
Município da Ribeira Bruva

EDITAL
1 t2020

CONDICIONAMENTO AO TRÂNSITO AUTOMOVEL

CAMINHO DO LOMBO CESTEIRO/ FREGUESIA DA RIBEIRA BRAVA

íIREMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO E
DE DRENAGEM DA ZONA OESTE - FASE 1''- LOTES 1 (RIBEIRA BRAVA) E

2 (CAMARA DE LOBOS) "

Rafael João Figueira Sousa, vice-Presidente do Município da
Ribeira Brava, torna público, que por motivo da realização de
trabalhos de "lançamento de rede de drenagem de águas residuais,
incluindo a abertura e fecho de vala parainstalação de condutas e
respetivas caixas, numa extensão de 220m", o Caminho
Municipal do Lombo Cesteiro, freguesia da Ribeira Brava, frcarit
condicionado à circulação automóvel, a partir de 18 de janeiro até
07 de março de 2020 (prazo de 49 dias).
A Empreitada e da responsabilidade da ARM-Água e Resíduos da
Madeira, e os trabalhos serão executados pelo consórcio
"Construtora do Tâmega Madeira e Tecnovia-Madeira, Sociedade
de Empreitadas, S.4., conforme mapas em anexo.

Agradecemos desde jâ toda a vossa colaboração e compreensão
pelo incómodo causado.

Ribeira Brava, 03 de Janeiro de 2020

lce-

(RAF sousA)

Ruado Wsconde, N' 56 9350-213 Ribeira Brava Madeira poríugal
Telef:291952548 Fax:291952182 NIF:511236417

emails: perol@cm-ribeirabrava.pt apoiomunicipd@cm-ribeirabrava.ot l(ebsiíe: www,cm-ribeimbravo.pt
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\,IALA ïIPO
CONDUTA EM ESTRADAS MUNICIPAIS

VALAS T!PO - ABASTECIMEIITO

VALA TIPO
CONDUTA ÊM ESTRADAS NÂO PAVIMENÏADAS

\i.tlô TlDr-ìv. lU Ì t,l U

CONDUTA EM PASSEIOS
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Camada Pas*i conloí@ o eÍistènÌe ::tÍ l12i tar,tÂoÂ 0Ê

DES6ASï€erìstente

Cóeda dê

Rede de

Rode dE

z
---Eí'

Al
Pèdê de
Sjnàlìzrc5ô

;o.tr i *' l 'r l
PO OE PfORÀ

LEGENDAS:
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@- fo* da pÍópria vata
devidamente cirandada
e €mpaclada em €madas
de 0^20m

@- Reposição oe Paümento
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PA.V|i\,tENTAÇAO E
PO OE PEDRA

REPOSTçÃO DE PAVIMENTO EM ESTRADAS MUNtCTpAtS
GGsc,r^) ÍOLÊÚÔR

í - Bas de tout-venant com 025m de spessu€ deüdamente @mpâctado"

2 - Rega de impregnagão @m 1,2 kg de betume fluidificante MC70 (MC1) Foí m2.

3 - Camada de regulãÍÈação bebJmínoso ',BINDER" com espessura média de 0.08m
após o raelque e um minimo de 5 % de bebme 6OlfO poí m?-

4 - Rega de Élagem ccm 05kg de betume lBU2@ por m2 ou emulsão ECR1

5 - Camda de desgãste do pãvimento "tapete,em betão betuminoso com a espessúÉ
média de O,05m após o recalque e um minimo de 5.S % de betume 60t70 poÍ mz.

Remodelação e Ampliação dos Sistemas de
Abastecimento e de Drenagem da Zona

Oeste - Fase 1

Designação VALAS ÏIPO, ESQUEMAS DE
PAVIMENTAÇÃO - ABASTECTMENTO E

Escelas:

s/Esc.

Desenho no002

sData:
09.20't8

SubstituÍdo pol:
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PLAI,ITA DE SIT'IAIIZAçÃO PARA TRABAI"}IOS M
TOTAIStrEDAVIA

D,exÍgnaÉo:

Remodela$o e AmpliaSo dos Sistemas de
Abastecimento e de Drenagem da Zona Oeste - Fase 1
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