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Indica ao Sr Governador a realização de estudo a 

fim de aumentar a velocidade do tráfego da Rodovia dos Tamoios 

(SP 99) para 100 Km/h. 
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INDICAÇÃO Nº 190, DE 2018 

 

Indico, nos termos do artigo 159 da XIV Consolidação do 

Regimento Interno, ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de São 

Paulo, as providências necessárias, a fim de determinar à Secretaria de 

Logística e Transporte do Estado através da ARTESP (Agência de Transporte 

do Estado de São Paulo), para realização de um estudo a fim de aumentar a 

velocidade do tráfego da Rodovia dos Tamoios (SP 99) para 100 Km/h. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A Rodovia dos Tamoios (SP-099) faz a ligação entre São 

José dos Campos, no planalto, e Caraguatatuba, na planície. É a principal 

ligação entre o planalto e o litoral norte do Estado de São Paulo. Possui 82 

quilômetros de extensão, passando por Jambeiro, Jacareí e Paraibuna. Possui 

intersecções com a Via Dutra (BR-116), Rodovia Carvalho Pinto (SP-70), 

Estrada das Pitas (SP-88) e Rodovia Rio-Santos (SP-55/BR-101). 

Esta rodovia possui asfalto de alta resistência, 

iluminação em todo seu trecho e pistas duplicadas, caracterizando-se em 

uma rodovia segura e moderna, desta forma ela suporta uma velocidade 

máxima permitida de 100 km/h. 

A rodovia, que conta com diversos radares com limite de 

velocidades que variam de 60Km/h a 80Km/h, teria capacidade para um limite 

maior de velocidade. O Código de Trânsito Brasileiro (CBT) estabelece que nas 

rodovias de pista dupla o limite de velocidade seja de 110 km/h para 

automóveis, camionetas e motocicletas, e 90 km/h para os demais veículos.  

Já nas rodovias de pista simples, o artigo 61 da Lei nº 

9.503, de 23 de setembro de 1997, que tem o exercício de regular o poder de 

polícia de trânsito, indica o limite de 100 km/h para automóveis, camionetas e 

motocicletas, e 90 km/h para os demais veículos. 

Uma revisão no limite de velocidade na Rodovia dos 

Tamoios também ganharia amparo em normas estabelecidas pelo 

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), em que vias 

com o raio de curvatura maior que 280 m, já podem ter um limite de velocidade 

de 100km/h. 
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Diante do exposto, indico a presente propositura e 

contamos com a atenção, e apoio do Excelentíssimo Senhor Governador do 

Estado de São Paulo, para melhorar as condições dos usuários da Rodovia 

dos Tamoios. 

 
Sala das Sessões, em 28/2/2018 

 

a) Marcio Camargo 


