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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZ1NHO

Carazinho, 28 de maio de 2018.

Excelentíssimo Senhor,

Ver. Márcio Lulz Hoppen,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Let nO052118

Senhor Presidente:

Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei nO052118,

desta data, que Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar Termo de Cooperação com o

Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio da Secretaria dos Transportes, com a

interverliêrlcia do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem _ DAERlRS, visando a

conjugação de esforços para a manutenção de trechos das rodovias estaduais inseridos no

perímetro urbano do Municipio de Carazinho e altera dispositivo da Lei Municipal nO

8267120'8.

Exposicão de Motivos:

o projeto de lei sugerido tem o objetivo de autorizar a firmature de Termo de

Cooperação com o Estado do Rio Grarlde do Sul, com a interven>ênCia do Departamento

Autônomo de Estradas de Rodagem - DAERlRS, visando a conjugação de esforços para a

manutenção de trecilos das rodovias estaduais inseridos no perimetro urbano do Municipio dC!

Carazinho (ERS 142 e ERS 330), compreendendo a manutenção dos pavimentos de pistas e

acostamentos e conservaçao da faixa de dominio

As Obrigações dos participes constam na Minuta do Termo de Cooperação,

anexa ao presente projeto de lei.

O Termo de CooperElç<'lO terá vigênciEl de 12 (doze) meses, podendo ser

prorrogado por iguais e sucessivos periOdOS.

Atenciosamente,
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PROJETO DE lEI N° 052, DE 28 DE MAtO DE 2018.

Autor;xa o Poder Executivo Municipal a firmar
Tenno de Cooperação com o Estado do Rio
Grande do Sul, por int8rmédio da Secretaria dos
Transportes, com a interveniencia do
Departamento Autónomo de Estradas de Rodagem
- DAERlRS, visando a conjugação de esforços
para a manutençáo de trechos das rodovias
estaduais inseridos no per/metro urbano do
Municipio de Caraxinho e alteIa dispositivo da Lei
Municipal nO8.26712018.

Art. 1° Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar Termo de Cooperação
com o Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio da Secretaria dos Transportes, com a
interveniência do Departamento Aut6nomo de Estradas de Rodagem - DAERlRS, visando a
conjugação de esforços para a manutenção de trechos das rOdovias estaduais inseridos no
perimetro urbano do Municipio de Carazinho, tendo por objetivos:

1- Manutenção dos pavimeP1tosde pistas e acostameP1\os: e

11- Collservação da faixa de domillio.

An. 2" A minuta do Acordo de Cooperação collstallte do Anexo I, que é parte
illtegrante da presellte Lei, vigorará pelo periodo de 12 (doze} meses a colltar da sua assirlatura.
podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos.

Parilgrafo único. O Instrumento de que trata o caput deste artigo poderá ser
alterado, no todo em parte, desde que atenda os objetivos constantes no art. 1° desta Lei

Art, 3° O artigo 58 da Lei Municipal n° 8.267, de 16 de outubro de 2017, passa a
vigorar com a seguinte redação:

"An. 58. Pala fins de atendimento ao disposto no ano 62 da Le n° 101/2000,
fir:a o Poder Exer:utNO autorizado a firmaI convenios, ajustes s/ou
contlatos, para o custeio de despesas de competência da União elou
Estado, exclusivamente pala o atendimento de proglamas voltados:

/. il segurança publica;
/I. iljustiça eleitolal;
/11.à defensoria pública;
IV.,1 fiscalizaçáo sanitália, tributária e ambiental;
V.,1 educaçáo;
VI. á culrura;
Vil - li saúde;
VIII. oi assistência social
/X. a <lglicu/tura;
X - ao meio ambiente;
XI _ao alistamento mUitar;
XII • il execuçlio de projetos esper:ífir:os de desenvolvimento econõmlco.
social; e
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XIJI- iImanutenção de lrechos de rodovias/ocalizadas no perimetro urbano
do Municipio.

Parágrafo (mico, A Lei Orçamentária anual, ou seus créditos adicionais,
deverão contemplar recursos orçamentártos suficientes para o
atendimento das despesas de que trata o caput deste artigo." (NR)

Art. 40 As despesas decorrentes desta lei correrão a conta da dotação
orçamer'llária própria do orçamento vigente,

Art. 50 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,

Gabinete do Prefeito, 28 de maio de 2018.
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ANEXO I

TERMO DE COOPERAÇÃO N° /2018

Termo de Cooperação que celebram o Estado do Rio Grande

do Sul, por intermédio da Secretaria dos Transpones, com a

interveniência do Departamenlo Aut/'lnomo de Estradas de

Rodagem - DAERiRS e o Municipio de Carazinho, ~isando a

conjugação de esforços para a manutenção de trechos das

rodo~ias estaduais Inseridos no perimetro urbano do Municlpio

de Caraz;nho,

Expediente nO.

FPE nO,

o ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, com sede n" Praça Marechal Deodoro, SIN, inscrito

no CNPJ sob o nO,87.934.675/0001-96, por intermédio da SECRETARIA DOS TRANSPORTES, com

sede administrativ" na A~. Borges de Medeiros, 1501, 7" andar, em Porto Alegre, neste alo

representada pelo Secretario, , RG nO, " CPF nO. . com a

Intervaniência do DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM, inscrito na CNPJ

nO92,883.8J410001.(lO, com sede admlnistrati~a n" A~enida Borges de Medeiros, 1555. em Porto

Alegre. neste ato representado pelo Diretor-Geral, Rogerio Brasil Uberti, RG nO . CPF

nO , dorav"nte denominado OAERlRS. e do MUNICíPIO DE CARAZINHO, inscrito

no CNPJ sob O nO,87.613.535/0001-16, com sede "dministrativa na Avenida Flores da Cunha. n°

1264. Bairro Centro. CaraZinholRS. neste alo representado pelo Prefeito Municipal, M,lton Schmitz, RG

n', 1020421622 e CPF nO584,588.16849, doravante denominado Município de Cerezlnho. resolvem

celebrar o presente Termo de Cooperação. que se regerá pelas normas da Lei Federal n°. 8.666, de 21

de junho de 1993 e suas alterações posteriores, IN CAGE 0212018, de 31 de janeiro de 2018 fi

eheraÇÕEsposteriores e pelas as seguintes cláusulas e condk{ões:

cLÁUSULA PRIMEIRA - 00 OBJETO

o presente Termo visa il conjugação de esforços entre os participes, visando a manutenção

de trechos das rodovias estaduais inseridos na perimetro urbano do Municipio de Carazinho. conforme

descrito no Piano de Trabalho, que é par1e integrante do presente instrumento.
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cLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇOES DDS PARTíCIPES

1- Compete ao MUNIcíPIO DE CARAZINHO;

a) Recuperação dos defeitos em pavimentos fle~íveis, tais como: recuperação de afundamentos,

desagregaÇÕes, escorregamento de massa, e~sudaçõos, r'SSUI<lS,panetas e buracos, trincas,

atraves da e~ecução de reparos locaii,zados, superficiais e profundos, selagem de trincas, etc.

b) Manutenção da sinalização horizontal. compreendendo a pronta recomposição parcial ou total

da sinalização nos segmentos que não atenderem os requisitos de segurança, de acordo com

às Nonnas e EspecificaÇÕ"'sTécnicas e prescrições dos Manuais de Manutenção do DAER.

c) Limpeza da faixa de dominio: Consiste na remoção de lixo de grande porte da plataforma.

d) Capina Manual: Consisfe na erradicaçâo (arrancamenlo das raizes) da vegetação dentro da

fai~a de dominkl, A vegetaçilo 8xistente devera ser capinada, de modo a evitar que ocorra

invasão para os acostamentos. sobre a sinalização vertical. sobre os elementos de drenagem

superficial e nas valetas de proteção nos cortes e atarros

e} Limpeza do sistema de drenagem transversal: Consiste na remoção do material depositado ou

de outros materiais estranhos nos dispositivos de drenagem. O dispositivo deve pennitjr o fluxo

livre das aguas. O entorno do ",Iemento deve estar livre de erosões.

f) Recuperação do sistema de drenagem existente: Consiste na recomposição das partes

danificadas, de modo a restabelecer seu pleno furlCionamenfo e impedir a evolução do defeito.

O serviGOacabado deve atender o projeta.tipo do respectivo elemento da drenaÇ6m superficial

atendendo o caderno de dispositivos de drenagem do DAER, O elemento de drenagem

superficial deve estar em perfeitas condições de funcionamento.

g) Sinalização vertical: consiste em t;mpar, reparar, reinstalar ou substituir placas, pórticos e

marcos quilométricos, visando à conveniência e segurança do usuário. A sinalização vertical

deverá estar completa, de acordo com o projeto original e demais modifocações auforizadas

pelo DAER A sinalização vertical deve ser perfeitamente visível a uma distância de 200 m.,

livre de vegetação ou do qualquer outro fipo de obstaculo á visão. O serviço acabado deve

atender o inventário das necessidades de sinalização vertical. incluindo a recupernção dos

pórticos.

h} Caiação: Consiste em pintar, na cor branca, os guaroa-<:orpos e outras superfícies de ponte

que possam servir como sinalizador, os meio-fro e dispositivos de drenagem superficial.

11- Compete ao DAERlRS;

a) Prestar assessoramento tecnico ao Município de Carazinno para o cumprimento satisfatllrio

deste Tenno de Cooperação.
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b) Atuar juntamente com os demais órgãos de Govemo visaMo a orientação para a elaboração

do plano municipal de mobilided", urbana. em especial, nos trechos urbanos de rodovias
estaduais,

c) Repassar ao Municlpio de Carazinho, plantas, memoriais e demais documentos referentes aos

trechos das rodovias estaduais municipalizadoll,

cLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes deste Termo de Cooperação correrão por conta das seguintes

dotações orçamentárias:

08.04,15451.1008.2151 - MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS

08.0817.512.1009,2314 - MANUTENÇÃO/AMPLIAÇÃO DA DRENAGEM URBANA

08.08.17.512.1009,2309 - CAPINA E ROÇADA DE VIAS PÚBLICAS

11,05.15.453.1008,2626 - MANUT SERViÇO DE FISCAL E SINALIZAÇÃO DE ViAS

cLÁUSULA QUARTA - DAS METAS

a) Oferecer melhorias nas condições de trafegabilidadc dos trechos de rodovias estaduais

localizados no peril1l€tro urbano do Município de Carezinho.

b) Diminuir as situaç6es de risco de acidentes de trãnsito em decorrêncía da falta de conservação

de pistas, acostamento e conservação da faixa de dominio.

cLÁUSULA QUINTA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Parágrafo Primeiro - O Municipío de CaraTinho deverá apresentar a prestação de contas ao

Estado no prazo máximo de até 60 (sessenta) dias, contados do término do Termo de Cooperação,

contendo os seguintes documentos:

a) formularia de prestação de contas devidamento preenchido:

b) relatório téC<licofinal de cumprimento do objeto, demonstrando a adequaç1lo da execução

do Plano de trabalho.

cLÁUSULA SEXTA- DA FISCALIZAÇÃO

A fiscalização do presente Termo de Cooperação estará a cargo da Secretaria MUflicipal de

Obras e por responsáveis designados pela Secretaria dos Transportes, por ínterveniência DAERlRS.

cLÁUSULA SETlMA - DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO

O presente Convênio poderá ser denunciado, por um dos participes, modiante aviso por

escrito, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, e a qualquer tempo. rescindido de pleno
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direito, independente de interpelação judicial ou extrajudicial, por inadimplemento do qUlllsquer de

suas c1l1usulllS,ou pelll supervenit'!noa de norma legal ou fato que o lome material ou formlllmenle

inexequivel,

SUBCLÁUSULA ÚNICA - Quando ocorrer a denúncia ou a rescisão do Convênio, os partiopes ficam

responsllveis pelas Obrigações contrai das durante o prazo de vigêflCia do presente Instrumento.

cLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA E DAS ALTERAÇÕES

o presente Termo terá vigênoa de 12 (doze) meses, contados li partir da publicação da

Súmula no Diário Oficiai do Estado, podendo ser prorrog<ldo por iguais e sucessivos periodos,

O Termo de Cooperação poderá ser alte",do medianle Termo Aditivo.

cLÁUSULA NONA_ 00 FORO

Os participes elegem o Foro de Porto Alegre para dirimir qUllisquer dúvidas ou questões

oriundas do presenle Convênio,

E. por eslarem de acordo. os participes firmam o presenfe instrumento, na presença das

testemunMs subsctilaS.

Porto Alegre, de 2018.

HUMBERTO BRANDÃO CANUSO,

Secretario dos Transportes.

MILTON SCHMITZ,

Prefeito Municipal.

ROGERIO BRASIL UBERTI.

Direlor-Geral do DAERlRS

Testemunhas:

1) .",,, .

RG n°, " .
2) "", .................•••

RG n" .
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PLANO DE TRABALHO

1. DADOS CADASTRAIS

I OrgaoJEntidade Concedente CNPJ n"
MUNIClplO DE CARAZINHO 87,613.535/0001/16
Endereço

AVENIDA FLORES DA CUNHA, 1254

Cidade

I ~: [C'P OOOfTelefone EA
CARAZINHO {54} 3331.2699 MUNICIPAL99.500-000

Nome do Responsável CPF n"
MILTON SCHMITZ 584,588,16849
CI16rgão E~pedidor Cargo Funçllo MatriculaJlF
1020421622/ SSP-RS PREFEITO PREFEITO -
Home Page: E-mail:
www.carazinhO.fS.90V.br administração@caralinho.rs.gov,br

2. OUTROS PARTicIPES

orgio/Entidade Convenente CNPJ n"
SECRETARIADOS TRANSPORTES

-iã'ereço

Av. Borges de Medeiros, 1501, 7" andar

Cidade UF C,P OODfTelefone 'A
PORTO ALEGRE RS 90,119-900 (51) 3288- ESTADUAL

5300
Nome do Responsável CPF nO
HUMBERTO BRANDÃO CANUSO

CI/Orgão E~pedidor Cargo Função Matricula/I"'"
Secretário de Estado Secretário -

Home Page: E-mail:
www.lransportes.fS.90v.br

no",o,".oO~"'""";d",Od"';;;'".~;;;N.'O"""."",••c------------"C'N.P"'""õ.---------,
DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS E RODAGEM 92.883,834.'0001-00
- DAFRlRS

Endereço

www.c.raolnno. ••. gov.br
Avenida fk>re5 d.Cunh •• n" 1264,Cenlro

lelo!o,"" ~So<I"31.õ!699 {IHO.II: p"'-!lur>@caruinho.fI.gov.br

http://www.carazinhO.fS.90V.br
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Avenida Borges de Medeiros. 1555 I
Cidade UF CEP OODiTelefone EA
PORTO ALEGRE R$ 90.110-150 (51)3210- ESTADUAL

5000
Nome do Responsável CPF nO
ROGERIO BRASIL UBERTI

ClIOrglio Expedidor Cargo Função MatriculallF
Diretor-Geral Diretor-Gcral ~

~--~Home Page: E-mai!:
~ ~

365

Penado de Execução

Término (em dias)

3. DESCRIÇÃO 00 PROJETO

1Tltulo do Projeto

Manutençiio dos trechos umanos das InicIo

rodovias estaduais no Municipio ele (a partir da publicação no DOE)

fa~ZinhO. 2018

Identificação do Objeto

Conjunção de esforços entre o Estado do Rio Grande do Sul. por intermédio da Secretaria dos

Transportes. com a interveniência do Departamento Autonomo de Estradas e Rodagem _ DAERlRS,

,com o MUNlClplO DE CARAZINHO, visando ã conjugação para a manutenção de trechos das

rodovias estaduais inseridos no perimetro umano do Município de Carazinho.

Justificativa da Proposição

- Oferecer melhorias nas condições de lrafegabilidade dos trechos de rodovias estaduais localizados

no perimelro urbano do Municipio de CaralÍnho.

- Diminuír as situações de risco de acidentes de trânsito em dewrr1\ncia da falta da conservação do

pistas. acostamento e conservação da faixa de domínio.

4. CRONOGRAMA OE EXECUÇÃO (Meta, Etapa ou Fase)

Meta Etapa! Especificação Indentificad~r Fisictl, 1
Fase Unldadlt Ctde i

ManutençAo do trecho ERS 330_0210
01 01.01 {Av, São Bento - Trilhos do Trem ti Av. Km 1,50

Flores da Cunha
Manutenção do trecho ERS 142_010

02 02,01 (Av. Flores da Cunha _ Entrada ERS 330 Km 2.21
â BR 285)

Ouraç.ão
Início Término

Junho/18 Maio/H

Junho/18 Maiol17

......, .•••••• inno.•.•.go. ,b,
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Dura lo
Inicio Término--- -

Junho/la Maio/H2.50

Indentificador Físico
Unidade atde

MILTON SCHMITZ,

Prefeito Municipal.

MILTON SCHMITZ,
Prefeito Munici ai,

ROGERIO BRASIL UBERT1,

DI •.••tor-Gmal 00 OAERtRS

HUMBERTO BRANDÃO CANUSO,

Secretário dos Transportes.

o do processo referentes à celebração do Tenno não contrariam a Lei

Especificação

nta legal do Pmponenle, declaro, para fins de prova junto ã Secretaria
ca, para os efeitos e sob as perJ.aSda lei, que:

tanta legal do convenente, declaro. para fins de prova junto ao Mun;cipio
sob as penas da lei, que Inexiste qualquer débito em mora ou srtuação de
ro Estadual ou qualquer órgão ou enMade da Administração Pública

e 2018,

e 2018.

www .••••ruI"no.l.S. 90".1><
"'""nl<la FI<mr. <IaCunha. n' 12~. Ce1ltro
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o do trecho ERS 142_030
11Cunha - BR 285 à Acesso Km
rte Não.Me-" ue

JCaem transferência de recursos entra os

ria e recursos financeiros:
MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS

ANUTENÇAo/AMPLlAÇÃO DA DRENAGEM URBANA
APINA E ROÇADA DE VIAS PÚBLICAS
ANUT SERViÇO DE FISCAL E SINALIZAÇÃO DE VIAS

.
•

Mob Etapa!
Fase

Mllllutençã
03 03.01 (Av. Flores d

N.
O Jlre_~o;nte Ilju.ste não im I'

5. DECLARAÇÃO

Na Qualidade de representa
Estadual de Segumnça Publ;

1. Os aios par<! formaliwça
Orgânica MuniCipal,

2. Existe previsão orçamentá
08.04.15451.1008.2151-
08.08.17,512.1009.2314 - M
08.08.11.512.1009.2309. C
11.06.15.453.1008.2626 - M

3. Na qu~lidade de represen
de Carazinho P<lra efeitos e
inadimplência com o lesou
Estadual

Porto Alegre. xx de XXXJOO(ti

6. APROVAÇÃO

Aprovado.

Porto Alegre, xX de xxxxxx d
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Ser\'iços de Manutenção e Consensção
ERS 142 e ERS 330

(Perímetro Urbano Mundpio de Carazinho)

A :\l~nutcnçào c Comcrvaç~o compreendem as seguintes atividades'

aI Manutenção do PHimenll> de 1'i,tas ••Amstarncnh,,;
bl Ctmwnaçãu da fain de l1ominio.

a) :\Ianutenção dos j'al"imcotos d., ri"'" e Ac()StameDtos

a.l) A manutenç~o do pal'imento será iniciada no inicio do termo de cooperação e dcscn'.o].id ••de
ti"ma c(mtinua até o seu final. cumprccndcnJu basicamente açõcs como: _ Recupcra<;ãode defeitos
em pavimentos flexíveis: Recuperaçào de afundamentos. desagregações, escorregamento de massa.
CXsll<t'çõe,. fissura,. panelas e buracos. trincas. 31ra,é, da excc"eào de "'paros lacalizados.
superticiais e profundos. selagem de leincas, ele.

3.2) ~!anU1ençàoda sinaliz~ão horizontal: Compreendera li pronta !l:composição parcial ou tnt;ll da
sinalizaçà,' nos segmentos que nào atemlerem os reqoisitos de segurança. A prática de e~ccução
pam corrcljão de defeitos de"erá obedecer as NOfilll' c Especificações Técnicas e pn"cri\.Oe, dm
I\lanuais de Manuten,ão do DAER. A prática da c~ccução da manutenção da sinaliT..3çãohorizontal
dnera obedecer às l\orma, e Espetifica,ões T«oicas c prescriçeies dos )'laouais dc ~laoutcoçilo do
DAER.

b} C"nser\'açàu lia hixa de Ilontínio

b.l) A conser\'ação <Iafaixa dc domínio será de'envoh'ida de fonoa continua a partir do inicio do
contraIu at~ o seu final. compreendendo ba,icamente açfies como: - Conser',a,âo da faixa de
dominio: limpcl.a da faixa dc dominio e eontrole da ,'cgctaç.". limpe?..3e eonservação da drenagem.
limpe?a e consena,ao da sioaliu,ão \'ertieal.limpe?", e cooserva,ão das defens.as e guarda-corpos
e caiação.

e) Sen-iço< de Conse •...•'ação Rotineiros:

Os serviços de conserva\.ão que eoosi,te em um e<.mjuntoJc ações que objetivam manter a rodovia
dc acurdu cum 05 padreies c:dgi~d" ao longo do período de duração do termo de euupera<;ãu,0,
ser..•.i,os rotineiros contelll 3(três) frentes com M r"peeti"", ati\'i<laJ~.:

I. LimpeLa Ja fai~a de domini() ~ wntrolc da vegetação:

LI l.impeza da l,lixa de dominio: Consiste na remoção de Ii~() de gnlOJe porte da platafonna. U
estadu Ja limpc~..3de\'e ser julgado satisfatorio.

1.2 C~p;na ),1"anua\:C"n,i~te na erradicação (arraocamento das raif.c,) da \'cgeÚlção dentro Ja rai~a
dc domíoio. A \'egetaçao existente devera ser capinada. d~ moJo a evitar que oeorr~ io\'a,ão para os
aeo,t.amenloS, sobr~ a sillali7.a,ãQ""rtieal •• ub", os elemeotos dc Jrenagem >uperl,eia! e nas valelas
d~ proteção nos e",t~, c aterros,



•

1.3 Roçada: Consiste no corte da vegetação, de modo pcnnitir a plena visibilidade da sinalílação
verti",,1 e a~rea. a visibilidade em curvas e não permitir 4UC a '-cgclaÇão invada oS 3"",Hun<:0105.A
vegetação nilDdeve ultrapassar a altura de 50 em nos canteiros cenlrais. inter'cçMs e nas faix.as
laterais a cada acostamento com largura mínima de 4,(} m. () a<;abam~on(odo ,erviço deve >e,
jul~a<!(} satisfatório.

2. Drenagem:

2.J Limpe711do sistema de drenagem lransl'crsal: Consisle na remoção do material depositado nu de
outros mm"riais estranhos nos dispositivos de drenagem. O dispositív'o deve rem1;l;, (} 111"'0 livre
das águas. O entorno do elemento lkve e,IM livre de erosões.

2.2 Recuperação do sistema 0.1"drenagem existente: Consiste na recomposição das partes
danificadas. de modo a rcslabclce<:r Seu pleno funoionamento e impedir a evolução do defeito. O
serv'ço rn:abado dc\'c alonJcr o projeto-tipo do respectivo ekmenlo da drenagem super!kial
atendendo o caderno de dispisili,'os de drenagem do lJAER. O elemento de drenagem superficial
dn'e eSlar em petfeitas eundi,ões de funeionamentrl.

3, SinaliLa,àu vertical e caiçào

J.l Sinali-wçãD,'ertical
Consi,le em limpar. reparar. rein,talar ou substiluir placas. pórticos e marcos quilometricos. visando
á conveniéncia c ,eguran,a du l"uário. A sinali7.açãuHr\ical de,'cr;; eslar completa. de acurdu com
o projeto original e demais moo.!ifie",,'õesauluru-adas pelo DAER. A ,inalw.çiio ,ertical deve ser
perfeitamente visível a oma distância de 200 m.• livre de vegetação ou de qualquer outro tipo de
obstáculo á ,isilo, O sen-iço aealxldo de,'e alender u ;nH'nl;;rio das necessidades de sinaliLação
vertical. inclllindo a recuperação do> pórticos.

3.2 Caiação: Consi,te em pinlar. na cor branca. us guarda-corpos e outras superlkics de ponte que
possam servir como sinalizador. os meio-fio e dispositi,'os de drenagem superficial.
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