PUBLICAÇÃO MENSAL JUNHO 2017

ESTACIONAMENTO
PRAIA DA ROCHA
1 DE JUNHO A 30 DE SETEMBRO

PARQUE DE ESTACIONAMENTO
SUBTERRÂNEO ROCHA PRIME

A partir do dia 1 de Junho entra em vigor o sistema de estacionamento
tarifado da Praia da Rocha que estará em funcionamento até 30 de Setembro.
Assim, neste período, das 9h00 às 00h00, os agentes de fiscalização de
estacionamento da EMARP estarão presentes na Praia da Rocha para
fiscalizar o ordenamento do estacionamento dos veículos e sensibilizar os
condutores para o adequado cumprimento das regras do código da estrada.
Nas zonas tarifadas, o objetivo é incentivar as paragens de curta e média
duração e não impedir os movimentos pendulares dos visitantes da Praia da
Rocha, respeitando o princípio da rotatividade, de modo a que as viaturas não
ocupem os lugares de estacionamento durante dias inteiros.
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De acordo com a alínea d) do nº1 do art.5º do DL 44/2005 - "a fiscalização do
cumprimento das disposições do Código da Estrada incumbe às Câmaras
Municipais, nas vias públicas sob a respetiva jurisdição".
A competência de fiscalização é praticada através da equipa de fiscalização da
empresa municipal EMARP, E.M., S.A., equiparada a autoridade ou seus
agentes, com as limitações decorrentes dos respetivos estatutos e da
delegação de competências e após credenciação pela Autoridade Nacional de
Segurança Rodoviária de acordo com DL n.º 44/05, art. n.º3 alínea C.
A EMARP, E.M., S.A., está devidamente credenciada pela Autoridade Nacional
de Segurança Rodoviária como entidade autuante sob o n.º 081100200.
Os colaboradores, em funções de fiscalização do estacionamento na via
pública sujeitaram-se à formação necessária ao desempenho das funções
inerentes, estando por isso devidamente credenciados pela Autoridade
Nacional de Segurança Rodoviária para o exercício da atividade de fiscalização
de trânsito no âmbito das atribuições delegadas pelo Município de Portimão
de Portimão e de acordo com os Estatutos da EMARP, E.M., S.A..

JUNHO 2017

TARIFA PARA FAMÍLIAS NUMEROSAS

EXPOSIÇÃO

Para os agregados familiares mais numerosos a EMARP dispõe de um
tarifário especial aplicável a clientes com cinco ou mais pessoas, que
habitem na mesma residência fixa e permanente, no município de
Portimão. Para usufruir ou renovar a sua adesão a este tarifário deve
apresentar, até 30 de Junho de 2016, a declaração de IRS referente a 2016.

29 MAIO A 30 DE JUNHO
PINTURA DE

MIGUEL PONCEANO

DESINFESTAÇÃO DE RATOS E BARATAS
A próxima campanha de desinfestação de ratos e baratas será realizada entre 5 de
junho e 24 de julho. Consulte os mapas em www.emarp.pt e efetue simultaneamente
uma desinfestação no seu espaço, evitando que os seres infestantes migrem das
condutas para o interior das edificações.

AS DUNAS E AS AVES
Entre março e agosto, as dunas de Alvor são escolhidas pelo andorinha-do-mar-anã
e pelo borrelho-de-coleira-interrompida para a sua época de reprodução. Os ninhos
destas aves caracterizam-se por pequenas depressões nas dunas e pré-dunas, que
pela sua quase impercetibilidade, ficam ameaçados e o seu sucesso reprodutor é
reduzido devido ao pisoteio das dunas.
Os sistemas dunares costeiros são barreiras naturais de proteção que dificultam a
progressão do mar durante as tempestades e retêm a areia que o vento desloca, e a
presença de plantas adaptadas às condições adversas, como vento forte, salinidade,
escassez de água e nutrientes, mobilidade da areia, intensidade luminosa, seguram
a areia e moldam as dunas.
Nas dunas de Alvor foram construídos passadiços para aceder à praia sem ser
necessário pisar a duna e colocar em perigo a fauna e flora.
Na EMARP, durante a limpeza do areal e acessos à praia, temos a preocupação de
preservar as dunas e a sua envolvência.

PARA IR À PRAIA USE OS PASSADIÇOS DE MADEIRA.
EVITE PISAR AS DUNAS! A NATUREZA AGRADECE.
Andorinha-do-mar-anã

Borrelho-de-coleira-interrompida

Atendimento da EMARP
Fotografias de Renato Bagarrão
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www.emarp.pt

para assuntos relacionados com ilhas ecológicas
/ limpeza urbana

PAPEL E CARTÃO

Rua José António Marques, 17
Apartado 318 | 8501-953 Portimão
Horário: dias úteis 8h30 / 17h30
Coordenadas GPS: 37° 8' 5.67" N 8° 32' 19.00" W
Telefone: 282 400 260 | Fax: 282 400 269 | geral@emarp.pt

120

toneladas

-18,7%

RESÍDUOS INDIFERENCIADOS

Dados fornecidos pela ALGAR.SA.
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A si que colabora, Obrigado!

