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CÂMARA MUNICIPAL 

- EDITAL N.0 107/2021 ----

----- NUNO RIBEIRO CANTA, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

MONTIJO. ------ ---------WWW--~------------- _ . ._________ ------

----- TORNA PÚBLICO, que devido à realização de trabalhos de Repavimentação da 

Rua do Pocinho das Nascentes, haverá alterações ao trânsito na Cidade do Montijo, 

a partir do dia 27 de julho de 2021 . -----------------------

------ASSIM SENDO, INFORMA QUE: ---------

---- A partir das 08h00 do dia 27-07-2021 e previsivelmente pelo período de 45 dias, 

haverá condicionamentos e cortes de trânsito na referida via. --------

----- Para minimizar os impactos da intervenção no trânsito, os trabalhos irão ser 

executados por fases: ----------- - - -------- -

---- 1 ª Fase - Será proibido o estacionamento na Rua do Pocinho das Nascentes, 

entre a Rua dos Correios até à rotunda da Alameda Pocinho das Nascentes em 

direção á Av. Pedro Nunes, a partir das 08h00 do dia 27-07-2021 até à conclusão dos 

trabalhos de execução de lancis e caldeiras, que se prevê no prazo de 4 dias;---------

----- 2ª Fase - Será proibido o trânsito e o estacionamento na Rua dos Pocinho das 

Nascentes, com exceção dos moradores, no troço compreendido entre a Rotunda das 

Tertúlias e o cruzamento com a Rua dos Correios, previsivelmente a partir do dia 02-

08-2021 e por um prazo máximo de 21 dias; 

----- 3ª Fase - Será proibido o trânsito e o estacionamento na Rua do Pocinho das 

Nascentes, com exceção dos moradores, no troço compreendido entre o cruzamento 

com a Rua dos Correios e a rotunda da Alameda Pocinho das Nascentes em direção 

á Av. Pedro Nunes, previsivelmente a partir do dia 23-08-2021 e por um prazo máximo 

de 14 dias. -----------------------

----- PARA CONSTAR, se publica o presente edital e outros de igual teor que vão ser 

afixados nos lugares públicos do costume. !IJI 
- E eu ,2 ~_a A~ ~ hefe da Divisão de 

Obras, Serviços Urbanos, Ambiente e Qualidade de Vida desta Câmara Municipal, o 

subscrevi. ----------------------

---- Paços do Município de Montijo, 26 de julho de 2021 . --~---

-------- O Presidente da Câmara Municipal, -------------
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