
 

PA7212/2018 

ANEXO IV 
 

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU 
DIVISÃO DE PLANEJAMENTO 

 
 
REQUERIMENTO DE INDIVIDUALIZAÇÃO DE MEDIÇÃO  

(    ) Edificação até 04 pavimentos 

(    ) Edificação com mais de 04 pavimentos 

(    ) Edificação horizontal com _______ economias 

 

 
 
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO DAE 
 
 
Proprietário (  )/Responsável (  ): ____________________________________________ 
CNPJ/CPF: ______________________________________________________________ 
Doc. identidade (órgão emissor): ____________________________________________ 
Endereço: _____________________________________________ CEP:_____________ 
Telefone fixo: (   ) _______________________ Celular: (    )______________________ 
E-mail: ________________________________________________________________ 
Nome do Empreendimento: ________________________________________________ 
Local da Edificação: ______________________________________________________ 
Tipo de Empreendimento: _____________________ Classificação: _________________ 
 

Venho respeitosamente perante Vossa Excelência, requerer, nos termos da Resolução 
n° XX/2019, a realização de estudo para adaptação das instalações da edificação para 
implantação de medição individualizada para o empreendimento informado. 

Declaro estar ciente de que as intimações/comunicações relativas a este processo 
administrativo serão realizadas através do e-mail informado neste requerimento ou por 
outro meio, conforme Lei Municipal nº 5.804, de 10 de novembro de 2009. 
 

Termos em que, peço deferimento. 
Bauru,______________________ 

__________________________________________ 
(assinatura) 

 
 

(Em se tratando de pessoa jurídica ou de representante legal de pessoa física) 
Requerente: ____________________________________________________________ 
CNPJ/CPF: ______________________________________________________________ 
Doc. identidade (órgão emissor): ____________________________________________ 
Endereço: ______________________________________________________________ 
Telefone fixo: (  ) _____________________ Celular: (  )_________________________ 
E-mail: ________________________________________________________________ 

(APRESENTAR PROCURAÇÃO) 
  



 

PA7212/2018 

ANEXO V 
 

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU 
DIVISÃO TÉCNICA/SERVIÇO DE LIGAÇÕES 

 
 
REQUERIMENTO DE MEDIÇÃO INDIVIDUALIZADA 

(    ) FÍSICA 

(    ) REMOTA 

 
 
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO DAE 
 
 
Proprietário (  )/Responsável (  ): ____________________________________________ 
CNPJ/CPF: ______________________________________________________________ 
Doc. identidade (órgão emissor): ____________________________________________ 
Endereço: _____________________________________________ CEP:_____________ 
Telefone fixo: (   ) _______________________ Celular: (    )______________________ 
E-mail: ________________________________________________________________ 
Nome do Empreendimento: ________________________________________________ 
Local da Edificação: ______________________________________________________ 
Tipo de Empreendimento: _____________________ Classificação: _________________ 
 

Venho respeitosamente perante Vossa Excelência, requerer, nos termos da Resolução 
n° XX/2019, a implementação do sistema de medição individualizada para o 
empreendimento informado, conforme relação de proprietários/possuidores anexa. 

Declaro estar ciente de que as intimações/comunicações relativas a este processo 
administrativo serão realizadas através do e-mail informado neste requerimento ou por 
outro meio, conforme Lei Municipal nº 5.804, de 10 de novembro de 2009. 
 

Termos em que, peço deferimento. 
Bauru,______________________ 

__________________________________________ 
(assinatura) 

 
 

(Em se tratando de pessoa jurídica ou de representante legal de pessoa física) 
Requerente: ____________________________________________________________ 
CNPJ/CPF: ______________________________________________________________ 
Doc. identidade (órgão emissor): ____________________________________________ 
Endereço: ______________________________________________________________ 
Telefone fixo: (  ) _____________________ Celular: (  )_________________________ 
E-mail: ________________________________________________________________ 

(APRESENTAR PROCURAÇÃO) 
  



 

PA7212/2018 

ANEXO VI 
 

RELAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS / POSSUIDORES PELAS ECONOMIAS 

 

Anexo à relação dos moradores responsáveis pelos respectivos imóveis com suas 

assinaturas contendo nº. da casa/apartamento/loja (Economia), telefone, RG e CPF. 

 

Economia (apto/sala/casa) nº 
  

Bloco nº 
  

Andar: 
  

Hidrômetro n°  

Proprietário 

NOME: 

RG: Org. Exp: 

CPF/CNPJ: 

E-MAIL: FONE: 

END.(caso não more no local): 

Possuidor/Responsável 

NOME: 

RG: Org. Exp: 

CPF/CNPJ: 

E-MAIL: FONE: 

END.(caso não more no local): 
 
 


