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LEI Nº 2.095/2021                                                                                                           

 
Estabelece os padrões e critérios para a instalação de ondulação 
transversal (lombada física) em vias públicas na cidade de Monteiro-
PB, disciplinada pelo parágrafo único do art. 94 do Código de Trânsito 
Brasileiro. 

 
 
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE MONTEIRO-PB, FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU 
SANCIONO A SEGUINTE LEI:                                                                                                          
 
Art. 1º - A ondulação transversal pode ser utilizada onde se necessite reduzir a velocidade do veículo de 
forma imperativa, nos casos em que estudo técnico de engenharia de tráfego demonstre índice significativo 
ou risco potencial de acidentes cujo fator determinante é o excesso de velocidade praticado no local e onde 
alternativas de engenharia de tráfego são ineficazes.  
 
Art. 2º - Existem dois tipos de lombadas, o Tipo A e o B. O primeiro pode ser instalado em locais onde há a 
necessidade de limitar a velocidade máxima para 30 km/h em rodovias de trechos urbanizados, nas vias 
urbanas coletoras e locais, que são em regra, de baixo movimento. O segundo tipo pode ser instalado em via 
urbana local, cuja intenção seja reduzir a velocidade para 20 km/h, desde que não circulem linhas regulares 
de transporte coletivo de passageiros. A lombada do Tipo B deve ter de 6 a 8 cm de altura e 1,5 m de 
comprimento. Em ambos os casos a largura é igual à da pista. Esta deverá ser instalada em via urbana local, 
cuja intenção seja reduzir a velocidade para 20 km/h, desde que não circulem linhas regulares de transporte 
coletivo de passageiros. 
 
Art. 3º - Se a lombada for implantada próxima a um cruzamento, deve ser respeitada uma distância mínima 
de 15 metros do alinhamento do meio-fio ou da linha de bordo da via transversal.  
 
Art. 4º - Deverá existir a obrigatoriedade da sinalização, ou seja, deve haver no local as placas de velocidade 
máxima permitida, duas de Saliência ou Lombada, sendo uma antes da ondulação transversal e outra com 
seta de posição junto à ondulação, que deverá ser pintada totalmente ou com faixas intercaladas na cor 
amarela. 
 
Art. 5º  - Para fins do disposto essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
Gabinete da Prefeita, em 24 de setembro de 2021. 
 

 
ANNA LORENA DE FARIAS LEITE NÓBREGA 

Prefeita Constitucional 


