
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AUTORIZAÇÃO DE CONDICIONAMENTO TEMPORÁRIO DE TRÂNSITO

AUTOGRUA

Associação Escola Alemã de Lisboa

Rua Filipe Duarte

Dia 20-04-2022 das 09:00 às 17:00

CML-724325-X7Q0

COND-2022-1786

O Fiscal:

João Carvalho

CONCORDO E AUTORIZO.

Dê-se conhecimento à entidade requerente.

ANTRAL, ANTRAM, ANTROP, APAVT, CARRISTUR, EMEL, SMPC, CARRIS,
DMU - DPU - Divisão de Monitorização, DHU, FPTÁXIS, PM, RSB, Junta de
Freguesia do Lumiar, Junta de Freguesia de Alvalade, UIT NORTE, UIT
CENTRO, Associação Nacional Táxis Unidos de Portugal, INEM, PSP-DT

Lisboa, 07-04-2022

Pel'A Dirigente

Carlos Duarte

Do ponto de vista de segurança rodoviária e pedonal autoriza-se o condicionamento nas seguintes condições:

- A pretensão ocorra no horário, e no dia requerido;
- O corte total da artéria em questão, deverá ser apenas no tempo necessário para a realização dos trabalhos de remoção de instalações
modulares provisórias, pelo que após a sua conclusão, deverá ser reposta de imediato a circulação viária.
- Seja sempre garantido acesso a veículos de emergência, o acesso a moradores e ao Posto de limpeza da CML, bem como a circulação
pedonal e ciclável em condições de segurança e em canais devidamente protegidos;
- Os trabalhos sejam sinalizados e delimitados de acordo com a legislação em vigor no actual Código da Estrada e Regulamento de
Sinalização Temporária;
- O requerente coordene com a ANAC, de modo a ficarem salvaguardados os corredores de acesso das aeronaves ao Aeroporto de Lisboa;
- Uma vez que vai haver corte total, deverá ser solicitada pelo requerente, a presença policial para garantir durante as operações a segurança
viária e pedonal no perímetro da ocupação e assegurar os desvios de trânsito necessários.
- Deverá ser imputado ao requerente o custo da reparação de eventuais danos nos equipamentos urbanos ou no pavimento;
- Reserva a C.M.L. o direito de, a todo o momento, alterar os termos desta autorização.
-
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