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ASSUNTO: Petição em apreciação na Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e
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Habitação – Condições de serviço das carreiras 24 e 105 do operador Vimeca Transportes viação mecânica de Carnaxide Lda.
Na sequência da petição em apreciação na Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e
Habitação relativa às condições de serviço das carreiras 24 e 105 do operador Vimeca
Transportes – viação mecânica de Carnaxide Lda., vimos pelo presente informar V.Ex.ª que o
mesmo foi reencaminhado para o operador de transportes e para a Transportes
Metropolitanos de Lisboa (TML), para os devidos efeitos, eventuais ajustamentos dos serviços
e adequação ás necessidades dos atuais utilizadores.
Mais se informa V.Ex.ª, que foram consideradas medidas de melhoria da rede de transportes
públicos do concelho de Sintra, através do reforço de circulações e de horários, no âmbito do
estudo de preparação do processo de contratação do serviço público rodoviário de passageiros
para a área geográfica da área metropolitana de Lisboa, presentemente em desenvolvimento,
estando designadamente previsto um aumento do nível de serviço nos períodos de ponta, em
dias úteis, e prevista a criação de horários nos períodos de ponta e corpo de dia aos fins-desemana para a carreira 24 Bairro Cidade Desportiva - Queluz/Belas (Estação), por forma a dar
resposta às necessidades dos atuais utilizadores.

Divisão de Trânsito
2710 Sintra - Telefone:21 923 6885 / - Fax:
e-mail: dtra@cm-sintra.pt
www.cm-sintra.pt

Para a carreira 105 Reboleira (Metro) - Queluz (Monte Abraão), encontra-se previsto um
aumento do nível de serviço nos períodos da madrugada e de ponta da manhã, em dias úteis,
por forma a dar resposta às necessidades dos atuais utilizadores.
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Com os melhores cumprimentos,
O Vice-Presidente
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