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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
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ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI Nº 5129, DE 30 DE ABRIL DE 2004 
Especifica normas para instalação de 
tubulações de cabos subterrâneas, dutos 
ou semelhados, executados por entidades 
públicas ou privadas no Município. 

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. 1° - Os serviços de obras públicas e de manutenção que exijam a instalação de tubulações de cabos subterrâneos, 
dutos ou assemelhados, executados por entidades públicas ou privadas no Município, preferencialmente 
deverão ser executados pelo método executivo não destrutível, excetuando-se os serviços cujos dutos 
trabalhem como "conduto livre". 

Parágrafo Único - Para efeito desta lei, entende-se por "conduto livre", os dutos que necessitem de garantia de uma declividade 
constante, tais como tubulações de esgoto e de águas pluviais, e, por "método executivo não destrutível", 
todos-aqueles que não necessitem ·de destruição ou danificação da· camada superficial das ruas, avenidas, 
praças, calçadas e demais logradouros públicos. · 
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Art. 2° -

Art. 3° -

Art. 4° -

Art. 5° -

Art. 6° -

As obras públicas a serem executadas no Município, consoante no artigo 1° desta Lei deverão, previamente, 
obter autorização do órgão competente da Prefeitura, instruindo o pedido com plantas e memorial descritivo 
da obra. 
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Respeitados os contratos em vigência e pelo prazo máximo de 60 (sessenta) meses, ficará assegurado à 
contratada, a autorização para prestação do serviço, quando utilizada a passagerii subterrânea pelo método 
convencional. 1 

O Poder Executivo regulamentará à presente lei no prazo de 90 (noventa) dias de sua promulgação. 
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As . despesas decorrentes com a execução da presente lei, ·correrão por conta das dotações orçamentárias 
próprias, suplementadas se necessário. 

Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em coptrário. 

Bauru, 30 de abril de 2004. 

ANTONIO· S ATISTA MARTINEZ 
SECRETÁRÍÔ DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 
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