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Rodovia 
Ações 

SP 099  

 Rodovia dos Tamoios 

- No ponto de estreitamento da ponte do km 28 (Paraibuna), será realizada 

operação “Pare e Siga”, caso haja lentidão nas aproximações.  

- No trecho de serra, com início no km 68, será implantada, se necessário, uma 

faixa suplementar para a descida para aumento na capacidade da rodovia no 

período das 14h do dia 20 até às 18h do dia 5, podendo ser estendido. 

SP 055  

Rodovias Padre 

Manoel da Nóbrega, 

Manoel Hypolito do 

Rego e Rio-Santos 

- Operação especial na saída do Bairro Paquetá para a SP 055, na altura do km 

290: criação de faixa de aceleração com 400 metros.  

- O acesso à Avenida Júlio Prestes Albuquerque a partir da Expressa Sul estará 

fechado para diminuir o número de veículos que acessam a SP 055, no km 

289,350.  

- Procedimentos operacionais diferenciados no pedágio de São Vicente (km 

279,3): 12 cabines de cobrança manual, dessas três serão avançadas, e duas de 

cobrança automática.    

- Uso do acostamento entre o km 279,3 e o km 284 liberado no retorno de 

feriado.  

- Execução de desvio sempre que necessário na altura do km 215 para que os 

veículos que trafegam no sentido de Bertioga e São Sebastião para a praia do 

Indaiá e retorno à rodovia na altura do km 214. O objetivo é desafogar o fluxo de 

veículos que acessam a rodovia pela SP 098 (Mogi-Bertioga), com destino ao 

litoral norte ou Riviera de São Lourenço.  

- Acostamento do km 211 ao km 214 (de Riviera de São Lourenço até o Trevo da 

SP 098) será liberado se necessário.  

- Canalização especial do trevo de acesso à Riviera de São Lourenço, no km 211, 

se necessário na operação retorno. 

SP 098  

 Rodovia Mogi-

Bertioga 

- Do km 80 ao km 77,5 na pista sentido norte será executada a operação “Pare e 

Siga”, se houver lentidão na aproximação do trecho. 

 


