
e 
rr,c 
'i 

P.10.399/07 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI Nº 5481, DE 28 DE SETEMBRO DE 2007 
Institui o Plano Comunitário de Melhorias e dá 
outras providências. 

I""" ............................... ......,, ................... ,_,,~ 

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° -

Art. 2° -

Art. 3° -

§ 1º 

§ 2º 

§ 3º 

§ 4º 

Fica instituído o Plano Comµnitário de Melhorias - PCM, a ser executado diretamente pela 
população, observado o disposto nesta lei. 

O plano comunitário de mel,horias instituído no artigo anterior consiste em autorizar que a 
população contrate diretamente a execução de determinadas obras e serviços de seu interesse 
com empresas previamente cadastradas perante o Município e, conforme o caso, possuam o 
menor preço dentre aqueles anualmente registrados pela Administração Pública Municipal em 
regular processo de licitação. 

O Plano Comunitário de Melhorias compreende a execução de: 

Pavimentação asfáltica e recapeame.nto de vias; 
II Guias e Sarjetas. · 

Para os fins previstos nesta lei considera-se recapeamento de vias a aplicação de nova camada de 
pavimento asfáltico sobre ou em substituição, por completo, à camada já existente. 

É terminantemente vedada a realização de recuperação de vias mediante remendos, emendas ou 
supressão de buracos ou falhas nelas existentes no regime do plano comunitário de melhorias. 

Todas as obras e serviços de melhoria realizadas no regime do plano comunitário deverão 
observar as normas técnicas dos'órgãos municipais competentes. 

Caberá aos órgãos municipais competentes determinar as especificações das obras e serviços de 
melhoria por meio de projetos básicos e memoriais descritivos, aprovar os respectivos projetos 
executivos, fiscalizar a execução das obras e serviços de melhoria realizadas nos moldes 
previstos na presente lei, bem como receber, provisória e definitivamente, aquelas corretamente 
executadas e concluídas. 

Art. 4º - A autorização para realização das obras ·e serviços de melhorias será outorgada pela 
Administração Municipal somente à empresa previamente cadastrada junto à Secretaria 
Municipal de Obras. 

Parágrafo único - O cadastramento prévio das empresas· aptas à executar melhorias pelo regime do Plano 
Comunitário dependerá do preenchimento dos requisitos da habilitação jurídica, qualificação 
técnica, qualificação econômico~financeira e regularidade fiscal, que observarão as normas 
gerais emitidas pela União relativas a licitações e contratos administrativos vigentes, que 
constarão de decreto regulamentar, 

Art. 5° - A autorização para execução de melhorias pelo regime do plano comunitário poderá ser 
concedida desde que atendidos cutjmlativamente os seguintes requisitos: 

1 - adesão expressa dos proprietários ou possuidores a qualquer título dos imóveis situados 
no local, via ou logradouro em que forem se realizar as obras e serviços de melhoria que 
representem no mínimo 75% (setenta e cinco por cento) do montante das mesmas; 
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§ 1 o 

§ 2º 

§ 3º 

§ 4º 

. § 5º 

§ 6º 

Art. 6° -

II -

III -
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os imóveis estejam em relação de continuidade uns em relação aos outros, sendo vedada 
a fragmentação das obras e serviços de melhoria. 

a empresa autorizada preste garantia no importe de 5% (cinco por cento) do valor 
orçado das obras e serviços de melhoria, observadas quanto as formas de garantia 
possíveis o disposto em decreto regulamentar, que observará necessariamente as 
disposições constantes nas nonnas gerais vigentes emitidas pela União relativas a 
licitações e contratos administrativos. 

Havendo adesão expressa de todos os proprietários ou possuidores a qualquer título dos imóveis 
situados no local, via ou logradouro em que se realizarem as obras e serviços de melhoria nos 
moldes previstos nesta Lei, os mesmos receberão autorização para contratar qualquer uma das 
empresas previamente cadastr.adas junto à Secretaria Municipal de Obras ou até mesmo a 
empresa que possua o menor preço registrado junto à Administração Municipal, nos termos do 
parágrafo único do art. 4º da presente lei, cabendo a opção aos interessados. 

A empresa, que possuir o menor preço dentre aqueles anualmente registrados pela Administração 
Pública Municipal em regular processo de licitação, poderá obter indicação da Administração 
dos locais destinados à execução das melhorias de que trata o art. 3° da presente lei e 
demonstrando o atendimento do.s requisitos fixados no presente dispositivo receberá a respectiva 
ordem de serviço para a execução das obras. 

Os valores correspondentes aos· percentuais das obras e serviços de melhoria que caberiam aos 
proprietários ou possuidores não aderentes, nos termos do inciso 1 e do § 2° do presente artigo 
serão executados pela mesma en:ipresa contratada pelos aderentes mediante expedição de ordem 
de serviço pela Administração Municipal, que arcará com os custos respectivos, evitando-se, 
assim, por interesse público, o fracionamento da obra. 

Nas hipóteses em que as obras e serviços de melhoria tiverem adesão apenas parcial e forem 
realizadas nos termos do inciso 1 e parágrafos 2° e 3° do presente artigo, a Fazenda Municipal 
cobrará dos proprietários ou possuidores não aderentes à realização das mesmas a respectiva 
contribuição de melhoria em valores nunca inferiores aos que foram pagos pelos aderentes. 

A garantia a que se refere o inciso III do presente artigo será levantada pela empresa autorizada 
somente depois de transcorridos 06 (seis) meses contados da conclusão das obras e serviços de 
melhoria, e quando prestada em dinheiro será devidamente atualizada de acordo com os índices 
de correção oficiais do Município. 

A empresa autorizada a executar a's obras e serviços de melhoria perderá a garantia prestada em 
favor do Município quando abandonar a obra antes de sua finalização, bem como no caso das 
obras e serviços executados apresentarem problemas no decorrer do prazo fixado no parágrafo 
anterior e que não forem por ela prontamente sanados, sem prejuízo de sua responsabilização 
administrativa, civil e criminal, nos,termos da legislação vigente. 

A empresa que possuir o menor preço registrado junto à Administração Municipal ou os próprios 
interessados na execução de obras ~ serviços de melhoria no regime previsto nesta lei deverão 
apresentar requerimento dirigido ao Prefeito Municipal, subscrito por proprietários ou 

possuidores a qualquer título dos imóveis situados no local, via ou logradouro em que forem se 
realizar as obras e serviços de melhoria que representem no mínimo 75% (setenta e cinco por 
cento) do montante das mesmas. 
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Parágrafo único 

Art. 7º -

Art. 8º -
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- Do requerimento deverão constar nome completo, número da cédula de identidade (RG ou 
RNE), inscrição no cadastro qacional de contribuintes (CPF) ou no cadastro nacional de pessoas 
jurídicas (CNPJ) do Ministério da Fazenda e endereço completo de cada um dos beneficiários. 

Tratando-se de adesão integral, nos termos do § 1° do art. 5º desta lei, a empresa autorizada 
contratará diretamente com os interessados e responsabilizar-se-á pela obra, seu custo e forma de 
pagamento, inclusive com relação a eventual inadimplência dos interessados, não arcando a 
municipalidade com nenhum ônus, seja a que titulo for. 

Tratando-se de adesão parcial, 'nós termos do § 2° do art. 5° desta lei, será observado o seguinte 
procedimento: 

I - Instrumentalizada a relação jurídica entre os aderentes e a empresa com menor preço 
registrado, o Município expedirá a respectiva ordem de serviço para início da execução 
da obra; 

II - A empresa responsabilizar-se-á pela obra, seu custo e forma de pagamento, inclusive 
com relação a eventual inadimplência dos aderentes, não arcando a municipalidade com 
nenhum ônus relativo a essa parcela da obra, seja a que título for; 

Parágrafo único - Nas hipóteses previstas no presente artigo a Administração Municipal somente poderá autorizar a 
realização da melhoria se houver previsão expressa nas leis orçamentárias municipais 
permitindo-lhe assumir a respectiva parcela na execução das mesmas e desde que presente o 
interesse público, avaliado única exclusivamente pela Administração com base em critérios de 
conveniência e oportunidade, devidamente justificados. 

Art. 9° - Tratando-se de obra ou serviço de recapeamento de vias a ordem de serviço somente será 
expedida se demonstrada a adesão integral dos proprietários ou possuidores a qualquer título dos 
imóveis situados no local, via ou logradouro em que forem se realizar as obras e serviços de 
melhoria. 

Parágrafo único - Se a empresa demonstrar expressamente seu interesse em arcar com as despesas correspondentes 
às parcelas dos não aderentes, não transferindo quaisquer ônus dessa sua conduta ao Município, a 
ordem de serviço será regularmente expedida. 

Art. 10 - Tratando-se de implantação ou de extensão da rede de iluminação pública, o interessado 
observará o seguinte procedimento: , 

I - Formulará requerimento para que a Administração Municipal solicite a elaboração de 
orçamento das obras ou serviços junto à concessionária local do serviço público de 
distribuição e fornecimento de energia elétrica; 

II - Apresentado o orçamento pela concessionária, o Município publicará no Diário Oficial 
ou comunicará diretamente ao interessado o valor orçado pela concessionária, 
concedendo o prazo de· 10 (dez) dias para que efetue o recolhimento aos cofres do 

Município, em conta específica e vinculada criada para tal fim, comprovando o mesmo 
junto à Secretaria Municipal de Obras; 

3 



Ref. Lei 5481 

Art. 11 -

Art. 12 -

Art. 13 -

Art. 14 -

Art. 15 -

§ lº 

§ 2º 
;r 

Art. 16 -

Art. 17 -
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III - Comprovado o recolhimento, a Administração efetuará o pagamento dos serviços 
orçados, no prazo impreterível de 24 (vinte e quatro) horas, à concessionária e solicitará 
a execução imediata do serviço; 

Todas as obras e serviços autorizados nos termos desta lei, depois de executadas e entregues, 
passarão a integrar o patrimônio público municipal, devendo essa condição constar 
expressamente das autorizaç~es concedidas e do contrato particular celebrado entre os 
interessados e a empresa autori:z;ada e da ordem de serviço expedida pelo Município. 

A empresa que realizar a obra contratada, se obriga a fornecer carta de garantia dos serviços 
realizados pelo prazo mínimo de. 5 (cinco) anos ao Município, depois de concluída a mesma. 

Todas as especificações da autorização de que trata esta lei constarão de termo próprio a ser 
firmado entre o Executivo e a empresa autorizada. 

Nas vias e logradouros onde existam próprios públicos municipais, a Administração Municipal 
sempre autorizará a realização das obras e serviços de melhoria, arcando com a sua respectiva 
proporção na realização das mesmas, bem como com a parcela relativa aos não aderente, 
observadas quanto a estes as demais regras previstas nesta lei. 

O Município não se responsabilizará pelas dívidas dos inadimplentes, nem pelos prejuízos que 
venham eventualmente a ser causados em decorrência da execução dos contratos particulares 
celebrados entre as Empresas autorizadas e os respectivos interessados. 

A empresa autorizada e os aderentes terão plena liberdade no ajuste da forma de pagamento das 
dívidas, sendo absolutamente vedada à empresa iniciar a cobrança das melhorias realizadas antes 
da conclusão da obra e de seu efetivo recebimento pela Administração Municipal, sendo que este 
não poderá, obrigatoriamente, ultrapassar o prazo de 30 (trinta) dias. Após o decurso desse prazo, 
não tendo a Administração Municipal realizado o recebimento dos serviços, fica a empresa 
autorizada a iniciar as respectivas cobranças. 

O pagamento da parcela devida pela municipalidade se fará com estrita observância das normas 
gerais emitidas pela União relativas 'a licitações, contratos administrativos e finanças públicas 
vigentes. ' 

O regime do plano comunitário de melhorias instituído pela presente lei, não exime o município 
do ônus de executar as obras e serviços de melhoramentos públicos previstos no art. 3º por conta 
de dotações orçamentárias próprias, ou sob empreitada, respeitado sempre o interesse público, 
critérios de conveniência e oportunidade e licitação prévia, quando for o caso, podendo em tais 
casos: 

I - cobrar contribuição de melhorias dos diretamente favorecidos até o limite dos gastos 
com as obras e serviços de melhoria ou; . 

II - conceder isenções tributárias sobre tais contribuições de melhorias, a serem 
estabelecidas por leis específicas; 

O Município realizará anualmente licitação para manter registrados preços unitários das obras e 
serviços de melhoria previstas nos incisps do art. 3°, com exceção do inciso IV do mesmo 
dispositivo, que possui, atualmente, um único fornecedor. 
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Art. 18 -

Art. 19 -

Art. 20 -

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

O Poder Executivo regulamentará a presente lei em até 60 (sessenta) dias contados da sua 
publicação. · 

Na regulamentação da presente lei, visando garantir a qualidade dos serviços a serem 
executados, deverá conter obrigatoriamente o seguinte: 

1 - Guias e sarjetas extrusadas 'em concreto usinado, com no mínimo 250 Kg de cimento/m3; 

II - Base em solo cimento, solo brita (50%) ou brita graduada; 

III - Capa asfáltica com no mínimo 3cm em CBUQ. aplicado com vibro acabadora. 

Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário e em 
especial as Leis Municipais nº 2591/85, 2641/86, 4456/99, 4493/99, 4557/00, 4682/01, 4.831/02 
e os Decretos Municipais nº 86~9/99, 8863/00 e 9617/03. 

Bauru, 28 de setembro de 2007 . 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

Registrada no Departamento de Comunicação e DocUmentação da Prefeitura, na mesma data. 

DENISE~ 
RESPONDENDO PELO DEP'ARAMENTO 

DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 
C\tfüÇfl!Jll\l :15 il:tH;)~nt:las legais 
llhi':ílil\iilha-:,~ o p:t<~J.(n'>ll l~\'or,es.....o 
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À'tqoívq \ 
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DECRETO Nº 10559,  DE 30  DE NOVEMBRO DE 2007 
P. 45950/07 Regulamenta a Lei Municipal nº 5481, de 28 de setembro de 

2007, que trata da autorização/contratação para execução 
guias-sarjetas, pavimentação asfáltica e recapeamento 
asfáltico. 
 
 

 O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais, 
conferidas pelo art. 51 da Lê Orgânica do Município de Bauru,  
 

DECRETA 
 
Art. 1º -  A Empresa interessada em executar, mediante autorização (adesão de 100%) ou 

mediante contratação (vencedora da licitação), serviços de: guias - sarjetas, 
pavimentação asfáltica e recapeamento nos termos do que dispõe a Lei nº 5481, de 28 
de setembro de 2007, deverá requerer seu cadastramento junto à Divisão de 
Licitações, instruindo o pedido com cópia autenticada dos documentos abaixo, sem 
prejuízo de outras exigências contidas no processo licitatório: 

 
I -  Certificado de Registro cadastral obtido junto a Divisão de Compras, 

dentro de seu período de validade; 
II -  Prova de Identidade dos Diretores e Sócios Gerentes da empresa; 
III -  Registro Comercial, no caso de empresa individual; 
IV -  Ato constitutivo, Contrato Social ou Estatuto, devidamente 

atualizados, registrados e arquivados na Junta Comercial onde estiver 
sediada; 

V -  Ata da eleição da diretoria em exercício, publicada em Diário Oficial, 
no caso de tratar-se de sociedade por ações ou prova de investidura da 
diretoria em exercício para as sociedades civis; 

VI -  Comprovação da integralização do capital social, até a data da 
apresentação da Documentação de Habilitação. 

VII -  Comprovação da qualificação técnica por serviços executados, através 
de Certidão de Acervo Técnico expedida pelo CREA. 

VIII -  Relação constando todos os equipamentos que serão utilizados e 
disponibilizados para a execução da obra, atingindo o mínimo 
necessário para o bom andamento dos serviços. 

IX -  Relação de Pessoal, onde conste o contingente de pessoal técnico e 
operacional que pretende mobilizar e manter ao longo da obra bem 
como responsável técnico pela obra, engenheiro civil já pertencente ao 
seu quadro permanente na data da apresentação dos documentos de 
habilitação, e que possua experiência em obras semelhantes ao objeto. 

X -  O Poder Executivo pode solicitar, a qualquer tempo, maiores 
esclarecimentos e comprovação dos documentos apresentados, bem 
como realizar visita as instalações das empresas cadastradas e aos 
locais onde tenham executado obras ou serviços, de forma a verificar 
“in loco” a capacidade técnica das mesmas. 

XI -  Não será permitida a participação de Consórcio. 
 

 
Art. 2º -  Após o efetivo cadastramento, a Secretaria de Obras indicará os locais que se 

encontram liberados para a execução (pesquisa) dos serviços previstos na Lei 
5481/07: 
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I -  A liberação dos locais é vinculada à consulta ao Departamento de 

Água e Esgoto e a existência ou possibilidade de adequação da infra-
estrutura básica, tais como: galerias de águas pluviais, rede de esgoto 
e água potável. 

II -  Não serão liberadas áreas cuja pavimentação ocasione o aumento do 
volume de águas pluviais e apresente risco de prejuízo as áreas a 
jusante do projeto, mesmo que o local do projeto não necessite de 
galerias de águas pluviais. 

III -  A Secretaria de Obras fornecerá a relação dos proprietários 
envolvidos no projeto, bem como seus respectivos endereços que 
constam do Cadastro Municipal. 

 
Art. 3º -  Os projetos que contenham áreas publicas municipais ou discordes/não aderentes, 

deverão obedecer aos critérios legais para divisão dos custos dos serviços, sendo a 
guia-sarjeta cobrada por metro de testada efetivamente executada e a pavimentação 
asfáltica das áreas comuns, que são as áreas compreendidas nas figuras geométricas 
(normalmente quadriláteros) formadas pelos alinhamentos de divisa com a via 
pública dos imóveis das esquinas, áreas comuns que deverão ser divididas 
proporcionalmente entre todos os participantes do projeto. No caso de projetos com 
adesão de 100% e que não contenham áreas publicas municipais, os proprietários 
poderão acordar outra forma de rateio. 

 
Art. 4º -  Os prazos máximos de execução dos serviços viabilizados serão: 
 

I –  guia-sarjeta e pavimentação: dez dias mais quatro dias por quadra; 
II -  pavimentação: dez dias mais três dias por quadra; 
III –  recapeamento: cinco dias mais um dia por quadra; 
IV –  a quadra padrão equivale a 800 metros quadrados de pavimentação ou 

recapeamento e duzentos metros de guia-sarjeta. 
 
Art. 5º -  A Empresa deverá apresentar o projeto a ser executado com: 

 
I -  Termos de adesão dos proprietários concordes; 
II –  Planta com as áreas particulares, públicas municipais e comuns em destaque, 

acompanhado de planilhas com as áreas citadas, a quantidade de guia-sarjeta, 
os valores referentes a cada imóvel do projeto e os planos de parcelamento 
oferecidos; 

III -  Após avaliação e havendo deferimento, a Secretaria Municipal de Obras 
providenciará junto a Secretaria de Finanças, a Nota de Empenho; 

IV -  Para possibilitar a emissão da autorização ou ordem de serviço deverão ser 
juntadas a Anotação de Responsabilidade Técnica, a Garantia/Caução e a 
indicação do Laboratório responsável pelo controle de qualidade dos 
serviços; 

V -  As informações técnico-financeiras dos projetos viabilizados serão 
divulgadas no Diário Oficial do Município; 

VI -  O Laboratório indicado/contratado deverá ser especializado, independente e 
habilitado para realizar os ensaios exigidos, comprovando sua qualificação 
técnica, através de Certidão de Acervo Técnico expedida pelo CREA para 
serviços da mesma natureza. Em caso de dúvida em qualquer dos ensaios 
realizados ou da qualidade dos serviços executados, o Município poderá 
solicitar novos ensaios, e até mesmo determinar a realização dos ensaios 
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necessários por outro Laboratório, sendo o custo por conta da Empresa. Os 
locais de retirada das amostras serão indicados pela fiscalização municipal. 

 
Art. 6º Para a execução das guias e sarjetas extrusadas deverão ser  obedecidos os 

seguintes procedimentos: 
 

I -  A Empresa deverá proceder ao levantamento planialtimétrico das guias 
existentes e trechos a executar, elaborar os perfis longitudinais do terreno 
natural e “greide” de projeto para garantir a perfeita concordância e evitar 
qualquer tipo de empoçamento após a pavimentação. Os perfis longitudinais 
deverão ser aprovados junto à Secretaria de Obras, e as guias rebaixadas 
deverão ser aprovadas pela SEPLAN. 

II -  O fundo de caixa para confecção das guias e sarjetas deverá ser compactado de 
forma adequada a permitir sua estabilidade e estar perfeitamente alinhado para 
propiciar a maior regularidade possível em alinhamento e perfil; 

III -  As peças serão extrusadas através de equipamento apropriado, com medidas 
transversais (seção) no padrão do Município, em concreto usinado com 
consumo de cimento de no mínimo 250 kg/m3, não sendo aceito 
compensações pelo uso de aditivos; 

IV -  Deverá ser aplicada argamassa de cimento e areia fina peneirada no traço 1:1,5 
em volume, imediatamente após a extrusão, para obter  uma superfície 
perfeitamente lisa e acabada; 

V -  A cada 10 (dez) metros deverá ser executado uma junta de dilatação na 
superfície superior da peça, perfeitamente regular com abertura de 5 mm e 
profundidade de 15 mm, bem como o enfraquecimento da seção na base da 
guia; 

VI -  Durante o período de cura do concreto o mesmo deverá ser umedecido 
adequadamente, de maneira a minimizar: o aparecimento de fissuras 
decorrentes da retração do material, a requeima e a falta de resistência 
superficial; 

VII -  O controle de resistência do concreto deverá ser realizado pelo Laboratório 
indicado, com a realização de no mínimo 01 (um) ensaio de ruptura a 
compressão por quadra, com amostra obtida por extração após 10 dias no 
mínimo e em local indicado pela fiscalização, devendo ser obtido resistência a 
compressão aos28dias de no mínimo 12 MPa. A guia –sarjeta da quadra 
deverá ser refeita caso não atinja o mínimo, ou apresente deficiência de 
resistência superficial. 

 
Art. 7º -  Para a execução da pavimentação asfáltica a Empresa deverá proceder a análise 

técnica necessária para certificar-se de que não ocorrerá qualquer tipo de 
empoçamento após a pavimentação.  Caso não seja possível solucionar o caso, deverá 
suspender imediatamente a execução e comunicar a Secretaria de Obras, para que 
tome as medidas que julgar adequadas. 

 
Parágrafo único -  A inobservância do disposto acima acarretará o não recebimento da obra e a 

obrigatoriedade de correção do trecho às expensas da Empresa. 
 
 
Art. 8º -  Para a preparação do sub-leito da pavimentação asfáltica, a Empresa deverá: 
 

I -  Executar a limpeza do terreno, removendo toda a matéria orgânica, lixo ou 
entulho que exista no local; 
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II -  Após a abertura da caixa com profundidade de até 40cm em relação ao nível 
superior da sarjeta, com inclinação transversal máxima de 3%, deverá ser feito 
a correção do teor de umidade e a compactação do sub-leito até atingir 100% 
(cem por cento) do “Proctor normal”, vinculado a comprovação na obra por 3 
ensaios de grau de compactação por quadra. No nível –40 cm deverá ser 
obtido CBR≥20%, que deverá ser aumentado em +1% para cada 1cm a menos 
de escavação, constando dos ensaios o nível exato onde foi retirada a amostra 
e realizado os ensaios de campo; 

III -  Executar o reforço do sub-leito com solo selecionado e espessura total 
mínima de 15cm acabado (em qualquer ponto), deverá se colocado em 
camadas com o teor de umidade corrigido e compactado até atingir 100% (cem 
por cento) do “Proctor normal”, vinculado a comprovação na obra por 3 
ensaios de grau de compactação por quadra, devendo ser obtido CBR≥40%. 

 
Art. 9º -  Para a execução da base da pavimentação asfáltica deverão ser respeitadas a 

inclinação transversal de 3% (três por cento) e a espessura mínima em qualquer ponto 
da base: 

 
I -  Para a execução da base com solo cimento deverá: 

 
A –  O teor de cimento em volume de solo seco não poderá ser inferior a: 

 
a)  7% (sete por cento) nas ruas com declividade igual ou superior a 

8%(oito por cento) de rampa; 
b)  7% (sete por cento) nas ruas com trafego de ônibus municipais ou 

intermunicipais; 
c)  7% (sete por cento) nas avenidas e locais onde a municipalidade 

considere corredor de trafego; 
d)  5% (cinco por cento) nas demais vias. 

 
B -  Sobre o reforço do sub-leito, executar a base de solo cimento com 

espessura mínima acabada de 15cm, devendo a mistura ser executada 
com misturador de solo até ficar homogênea, receber a correção do teor 
de umidade e a compactação até atingir 100% (cem por cento) do 
“Proctor normal”, vinculado a comprovação na obra por 3 ensaios de 
grau de compactação por quadra. 

 
C –  A mistura solo-cimento a ser utilizada deverá ser ensaiada previamente 

aos 7 dias, quando deverá apresentar resistência � 2,1 MPa, e deverá ser 
repetida e confirmada com amostras colhidas na obra para 4 ensaios por 
quadra. O Laboratório deverá atestar a aplicação do cimento no teor 
especificado e a homogeneização adequada da mistura. 

 
II -  Para a execução de base com solo brita 50% deverá: utilizar solo selecionado 

(50%) e britas nº 1 e nº 2 (25% cada). A mistura de solo e britas selecionados 
para a confecção da base de solo brita, deverá ser previamente ensaiada em 
laboratório para comprovação de CBR≥100%, e sempre que houver alterações 
de materiais essa comprovação deverá ser refeita.A mistura poderá ser feita em 
usina apropriada ou através de pá-carregadeira, devendo estar homogeneizada 
para ser esparramada. O teor de umidade deverá ser corrigido e a mistura 
compactada até se obter a espessura mínima final de 17 cm. A compactação 
deverá atingir 100% (cem por cento) do “Proctor normal”, vinculado a 
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comprovação na obra por 3 ensaios de grau de compactação por quadra, além de 
1 ensaio de comprovação de CBR com amostra colhida na obra a cada 5 quadras 
ou projeto. As britas utilizadas devem ser constituídas de fragmentos sãos de 
rocha britada; limpas; duráveis; resistentes; livres de torrões de argila e outras 
substâncias nocivas. 

III -  Para a execução de base com brita graduada deverá: A mistura de britas 
selecionadas para a confecção da base de brita graduada, deverá ser 
previamente ensaiada em laboratório para comprovação de CBR≥100%, e 
sempre que houver alterações de materiais essa comprovação deverá ser 
refeita. A mistura poderá ser feita em usina apropriada ou através de pá-
carregadeira, devendo estar homogeneizada para ser esparramada. O teor de 
umidade deverá ser corrigido e a mistura compactada até se obter a espessura 
mínima final de 17 cm. A compactação deverá atingir 100% (cem por cento) 
do “Proctor normal”, vinculado a comprovação na obra por 3 ensaios de grau 
de compactação por quadra, além de 1 ensaio de comprovação de CBR com 
amostra colhida na obra a cada 5 quadras ou projeto. A faixa granulométrica 
deverá obedecer a faixa B da Tabela 1 das ET-DE-P00/008 folha 4 do 
DER/SP,reproduzida parcialmente:  

 
Tabela 1 - Faixas Granulométricas ~ 

 

Peneira de malha quadrada 
% em Massa, 

Passando  
 

ASTM mm B Tolerância 
2" 50,0 100  ±7 

1 ½'' 37,5 -  ±7 
1 " 25,0 82 - 90  ±7 

3/4’’ 19,0 -  ±7 
3/8" 9,5 60 -75  ±7 
NQ4 4,8 45 - 60  ±5 
NQ10 2,0 32 - 45  ±5 
NQ 40 0,42 22 - 30  ±5 
NQ 200 0,075 10 - 15  ±2 

Espessura da camada acabada em 
cm 

10 - 17  

 
A diferença entre as peneiras 4 e 40 (% em massa, passando) deverá variar entre 20% e 30%. 
As britas utilizadas devem ser constituídas de fragmentos sãos de rocha britada; limpas; 
duráveis; resistentes; livres de torrões de argila e outras substâncias nocivas. 

 
Art. 10 -  Para a execução da impermeabilização, a Empresa deverá aplicar sobre as bases de 

solo cimento ou de solo brita a imprimadura impermeabilizante Betuminosa CM-30, 
evitando-se excessos ou falhas na cobertura, aguardando o tempo necessário para que 
o impermeabilizante seja absorvido. 

 
Art. 11 -  Para a execução de ligante, a Empresa deverá aplicar imprimadura ligante 

Betuminosa, tipo emulsão asfáltica RR-1C, evitando-se excessos ou falhas na 
cobertura. Logo após deverá aplicar a camada de CBUQ tipo salgado, objetivando 
desta forma uma melhor aderência da capa asfáltica com a base. No caso da base de 
brita graduada, a aplicação da emulsão asfáltica RR-1C deverá ser aumentada o 
suficiente, para que haja a penetração de efeito impermeabilizante e a sobra 
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superficial de efeito ligante, e após descanso receber a aplicação da camada de 
salgado. 

 
Art. 12 -  A capa asfáltica ou Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) deverá atingir 

no mínimo 3cm de espessura acabada, e deverá ser aplicada por vibro acabadora, 
garantindo um perfeito acabamento com a inclinação transversal uniforme, sendo 
compactada com rolo pneumático e tendo como acabamento a compactação com rolo 
liso vibratório. A Empresa deverá apresentar projeto do CBUQ da capa respeitando a 
faixa III da Tabela 2 - Composição de Misturas Asfálticas das ET-DE-P00/027 folha 
6 do DER/SP, reproduzida parcialmente: 

 
Tabela 2 – Composição das Misturas Asfálticas 

 

Peneira de Malha Quadrada 
Designação 

Tolerâncias 
III 

ASTM mm 
% em massa, 

Passando 
 

2" 50,0 - - 
1 ½'' 37,5 - ±7 
1 " 25,0 - ±7 

3/4’’ 19,0 100 ±7 
1/2'' 12,5 90 – 100 ±7 
3/8" 9,5 70 – 90 ±7 
NQ4 4,75 44 – 72 ±5 
NQ10 2,0 22 – 50 ±5 
NQ 40 0,42 8 – 26 ±5 
NQ 80 0,18 4 – 16 ±3 
NQ200 0,075 2 – 10 ±2 

Camadas Rolamento  
Variação do teor de ligante 4,5 – 6,5  

Espessura máxima cm 6,0  
 
 

O controle de qualidade no campo deverá ser efetuado pelo laboratório, 
que deverá atestar a temperatura de recebimento do CBUQ e a espessura 
acabada da capa asfáltica executada. Para cada 5 quadras ou projeto 
deverão ser moldados corpos de prova que deverão comprovar: teor de 
betume e granulometria na faixa determinada, fluência de 2 a 4 mm, e 
resistência à tração por compressão diametral estática a 25ºC maior que 
0,8 MPa. As britas utilizadas devem ser constituídas de fragmentos sãos 
de rocha britada; limpas; duráveis; resistentes; livres de torrões de argila e 
outras substâncias nocivas. 
 

 
Art. 13 - Para a execução do recapeamento asfáltico a Empresa deverá: 
 

I -  efetuar a limpeza e capinação da área, removendo-se toda a matéria orgânica, 
materiais soltos que existam no local e se houver incidência de mato deverá ser 
aplicado herbicida; 

II -  Para a execução de ligante necessário ao recapeamento asfáltico a Empresa 
deverá aplicar a imprimadura ligante betuminosa, tipo emulsão asfáltica RR-
1C, evitando-se o excesso ou falha na cobertura; 
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III –  Nas quadras onde for necessária a correção de imperfeições; depressões ou a 
recomposição da inclinação transversal da via, a empresa deverá aplicar sobre 
a imprimadura ligante betuminosa uma camada de regularização de CBUQ 
tipo salgado, o que poderá ser feito por moto-niveladora; 

IV -  Para a execução da capa asfáltica (recapeamento) a Empresa executora deverá 
obedecer ainda o que dispõe os artigos 7º e 12º deste Decreto. 

 
Art. 14 -  A Secretaria de Obras exercerá a fiscalização necessária durante a execução dos 

serviços, o que não exime a Empresa da responsabilidade técnica total pela 
execução dos serviços ou danos dele advindos. 

 
Art. 15 -  Se durante a execução dos serviços ocorrer a adesão de algum discorde inicial, as 

planilhas e plantas deverão ser corrigidas e o termo de adesão anexado. Findo o 
serviço, a Empresa executora encaminhará ofício a Secretaria de Obras solicitando o 
pagamento da medição dos discordes e das áreas públicas municipais (se houver), 
e/ou o recebimento definitivo das obras. 

 
Art. 16 -  Referido ofício deverá ser acompanhado de taxa referente à emissão de termo, 

devidamente recolhida, bem como 2 (duas) cópias dos seguintes documentos: 
 

I -  Planta-baixa e planilhas dos serviços executados contendo os níveis e greides 
em meio digital; 

II -  Anotação de Responsabilidade Técnica referente ao serviço executado; 
III -  Certificados dos ensaios de laboratório especializado e independente; 
IV –  Termo (Carta) de Garantia de 5 (cinco) anos para os serviços executados, e 

adequação do prazo de 6 (seis) meses da garantia prestada; 
V –  Relatório fotográfico com 1 (uma) foto por quadra na situação inicial e 2 

(duas) fotos por quadra para cada etapa de execução. 
 

Art. 17 -  A publicação no Diário Oficial do Município de que trata o inciso V, do artigo 5º, 
deste Decreto, conterá a relação de munícipes que não aderiram ao contrato e as 
condições de pagamento oferecidas pela empresa executora dos serviços.  

 
§ 1º -  Os munícipes que não aderiram ao contrato com a empresa executora dos serviços 

poderão exercitar seu direito de adesão até o final dos serviços. 
 
§ 2º -   Esgotado o prazo a que se refere o parágrafo anterior, os munícipes que não aderiram 

ao contrato sofrerão o lançamento, a título de contribuição de melhoria, dos valores 
que lhes cabiam quitar, acrescidos de juros e correção monetária. 

 
§ 3º -   A contribuição de melhoria a ser cobrada dos munícipes que não aderiram ao 

contrato fica limitada as mesmas condições de prazo e valores da oferta recusada, 
incidindo sobre esse os acréscimos legais. 

 
Art. 18 -  A Empresa autorizada/contratada deverá prestar garantia no valor de 5% (cinco por 

cento) do projeto aprovado: 
 

I –  As formas de garantia podem ser por fiança bancaria, seguro garantia, títulos 
da dívida pública ou caução em dinheiro (devolução corrigida), com prazo de 
validade de 6 (seis) meses da conclusão dos serviços; 
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II –  A garantia será perdida em favor do Município em caso de abandono das obras 
ou não cumprimento das especificações técnicas, sem prejuízo de outras 
medidas administrativas e judiciais. 

 
Art. 19 -  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 
 
 Bauru, 30 de novembro de 2007. 
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