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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAU.LO 

LEI N' 5.986, DE 26 DE OUTUBRO DE 2.010 
Dispõe sobre a instalação de hidranles urbanos 
de °incêndios no municfpio de Bauru . 

O PREFEITO Mlll'ÍICIPAL DE BAURU, nos lermos do an. 51 da .Lei Orgânica. do 
·Municfpio de Bauru, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei: ·. . . . 

Art. 1° 

·, Capitulo 1 
Da entrega de hidrantes urbanos de incên~ios 

Toda edificação, que se enquadra no disposto no parágrafo único deste artigo, por ocasião de 
sua construção, reforma com ampliação, aumento de área construida ou mudança de 
ocupação que al!ere o sistema de proteção. contra incêndio da edificação, deverá entregar um. 
h1drante compléio"ê suas respectivas coiíexões, tudo conforme padrão da Associação· 
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), ao Serviço deAtividades Téc~icas do Décimo · 
Segundo Grupamento de Bombeiros de Bauru conforme descrição abaixo: 

. OI (um) hidrante de colunas e flanges de oito furos DN - IOOmm; 

. O 1 (uma) Curva Dissimétricá com flanges de oito furos e Cabeçote DN= 1 OOmm; 

. 02(dois) Registros com Flangcs de oico furos e Cabeçote DN=IOOmm; · 

. 02 (duas) Luvas de Junta Elástica.DN =150mm; · 

. 03(frês) Arruelas ·de Botrach_a para Flange DN = 1 OOmm; . 

. O 1 (um) Tê de redução de Ponta ON l 50mmx 1 OOmm; • 

. 03(três) Arruelas de Borracha para Flange de DN-1 OOm (registro de hidrante); . 

. 24 (vinte e quatro) Parafusos com "porca e arruelas 5/8" X 3 Y,"(polegadas); 

. Ol(uma) Tampa para Registro; · ., 

. 03(trés) Anéis de Borracha para junta Elástica Flange DN= 1 OOmm; 

. O 1 ·(uma) Curva de 90º Ferro Fundido Flange/ Flange com oito furo's =DN 1 OOcm. 

Parágrafo Único. A enir.ega do hidra.nte a que se refere o "capuc'' serà obrigatória para: 

:·An. 2º 

An. 3° 

1-

li -

'111-

. edificações com área cóns\rulda !gual ou superiora- 1 :ooom'( mil metros quadrados), 
· exceto as rcsidé.nciaS unifamiliares; 

' . . 

. postos de distribuição de combustive1s, com qualquer área construida; 
. ' 

ediflcios .com qualquer área de construção, ºcuja utilização .envolva riscos elevados de 
grandes proporções, por abrigar, ein 'quantidade preocupan(e, à juizo do Grupamento 
de Bombeiros, de material combustivel ou explosivo: ' · 

Adquirido pelo proprietário do imóvel, o h1drante e demais acessÇ>rios a que se refe~e o an1go 
anterior, deverá ser entregue no Serviço de Atividades Técnicas do. Décimo Segundo 
Grupamento de Bombeiros para. insp~ção, juntamente co.;, b pedido de vistoria final da 
edificação; sendo que sem essa entrega a vistoria não será réalizada, devendo o hidrante ser 
instalado pela entidade encarregada' da rede pública de distribuição de água encanada, dentro 

· do prazo de 30 (trinta) dias, contados· da data do seu recebimento, segundo, localização, 
critérios e condições a serem de.tenninadàs em parceria com o Grupamento de Bombeiros 
local. 

Capitulo li 
Da instalação de hidiantes urbanos de incêndio 

A entidade responsável pela rede pública de distribuição de água canalizada deverá prever e 
executar, ao implantar novos ramos· na rede ou ao substituir ramos·· na rede existente, a 
instalação de IÚdrantes de. incêndios em condições técnicas que atendam ·ao disposto nesta 
lei. · .. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

. ESTADO DE SÃO P~ULO 

l:~~.~.1--::_;·-11s/iil!J- 1.-
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An. 4° 

Art. 5° ' 

An 6° 

An.·7° 

O espaçamento entre os hidrantes ·urb~no de incêndios, vazãà e pressão, serão informados 
pelo Grupamento de Bombeiros; que para tanto considerará e. respeitará as normas técnicas 
da ABNT, as leis e regulamentos estaduais que digam respeito a segurança contra incêndios 
nas edificações .e nas áreas de risco, sendo distnbuidos na cidade, atendendo prioritariamente 
.as áreas de ri.sco e/ou criticas para atendimento a emergências ou explosões. · 

. . . 
Cabe ·a entidade local responsável pela rede de distribuição de água, JUníamente com o 
Grupamento de Bombeiros, manter os.hidrantes urbanos de incêndios sempre em perfeitas 
condições de funcionamento, promovendo vistorias mensais promovendo a correção das 
irregularidades e defeitos constatados: · · 

À entidade local responsável pela rede 'pública de disttibuição de água incumbe indicar ao 
Grupamento de Bombeiros a localil.ação dos hidrantes urbanos de incêndio, apontando em. 
mapa circunstanciado, o qual deverá ser manti90 constantemente atualizado. 

A instalação dos hidrantes urbanos de mcéndios far-se-á em redes de, no
0

minimo·1ôo (cem) 
milímetros de diãmetro. . ' · 

, Capitulo Ili 
Da instalação de hidrantcs urbanos de incêndios cm loteamentos e condo'mlnios · 

An. 8° 

An. 9° • 

Art. 10 

. Parágrafo.Único: 

An 11 , 

. I~arágrafo Único. 

.\ 

Nos novos lotean1entos ou condomínios horizÜntais a serem implantados fica o 
empreendedor obrigado a projetar e a instalar, além dos demais serviços .e obra obrigatórios, 
h1drantes urbanos de incêndios, na rede de distribuição de água do loteamento ou do 
condomlnio, o qual deverá possuir diâmetro mlnimo de .1 OOmm. 

• 
O projeto referidÓ no anigo anterior deverá ser aprovado pela entidade responsável·pela rl'_de 
publica de distripuição de água, devendo a aprovação observar as exigências d~scritas no 
artigo 4°. ,,, 

1 

A entidade local ·responsável pela rede pública de ·distribuição de água somente fará;a · · 
· interligaçiio definitiva da rede de água do loteamento ou-do condomínio à. rede pública 
municipal de distribuição de água, após a inspeção .e testes dos hidrantes e a venfic'ação de · 
que foram instalados conforme projeto técnico aprovado. • , .. 
A inspeção e testes a que se refere o "caput" poderá ser substituída pelo Auto de Vistoria do 
Decimo Segundo Grupamento de Bombeiros. • • · 

Capitulo IV 
Infrações e Penalida<jes 

As infrações abaixo darão ensejo as seguintes multas: . . 
' 1 :.: Deixar 'de entregar hidrante urbano de combaté a incêndios de acordo com o artigo 

1 ºdesta lei: -_ · · . 
Multa de R$ 2.000",00 (dois mil reais) ao proprietário do imóvel. . ' 

li - Deixar de mstalar hidrantc urbano de combate a incêndios em· loteamentos e 
condomínios: 
Multa de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)" ao proprietário. do condomlnio ou 
loteamento. 

O pag~mento da mu\ta não. isenta o proprietário da entrega ou da instalação do hidrante 
público urbano de combate a .incêndios para obtenção do Auto de Vistoria do Decimo 
Segundo Grupamento de Bo~beiros (A VCB). · .. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

Ref. Lei nº 5.986/10 -. 
Disposições Finais 

An. 12 Para os efeitos desta lei, considera-se hid;ante urbano de. incêndios, o hidr'ante fabricado de 
acordo coni a norma NBR 5667-hidrantes urbanos de incêndio, da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas{ABNT) • 

Bau~, 2Q de outubro de 2 010. 

ROD~~10~ENDONÇA .· 
PREFEITO MUNICIPAL. . 

. Projeto de iniciativa do 
PODER LEGISLATIVO 

Rég1strada no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, ·na mesma data . 

. 
- . . - I .. . . . ff; .. ·..,,~ ~ ,d,;.J Seu.nov ~ . 

· G , ARA MEIRE DE SOUSA ARAÚJO . ().' . · 
DIRETORA DO DEPA TAMENTO DE COMUNI,CAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 
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