
LEI MUNICIPAL Nº 4.391
Altera o art.3º e a letra "d" do art. 4º e acrescenta a
letra "e" ao mesmo, da Lei Municipal nº 4.045, de
22/08/90.

IRON LOURO BALDO ALBUQUERQUE, PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZI-
NHO, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.

FAÇO  SABER  que  o  legislativo  aprovou  e  eu  sanciono  e 
promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - O art.3º da Lei Municipal nº 4.045, de 22 de 
agosto de 1990 passara a vigorar com a seguinte redaçπo:

Art. 3º - As ondulações do tipo -II- somente serπo utiliza-
das nas vias publicas na zona urbana onde a velocidade máxima 
permitida seja de 30km/hora, em cruzamentos especiais ou próximo 
a  estabelecimentos  de  ensino,  igrejas,  clubes 
esportivo/recreativos, em vias secundarias ou preferenciais.

Art. 2º - O art.4º passara a vigorar com a seguinte redaçπo:
Art. 4º - Para que sejam determinadas colocações de obdura-

ções  tipo  "I"  e  "II"  deverπo  ser  observadas  as  seguintes 
características:

a) índice de acidentes registrados ou possíveis riscos de 
acidentes no local;

b) ausência de rampas como declive superior a 4,5% (quatro 
virgula cinco por cento) ao longo do trecho;

c) ausência  de  curvas  ou  interferências  visuais 
(arborizaçπo,  lombadas,  etc.),  que  impossibilitem  a  boa 
visibilidade;

d) volume de trafego inferior a 600 (seiscentos) veículos 
por hora, durante os períodos de pico.  A autoridade de transito 
poderá  admitir  volumes  mais  altos  dos  acima  estipulados,  dos 
justificados por estudos de engenharia de trafego no local da 
implantaçπo do dispositivo; 

e)  só  serπo  autorizadas  ondulações  em  vias  publicas 
mediante a previa aprovaçπo do Conselho Municipal de Transito. 
Os já colocados deverπo adaptar-se , em prazo de 120 (cento e 
vinte)  dias,  contados  da  data  da  promulgaçπo  desta  Lei,  às 
disposições  nela  contidas  e,  também,  a  previa  aprovaçπo  do 
Conselho Municipal de Transito.
 Art.  3º  -  Revogadas  as  disposições  em  contrario,  esta  Lei 
entrara  em vigor na data de sua publicaçπo.
GABINETE DO  PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO, 10 DE MAIO DE 1993.

a)IRON LOURO BALDO ALBUQUERQUE
Prefeito Municipal

a)SETEMBRINO GONÇALVES FRANCO
Sec.Mun.Administraçπo
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