
LEI MUNICIPAL Nº 4.045
Regulamenta as ondulações transversais nas vias 
publicas sob jurisdiçπo do Município de Carazinho 
e da outras providencias.

JOSÉ LUIZ ESPANHOL, PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO, ESTADO 
DO RIO GRANDE DO SUL.

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

Art. 1º - As ondulações "Quebra-molas" transversais às vias 
publicas a serem construidas, a partir da data da promulgaçπo 
desta Lei Municipal denominar-se-πo Tipo "I" e Tipo "II" e suas 
dimensões especificas sπo estabelecidas no anexo I da presente 
Lei.

Art. 2º - As ondulações "I" somente poderπo ser utilizadas 
quando houver a necessidade de reduçπo de velocidade máxima de 
20  Km/h,  nas  vias  a  seguir  discriminadas:  vias  urbanas  com 
grande fluxo de transito de pedestres e vias secundarias, nas 
proximidades dos colégios.

Art. 3º - As ondulações do tipo "II" somente serπo utiliza-
das nas vias publicas na zona urbana aonde a velocidade máxima 
permitida será de 30Km/h em cruzamentos especiais ou próximo a 
estabelecimentos de ensino, igrejas, em vias secundarias ou pre-
ferenciais.

Art. 42 - Para que sejam determinadas colocações de ondula-
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 com 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 e, Volume de trafego superior a 600 (seiscentos) 
veículos por hora, especialmente na hora de pique.

Art. 5º - A colocaçπo dessas ondulações nas vias publicas 
só  serπo  admitidas  com  a  respectiva  sinalizaçπo  simultânea  a 
construçπo da obra constando o que seque:

a) -  Placas  chamando  a  atençπo  para  o  obstáculo  e  o 
limite de velocidade, colocada numa distancia mínima de 20, 15 e 
10 metros, para ambos os tipos de ondulações;

b) - Marcas obliquas pintadas sobre as ondulações, nas 
cores brancas e amarelas, alternadamente ou totalmente amarelas.

Art. 6º - Nas vias urbanas com alto índice de transito de 
veículos de cargas e de transportes coletivos urbanos, só serπo 
permitidas as ondulações do tipo "II".

Art. 7º - Para as obras de construçπo das ondulações tipo 
deverπo ser observadas ainda os seguintes critérios:

§ 1º -  Colocaçπo de sinais advertindo aos motoristas para 
as ondulações 100 metros antes das mesmas.

§ 2º -  Sempre que houver um volume de pedestres nos locais 
próximos as ondulações, deverπo ser ainda pintadas faixas de se-
gurança, para a segurança dos mesmos.

§ 3º - Independente das ondulações e faixas de pedestres, 
nos locais de grande fluxo de veículos de pedestres, deverπo ser 
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solicitados o policiamento ostensivo, nπo apenas para controlar 
o transito, mas principalmente, para conscientizar os motoristas 
e pedestres sobre a necessidade de reduçπo da velocidade.

Art. 8º - Revogadas as disposições em contrario, esta Lei 
entrara em vigor na data de sua publicaçπo.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO, 22 DE AGOSTO DE 
1990.

a)JOSÉ LUIZ ESPANHOL
Prefeito Municipal

a)DIRCEU ANTONIO LOEFF
Sec.Mun.Administraçπo
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