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COMISSÃO MUNICIPAL DE TRÂNSITO 

Acta da Reunião n.º 1/ 2010 

 

-----Aos cinco dias do mês de Fevereiro, do ano de dois mil e dez, realizou-se na Sala de 

Sessões do Municipio de Angra do Heroismo, a reunião da Comissão Municipal de 

Trânsito, sob a presidência da Vereadora – Arq. Raquel Margarida Pinheiro da Silva, na 

qualidade de Presidente da Comissão, estando presentes os representantes das 

seguintes entidades: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Câmara Municipal de Angra do Heroísmo – Eng.º Artur Gonçalves ------------------------ 

- Direcção de Serviços de Viação e Transportes Terrestres de Angra do Heroísmo – 

Eng.º Almeida Nunes ----------------------------------------------------------------------------------------- 

- Polícia de Segurança Pública – Comissário Manuel Moutinho ------------------------------- 

- Empresa de Viação Terceirense – Senhor Gilberto Furtado -----------------------------------  

- Associação de Profissionais de Automóveis Ligeiros da Ilha Terceira – José Valentim  

----- Não compareceram os representantes da Câmara do Comércio de Angra do 

Heroísmo, do Terceira Automóvel Clube, da Associação de Transportes Ligeiros de 

Aluguer de Angra do Heroísmo e do Sindicato dos Profissionais dos Transportes, Turismo e 

Outros Serviços. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Pelas catorze horas e vinte minutos, a Senhora Presidente declarou aberta a reunião.  

 

 

AGENDA 

 

SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO 

 

• Oficio 17 datado de 17 de Fevereiro de 2009 (entrada de 1109), da Assembleia 

Municipal de Angra do Heroísmo, remetendo cópia de uma recomendação 

aprovada naquela Assembleia, no sentido de ser estudada uma solução com 

vista à diminuição do risco de atropelamento da circulação de pessoas e 

automóveis, no Caminho do Meio em São Carlos. ----------------------------------------------- 

- A Comissão sugere que se remeta o presente pedido à Delegação da SRCTE. ------ 

 

• E-mail datado de 19 de Maio de 2009 (entrada 3324), de Dino Silva, sugerindo a 

marcação de um traço contínuo na Avenida Ten. Cor. José Agostinho, no troço 

entre os semáforos e o Alto das Covas, de forma a evitarem situações perigosas 

com viaturas que aceleram na via da esquerda para depois se colocarem à 
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direita com sentido para a Rua da Sé. Sugere ainda a colocação de passadeiras 

apenas junto aos semáforos garantindo assim uma maior segurança para os 

peões. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- A Comissão sugere a sobreelevação da passadeira devidamente pintada e 

sinalizada verticalmente em ambos os sentidos. -------------------------------------------------- 

 

• Oficio 2498 datado de 24 de Agosto de 2009 (entrada 5357), da Câmara do 

Comércio de Angra Heroísmo, solicitando autorização no sentido de ser permitido 

efectuar na estrada o tracejado dos dois lugares de estacionamento reservados 

na Rua da Palha, para estacionamento de viaturas daquela Câmara. ----------------- 

- A Comissão não concorda com o solicitado pois não é permitida a pintura de 

calçada na zona classificada e a demarcação em pedra branca obrigaria à 

marcação de todos os lugares tarifados e não somente ao do requerente. ----------- 

 

• Oficio 72 datado de 24 de Agosto de 2009 (entrada 5286), da Junta de Freguesia 

da Sé, solicitando que sejam retirados todos os tubos, que suportam os sinais de 

trânsito, existentes nos passeios das ruas da freguesia da Sé, uma vez que 

dificultam a passagem das pessoas mais debilitadas, dos deficientes motores e 

dos invisuais. Alerta ainda para o facto de muitos sinais de trânsito existentes na 

freguesia não estarem de acordo com a legislação em vigor. ------------------------------ 

- A Comissão concorda e informa que já está em execução o levantamento destas 

situações para posterior estudo. ------------------------------------------------------------------------ 

 

• Oficio 110 datado de 8 de Setembro de 2009 (entrada 5746), da Junta de 

Freguesia de São Sebastião, solicitando a colocação de lombas na Rua Direita, 

em frente à Escola Primária da Vila de São Sebastião. ----------------------------------------- 

- A Comissão concorda com a colocação das lombas solicitadas, provisoriamente 

e até à entrada em funcionamento da nova escola. ------------------------------------------ 

 

• E-mail datado de 26 de Outubro de 2009 (entrada 6665), de um Munícipe de 

sobrenome Melo, sugerindo a colocação de zebras em calçada branca, nas ruas 

da cidade onde existem parquímetros, para disciplinar o estacionamento. ----------- 

- A Comissão não concorda, pois não existe na região pedra branca em 

quantidade que permita efectuar tal trabalho e o seu transporte por via marítima 

é extremamente dispendioso. --------------------------------------------------------------------------- 
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• Oficio 181, datado de 12 de Novembro de 2009 (entrada 6932), Junta de Freguesia 

do Porto Judeu, solicitando que a Rua da Ribeira do Testo tenha um só sentido 

ascendente e que seja proibido o sentido descendente da mesma. --------------------- 

- A Comissão é de opinião que se deverá comunicar à Junta de Freguesia que, por 

opinião do representante da EVT, a alteração pretendida implicará grandes 

mudanças nos trajectos dos transportes públicos e que isso inviabilizará a 

prestação de serviço para alguns locais por agora servidos. -------------------------------- 

 

• Oficio 2228 datado de 13 de Novembro de 2009 (entrada 6943), da Escola Básica 

Integrada de Angra do Heroísmo, remetendo cópia de um ofício da Escola da 

Ribeirinha solicitando a marcação horizontal de uma passadeira e colocação de 

duas lombas em frente ao portão do edifício escolar. ------------------------------------------ 

- A Comissão concorda com o solicitado. ------------------------------------------------------------- 

 

• Oficio 158 datado de 25 de Novembro de 2009 (entrada 7261), da Junta de 

Freguesia de Santa Luzia, solicitando a colocação de sinais de trânsito (STOP), na 

saída da Rua Dr. João Costa (Ladeira Branca) e da Rua em frente ao Mercado 

Atlântico. Solicitam ainda a colocação de sinais verticais (cedência de 

passagem), à saída da Rua Padre Maldonado (Campo de Jogos); da Rua Alfredo 

Mesquita e da Rua Dr. Eduardo Abreu. Também são solicitadas passadeiras e 

respectiva sinalização vertical de aproximação, na Ladeira Branca (junto ao 

Mercado Pão de Milho, nº 33) e à direita da saída da rua em frente ao Mercado 

Atlântico. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- A Comissão concorda com a colocação dos sinais STOP e de cedência de 

passagem. Concorda também com a passadeira e respectiva sinalização 

vertical, em ambos os sentidos, na Ladeira Branca junto ao mercado Pão de 

Milho. Não concorda, por apresentar potencial perigo, com a passadeira em 

frente ao Supermercado Atlântico. -------------------------------------------------------------------- 

 

• Oficio 139 datado de 9 de Dezembro de 2009 (entrada 7506), da Junta de 

Freguesia de São Bento, solicitando a remoção do sinal de obrigatoriedade de 

virar à direita, existente na saída da Canada do Reguinho, bem como a 

transformação da linha contínua em descontínua existente na via principal, de 

forma a não obrigar os referidos moradores a contornar a rotunda junto à Terauto, 

sempre que utilizem a canada no sentido descendente. ------------------------------------- 



CMT – Agenda da reunião n.º 1/2010   5 de Fevereiro de 2010 
 

 
 

Página 4 de 10 

- A Comissão não concorda com o pedido, pois a viragem à esquerda é perigosa 

dada o local ter má visibilidade. A eventual viragem à esquerda iria criar um 

ponto de conflito de tráfego também no separador actualmente existente. 

Deverá ser mantida a situação actual. --------------------------------------------------------------- 

 

• Oficio 111 datado de 28 de Dezembro de 2009 (entrada 7657), da Junta de 

Freguesia da Conceição, solicitando a substituição do sinal de trânsito existente 

na saída do parque do Porto das Pipas, por um de aproximação de estrada com 

prioridade ou de STOP. -------------------------------------------------------------------------------------- 

- A Comissão, após reverificar do pedido, concorda que seja dada prioridade ao 

trânsito que se desloca na Estrada Pêro de Barcelos, para o que deverá ser 

retirado o STOP actualmente existente. Deverá ser colocado um sinal de 

cedência de passagem para quem saia do Porto Pipas, acompanhado da 

respectiva marcação no pavimento. Para quem desce em direcção ao Porto 

Pipas deverá também ser retirada a prioridade de passagem com colocação da 

respectiva sinalização de cedência de passagem e marcação no pavimento. ----- 

 

• Documento datado de 4 de Janeiro de 2010 (entrada 172), da Vereadora Maria 

Teresa Valadão Caldeira Martins, propondo que: ------------------------------------------------ 

1. Se proceda à análise atenta das normas prescritas pelo Regulamento de 

Sinalização de Trânsito, aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 22-A/98, de 1 

de Outubro – mais concretamente o Art.º 61º - vertente associada a passagens 

de peões, verificando da necessidade das mesmas utilizarem 

preferencialmente a Marca M 11; ----------------------------------------------------------------- 

2. Que seja efectuada uma inspecção cuidadosa das passadeiras de Angra, 

nomeadamente as da Rua da Sé, promovendo-se quando for necessário e 

imperativo uma sinalização correcta, pois só desta forma se poderão evitar 

acidentes e situações danosas para peões e condutores; ------------------------------- 

3. Constatando que algumas passadeiras, devido ao seu posicionamento, 

oferecem pouca visibilidade tanto para os peões como para os condutores, 

podendo suscitar problemas de atropelamento – a título de exemplo saliente-

se a da Praça Velha – saída da Rua Direita. Em casos deste género a edilidade 

deve repensar os posicionamentos mais correctos, e menos danosos para os 

cidadãos, alterando a sua localização para sítios onde seja conferida 

capacidade de observação global da circulação humana e automóvel. -------- 
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- A Comissão concorda com as propostas dos pontos 1 e 2 e aconselha a CMAH a 

seguir as sinalizações horizontais e verticais aí referidas. Quanto ao ponto 3 já se 

pronunciou favoravelmente em anterior reunião tendo proposto o avanço da 

referida passadeira da Praça Velha para que saia da zona de confluência Praça 

Velha/Rua Direita/Rua da Sé. ---------------------------------------------------------------------------- 

 

 

ESPELHO PARABÓLICO 

 

• Oficio 1019, datado de 2 de Novembro de 2009 (entrada 6805), da Junta de 

Freguesia de São Mateus, solicitando a colocação de um espelho à saída da 

Canada do Escorregadio com ligação à Canada da Luz. ----------------------------------- 

- A Comissão concorda com o pedido. ---------------------------------------------------------------- 

 

• Oficio 185/2009 datado de 16 de Novembro de 2009 (entrada 7053), da Junta 

Freguesia Porto Judeu, solicitando a colocação de um espelho à saída da Rua da 

Ponta dos Coelhos com o Refugo. --------------------------------------------------------------------- 

- A Comissão concorda com o pedido. ---------------------------------------------------------------- 

 

• Oficio 135 datado de 23 de Novembro de 2009 (entrada 7232), da Junta de 

Freguesia de São Pedro, solicitando a colocação de um espelho parabólico 

na Canada das Almas, junto ao Lar de Idosos, a fim de facilitar a entrada e 

saída de viaturas das garagens, bem como a criação de uma lomba para 

controlo da velocidade. ---------------------------------------------------------------------------- 

- A Comissão concorda com a colocação do espelho a expensas do 

requerente. Não concorda com a colocação de lombas por não haver 

necessidade. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

• Oficio 3 datado de 6 de Janeiro de 2010 (entrada 186), da Junta de Freguesia da 

Ribeirinha, solicitando a substituição dos espelhos parabólicos grandes que se 

encontram nas saídas da Fonte, da Canada do Quote e da Canada dos Rabos na 

Ladeira Grande. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- A Comissão concorda com o solicitado. ------------------------------------------------------------- 
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COLOCAÇÃO DE SEMAFOROS 

 

• Oficio 1013 datado de 23 de Outubro de 2009 (entrada 6717), da Junta de 

Freguesia de São Mateus, solicitando a colocação de semáforos, na saída da 

Canada da Luz para a Estrada Regional n.º 1 - 1, em virtude de haver dificuldades 

de visibilidade no cruzamento em causa. ----------------------------------------------------------- 

- A Comissão não concorda com o solicitado. ------------------------------------------------------ 

 

• Oficio 683 datado de 25 de Novembro de 2009 (entrada 7323), da Delegação da 

Secretaria Regional da Ciência Tecnologia e Equipamentos, enviando uma 

exposição do Senhor Ricardo Mesquita, propondo a criação de uma rotunda ou 

colocação de sinalética luminosa para gerir o tráfego no cruzamento do Desterro, 

cruzamento entre a Rua Prof. Augusto Monjardino, Rua do Desterro, Rua Beato 

João Baptista Machado e Rua Dr. Aníbal Bettencourt. Na Guarita com a Rua do 

Tribunal (à frente dos Bombeiros) e toda a repavimentação da Avenida Infante D. 

Henrique, em especial dos buracos na rotunda do cruzamento desta com a Rua 

Conselheiro Jacinto Cândido (junto à bomba de combustível da Azoria). ------------- 

- A Comissão não concorda com o solicitado pois a existência de semaforização 

impedirá o trânsito que preferencial e maioritariamente sobe a Rua Dr. Aníbal 

Bettencourt a ter que ficar parado sem necessidade. Poderá ainda originar que 

tal tráfego preferencial se dirija para o arruamento interior da CITEL que não tem 

características próprias para este tipo de tráfego. ----------------------------------------------- 

 

 

ESTACIONAMENTO RESERVADO 

 

• Requerimento datado de 19 de Novembro de 2009 (entrada 7109), da Escola 

Básica/Jardim de Infância de Nossa Senhora da Conceição, solicitando a 

cedência de 6 lugares reservados na Rua Nova, para o estacionamento dos 

docentes e pessoal auxiliar da escola, bem como a isenção das referidas taxas. --- 

- A Comissão não concorda com o solicitado. ------------------------------------------------------ 

 

• Requerimento datado de 26 de Novembro de 2009 (entrada 7230), de Jaime 

Manuel Borges Medeiros, residente no Arruamento B, lote 194, do Lameirinho, 

freguesia da Conceição, solicitando a criação de um lugar de estacionamento 
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reservado a deficientes motores, junto da sua moradia. Para o efeito junta 

fotocópia do dístico de deficiente motor atribuído pela Direcção de Serviços de 

Viação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- A Comissão concorda com o solicitado ficando o pedido pendente da 

apresentação do respectivo dístico de incapacidade motora. ---------------------------- 

 

• Requerimento datado de 11 de Dezembro de 2009 (entrada 7453), de Carla 

Patricia Carvalho Bretão Martins, solicitando a concessão de um lugar de 

estacionamento reservado na Rua da Palha, junto aos nºs 28 e 30, destinado aos 

clientes da lavandaria DA - Lavandarias Industriais dos Açores, Lda. --------------------- 

- A Comissão não concorda com o solicitado. ------------------------------------------------------ 

 

• Oficio datado de 23 de Dezembro de 2009 (entrada 1637), do Centro Social de 

São Bento, com sede na Rua Gonçalo de Linhares, freguesia de São Bento, 

solicitando a colocação de sinalização a impedir o estacionamento de viatura, 

em frente ao acesso ao parque de estacionamento daquele Centro. Solicitam 

ainda a reserva de lugares destinados ao estacionamento dos utentes daquela 

instituição. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- A Comissão concorda com a marcação de raias brancas no pavimento, no 

entanto não concorda com a reserva de lugares de estacionamento na via 

pública. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

• Requerimento datado de 20 de Janeiro de 2010 (entrada 358), de Maria de Fátima 

Nascimento de Melo Andrade, residente na Rua do Salinas, n.º 16 – 2º dir, freguesia 

da Sé, solicitando a criação de um lugar de estacionamento reservado a 

deficientes motores, junto da sua moradia, tendo em conta que o filho partiu uma 

perna e encontra-se em fase de tratamentos e por ter muita dificuldade em 

estacionar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- A Comissão concorda com o solicitado a título precário até 31 de Março de 2010. 

 

 

PROIBIÇÃO DE ESTACIONAMENTO 

 

• Requerimento datado de 10 de Novembro de 2009 (entrada 6857), de José 

Pereira da Rocha, residente na Rua Beato João Baptista Machado, n.º36, freguesia 
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da Conceição, solicitando a colocação de 3 pinos junto da sua garagem, tendo 

em conta que os carros passam muito junto às rampas da entrada da mesma, 

causando perigo às pessoas que passam na rua. ------------------------------------------------ 

- A Comissão não concorda com o solicitado pois vai interferir com a passagem de 

peões. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

• Requerimento datado de 3 de Dezembro de 2009 (entrada 7325), de Judite 

Parreira Costa Braz da Silveira Rodrigues, residente no Caminho do Meio de São 

Carlos, n.º 39, freguesia de São Pedro, solicitando a colocação de zebras, em 

frente da garagem sita na Rua de São João, entre os nºs 72 e 66, tendo em conta 

que estacionam com muita frequência à frente da referida garagem. ----------------- 

- A Comissão não concorda com o solicitado dado não ser possível pintar o 

pavimento de calçada da ZCAH. ---------------------------------------------------------------------- 

 

• Carta datada de 23 de Dezembro de 2009 (entrada 7604), da FAV - Comércio 

Agrícola, Lda, solicitando a colocação de sinalização advertindo para risco de 

queda de pedras, bem como a proibição de estacionamento, junto ao prédio da 

FAV situado entre a Rua Conselheiro José Silvestre e a Estrada Gaspar Corte Real. -- 

- A Comissão não concorda com o solicitado devendo o requerente resolver 

rapidamente o problema existente no seu prédio particular. -------------------------------- 

 

• Requerimento datado de 5 de Janeiro de 2010 (entrada 65), de Francisco Vieira 

da Silva, residente no Largo das Mercês, n.º 12, freguesia da Feteira, solicitando 

que sejam riscadas zebras em frente da sua moradia, tendo em conta que 

estacionam em frente à garagem, impossibilitando a saída e entrada de veículos.  

- A Comissão concorda com o solicitado. ------------------------------------------------------------- 

 

• Carta data de 5 de Janeiro de 2010 (entrada 192), do Hotel Terra do Mar, sediado 

na Serretinha, solicitando a retirada do estacionamento em frente ao hotel, em 

ambos os lados da via, de forma a possibilitar que os turistas possam desfrutar da 

paisagem. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- A Comissão não se pronuncia considerando que neste momento o Hotel não está 

em funcionamento. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
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PROPOSTAS 

 

• A Senhora Presidente da Comissão propõe a pedido da Associação de Pais do 

Colégio de Santa Clara, a colocação de uma Lomba, no Pico da Urze entre o 

acesso ao Colégio de Santa Clara e o Café Carioca. ------------------------------------------ 

- A Comissão concorda com a colocação de uma lomba de borracha amovível 

em toda a largura da estrada. -------------------------------------------------------------------------- 

 

 

ASSUNTOS FORA DA AGENDA 

 

• Pedido da Associação de Comerciantes de Pescado dos Açores que operam no 

Mercado Duque de Bragança solicitando a alteração da sinalização de 

estacionamento no acesso às cargas e descargas do mercado e a possibilidade 

de colocação de uma cancela que restrinja o acesso a determinadas viaturas. --- 

- A comissão propõe a colocação de uma placa adicional sob o sinal de 

estacionamento proibido actualmente no local. A comissão não concorda 

relativamente à colocação da cancela, devendo ser chamada a PSP em caso 

de infracção. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

• Pedido de Cristina de Jesus Ornelas Martins solicitando um lugar reservado a 

deficientes motores junto à sua moradia na Ladeira Branca, n.º 10, em São Bento. - 

- A Comissão concorda com o solicitado ficando o pedido pendente da 

apresentação do respectivo dístico de incapacidade motora. ---------------------------- 

 

• Pedido de Maria Isilda Azevedo Brasil solicitando dois lugares reservados a 

deficientes motores junto à sua moradia na Rua Recreio dos Artistas, 2-C e junto à 

escola primária Infante D. Henrique. ------------------------------------------------------------------- 

- A Comissão concorda com o solicitado ficando o pedido pendente da 

apresentação do respectivo dístico de incapacidade motora. ---------------------------- 

 

- A pedido da EVT a comissão propõe que sejam colocados sinais de 

estacionamento e paragem proibidos (com placa adicional com inscrição 

EXCEPTO EVT) no início das actuais paragens da Praça Velha, CIATER, Alto das 

Covas (Ten. Cor. José Agostinho), Jardim Público e Av. Álvaro Martins Homem. Por 
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cima do sinal da Praça Velha deverá ser colocado um sinal de obrigação D6 (via 

reservada a veículos de transporte público). ------------------------------------------------------- 

 

-----Não havendo mais nada a tratar, pelas dezasseis horas e dez minutos, o Presidente 

deu por encerrada a sessão, da qual se lavra a presente acta que será lida e assinada 

pelos presentes. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

_______________________________(CMAH) 

 

_______________________________(CMAH) 

 

______________________________ (DVTAH) 

 

_________________________________(PSP) 

 

_________________________________(EVT) 

 

______________________________(APALIT) 

 


