AUTORIZAÇÃO DE CONDICIONAMENTO TEMPORÁRIO DE TRÂNSITO

OBRAS NO SUBSOLO - FAIXA DE RODAGEM

ligação de duas condutas de saneamento

Metropolitano de Lisboa
Rua Cipriano Dourado,
Entre as 00:00 e as 23:59 de 19-04-2022 a 21-04-2022

COND-2022-2025

Na sequência do pedido somos a informar que, do estrito ponto de vista da gestão da mobilidade, autoriza-se o condicionamento nas
seguintes condições:
- Não haja interrupção da circulação viária, devendo os trabalhos ser efetuados de forma faseada no sentido de minimizar o seu impacte na
circulação viária, ciclável e pedonal no local;
- O basculamento da via a suprimir, face à ocupação da zona de trabalhos, deverá ser devidamente sinalizado de modo a serem garantidas
todas as condições de segurança a quem circula na via, ciclovia e passeio;
- A ocupação do espaço afeto aos trabalhos não condicione de forma alguma a normal circulação de veículos prioritários e Transportes
Públicos, devendo ser sempre garantida a circulação pedonal e ciclável bem como todos os acessos em geral (garagens, parques privativos,
zonas de cargas e descargas, etc);
- Os trabalhos sejam sinalizados e delimitados de acordo com a legislação em vigor no atual Código da Estrada;
- No caso de haver necessidade de ocupar parte do passeio, o requerente deve deixar livre e desimpedido um corredor pedonal com o
mínimo de 1,50 metros de largura, para a passagem de peões em condições de segurança;
- Seja dispensado o acompanhamento policial mediante a garantia, por parte da entidade executante, da segurança viária no perímetro da
ocupação do espaço de trabalhos, bem como dos trabalhadores afetos à obra.
.

O Fiscal:
Dionísio Fortuna
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CONCORDO E AUTORIZO.

Lisboa, 13-04-2022

Dê-se conhecimento à entidade requerente.

A Dirigente

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

Sofia Lima

