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Assunto: Análise do pedido de autorização de condicionamentos de estacionamento. 
 
1. Apreciação liminar do pedido 
Após verificação do presente pedido, constata-se que estão devidamente identificados todos os elementos 
necessários para se proceder à elaboração da presente informação final. 
 
2. Caracterização sucinta da pretensão  
2.1 O presente pedido visa obter a autorização para efetuar, condicionamentos de estacionamentono, nos 
seguintes locais e períodos; 
 

 Ambos os lados da Rua José Monteiro da Costa, do dia 11/12 ao dia 13/12/2019. 

 Em ambos lados Rua Maria Adelaide Freitas Gonçalves, do dia 11/12 ao dia 12/12/2019 

 Em ambos os lados da Rua “A Renascença Portuguesa, no troço compreendido entre a Rua Maria 
Adelaide Freitas Gonçalves e a Rua da Revista “A Aguia”, do dia 11/12 ao dia 12/12/2019. 

 Do lado Sul da Rua “A Renascença Portuguesa, no troço compreendido entre a Rua da Revista “A 
Aguia” e a Rua Professor Manuel Baganha. do dia 11/12 ao dia 12/12/2019. 

 Em ambos os lados da Rua Ilse Losa, do dia 12/12 ao dia 13/12/2019 

 Em ambos os lados da Rua Lameira de Baixo, numa extensão de 35 metros, a norte do nº 250, do dia 
16/12 ao dia 18/12/2019. 

 Rua S. Roque da Lameira, a norte do nº 1626, numa extensão aproximadamente de 30 metros 
(arruamento poente), do dia 16/12 a 18/12/2019 

 Lado poente da Rua Sociedade Protetora dos Animais, 200 mestros a norte do nº, de 44, do dia 11/12 
ao dia 13/12/2019. 

 Lado poente da Via Futebol Clube do Porto, no troço compreendido entre as Rua José Monteiro da 
Costa e a Alameda das Antas, do dia 11/12  ao dia 13/12/2019 

 
2.2 Os condicionamentos de estacionamento são solicitados por motivo de realização de trabalhos para poda 
de arvores 
 
3. Antecedentes 
3.1 Para o local e data da pretensão não existe sobreposição com outras solicitações de condicionamentos de 
estacionamento. 
3.2 Para o local e data da pretensão não existe sobreposição com licenças/autorizações já emitidas ou eventos 
da Câmara Municipal do Porto agendados. 
3.3 O motivo pelo qual o requerente solícita os condicionamentos de estacionamento, não é objeto de 
licenciamento,. 
 
4. Análise regulamentar  
Da análise do processo, verifica-se a conformidade com o disposto no artigo D-3/5º do Código Regulamentar 
do Município do Porto, uma vez que a causa do condicionamento de estacionamento está prevista no n.º 3 
desse artigo. 
 

Porto,  04/12/2019 
Informação: NUD/451556/2019/CMP 
 
Requerente: Divisão Municipal de Estrutura Verde - 
DMEV 
Resposta ao documento:  
Local: Vários arruamentos 
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5. Colocação de sinalização por parte dos serviços municipalizados 
A autorização para realização do condicionamento de estacionamento deve ficar condicionada à colocação, por 
parte dos serviços da CMP DMST, da sinalização de paragem e estacionamento proibido (C16), exceto veículos 
autorizados , com o dístico adicional  “transgressão sujeita a coima bloqueamento e reboque no período 
pretendido” conforme indicação na PT em anexo. 
 
6. Condicionantes  
6.1 Deverão utilizar dispositivos complementares e dissuasores de estacionamento, nomeadamente, cones de 
sinalização, perfis móveis de plástico ou fita sinalizadora, para melhor salvaguarda da área licenciada de 
intervenção. 
6.2 .É da responsabilidade do requerente a tomada de providências necessárias para garantir a proteção e 
serventia de peões, de forma a evitar possíveis danos. 
6.3 Não é permitida a paragem ou estacionamento de veículos em passeios ou outros espaços destinados à 

circulação pedonal. 
6.3 Os condicionamentos de estacionamento, deverão ficar condicionados ao acompanhamento por elementos 
da Divisão de Trânsito da PSP ou da Polícia Municipal, sendo responsabilidade do requerente promover as 
diligências necessárias para solicita o respetivo acompanhamento 
6.4 Os trabalhos a realizar na “Rua A Renascença Portuguesa” deverão ser efetuados no período compreendido 
enhre as 10H00 e as 16H00. 
 
 
7. Conclusão 
Face ao exposto, e pelos fundamentos apresentados, verifica-se que não existe inconveniente no solicitado 
desde que se verifiquem as condicionantes enumeradas no ponto 6 
 
Propõe-se a autorização do pedido e a notificação do requerente e das entidades comptenetes 
 

 
O Gestor do Processo 
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Planta de condicionantes 

 

Legenda 

 

NOTA: Os condicionamentos de trânsito/estacionamento programados podem ser consultados em 

 https://transito.cm-porto.pt 
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