refere este capítulo, e que 
venham a ser operados e mantidos pelo DAEM, serão cedidos e incorporados, sem ônus, ao 
patrimônio deste, mediante termo de doação. 
 
  Art. 23 - Sempre que houver ampliação de condomínio, loteamento, conjunto 
habitacionais, loteamentos, vilas, sítio de recreio, chácaras e outros as despesas decorrentes de 
melhoria ou expansão dos sistemas públicos de abastecimento de água e coleta de esgoto 
sanitário, correrão por conta do proprietário ou incorporador. 
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  Art. 24 - No caso de condomínio onde o DAEM faz o abastecimento em um 
único ponto, a operação e manutenção das instalações internas de água e esgoto, serão de 
responsabilidade de referido consumidor.  
 
  Art. 25 - O DAEM não aprovará projeto de abastecimento de água ou de 
esgoto sanitário para condomínio, conjunto habitacionais, loteamentos, vilas, sítios de recreio, 
chácaras e outros que estejam em desacordo com as legislações federal, estadual, municipal 
regulamentadora da matéria. 
 
 

CAPÍTULO III 
 

DOS HIDRANTES 
 
 

  Art. 26 - O DAEM dotará de hidrantes as redes publicas de distribuição de 
água e os locais de reservação, o que se fará de acordo com as normas vigentes e em locais 
aprovados pelo Corpo de Bombeiros. 
 
  § 1.º - O DAEM fornecerá ao Corpo de Bombeiros informações sobre o 
sistema de abastecimento de água e o seu regime de operação, sempre que solicitado. 
 
  § 2.º - O Corpo de Bombeiros comunicará ao DAEM as irregularidades nas 
condições de funcionamento dos hidrantes públicos e seus registros, solicitando seus reparos, 
quando necessários. 
 
  Art. 27 - É expressamente proibido e sujeito às penalidades previstas neste 
Regulamento, a utilização da água dos hidrantes, para outras finalidades que não seja o 
combate a incêndios. 
 
  Parágrafo Único - Somente poderão utilizar os hidrantes para outros fins o 
Corpo de Bombeiros e órgão públicos municipais para abastecimento em casos emergenciais. 
 
 

TÍTULO IV 
 

DOS SERVIÇOS EM GERAL 
 
 

CAPÍTULO I 
 

DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
 
 

  Art. 28 - O DAEM prestará serviço de abastecimento de água na quantidade 
disponível e na qualidade exigida pelos parâmetros de potabilidade definidos pela legislação 
vigente. 
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  Art. 29 - Os serviços de abastecimento de água para o imóvel são de 
responsabilidade do DAEM até o cavalete, inclusive. 
 
  Art. 30 - Os serviços de deslocamento de cavalete, mudança de ramal, 
restabelecimento de ramal, ligações reativadas constantes dos cadastros do DAEM e 
melhorias operacionais de rede obedecerão sempre aos padrões técnicos de ligação predial de 
água de que trata os artigos 48 e seguintes deste Regulamento. 
 
  Art. 31 - No período de escassez dos recursos hídricos que desencadeie 
desabastecimento que comprometa o fornecimento pela rede de distribuição pública de água, 
de eventuais interrupções na execução, na prestação dos seus serviços, ou quando o 
desabastecimento for decorrente de atos de terceiros, acidentes, contaminação dos recursos 
hídricos ou fontes de captação, fenômenos naturais, caso fortuito ou força maior, o DAEM 
adotará sistema de racionamento, atendendo de forma precária, e prioritariamente, as 
categorias de usuários com atividades relevantes junto à população, tais como: 
 
  I - os estabelecimentos de saúde pública;  
 
  II - unidades de internações coletivas; 
 
  III - os estabelecimentos de ensino considerando, sempre que possível, o 
número de matriculados; 

  IV - a população de forma precária. 
 
 
 

CAPÍTULO II 
 

DOS SERVIÇOS DE ESGOTO SANITÁRIO 
 
 

  Art. 32 - O DAEM deve assegurar nas localidades onde presta os serviços de 
coleta de esgoto sanitário, serviços com qualidade obedecendo sempre aos padrões exigidos 
em legislação. 
 
  Parágrafo Único - Os serviços de esgoto sanitário do imóvel são de 
responsabilidade do DAEM a partir da caixa de inspeção externa ou T coluna, situada no 
passeio público ou na testada do imóvel até a rede pública de coleta de esgoto, inclusive. 
 
 

CAPÍTULO III 
 

DOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E CUSTOS 
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SEÇÃO I 
 

DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVOS 
 
 

  Art. 33 - O DAEM prestará preferencialmente atendimento aos seus 
contribuintes nas dependências de sua Sede, independentemente do objeto do serviço 
solicitado.  
 

SEÇÃO II 
 

DOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE MUROS, MURETAS E PASSEIOS 
 
 

  Art. 34 - O DAEM será responsável pela restauração de muros, muretas e 
passeio público decorrente dos serviços, conserto ou manutenção dos ramais de abastecimento 
de água e coletor de esgoto prediais, quando no seu interesse e somente no local onde 
efetuado o conserto. 
 
  Parágrafo Único - Para os serviços solicitados pelo usuário a restauração de 
muros, muretas, passeio público e revestimentos, os custos decorrentes desses serviços, serão 
de responsabilidade do interessado. 
 
 

SEÇÃO III 
 

DOS SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS 
 
 

  Art. 35 - Nos serviços de ampliação ou de manutenção dos Sistemas de 
Abastecimento Públicos de Água e Sistemas de Redes Coletoras de Esgoto Sanitário, que 
impliquem na recomposição de pavimento, caberá ao DAEM a responsabilidade pela sua 
execução, exceto se houver titular desses serviços com acordo, contrato ou convênio de 
concessão que disponha em contrário. 
 
 

CAPÍTULO IV  
 

DOS CUSTOS DOS SERVIÇOS 
 
 

  Art. 36 - Os custos operacionais prestados pelo DAEM incluirão materiais e 
serviços e serão propostos pelo Diretor Executivo, e aprovado pelo Conselho Deliberativo. 
 
  Art. 37 - Os serviços operacionais solicitados pelos usuários terão seus custos 
por eles suportados, e os prazos de execução estabelecidos pelo DAEM, de acordo com a 
natureza dos serviços, que serão informados aos usuários no ato da solicitação do serviço. 
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  Art. 38 - A tabela de custos dos serviços, emolumentos e taxas será 
disponibilizada na sede do DAEM. 
 
 

TÍTULO V 
 

DAS LIGAÇÕES EM GERAL  
 
 

CAPÍTULO I 
 

DA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA  
 
 

  Art. 39 - Toda edificação permanente localizada nas vias e logradouros 
públicos no Município de Marília, onde houver ou forem assentadas as redes de distribuição 
de água e coletora de esgoto, serão obrigatoriamente ligadas às respectivas redes, e estarão 
sujeitas ao pagamento das tarifas e outros custos decorrentes do uso desses serviços, conforme 
dispõe este Regulamento. 
 
  Art. 40 - As ligações de água e esgoto serão executadas exclusivamente pelo 
DAEM, ou por empresa contratada, no caso da terceirização dos serviços, e custeada pelo 
proprietário, e têm caráter definitivo. 
 
  § 1.º - É vedado às pessoas estranhas, executá-las, modificá-las ou repará-las, 
sujeitas às penalidades previstas neste Regulamento. 
 
  § 2.º - A manutenção e conservação serão feitas pelo DAEM ou empresa por 
ele contratada, até que se justifique a necessidade de substituição do material ocasião em que 
o proprietário do imóvel deverá arcar com os custos decorrentes da execução dos serviços 
operacionais e materiais aplicados. 
 
 
  Art. 41 – Na falta de redes públicas de abastecimento de água e coletora de 
esgoto sanitário, o DAEM poderá admitir soluções individuais, observados a legislação 
vigente, convênios, contratos e as normas editadas por entidades reguladoras e pelos órgãos 
responsáveis pela política ambiental, sanitária e dos recursos hídricos. 
 
  Art. 42. - Cada prédio terá sua ligação de água e esgoto individualizada. 
 
  § 1.º - Não é permitida a extensão da canalização interna de um prédio para 
servir a outro ou a outros prédios. 
 
  § 2.º - Não é permitido esgotar dois ou mais prédios, ainda que contíguos, por 
uma única canalização, exceto para os casos autorizados pelo DAEM. 
 



   Departamento   de   Água   e   Esgoto   de   Marília 
 Rua São Luiz, 359 – Fone (14) 3402-8500  CEP 17500-005 – Marília-SP – www.daem.com.br  
_______________________________________________________________ 
 
 

11 
 

 
SEÇÃO I 

 
DAS LIGAÇÕES TEMPORÁRIAS 

 
 

  Art. 43 - As ligações de água e esgoto destinadas ao abastecimento de canteiros 
de obras em logradouros públicos, circos, parque de diversões, feiras, exposições, eventos e 
outros estabelecimentos de caráter temporário, classificam-se como temporárias e serão 
autorizadas mediante a prévia apresentação de alvará de funcionamento expedido pela 
Prefeitura Municipal e realizadas em conformidade com as normas internas do DAEM. 
 
  § 1.º - No pedido deverá o interessado indicar o prazo desejado da ligação, e o 
consumo será cobrado de acordo com a medição realizada no hidrômetro disponível no local 
ou por estimativa. 
 
  § 2.º - As despesas relativas as instalações e retirada dos ramais de caráter 
temporário e as relativas aos serviços de ligação e desligamento definitivo, correrão por conta 
do interessado, podendo o DAEM exigir, a título de garantia, o pagamento antecipado desses 
serviços e do fornecimento de água e coleta de esgoto. 
 
  Art. 44. - As ligações de água e esgoto em lanchonetes, barracas,  
quiosques,“traillers” e outros, com características ambulantes, serão autorizadas mediante a 
apresentação do alvará de licença de funcionamento e localização expedido pela Prefeitura 
Municipal e obedecerão os requisitos estabelecidos para as ligações em edificação 
permanente. 
 
  Parágrafo Único. - O solicitante ou interessado que por decisão própria ou for 
obrigado a encerrar as atividades do estabelecimento, deverá comparecer no DAEM para fins 
de regularização de sua situação, ficando responsável pelos lançamentos efetuados até a data 
da comunicação. 
 

SEÇÃO II 
 

DAS LIGAÇÕES COMPULSÓRIAS 
 
 

  Art. 45 - Os ramais de abastecimento de água e coletores de esgoto sanitário 
poderão ser realizados compulsoriamente antes da pavimentação asfáltica programada pela 
Prefeitura Municipal. 
 
  § 1.º - Os proprietários de imóveis urbanos, edificados ou não, nas vias e 
logradouros públicos do município de Marília, ficam obrigados a solicitar ou aderir a plano de 
instalações dos ramais prediais necessários, antes da execução da pavimentação asfáltica. 
 
  § 2.º - Caso a Prefeitura Municipal pretenda pavimentar ou autorizar a 
pavimentação de determinado trecho, deverá comunicar ao DAEM com antecedência mínima 
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de 45 (quarenta e cinco) dias, identificando os imóveis e respectivos proprietários, para que o 
DAEM notifique-os, para no prazo de 30 (trinta) dias, construir o ramal de água e coletor de 
esgoto. 
 
  § 3.º - Neste caso, para a ligação de água, fica dispensada a instalação de caixa 
de proteção e abrigo para o hidrômetro, que será exigida quando o interessado passar a fazer 
uso mensal da água. 
 
  § 4.º - Para estes casos, no momento do uso efetivo da água o proprietário, 
apenas custeará os serviços de reabertura, cumprindo o disposto no artigo 62 deste 
Regulamento e custos constantes da tabela de serviços e preços. 
 
  Art. 46 - Caso a Prefeitura Municipal pretenda pavimentar vias e logradouros 
públicos já dotados de redes de abastecimento de água e coleta de esgoto sanitário, o DAEM 
fará verificação prévia dessas redes e, em sendo necessário, determinará a troca antes da 
pavimentação, o que se fará com observância do artigo 45. 
  
  Art. 47 - Ao proprietário que não cumprir o disposto no artigo 45, o DAEM 
executará a obra e fará lançamento dos débitos, em única vez, de acordo com o que for 
verificado, e serão cobrados juntamente com as taxas e tarifas de água e esgoto relativas ao 
imóvel. 
 
 
 

SEÇÃO III 
 

DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA 
 
 

  Art. 48 - O ramal de ligação predial de água obedecerá ao padrão técnico 
determinado por norma interna do DAEM, a exceção das ligações temporárias e uso em 
“traillers”, que terão tratamento específico. 
 
  Art. 49 - Para a ligação do ramal predial de água o interessado deverá observar 
as exigências técnicas contida em norma interna do DAEM, que compreendem: 
 
  I - planta aprovada pela Prefeitura Municipal; 
 
  II - projeto das instalações hidráulicas internas da edificação para os casos; 
 
  a) de edifícios com mais de dois pavimentos; 
 
  b) de edifícios residenciais com mais de duas habitações; 
 
  c) de prédios residenciais ou não residenciais com área construída superior a 
500m². 
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  Art. 50 - A ligação do ramal predial de água será executada após a autorização 
da Fiscalização do DAEM, que exigirá no local as seguintes instalações:  
 
  I - instalação de caixa padronizada e exigida pelo DAEM, assentada na divisa 
do imóvel voltada para o logradouro ou em local de livre acesso visual, embutida em muro ou 
mureta de alvenaria com cavalete, disponibilizados pelo interessado e que servirá de abrigo e 
proteção para o hidrômetro que é parte integrante da ligação de água; 
 
  II - alimentador predial de registro de esfera, instalado pelo usuário; 
 
  III - observância da legislação e normas internas vigentes a serem adotadas 
para os condomínios residenciais, comerciais ou mistos. 
 
  Art. 51 - É vedada a utilização de fontes alternativas de abastecimento de água, 
quando o prédio estiver conectado à rede pública, exceto em casos especiais, com a 
autorização do DAEM. 
 
 

SEÇÃO IV 
 

DA EXECUÇÃO DA LIGAÇÃO DE ÁGUA 
 
 
  Art. 52 - A execução das ligações de água obedecerá ao padrão técnico 
determinado pelo DAEM, e somente será autorizada, quando: 
 
  I - cumpridas as especificações técnicas, artigo 49 e seguintes, deste 
regulamento; 
 
  II - não houver débitos pendentes sobre o terreno enquanto vago, sobre o qual 
será edificado o imóvel, quando se tratar de primeira ligação, conforme dispõe o artigo 73 
deste Regulamento; 
 
  III - for recolhido o custo da ligação, seja integral ou parceladamente em 
máximo em 2 (duas) vezes, sendo que a primeira parcela deverá estar recolhida e a outra 
lançada em fatura mensal de água e esgoto.  
 
  Art. 53 - Para a execução da ligação de um prédio à rede de abastecimento 
público de água, o proprietário ou pessoa por ele devidamente autorizada, solicitará ao 
DAEM, a expedição de Ordem de Serviço (OS) e assinará Termo de Responsabilidade, com 
as condições fixadas na OS. 
 
  Art. 54 - Os materiais, serviços e custos das ligações estarão descritos em atos 
do Diretor Executivo. 
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Art. 55 - Para os prédios de edificação antiga, é necessário estarem prontos as 
instalações hidráulicas internas nos termos dos artigos 62 deste Regulamento e em 
condições de serem aprovadas. 

 
   
  Art. 56 - O DAEM instalará o ramal predial de abastecimento de água, 
conforme o disposto neste Regulamento e em local que permita acesso para a execução dos 
serviços operacionais. 
 
  Art. 57 - No ato da solicitação do serviço de ligação de água ou esgoto, o 
DAEM entregará ao solicitante uma via da Ordem de Serviço (OS), e prestará as orientações 
técnicas necessárias relativas às exigências para a execução da ligação de água ou esgoto 
sanitário. 
 
  Art. 58 - Para as substituições de ligações serão exigidos os mesmos requisitos 
previsto no artigo 50.   
 
 

SEÇÃO V 
 

DOS HIDROMETROS 
 
 

  Art. 59 - Os hidrômetros domiciliares serão fornecidos pelo DAEM, sendo 
parte integrante do ramal predial de abastecimento de água e será de propriedade do DAEM, 
competindo a este a sua instalação, manutenção e aferição. 
 
  § 1.º - Os hidrômetros ficarão sob responsabilidade e guarda do proprietário do 
imóvel,  ficando vedada em qualquer hipótese sua retirada e/ou violação dos lacres efetivados 
pelo DAEM, sob pena de multa prevista em Resolução do Conselho Deliberativo para o caso, 
sem prejuízo das medidas judiciais cabíveis. 
 
  § 2.º - O hidrômetro será instalado em caixa especifica exigida pelo DAEM, 
que deverá ser assentada na divisa do imóvel, voltada para o logradouro, embutida em muro 
ou mureta de alvenaria, em local de boa visibilidade, com registro interno de esfera e torneira 
que serão instalados após o hidrômetro, na sequência do ramal predial interno de 
abastecimento. 
 
  § 3.º - O DAEM mediante registro e prévia avaliação técnica, poderá instalar 
hidrômetro adquirido por terceiros, desde que apresente documento comprobatório de 
aquisição juntamente com o aparelho, o qual será incorporado ao patrimônio do DAEM, 
mediante “termo de doação”, assinado no momento do registro, recebendo o mesmo 
tratamento dos aparelhos adquiridos e instalados pela autarquia. 
 
  § 4.º - As despesas de instalação, manutenção, redimensionamento e 
substituição do hidrômetro, quando forem necessárias ou a critério do DAEM, serão 
executadas sem ônus para o contribuinte, exceto para os casos previstos neste regulamento. 
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  § 5.º - O hidrômetro deve ser instalado em local de livre acesso para a 
execução, manutenção de serviços e de forma que possibilite a coleta de leitura pelo lado 
externo do imóvel, sem que seja necessária a entrada nas dependências particulares do imóvel, 
pelo leiturista. 
 
  § 6.º - No caso de danificação, violação propositada ou subtração do 
hidrômetro, pelo proprietário e/ou contribuinte, constatadas pelo DAEM, será aplicada a 
multa prevista para o caso, sem prejuízo de representação judicial pertinente, devendo o 
responsável arcar com os custos de hidrômetro e demais despesas, sujeitando, ainda, a 
suspensão do fornecimento de água. 
 
  § 7.º - No caso de furto ou roubo do hidrômetro fica obrigado o 
proprietário/contribuinte a comunicar o imediatamente o DAEM com apresentação de 
respectivo Boletim de Ocorrência, porém arcará com o custo do novo hidrômetro e demais 
despesas. 
 
 
  Art. 60 - Quando o consumo medido for julgado exagerado, deverá ser 
solicitado ao DAEM, por escrito, exame de leitura e das condições de funcionamento do 
hidrômetro. 
 
  Art. 61 - Não será efetuada ligação de água em imóveis, se o proprietário não 
fizer a adequação no local para a instalação do hidrômetro, que estará sujeita a aprovação pela 
Fiscalização do DAEM. 
 
  Parágrafo Único - É vedada a autorização de ligação de água que não atenda os 
dispositivos deste regulamento.  
 
  Art. 62 - Nas ligações já existentes com hidrômetro instalado ou naquelas que 
não possuem o hidrômetro registrado e instalado, e que por determinação do DAEM, seja 
necessária a sua substituição ou instalação, por avaria, danificação, violação ou falta do 
aparelho medidor, será exigido do proprietário ou contribuinte que adote a instalação de caixa 
padronizada e a modificação necessária da parte interna do ramal predial de abastecimento, 
mediante notificação, para que, no prazo de 10 (dez) dias, ajuste o local, sob pena de 
suspensão do fornecimento. 
 
  Art. 63 - O disposto nesta seção não se aplica para as ligações de água 
temporárias.  
 
  Parágrafo Único - Para as lanchonetes, barracas, quiosques, traillers, já 
existentes, desde que possível a conexão com as redes de água e esgoto, será exigido adaptar a 
caixa de proteção ao hidrômetro no próprio móvel, com acesso à leitura. 
 
  Art. 64 - A responsabilidade pelo hidrômetro é do DAEM, sendo vedada ao 
usuário qualquer interferência em referido aparelho, sob pena de sofrer a penalidades 
previstas em Resolução do Conselho Deliberativo do DAEM. 
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SEÇÃO VI 
 

DAS INSTALAÇÕES INTERNAS DE ÁGUA E RESERVATÓRIO 
 

 
  Art. 65 - O ramal de abastecimento interno, correspondente ao trecho de 
tubulações e conexões situado entre o registro de passeio e a válvula flutuante (bóia) do 
reservatório predial, será construído em tubos de PVC ou similar, e seu diâmetro será 
determinado pelo DAEM de acordo com a pressão dinâmica disponível e com o consumo do 
prédio não podendo em hipótese alguma ser inferior a ¾ de polegadas. 
 
  
  Art. 66 - Toda edificação unifamiliar ou multifamiliar, deverá ser dotada de 
sistema próprio de reservação de água potável, composto de um ou mais reservatórios, com 
volume suficiente para abastecê-la por um período mínimo de 24 (vinte e quatro) horas, 
ficando proibido o abastecimento das instalações internas diretamente da rede de distribuição. 
 
  § 1.º - Os edifícios com mais de dois pavimentos, ou cuja altura do reservatório 
ultrapasse a 10 metros, considerando-se o nível do passeio público, deverão ser dotados de 
reservatório inferior e superior, sendo o segundo abastecido por bomba de recalque com 
funcionamento automático instalada no primeiro que abastecerá o segundo. 
 
  § 2.º -  Em nenhum caso será permitida que a bomba de recalque aspire a água 
diretamente da rede pública de abastecimento, através do ramal domiciliar da ligação. 
 
  § 3º. -  A distribuição da água reservada será feita por gravidade através do 
reservatório superior, sendo que toda a instalação hidráulica de abastecimento interno deverá 
estar ligada diretamente ao referido reservatório. 
 
  § 4.º -  Todo reservatório deverá conter um extravazor de água com seu despejo 
em área livre e descarga de fundo dotada de dispositivo que impeça a entrada de elementos 
que comprometam a qualidade da água. 
 
  Art. 67 -  As instalações prediais internas constarão de todos os encanamentos 
e mais peças necessárias ao abastecimento do prédio, a partir do registro de passeio, e serão 
executadas à custa do proprietário, que para isso deverá contratar aparelhador hidráulico 
devidamente habilitado. 
 
 

SEÇÃO VII 
 

DAS FONTES ALTERNATIVAS DE ABASTECIMENTO 
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  Art. 68 - No caso de concessões especiais de utilização de cisternas, poços 
freáticos, poços tubulares ou outras captações particulares, para uso residencial, industrial ou 
higiênico, deverão elas ser providas de rede distribuidora própria, sendo obrigatório a 
colocação de hidrômetro, vedada qualquer ligação, direta ou indireta desta com a rede 
pública. 
 
  § 1.º -  Essas instalações serão submetidas à aprovação em caráter precário pela 
Fiscalização do DAEM. 
 
  § 2.º -  Quando o DAEM julgar conveniente, tais instalações serão providas de 
dispositivos de tratamento de água, e serão interditadas em caso de contaminação que 
comprometa o abastecimento de água, ameaçando a higiene pública ou particular. 
 
  § 3.º -  Essas instalações, permitidas a título precário, só subsistirão enquanto o 
DAEM julgar conveniente. 
 
  § 4.º - Os exames bacteriológico e físico-químicos serão de responsabilidade de 
quem faz uso dessas fontes, e deverão ser realizados periodicamente, conforme legislação 
federal, por órgãos competentes ou empresas autorizadas para realização do exame. 
 

§ 5.º - A falta de colocação de hidrômetro para a medição de consumo 
implicara em lançamento por estimativa 
 
  Art. 69 -  A instalação hidráulica predial ligada à rede pública de abastecimento 
de água não poderá ser também alimentada por outras fontes. 
 

 
SEÇÃO VIII 

 
DAS PISCINAS 

 
 

  Art. 70 - As piscinas deverão ser abastecidas, preferencialmente, por meio de 
rede derivada do reservatório da instalação predial. 
 
  Parágrafo Único -  Na hipótese do abastecimento direto, a entrada de água da 
piscina deverá situar-se acima do seu nível máximo. 
 
  Art. 71 - As piscinas com volume superior a 5m³ deverão ser dotadas de 
sistema de tratamento apropriado.  
 
  Parágrafo Único - Os despejos provenientes das piscinas serão lançados na 
rede de esgotamento sanitário, onde houver. 
 
 

SEÇÃO IX 
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DO CANCELAMENTO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA 

 
 

  Art. 72 -  Esgotados os tramites regulamentares e a ligação de água encontrar-
se executada, somente poderá ser cancelada se o imóvel for demolido ou unificado a outro 
imóvel de construção permanente com as respectivas ligações de água e esgoto, e se dará 
mediante pedido escrito pelo proprietário, junto ao DAEM, com a inutilização do ramal 
mediante fechamento do ferrolho de conexão da rede de distribuição, e conterá: 
 
  a)   a juntada de termo de demolição expedido pela Prefeitura Municipal; 
 
  b) juntada da documentação de autorização da unificação expedida pela 
Prefeitura Municipal, 
 
  § 1.º - A aprovação do cancelamento pelo DAEM somente ocorrerá após o 
recolhimento das despesas relativas aos serviços e quitação de todos os débitos existentes no 
cadastro; 
 
  § 2.º -  No caso de demolição, a Fiscalização do DAEM, determinará que o 
terreno remanescente integre, a base de cadastros de terrenos vagos, adotando o previsto no 
artigo 73 deste regulamento; 
 
  § 3.º  No caso de unificação de imóvel ou terreno vago a outro imóvel de 
construção permanente, o proprietário deverá apresentar o competente termo de unificação 
expedido pela Prefeitura Municipal; 
 
  § 4.º -  O imóvel que for unificado terá seu cadastro excluído definitivamente 
da base cadastrais do DAEM, com o cancelamento de uma ou mais ligações, conforme 
parecer do Setor de Fiscalização desta Autarquia; 
 
  § 5.º -  Em caso de desdobro ao parte desdobrada receberá o tratamento de 
acordo com o definido pela Fiscalização. 
 
  § 6.º -  Em locais onde houver mais de uma ligação e não se tratar de imóvel 
desdobrado (edícula) não serão exigidos os documentos de unificação ou demolição para 
cancelamento, sujeitos ainda pela aprovação da Fiscalização; 

 
 

SEÇÃO X 
 

DAS LIGAÇÕES EM TERRENOS VAGOS 
 
 

  Art. 73 - Os proprietários de terrenos vagos, loteados ou não, servidos das 
redes distribuidora de água e coletora de esgoto sanitário, seja para uma ou as duas redes, 
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ficarão sujeitos ao pagamento semestral das taxas de unidade territorial relativa à manutenção 
e conservação das respectivas redes. 
 
  § 1.º - As ligações de água e esgoto, somente serão autorizadas mediante o 
pagamento das taxas previstas neste artigo. 
 
  § 2.º - Poderão ainda ser unificados terrenos vagos entre si que terão a 
metragem de sua testada alterada pela Fiscalização e lançada nos dados cadastrais, desde que 
aprovada pela Prefeitura. 
 
  § 3.º - O terreno vago poderá ser desdobrado no DAEM, onde houver a rede 
distribuidora de água ou rede coletora de esgoto sanitário, que possibilite o lançamento da 
taxa semestral, relativa à manutenção e conservação da rede, desde que aprovada pela 
Prefeitura. 
  § 4º - O valor da taxa de manutenção e conservação de unidades territoriais 
servidas pelas respectivas redes de água e esgoto, mesmo que não utilizadas serão calculadas 
da seguinte forma: 
 

I- Servidas pela rede de água 5% (cinco por cento) calculada sobre o valor 
do consumo residencial de 15m³ (quinze metros cúbicos) por metro linear de testada das 
propriedades beneficiadas; 

 
II- Servidas pela respectiva redes coletoras de esgoto 3% (três por cento) 

calculada sobre o valor do consumo residencial de 15m³ (quinze metros cúbico) por metro 
linear da testada das propriedades beneficiadas. 
 

 
 

CAPÍTULO II 
 

DAS LIGAÇÕES DE ESGOTO 
 
 

SEÇÃO I 
 

DAS ESPECÍFICAÇÕES TÉCNICAS DA LIGAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO 
 
 

  Art. 74 -  A ligação de esgoto sanitário deverá ter diâmetro interno mínimo de 
4 polegadas (100mm), executada em tubos cerâmicos, P.V.C para esgoto ou similar; a critério 
do DAEM. 
 
  § 1º - Todo lançamento de esgoto no sistema público será realizado por 
gravidade. 
 
  § 2.º -  Havendo necessidade de recalque dos efluentes, eles devem fluir para 
uma “caixa de pressão”, situada a montante da caixa de inspeção interna, localizada na área 
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interna do imóvel, de onde serão conduzido, os referidos efluentes, em conduto livre até o 
coletor público 
 
  Art. 75 - Para a ligação do ramal predial de esgoto o interessado deverá 
apresentar: 
 
  I -  planta aprovada pela Prefeitura Municipal de Marília; 
 
  II -  planta baixa contendo a localização dos aparelhos e tubulações internas de 
esgoto sanitário para residências de até dois pavimentos e área construída de até 250m²; 
 
  III - projeto completo das instalações prediais de esgoto sanitário, com 
memorial descritivos de cálculo para os seguintes casos: 
 
  a) - edifícios com três ou mais pavimentos, e residências com área construída 
superior de 250m²; 
 
  b) -  edifícios não residenciais com área construída superior a 250m²; 
 
  c) -  postos de serviços com instalações para lavagem de veículos automotores. 
 
  Art. 76 - A ligação de água de qualquer imóvel de construção permanente, será 
feita, após atender às especificações técnicas, mediante solicitação expressa pelo proprietário, 
ou por quem este expressamente autorizar, por requerimento próprio. 
 
  Art. 77 - A ligação de esgoto industrial exigirá do usuário apresentação das 
Licenças Ambientais, emitidas pelos órgãos e/ou entidades reguladoras. 
 
  Art. 78 - As instalações prediais de esgoto sanitário deverão ser projetadas e 
executadas de acordo com as normas da ABTN. 
 
  Art. 79 -  O coletor predial de esgoto deverá ser executado em tubos de P.V.C 
para esgoto com diâmetro interno mínimo de 100 milímetros ou 4 polegadas e declividade de 
2%. 
 
  Art. 80 - As deflexões do coletor predial de esgoto deverão ser efetuadas 
através de caixas de inspeção, com tampa hermética para evitar o escape de gases e de 
animais para o meio externo. 
 
  Art. 81 -  A cada 20 metros deverá ser prevista a instalação de dispositivos de 
“visita” para permitir a limpeza e desobstrução do coletor predial de esgoto e demais 
instalações. 
 
  Art. 82 - Nos postos de serviços, referentes ao inciso III, alínea c, do artigo 75, 
deverá ser prevista a instalação de caixa para retenção de óleo, graxa e areia, com volume 
apropriado para tal fim. 
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  Art. 83 -  Quando se tratar de prédios com abastecimento próprio, previsto no 
artigo 68 deste Regulamento, é obrigatória a instalação de hidrômetro para medição de vazão 
da captação de água, para fins de avaliação e cálculo tarifário de esgoto a serem cobrados pelo 
DAEM. 
 
 

SEÇÃO II 
 

DA EXECUÇÃO DA LIGAÇÃO DE ESGOTO  
 
 

  Art. 84 - O ramal coletor de esgoto sanitário será executado após o 
cumprimento das especificações técnicas, previstas nos artigos 74 e 75, e o recolhimento de 
seu valor integral ou parceladamente em até 3 (três) vezes, conforme o previsto neste 
Regulamento. 
 
  Art. 85 - As canalizações de esgoto terão sua conexão pela testada do imóvel 
correspondente à via pública ou logradouro público, assim determinado por numeração 
atribuída pela Prefeitura Municipal, que conste em projeto por ela aprovado. 
 
  § 1.º -  Após a aprovação do projeto técnico específico, somente em casos 
excepcionais, a juízo do DAEM, a ligação poderá sofrer modificação. 
 
  § 2.º -  Se da modificação solicitada exigir aquisição de direitos de terceiros e 
outros ônus, correrão todos por conta do proprietário do prédio a ser servido..      
 
  § 3.º -  Se o proprietário por autorização expressa, delegar para terceiros a 
responsabilidade dos serviços junto ao DAEM,  responderá pelos serviços prestados. 
 
  Art. 86 - A execução do ramal coletor de esgoto predial através de terreno de 
outra propriedade, situado em cota inferior, somente poderá ser realizada pelo DAEM, quando 
houver conveniência técnica e servidão de passagem legalmente estabelecida ou autorização 
expressa do proprietário do imóvel serviente. 
 
 

SEÇÃO III 
 

DOS DESPEJOS DOMESTICOS 
 
 

  Art. 87 - Os receptáculos e as canalizações de esgoto não poderão, em nenhum 
caso, receber as águas pluviais, dos telhados, pátios e quintais, devendo existir, para essa 
finalidade uma canalização independente. 
 
  § 1.º - É proibido descarregar, nos receptáculos e nas canalizações de esgoto, 
materiais sólidos ou líquidos, que causem a obstrução ou interferências nos serviços 
operacionais do coletor de esgoto sanitário. 
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  § 2.º -  Ao infrator serão impostas multas pela infração ou infrações cometidas, 
custos dos serviços e materiais utilizados, sem prejuízo das medidas civis e penais cabíveis.  
 
  Art. 88 - O DAEM instalará o ramal coletor de esgoto no logradouro e em local 
de fácil acesso para a execução dos serviços operacionais de limpeza e desobstrução. 
 
  Art. 89 -  Nos pontos de conexão dos ramais coletores de esgoto sanitários que 
atravessar as paredes ou alicerces das edificações, ou nos locais em que o mesmo não esteja 
suficientemente protegido, o ramal deverá ser de tubo de ferro fundido ou outro material de 
igual resistência, a critério do DAEM. 
 
  Art. 90 -  As instalações internas são constituídas por todos os encanamentos e 
aparelhos a partir do alinhamento da rua para o interior do prédio. 
 
 

SEÇÃO IV 
 

DOS DESPEJOS ESPECIAIS 
 

 
  Art. 91 -  É proibido o lançamento de despejos industriais cujas características 
possam colocar em risco a saúde da população ou causar contaminação da água, quer de áreas 
de influência de mananciais, quer de redes públicas de abastecimento de água e de 
esgotamento sanitários, a exemplo dos combustíveis, lubrificantes e produtos tóxicos. 
 
  Art. 92 - Os despejos industriais e hospitalares, que por sua natureza, não 
puderem ser lançados diretamente na rede pública de esgotamento sanitário, serão tratados 
previamente pelo usuário, de acordo com as normas estabelecidas pelos órgãos ambientais e 
de saúde pública. 
 
 

TÍTULO VI  
 

DAS MANUTENÇÕES 
 
 

CAPÍTULO I 
 

DA MANUTENÇÃO DOS RAMAIS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO  
 
 

  Art. 93 -  A manutenção, limpeza e desobstrução dos ramais de ligações e das 
redes externas de água e de esgoto sanitário são de competência exclusiva do DAEM, sendo 
vedado ao usuário promover intervenções, ainda que o objetivo seja o de melhorar as 
condições de funcionamento. 
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  Art. 94 - O deslocamento do ramal de ligação de água e de esgoto será 
solicitado ao DAEM, as expensas do usuário. 
 
  § 1.º -  Caracteriza-se como intervenção indevida no ramal de ligação de água, 
a instalação de bombas de sucção, aparelhos supressores de ar ou qualquer outro dispositivo 
no cavalete por constituir fonte de contaminação à rede pública de abastecimento. 
 
  § 2.º - Os danos causados pela intervenção indevida no ramal de ligação de 
água e de esgoto sanitário serão reparados pelo DAEM, por conta do usuário, sem prejuízos 
das demais penalidades previstas em Resolução do Conselho Deliberativo do DAEM. 
 

 
 

CAPÍTULO II 
 

DA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES INTERNAS DE ÁGUA E DE ESGOTO 
 
 

 
  Art. 95 - É de responsabilidade do usuário a manutenção das instalações 
internas água e de esgoto do seu imóvel. 
 
  § 1.º - O proprietário responderá pelo dispêndio de água por falta de 
manutenção das instalações internas, que permita a fuga de água de fácil percepção. 
 
  § 2.º - Responde o usuário, pelos prejuízos causados a terceiros, por 
vazamentos de água ou esgoto sanitário, decorrentes das instalações assentadas na área interna 
de seu imóvel. 
 
  Art. 96 -  É proibido ao usuário promover intervenção nas instalações prediais 
de água e/ou de esgoto com o propósito de desviar o fornecimento de água ou permitir o uso 
do ramal predial a terceiros. 
 
  Parágrafo Único -  Constatada a intervenção prevista no caput deste artigo, nas 
instalações internas, o usuário está sujeito à suspensão imediata no abastecimento de água,  
sem prejuízo de outras penalidades previstas em lei.. 
 
 

TÍTULO VII 
 

CADASTRO-CATEGORIAS ECONOMICAS-OBRIGAÇÕES DOS USUÁRIOS  
 
 

CAPÍTULO I 
 

DO CADASTRO JUNTO AO DAEM 
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  Art. 97 - O cadastro no DAEM conterá informações que permitam identificar 
adequadamente o imóvel, o titular do imóvel e o usuário, inclusive o número de inscrição no 
CPF/MF, para pessoa física e CNPJ/MF para pessoa jurídica, sem as quais o DAEM ficará 
impedido de atender às solicitações de serviços.  
 
  Parágrafo Único - É de responsabilidade do proprietário manter os dados 
cadastrais atualizados junto à autarquia.  
 
 

CAPÍTULO II 
 

 DAS CATEGORIAS E ECONOMIAS 
 
 
  Art. 98 - Os imóveis cadastrados no DAEM, classificam-se nas categorias: 
residencial, comercial, industrial e pública. 
 
  I - categoria residencial são os imóveis destinados ou que venham a ser 
destinados exclusivamente para fins de moradia; 
 
  II - categoria comercial são os imóveis destinados ou que venham a ser 
destinados ao exercício das atividades do comércio e de prestação de serviços; 
 
  III - categoria industrial são os imóveis destinados ou que venham a ser 
destinados às  atividades de natureza de produção;  
 
  IV - categoria pública são os imóveis destinados ou que venham a ser 
destinados à administração direta e indireta do poder público municipal, estadual e federal.  
 
  V - As organizações religiosas, sindicatos entidades de classes, organizações 
civis serão enquadrados na categoria comercial; 
 
  Art. 99 – Se no imóvel houver mais de uma atividade na mesma ligação de 
água, prevalecerá para efeito de classificação das categorias, as comerciais sobre as 
residenciais e públicas e as industriais sobre as demais. 
 
  Parágrafo Único - As economias são entendidas como o número das unidades 
autônomas, casa, sobradado, apartamento, sala de um mesmo imóvel atendidas por uma 
mesma ligação. 

 
 

CAPÍTULO III 
 

DAS OBRIGAÇÕES DO USUÁRIOS 
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  Art. 100 -  Constituem obrigações do usuário: 
 
  I -  pagar pontualmente as contas emitidas; 
 
  II -  responder pelo consumo ocasionado pelos vazamentos das instalações 
internas ou decorrentes de qualquer perda de água; 
 
  III -  comunicar ao DAEM, com urgência, qualquer irregularidade ocorrida no 
ramal de abastecimento ou coletor de esgoto sanitário, no hidrômetro, nas instalações internas 
ou nas redes públicas distribuidoras de água e coletora de esgoto; 
 
  IV -  atender no prazo designado as notificações e intimações expedidas pelo 
DAEM; 
 
  V -  manter atualizados os dados cadastrais de seus imóveis; 
 
  VI - zelar pelo hidrômetro e o proteger, bem como às instalações internas de 
água e esgoto;  
  VII -  informar ao DAEM a mudança de categoria e número de economias 
abastecidas pela mesma ligação, quando houver; 
 
  VIII -  permitir o acesso dos servidores do DAEM ou empregado de empresa 
credenciada devidamente identificados, para realizar vistorias no imóvel fiscalizado; 
 
  IX -  comunicar ao DAEM qualquer interdição adotada pela Defesa Civil, que 
o obrigue a deixar o imóvel onde reside. 
 
 

TÍTULO VIII 
 

DO CONSUMO, DACONSTITUIÇÃO DAS RECEITAS E SEUS INCIDENTES 
 
 

CAPÍTULO I 
 

DOS VOLUMES  DE ÁGUA PARA CÁLCULO DO CONSUMO 
 
 

  Art. 101 -  O volume de água fornecido pelo DAEM, classifica-se em: 
 
  a) volume mínimo – é previsto na tabela de tarifas; 
 
  b) volume medido – é o registrado pelo hidrômetro a cada leitura; 
 
  c) volume médio – é o resultante da média aritmética da soma dos 6 últimos 
volumes medidos, desprezando-se para efeito de cálculo os meses sem registro de consumo 
no hidrômetro; 
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  d) volume estimado – é o estabelecido para os casos de ligações provisórias, 
atendidas sem hidrômetro; 
 
  e) volume faturado – é o registrado na fatura mensal enviada ao contribuinte. 
 
  Art. 102 - Será disponibilizado ao imóvel, de acordo com o número de 
economia e a natureza de sua categoria cadastral, volume mínimo mensal de água, em metros 
cúbicos que será fixado pela estrutura tarifária do DAEM, visando a garantir os objetivos 
sociais, a preservação da saúde pública e a proteção ao meio ambiente. 
 
  Art. 103 - O imóvel servido por um único ramal de abastecimento de água, 
constituído por várias economias, terá seu volume mínimo de água calculado com base no 
somatório dos volumes mínimos de cada economia. 
 
  Art. 104 - Não sendo possível a realização da leitura em determinado período, 
em decorrências de anormalidade no hidrômetro, ou nos casos fortuitos ou de força maior, a 
apuração do volume consumido será feita com base na média aritmética dos consumos 
faturados nos últimos 6 (seis) meses em que houve consumo medido. 
 
  § 1.º - O procedimento anterior somente será aplicado por 2 (dois) meses 
consecutivos e completos de faturamento, devendo o DAEM notificar por escrito ao usuário a 
necessidade de desimpedir o acesso ao hidrômetro. 
 
  § 2.º - Após 2 (dois) meses de impossibilidade da real coleta de leitura do 
aparelho medidor, o DAEM notificará o usuário para que, no prazo de 15 (quinze) dias,  dê 
acesso à coleta real de medição de leitura, sob pena interrupção do fornecimento. 
 
  § 3.º - No faturamento subsequente, após a solução do impeditivo da coleta de 
leitura, o DAEM realizará faturamento do período, compensando os consumos faturado, 
proporcionando as compensações, em metro cúbico para o usuário. 
 
  § 4.º - Comprovada a deficiência do hidrômetro, na impossibilidade de 
determinar os montantes faturáveis, o DAEM adotará para fins de faturamento, as respectivas 
médias aritméticas obtidas com base nos últimos 6 (seis) meses de faturamento com medição 
realizada, nunca inferior a 20m³ da categoria cadastral a que pertença o imóvel, desprezando-
se para efeito de cálculos da média, os meses sem registro de consumo no hidrômetro. 
 
  § 5.º - A substituição do hidrômetro será comunicada por escrito ao usuário, 
com informações referentes aos serviços realizados. 
 
  § 6.º - Após 2 (dois) meses de constatação da deficiência do aparelho medidor, 
o DAEM notificará o usuário para que regularize a instalação de caixa de proteção para a 
instalação do hidrômetro, salvo nos casos em que configurem ação ou omissão do usuário 
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  § 7.º - O DAEM, em caso de falta ou imprecisão de dados para os cálculos, 
poderá adotar as medições obtidas dos primeiros 30 (trinta) dias, realizadas no aparelho novo 
de medição. 
 
  Art. 105 - Na ligação predial sem hidrômetro instalado, o DAEM lançará, por 
economia, de acordo com a categoria cadastral do imóvel, volume fixo correspondente a 
20m³. 
 
  Art. 106 -  O volume de água faturado é o volume efetivamente registrado na 
fatura de água e esgoto, seja volume mínimo, medido, médio ou estimado, para fins de 
cobrança dos serviços prestados. 
 
  § 1.º -  O período de faturamento poderá variar a cada mês, em função da 
ocorrência de feriados, fins de semanas e sua implicação no calendário de faturamento; 
 
  § 2.º -  A duração dos períodos de faturamento será fixada de maneira que seja 
mantido o número de doze faturas durante o ano; 
 
  § 3.º -  A entrega da fatura ocorrerá, sempre que possível, com antecedência de 
5 (cinco) dias da data do vencimento estabelecido para os grupos 1, 2 e 3, não considerando 
os casos em que houve a alteração de data a pedido do usuário.  
    
  § 4.º -  Em caso de substituição de hidrômetro, para efeito de apuração de 
volume a ser faturado, adotar-se-á o volume médio, apurado pela diferença de leituras 
decorrentes do novo hidrômetro; 
   
  § 5.º - Se não for possível a coleta de leitura do hidrômetro durante o mês, ou 
se o hidrômetro encontra-se avariado, danificado ou violado, a fatura será elaborada pela 
média dos consumos nos últimos seis meses, e nunca será inferior a 20m³, desprezando-se 
para efeitos de cálculos os meses sem o registro do consumo real no hidrômetro. 
 
  § 6.º - Em edificações que permanecerem desocupadas ou com seu 
fornecimento interrompido, com hidrômetro instalado, será faturado mensalmente o valor da 
tarifa mínima para a categoria cadastral de classificação do imóvel. 
 
  Art.107 -  Em caso de desastre, acidentes naturais, caso fortuito ou força maior, 
o DAEM adotará intervalos de medição diversos, atendendo sempre as necessidades 
prementes dos afetados pelo fato ocorrido. 
 
  Parágrafo Único -  Em caso de interdição pela Defesa Civil, após a 
comunicação pelo contribuinte poderá o DAEM a seu critério suspender os lançamentos 
enquanto perdurar a tal situação. 
 
  Art. 108 - Se houver aumento de consumo medido decorrente de vazamento de 
difícil percepção, em instalações internas do imóvel, o DAEM poderá deduzir da conta 
mensal, após ser realizado pelo usuário os reparos do vazamento, em no máximo duas contas 
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uma única vez, o excesso de consumo, considerando para a cobrança o consumo médio dos 
últimos seis meses praticado pelo usuário no imóvel em que ocorreu o vazamento. 
 
  § 1.º - É de inteira responsabilidade do usuário a localização do vazamento, 
bem como as despesas de materiais e mão-de-obra, para as providências de conserto dos 
vazamentos que, por ventura, ocorram em seu imóvel. 
 
  § 2.º - O prazo máximo para o aceite de revisão de faturas pelo motivo disposto 
neste artigo, é de trinta dias, a contar da data do vencimento da fatura questionada, sob pena 
do usuário responder pelo dispêndio da água, inclusive. 
 
  Art. 109 - O faturamento de esgoto em imóveis com a utilização de fontes 
alternativas de abastecimento, serão dotados dos seguintes critérios: 
 
  § 1.º - Instalação de hidrômetro na fonte, que possibilite a medição real mensal, 
para fins de avaliação, pelo DAEM, do esgoto despejado na rede coletora durante o período; 
 
  § 2.º- Na impossibilidade de instalação de hidrômetro na fonte ou o 
impedimento de acesso livre à mesma, será utilizada a maior média do volume faturado nos 
últimos seis meses, já obtida; 
 
  § 3.º -  No imóvel sem histórico de volume real de água medida, será utilizado 
o volume médio de água medido, em imóvel de padrão semelhante e de mesma categoria 
cadastral do DAEM, como paradigma para faturamento, até que se apurem as medições reais. 

 
 

CAPÍTULO II 
 

DAS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO 
 
 

  Art. 110 - Os serviços de abastecimento de água e coleta de esgoto sanitário 
prestados pelo DAEM serão remunerados sob a forma de tarifas, reajustáveis periodicamente, 
de modo que atenda no mínimo, aos custos de exploração, às cotas de depreciação, bem como 
à remuneração. 
 
  § 1.º - As tarifas serão revisadas, modificadas e diferenciadas, podendo 
também sofrer alterações a fim de manter o equilíbrio econômico-financeiro do DAEM. 
 
  § 2.º -  As tarifas serão fixadas anualmente de forma clara e objetiva, devendo 
os reajustes e revisões serem tornados públicos com antecedência mínima de trinta dias da sua 
aplicação. 
  
  § 3.º -  As bases de cálculo dos serviços serão revisadas sempre que houver 
recomposição, revisão ou modificação da tabela das tarifas, respeitando os índices oficiais. 
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  § 4.º -  O DAEM poderá praticar tabela de tarifa exclusiva, para a cobrança dos 
serviços de coleta de esgoto sanitário a ser tratado pelo DAEM, antes do destino final, 
prestados em condições especiais, desde que haja viabilidade técnica. 
 
  § 5.º - Fica vedado ao Diretor Executivo do DAEM, bem assim ao Conselho 
Deliberativo propor e aprovar tarifas deficitárias para os serviços prestados pela Autarquia. 
 
  § 6.º - As tarifas de esgoto incidirão sobre as unidades prediais servidas pela 
respectiva rede coletora, tendo por base de cálculo a tarifação da água, correspondendo a 
valor nunca inferior a 50% (cinquenta por cento).  
 
  Art. 111 - As tarifas das diversas categorias de usuários serão fixadas em 
diferentes faixas de volume e expressa na “Tabela de Estrutura Tarifária” elaborada pelo 
DAEM. 
 
  Parágrafo Único: - O DAEM, estabelecerá a Tarifa Social, para usuário 
residenciais de baixa renda e entidade assistenciais, visando promover a equidade social e 
assegurar a universalização dos serviços e o acesso ao saneamento básico, publicando os 
requisitos necessários para a obtenção do benefício. 

 
 

CAPÍTULO III 
 

DA FATURA DA ÁGUA E ESGOTO 
 
 

  Art. 112 -  Cada fatura corresponderá a uma única ligação de água e/ou esgoto, 
independente do número de economias existentes no imóvel. 
 
  § 1.º -  O DAEM ou empresa credenciada ou contratada por ele, enviará 
diretamente no endereço indicado pelo proprietário, independentemente de recibo, a fatura de 
débitos mensais, que servirá como comunicação de lançamento. 
 
  § 2.º - No caso de endereço alternativo de fatura de débitos mensais as despesas 
provenientes desta correrão por conta do solicitante. 
 
  § 3.º - O não recebimento da fatura pelo usuário não o desobriga do seu 
pagamento. 
 
  § 4.º - O DAEM disponibilizará ao usuário 6 (seis) datas opcionais para 
vencimento alternativo das faturas. 
 
  § 5.º - A fatura mínima por economia será equivalente ao valor fixado para o 
volume de 5m³ (cinco metros cúbicos) por mês para a categoria residencial, e de 15m³ (quinze 
metros cúbicos) para as demais categorias. 
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  Art. 113 - As faturas mensais indicarão os valores relativos do fornecimento de 
água ao imóvel, os serviços relativos ao esgotamento sanitário, serviços operacionais, 
lançamentos diversos e esgotamento sanitário oriundo de fontes alternativas de abastecimento. 
 
  Art.114 - Constarão das faturas mensais informações cadastrais do imóvel, do 
usuário e do titular; histórico dos consumos dos últimos 8 (oito) meses, histórico de leitura e 
consumo do período faturado, valor das tarifas nos respectivos níveis de abrangência de 
consumo, descrição dos serviços faturados, mês de referência do faturamento e data de 
vencimento, além de dados relativos à qualidade da água fornecida, mensagens institucionais 
e informativas. 

 
 

CAPÍTULO IV 
 

DO LANÇAMENTO E DA ARRECADAÇÃO 
 
 

  Art. 115 - Os lançamentos alcançarão todas as unidades prediais e territoriais 
situadas em vias ou logradouros públicos, onde houver ou for assentada a competente 
canalização de água e/ou esgoto. 
 
  Art. 116 - Os lançamentos de taxas serão feito em nome do proprietário do 
imóvel vinculado ao referido encargo. 
 
  Art. 117 – Os lançamentos das tarifas de água e esgoto bem como de outros 
serviços que serão lançadas em nome do proprietário do imóvel vinculado ao referido 
encargos, nele constando também nome usuários a qualquer titulo, se o fato for conhecido 
pelo DAEM. 
 
  Art. 118 - Havendo a transferência da propriedade, em decorrência de decisão 
judicial, de imóvel ao qual se achem vinculadas tarifas ou outros preços vencidos, os futuros 
lançamentos passarão a ser feitos em nome do adquirente, e o crédito do DAEM, vinculado ao 
proprietário anterior, será inscrito em Dívida Ativa, ou nesta permanecerá, até solução ou 
prescrição.   
 
  Art. 119 - As alterações da titularidade de lançamento, dependem de que as 
transferências cheguem ao conhecimento formal dos agentes do DAEM. 
   
 

CAPÍTULO V 
 

DA COBRANÇA 
 
 

  Art. 120 - O pagamento da fatura de água e esgoto somente poderá ser efetuado 
nos estabelecimentos credenciados pelo DAEM. 
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  § 1.º -  A data limite para pagamento da fatura sem acréscimos de mora é a data 
de vencimento impressa na fatura.   
 
  § 2.º -  Os valores pagos até 30 (trinta) dias após o vencimento sofrerão multa  
de 2%;  após 30 (trinta) dias do vencimento, 10%; se inscritos em divida ativa o acréscimo 
será de 20%, além de juros de 1% ao mês ou fração de mês e atualização monetária pelo 
índice do IGPM. 
 
  § 3.º- O pagamento de uma fatura não implica na quitação de débitos 
anteriores. 
 
  Art. 121 - Nas edificações sujeitas à legislação condominial, o próprio 
condômino por meio de seu representante legal será o responsável pelo pagamento dos 
serviços prestados pelo DAEM. 
 
  Art. 122 - O DAEM, sem prejuízo de outras medidas judiciais, poderá 
inscrever os inadimplentes nos órgãos de proteção ao crédito, inclusive o SERASA. 
 
                        Parágrafo único - No caso de avença com o SERASA, o custo com a inscrição 
será acrescido ao débito do inadimplente.     . 
 
  Art. 123 - Fica vedada a atualização cadastral, a prestação de serviços de 
qualquer natureza ao usuário, em débito com o DAEM, exceto para a realização de serviços 
decorrentes de vazamentos. 
 
  Art. 124 - Serão cobrados do usuário, em conta futura, os dispêndios com o 
serviço de revisões por ele solicitados em causas infundadas, no interesse dele, que não 
resultem de erro de medição, deficiência do medidor ou outras ocorrências que justifiquem o 
pedido e nas quais se constate a exatidão dos dados lançados.  

 
 

CAPÍTULO VI 
 

DO TERMO DE CONFISSÃO E PARCELAMENTO DE DÉBITO  
 
 
  Art. 125 -  É condição para o parcelamento de débito a celebração do Termo de 
Acordo e Confissão de Dívida pelo usuário. 
 
  Art. 126 -  O confitente compromete-se a liquidar os débitos fiscais parcelados, 
no prazo acordado. 
 
  § 1.º -  O descumprimento do Termo de Acordo e Confissão de Débito Fiscal, 
por parte do usuário, facultará ao usuário o direito a reparcelamento do débito por uma única 
vez, não cabendo mais novação do parcelamento dos mesmos períodos, sejam totais ou 
parciais. 
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  § 2.º - A falta de pagamento de 03 (três) parcelas, consecutivas ou não, 
implicará na rescisão do parcelamento. 
 
   

TÍTULO IX 
 

DA INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA 
 
 

CAPÍTULO I 
 

DO CORTE 
 
 

  Art. 127 - O fornecimento de água será interrompido, sem prejuízo de outras 
sanções, nos seguintes casos: 
 
  I -  a utilização de artifícios ou qualquer outro meio fraudulento ou, ainda, 
prática de violência nos equipamentos de medição, que provoquem alterações nas condições 
de fornecimento ou de medição, bem como o descumprimento das normas que regem a 
prestação do serviço público de abastecimento; 
 
  II -  revenda ou fornecimento de água a terceiros, sem a anuência do DAEM; 
 
  III -  ligação clandestina ou religação realizada por pessoas não autorizada ou 
credenciada pelo DAEM; 
 
  IV -  deficiência técnica e/ou de segurança das instalações da unidade usuária 
que ofereça risco iminente de danos a pessoas ou bens; 
 
  V - violação dos lacres do hidrômetro ou do lacre da interrupção do 
fornecimento; 
 
  VI -  pelo não cumprimento de notificações ou intimações. 
 
  Art. 128 -  O DAEM deverá suspender o fornecimento de água, servindo as 
informações contidas na fatura de água mensal como notificação para tanto: 

  I -  por atraso no pagamento das faturas (exceto as consideradas pretéritas) ou 
de outros serviços cobráveis, após o decurso de 30 (trinta) dias de seu vencimento; 
 
  II -  se o usuário instalar, substituir ou remover o hidrômetro, bem como fazer 
modificações em seus locais de instalação, sem a autorização prévia do DAEM; 
 
  III -  o usuário que não oferecer o livre acesso ao hidrômetro com leitura ao 
alcance das vistas do servidor ou funcionário de empresa credenciada ou contratada; 
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  IV - quando concluída a obra atendida por ligação temporária, não for 
solicitada a ligação definitiva. 
 
  § 1.º -  Caso seja constatado que a interrupção tenha se dado de forma indevida, 
o DAEM, efetuará a religação, sem ônus para o usuário.   
 
  § 2.º - Ao efetuar a suspensão do fornecimento de água, que não seja por 
inadimplência, o DAEM, além da notificação prévia, deverá entregar aviso discriminando o 
motivo gerador, e quando pertinente, informações referentes a cada uma das faturas que 
caracterizam a inadimplência do usuário. 
 
  § 3.º -  A interrupção no fornecimento de água, não implica na suspensão do 
lançamento mínimo da categoria de classificação do imóvel, aplicando o disposto no artigo  
112, § 5.º.      

 
CAPÍTULO II 

 
DA RELIGAÇÃO 

 
 

  Art. 129 - O procedimento de religação é caracterizado pelo restabelecimento 
do fornecimento de água. 
 
  § 1º - O procedimento de religação é oneroso para o usuário e seu custo deverá 
ser recolhido previamente, no valor constante da Tabela de Expediente e Serviços Diversos. 
   
  § 2º - A tarifa de religação, feita pelo usuário em caráter de urgência, será 
cobrada por tarifa diferenciada.    
 
  Art. 130 - Cessado o motivo da interrupção e pagos os débitos, serviços, multas 
e acréscimos incidentes, o DAEM, restabelecerá o fornecimento de água em até 2 (dois) dias 
úteis após a comunicação do usuário. 
 
  Art.131 - Em casos especiais e excepcionais de religação de água, o DAEM, 
implantará procedimento de urgência, com religação até o prazo máximo de 6 (seis) a 8 (oito) 
horas entre o pedido da religação e o efetivo atendimento. 
 
 

TÍTULO X 
           

DOS SERVIÇOS DE ANÁLISE DE ÁGUA 
 
 

  Art. 132 - O usuário arcará com as despesas de serviços, relativos às análises 
bacteriológicas e físico químicas, nas instalações internas de imóveis abastecidos pelas redes 
públicas, bem assim, de água dos sistemas alternativos de abastecimentos, e serão realizados 
somente com recolhimento prévio das despesas de análises. 
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  § 1. - Os exames de análises poderão ser feitos a pedido de terceiros, após o 
pagamento do preço respectivo. 
 
  § 2. - O valor dos exames constará de tabela de serviços a ser editada pelo 
DAEM. 

 
 

TÍTULO XI 
   
     DAS RECLAMAÇÕES E RECURSOS 

 
 

  Art. 133 - Toda reclamação será feita por escrito, mediante protocolo, que 
conterá a identificação do usuário, do proprietário e o motivo da mesma, com obediência aos 
seguintes prazos, a fim de possibilitar a resposta: 
 
  I - 5 (cinco) dias úteis quando tratar-se de informações de dados já existentes 
no sistema; 
 
  II - 15 (quinze) dias úteis quando tratar-se de informações que dependam de 
colheita de informações a campo; 
 
  III -  outros prazos serão adotados quando tratar-se de assuntos que dependam 
de estudos técnicos apurados, diligências e manifestação de peritos.  
 
  Art. 134 - Qualquer reclamação relativa às tarifas ou preços dos serviços de 
água e esgoto, serão  apreciadas, se for apresentado pedido dentro de 15  (quinze) dias a 
contar da data de vencimento do débito. 
 
  Parágrafo Único - Outras reclamações obedecerão prazos previstos em outras 
decisões do  Conselho Deliberativo do DAEM. 
 
  Art. 135 - O requerimento poderá conter mais de um pedido ou motivação no 
mesmo, desde que devidamente fundamentados, sendo que para resposta deverá percorrer 
todos os setores competentes até que se  esgotem as manifestações e seja fornecida resposta 
final. 

 
TÍTULO XII 

 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
 

  Art. 136 – Os lançamentos de faturamento das contas de consumo de água 
obedecerão as seguintes codificações: 
 

I – código 0 – leitura coletada; 
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II – código 1 – hidrômetro avariado; 
 
III – código 2 – imóvel vazio ou usuário em viagem; 
 
IV – código 3 – impossibilidade de coleta imóvel fechado; 
 
V – código 4 – falta de coleta presença de cães bravos; 
 
VI – código 5 – hidrômetro colocado na posição inversa; 
 
VII – código 6 – ligação sem hidrômetro; 
 
VIII – código 7 – imóvel em construção; 
 
IX – código 8 – hidrômetro com visor perfurado; 
 
X – código 9 – leitura inferior a 30 dias; 
 
XI – código 10 – correção de coleta com erro; 
 
XII – código 11 – obstrução do hidrômetro para coleta; 
 
XIII – código 12 – hidrômetro embaçado impossibilitando a coleta; 
 
XIV – código 13 – local sem visibilidade; 
 
XV – código 14 – leitura coletada pelo usuário; 
 
XVI – código 15 – hidrômetro retirado intencionalmente;  
 
XVII – código 21 – correção pela média, leitura negativa; 
 
XVIII – código 22 – quando a leitura não é coletada ou sem cadastro na rota. 

 
Art. 137 - O DAEM promoverá estudo de viabilidade técnica e econômica para 

instalação de grupos geradores de energia elétrica nos sistemas de abastecimentos de água e 
recalque de esgoto por ele administrados. 
 
  Art. 138 - Este Regulamento será revisado e atualizado quando necessário. 
 
  Art. 139 - O Diretor-Executivo poderá baixar normas regimentais para cada 
área de trabalho da autarquia. 
 
                        Art. 140 - Este regulamento entra em vigor, após aprovação pelo Conselho 
Deliberativo e na data do decreto de homologação baixado pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal.  
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  Art.141 – Fica revogado em seu inteiro teor o Ato nº 142 de 07 de março de 
1994 e demais disposições em contrário. 
 
 
 
 
 
 
 

Marília, 21 de novembro de 2.013. 
 

 
 
 
 
 

                                                                                                               LUIZ ROSSI 
Presidente do Conselho 
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