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“Dispõe sobre obrigatoriedade de recuperação de 

vias, passeios e logradouros públicos danificados por abertura 
de vala por concessionárias ou não do serviço público”. 

 
 
 
 

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito de São Sebastião, no exercício de suas 
atribuições, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei, 

  
 

           Artigo 1º - O espaço público, quando destruído para implantação, extensão ou 
manutenção de redes subterrâneas, pelo método não destrutivo (MND) ou método destrutivo 
(MD), deverá ser recomposto na sua totalidade e com o mesmo revestimento existente, 
atendendo os seguintes requisitos: 

 
I - Lastro de brita com espessura de 5 (cinco) cm; 
 
II - Concreto de fck 15 MPa com espessura no mínimo de 7 (sete) cm; 
 
III - Nos acessos de veículos de passeio ou veículos comerciais, essas espessuras 
devem ser acrescidas para 10 (dez) cm de lastro de brita e 10 (dez) cm de concreto 
fck 15 MPa. 

 
Artigo 2º - Por espaço público define-se aquele que, dentro do território urbano é 

destinado predominantemente ao uso comum e posse coletiva por excelência para as 
necessidades da população e respectivo vínculo ao ambiente urbano. 

 
Artigo 3º - A implantação de equipamentos urbanos subterrâneos deverá ser 

executada preferencialmente pelo método não destrutivo (MND) sob o passeio público. 
 

1º - Caso seja imprescindível a utilização de método destrutivo (MD) para realização 
destes serviços, estes devem interferir o mínimo possível na circulação normal de veículos 
e/ou pedestres. 

2º - Todos os serviços a serem realizados devem atender as regulamentações das NBR 
– Normas Brasileiras concernentes, promulgadas pela ABNT – Associação Brasileira de 
Normas Técnicas. 
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Artigo 4º - A adoção de métodos não destrutivos não implica a isenção da 
responsabilidade sobre as conseqüências decorrentes da intervenção realizada. 

          Artigo 5º - Cabe às Concessionárias de Serviços Públicos a recomposição destes 
espaços nas áreas avariadas pela realização de serviços inerentes à concessão que lhes é 
atribuída, seja em sua forma, característica e resistência, desde sua base, passando pela sub-
base, até seu acabamento final, restabelecendo sua uniformidade. 

             1º - A recomposição do espaço público deve ser executada na seqüência da conclusão 
dos serviços realizados pela Concessionária de Serviços Públicos. 

              2º - Em caso infortuito de danos a terceiros e/ou particulares, em decorrência da 
realização destes serviços, cabe à Concessionária de Serviços Públicos em questão a devida 
reparação. 

Artigo 6º - Exceto os casos comprovadamente emergenciais, qualquer intervenção em 
via pública deve ser previa e oficialmente solicitado às Secretarias Municipais envolvidas na 
gestão destes espaços, encaminhando croqui ou projeto em versão impressa e digital, com 
detalhamento de amarração topográfica cadastral, cortes, perfis e legendas da situação 
existente e pretendida, atém do informe detalhado da ação executiva prevista e do prazo de 
execução. 

Parágrafo Único - Estes serviços somente poderão ter início após aprovação por 
parte das Secretarias Municipais envolvidas na gestão destes espaços, as quais 
serão responsáveis pela fiscalização dos serviços, zelando para que se cumpra o 
que foi aprovado, resguardando-se o direito de embargo a serviços que não se 
coadunem como o projetado. 

Artigo 7º - Quando aprovado o corte em pavimento asfáltico, esse deverá atender os 
seguintes requisitos: 

 
I - se o corte no pavimento for longitudinal à via, deverá ser executado com serra 
cliper, martelete, fresadora ou similar, com no mínimo a largura do equipamento 
de aplicação do C.B.U.Q. (vibro acabadora) ao longo da tubulação; 
 
II - se o corte no pavimento for transversal à via, deverá ser executado com serra 
cliper, martelete, fresadora ou similar, com a largura mínima de 1,00 (um) m 
formando sempre um retângulo regular ao longo da tubulação; 
 
III - após a escavação, o solo retirado deverá ser substituído por material de 
primeira categoria no teor ótimo de umidade, no reaterro das valas; 
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IV - O reaterro deverá ser feito até a gereatriz superior dos dutos ou tubos e 
compactado em camadas de 20 (vinte) cm no máximo até a camada de base com 
equipamento pneumático, e atender ao controle tecnológico com grau de 
compactação igual ou superior a 100% da energia do Proctor Normal 
(G.C>=100%PN); 
 
V - em vias onde não existir qualquer tipo de pavimentação, depois de terminado o 
reaterro da vala, essa via deverá ser regularizada na sua totalidade com 
equipamento adequado (moto niveladora ou similar); 
 
VI - a espessura da camada do pavimento a ser reconstruída deverá ser igual ou 
maior à espessura da camada do pavimento existente (subleito, reforço do 
subleito, sub-base, base e revestimento); 
 
VII - a camada de base será recomposta por materiais o máximo possível similar 
aos da camada existente, onde não exibir nenhum tipo de material de base, deverá 
ser executado brita graduada simples (BGS) com espessura mínima de 15 (quinze) 
cm, assim como controle tecnológico com grau de compactação igual ou superior 
a 100% da energia do Proctor Intermediário( G.C>=1005PI); 
 
VIII - não interromper camada de material drenante (dreno, rachão, etc); 
 
IX - na camada de rolamento usar o mesmo material existente, e quando em 
concreto betuminoso a quente (C.B.U.Q) a espessura não deverá ser inferior a 3,5 
(três e meio) cm para vias locais, nas avenidas e corredores a espessura deverá 
ser igual a existente (binder e capa), devendo ser aplicado e compactado com 
equipamentos adequados (vibro acabadora, rolo tanden de chapa liso e rolo de 
pneus com pressão variável); 
 
X - se o corte exceder a largura de 2,00 (dois) m nas avenidas e corredores o uso 
de vibro acabadora e rolo de pneus com pressão variável são obrigatórios; 
 
XI - o equipamento rolo de pneus com pressão variável é obrigatório em todos os 
casos com extensão superior a 1,0 (um) m, mesmo que o corte possua largura 
inferior a 2,0 (dois) m. 

 

Artigo 8º - Toda área do espaço público em que os serviços serão realizados, bem 
como as que serão utilizadas para carga, descarga e depósito temporário dos materiais 
necessários aos referidos serviços, devem ser adequadamente isoladas e sinalizadas, com 
cavaletes, fitas, placas de advertência, segurança e informativas, e outros que se fizerem 
necessários, sob as expensas da Concessionária de Serviços Públicos. 
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         Artigo 9º - Caberá à Concessionária interveniente a responsabilidade das medidas 
adequadas acerca do uso de material próprio, sinalização, identificação da contratante e 
telefone para reclamação. 

Parágrafo Único - As interferências que porventura ocorram no período noturno 
requererão atenção especial, assim como aquelas que impliquem em solução para 
águas pluviais. 

Artigo 10 - Caso a Concessionária de Serviços Públicos não restabeleça o espaço 
público nas áreas avariadas pela realização de serviços, resguarda-se a Municipalidade o 
direito de intervir pelo bem público, e proceder às ações necessárias, apropriando todos os 
custos envolvidos, os quais serão cobrados por via amigável ou judicial, segundo as posturas 
municipais, com o acréscimo de 28,00% a título de multa. 

Artigo 11 - Aplicam-se as disposições desta lei a qualquer pessoa física ou jurídica 
que cause avaria no espaço público, pela realização de serviços ou obras, ficando 
igualmente obrigada à recomposição bem como à responsabilidade sobre as conseqüências 
decorrentes.  
 

Artigo 12 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Artigo 13 - Revogam-se as disposições em contrário. 

 
São Sebastião,  27   de maio de 2010. 

 
 

 
 

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI 
Prefeito 

 
 
 
 
 

 
Registrada em livro próprio e publicada por afixação data supra. 
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