MUNICÍPIO DO MONTIJO
CÂMARA MUNICIPAL

------------------------------- EDITAL N.° 199/2022---------------------------------

NUNO RIBEIRO CANTA, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE

MONTIJO.---------------------------------------------------------------------------------------------------

— TORNA PÚBLICO, que no âmbito da iniciativa “Semana Europeia da
Mobilidade - 2022”, a Câmara Municipal de Montijo, mais uma vez adere, como forma
de alertar para o problema da poluição atmosférica. Este ano o tema principal é
"Melhores Ligações", com o slogan "Combina e Move-te!” que procura sensibilizar a

população para a necessidade de reduzir o tráfego rodoviário dentro das cidades, de
forma a aumentar a qualidade de vida e garantir a sustentabilidade dos recursos

naturais, optando por alternativas de transporte menos poluentes como os transportes

públicos e as bicicletas.----------------------------------------------------------------------------------— Para o efeito, haverá alterações ao trânsito no concelho do Montijo, no dia 22 de
setembro de 2022, das 09h00 às 18h00.-----------------------------------------------------------

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

— 1 - No dia e período atrás referido será proibida a circulação de veículos com
motor nos seguintes arruamentos:---------------------------------------------------------------------

— Rua Miguel Pais, desde a interseção com a Rua José Joaquim Marques até à
Praça da República;----------------------------------------------------------------------------------------

— Praça da República;--------------------------------------------------------------------------------— 2 - A proibição referida no ponto anterior, não se aplica a:-----------------------------— a) Veículos de transportes coletivos de passageiros;---------------------------------------

---- b) Veículos sem motor de combustão;-----------------------------------------------------------

— c) Veículos afetos ao transporte de deficientes motores;---------------------------------— d) Veículos afetos à prestação de socorro urgente e veículos de polícia;-----------— e) Veículos que, não se encontrando abrangidos pela alínea d) circulem em
marcha de urgência;---------------------------------------------------------------------------------------

— f) Veículos que transportem produtos alimentares perecíveis;---------------------------— g) Veículos que assegurem a realização de serviços de interesse público

indispensáveis e urgentes;-----------------------------------------------------------------------------------h) Táxis.--------------------------------------------------------- ----------------------------------------— i) Veículos destinados a efetuar cargas e descargas.--------------------------------------
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— PARA CONSTAR, se publica o presente edital e outros de igual teor que vão ser

afixados nos lugares públicos do costume.--------------------------------------------------------E eu

, Chefe da Divisão de Obras.

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

subscrevi.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Paços do Município de Montijo, 20 de setembro de 2022-------------------------------------------------------------- O Presidente da Câmara,--------------------------------------
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