PROJETO DE SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA

FORMULÁRIO
ONLINE

DOCUMENTOS INSTRUTÓRIOS
O seu pedido deve ser instruído com os elementos abaixo indicados, em conformidade com o estabelecido na parte I e n.º 15 da
parte III do anexo I e anexo II da Portaria n.º 113/2015, de 22 de abril.
1. Memória descritiva, onde conste, bem como a justificação da necessidade de alterações de trânsito:
1.1. O tipo de trabalhos a realizar;
1.2 A justificação da necessidade de alterações de trânsito;

1.3. Caracterização da sinalização a colocar e, quando haja lugar a implementação de sinalização horizontal provisória,
indicação de materiais e técnicas a utilizar, bem como método de eliminação no final da obra;

1.4. Mapa de quantidades de sinalização a colocar.
2. Calendarização dos trabalhos a realizar.
3. Planta de ocupação da via pública, à escala 1/500:
3.1. Com a delimitação da área de trabalho, bem como a área de circulação para veículos e peões.
4. Informação urbana cujo suporte é fornecido pela Câmara Municipal do Porto (CMP):
4.1. Planta de localização à escala de 1/1000, com indicação da área a ser ocupada. Esta planta pode ser obtida
gratuitamente através dos Mapas Interativos do Porto.
4.1.1. Com a indicação da sinalização existente antes da intervenção, e que irá sofrer alterações;
4.1.2. Com implantação da sinalização a colocar, bem como dos desvios de trânsito.
5. Fotomontagem ou fotografias.
6. Elementos que o requerente pretenda apresentar:
6.1. ___________________________________________________________________________________________
6.2. ___________________________________________________________________________________________
6.3. ___________________________________________________________________________________________
OBSERVAÇÕES
a) Com a apresentação dos requerimentos online no Portal do Munícipe usufrua dos benefícios (redução ou isenção do valor das
taxas devidas) previstos no Artigo G/20.º do Código Regulamentar do Município do Porto.
b) Os formulários e o Código Regulamentar do Município do Porto podem ser consultados em www.cm-porto.pt » Portal do
Munícipe. Para qualquer esclarecimento poderá, ainda, contactar a Linha Porto. através do seguinte número: 220 100 220.

Gabinete do Munícipe | Contactos:
Portal do Munícipe: portaldomunicipe.cm-porto.pt
Linha Porto. 220 100 220 – 2ª a 6ª feira das 9h00 às 19h00
Atendimento presencial (marcação através da Linha Porto. 220 100 220): (chamada para a rede fixa nacional)
Praça General Humberto Delgado, 266, 4000-286 Porto
De 2ª a 6ª feira das 9h00 às 17h00
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