
Prefeitura de Jacarei
Gabinete do Prefeito

CAMARAMUNICIPAL DE JACARE/
Ofíc io n.o382/2018-GP

Jacareí , 27 de agosto de 2018.

Excelentíssima Senhora Presidente :

Em atendimento ao Ofício n. 079/8/2018-CMP, dessa Casa Legislativa,

datado de 16 de agosto de 2018 , recebido nesta Prefeitura no dia 16 de agosto de

2018, referente ao Pedido de Informações n.? 129/18 , de autoria do Vereador Valmir

do Parque Meia Lua, venho prestar as seguintes informações:

1. A Secretaria de Mobilidade Urbana fez a padronização de velocidade

na Av. Getúlio Vargas .

Neste semestre está em andamento a execu ção do cronograma de

implantação de lomb adas tipo A e tipo B (art. 3° da Resolução nO600 do CONTRAN 

Conselho Nacional de Trânsito) nas vias locais dos bairros.

Para o primeiro semest re de 2019 estão previstas a instalação de

travess ias elevadas ou outros dispositivos de segurança viária em travessias arteriais

da cidade.

Atenciosamente,

~~
~-----,zdAS JOsé DE SANTANA

o de Governo

Sua Excelência a Senhora
LUCIMAR PONCIANO
Presidente da Câmara Municipal de Jacareí - SP

Praça dos Três Poderes, 73 -2Qandar - Cent ro - Jacareí-5P

Telefon e: (12) 3955 -9111 - Fax: (12) 3961 -1092 - gabinete@ jacarei.sp.gov.br



RESOLUÇÃO N° 600 DE 24 DE MAIO 20 16

Estab el ece os padrões e crit érios para a ins ta laç ão de ondulação transversal

(lombada fisi ca) em vias públicas, disciplinada pel o parágr afo único do art.

94 do Código de Trânsito Brasileiro e proíbe a utili zação de tac has ,

tac hões e dis positivos sim ilares im plan tados tra nsversa lmente à via

públi ca .

O CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO - CONTRAN, usando da competência

que lhe confere o art. 12 da Le i n 9.50 3 de 23 de se tembro de 1997, qu e institu iu o Código de

Trânsito Brasil eiro - CTB , conforme Decreto n° 4 .7 11, de 29 de maio de 2003, que trata da

coordenação do Siste ma N acional de Trân sito - SN T;

Co ns iderando a necessidade de atu ali zar as no rmas referentes à imp lantação ele

ondulações transversais em vias púb licas; e

Consi derando o que co nsta do processo n° 80000.023220/2009-9 7.

Resolve :

Art. 1° A ondulação transversal po de ser ut ilizada on de se necessite reduzir a

ve locidade do ve ículo de fo rma imperativa, no s casos em qu e est udo técn ico de engenhar ia ele

tráfego demonstre índi ce significativo ou risco potencial de acidentes cujo fator det erm inant e é o

ex cesso de ve loc ida de pr ati cado no local e onde outras alte rnativas de engenharia ele tr áfego são

ineficazes .

§ 1°. O estudo técnico a que se refere o cap ut deve contemplar, no mínimo, as

va riáve is do modelo constante do ANEXO I desta Resolução.

§ 2°. É proi bida a utili zação de tachas, tach ões e d isposi tivos sim ilare s aplicados

transversalmen te à via públ ica.

Art. 2° A im plan tação de ondulações transversais nas vias públicas depende rá de

auto rização ex pressa da autoridade de trânsito com c ircunsc rição so bre a via.

Art. 3° A ondulação transversal pode se r do TIPO A ou elo TIPO B e deve ate nder às

características constantes do ANEXO 11 da pres ente Resolução .

I - Ondulação transversa l TIPO A: Pode ser instalada onde ocorre a neces sidade de

limitar a ve loc idade m áxima pa ra 30km/h, em :

a) Ro dovia, somente em travessia de trecho urbanizado;

b) Via urban a cole tora;

c) Via urban a local.

II - Ondulação trans versal T IPO B: Pode se r instal ada so me nte em via urbana local

em que não circulem linhas regul ares de transp ort e col etivo c não seja possível implantar a

ondulação transvers al do Ti po A, reduz indo pontualmente a velocidade máxim a para 20 km/h.

Parágrafo Único - Em casos excepcionais em que haj a comprometimento da

seguranç a viár ia, comprovado m edi ante est udo técni co de enge nha ria de tráfego , pode ser adotado o




