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COMISSÃO MUNICIPAL DE TRÂNSITO 

Ata da Reunião n.º 1/ 2013 

 

-----Aos 31 dias do mês de janeiro do ano de dois mil e treze, realizou-se na Sala de 

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

Trânsito, sob a presidência da Presidente da Câmara Municipal, Dr.ª Sofia Machado 

Couto Gonçalves, na qualidade de Presidente da Comissão, estando presentes os 

representantes das seguintes entidades: ---------------------------------------------------------------------- 

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

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

Eng.º Jorge Alberto Flores de Almeida Nunes------------------------------------------------------- 

- Polícia de Segurança Pública – Chefe Ribeiro---------- 

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

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

Valentim Mendes Lourenço ------------------------------------------------------------------------------- 

-  Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo – Senhor Fernando Adriano Costa---- 

 

 

-----Não compareceram os representantes da Associação dos Consumidores da Região 

Açores; Associação de Transportes Ligeiros de Aluguer de Angra do Heroísmo; Terceira 

Automóvel Clube; Sindicato dos Profissionais dos Transportes, Turismo e Outros Serviços de 

Angra do Heroísmo;____________________________________________________________________ 

 

 

-----Pelas 14 horas, a Senhora Presidente declarou aberta a reunião, que contou com a 

seguinte ordem de trabalhos. --------------------------------------------------------------------------- 
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ASSUNTOS PENDENTES: 

 

Reunião 3/2012 de 20 de Julho de 2012 

• Ofício n.º 1038, datado de 3 de maio de 2012 (entrada 2668), da Direção de Serviços 

de Viação e Transportes Terrestres de Angra do Heroísmo, solicitando a colocação de 

passadeiras para peões nas vias de acesso aos centros de convívio da 3ª idade, nas 

estradas tuteladas pela Câmara Municipal;------------------------------------------------------------- 

− A Comissão sugere que seja solicitada a colaboração da Liga dos Amigos do Hospital 

na indicação dos locais exatos onde existem os referidos centros de convívio da 3ª 

idade;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

− A Comissão propõe a consulta ao IDSA.-------------------------------------------------------------------- 

− Ofício n.º 25100,datado de 30 de novembro de 2012 (entrada 6557), do IDSA – Instituto 

para o Desenvolvimento Social dos Açores, remetendo uma listagem com as 

localizações dos centros de convívio existentes nas estradas tuteladas pela Câmara 

Municipal, constando a listagem dos anexos da presente ata;------------------------------------ 

− A Comissão propõe a elaboração, pelos serviços técnicos da câmara municipal, de 

uma planta com a localização, a uma escala adequada, com a indicação de todos 

os locais, acompanhados por fotografias.------------------------------------------------------------------- 

 

AGENDA 

SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO 

• Proposta da Srª Presidente da Câmara Municipal, datada de 11 de dezembro de 

2012, no sentido de se analisar os alertas expostos na reunião camarária realizada de 

19 de Novembro que são os seguintes:-------------------------------------------------------------------- 

o Proibição de circulação de veículos pesados na cidade de Angra com um 

sinal errado que deveria ser substituído por sinal de proibição de circulação de 

veículos pesados, com símbolo de mercadorias, permitindo assim a passagem 

de autocarros de passageiros;----------------------------------------------------------------------- 

o Na Vila Maria existem 2 entradas para a estrada regional que não estão 

sinalizadas;-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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o Não existe sinal de STOP para quem sai da Rua do Salinas para a Rua da Sé;---- 

− A Comissão 1) Concorda com a substituição dos atuais sinais por sinais C3d com a 

indicação de 6,5t. Deverão ser colocados mais dois sinais: um nos Portões de São 

Pedro e outro na entrada da Rua Dr. Henrique Braz; 2) Concorda com a 

colocação de dois sinais de aproximação de estrada com prioridade; 3) Propõe a 

colocação de um sinal de aproximação de estrada com prioridade.--------------------- 

• Ofício n.º 150, datado de 23 de outubro de 2012 (entrada 5968), da Junta de 

Freguesia da Ribeirinha, solicitando a pintura de uma linha amarela entre o Terreiro do 

Paço e o parque de estacionamento, do lado direito;------------------------------------------------ 

− A Comissão concorda com a marcação da linha amarela solicitada.------------------------ 

• Ofício n.º 125, datado de 4 de outubro de 2012 (entrada 5661), da Junta de Freguesia 

de São Bartolomeu, solicitando a colocação de um sinal de paragem de transporte 

coletivo de crianças junto à Escola Básica/Jardim de Infância de São Bartolomeu dos 

Regatos;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

− A Comissão concorda com a colocação de um sinal H20c.--------------------------------------- 

• E-mail datado de 10 de janeiro de 2013, dos Serviços Municipalizados de Angra do 

Heroísmo, solicitando a colocação de um sinal de estacionamento proibido, com 

respetiva marcação no chão, na zona de acesso ao ecoponto subterrâneo da 

Memória;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

− A Comissão concorda com a colocação de um sinal de estacionamento proibido. 

Não concorda com a pintura no pavimento dado tratar-se da ZCAH onde não é 

possível proceder à pintura da calçada.------------------------------------------------------------------ 

• Email datado de 3 de janeiro de 2013, de Sofia Custódio, solicitando a colocação de 

inibidores de velocidade na Rua do Pisão;--------------------------------------------------------------- 

− A Comissão propõe a substituição, local e pontualmente, da actual calçada por 

calçada nova talhada em que a rugosidade permitirá aumentar a aderência, após 

consulta da DRC.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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• Requerimento datado de 16 de janeiro de 2013 (entrada 355), de Abreu Carga, 

reclamando contra a falta de sinalética e de iluminação nos extremos da Zona 

Industrial;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

− A Comissão não se pronunciou por se tratar de matéria que a Srª Presidente alertou 

não ser relativa a trânsito mas sim relativa à necessidade de prestar informação sobre 

a localização dos diversos serviços prestados na zona industrial.--------------------------------- 

• Requerimento datado de 21 de novembro de 2012 (entrada 6239), de Ariovalda 

Maria Diniz da Silva, solicitando a colocação passeio ou pinos protetores junto ao 

muro da sua moradia sita na Rua do Pisão n.º 37 C, dado que o piso naquele 

arruamento é muito escorregadio o que faz com que as viaturas batam no mesmo;--- 

− A Comissão propõe a substituição, local e pontualmente, da atual calçada por 

calçada nova talhada em que a rugosidade permitirá aumentar a aderência, após 

consulta da DRC.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

• Requerimento datado de 4 de dezembro de 2012 (entrada 6570), de Manuel Lúcio da 

Rocha Amaral, solicitando a colocação de um sinal de estacionamento proibido no 

Alto da Serra da Ribeirinha, no local assinalado na planta de localização anexa;-------- 

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

 

• Ofício n.º 7, datado de 7 de janeiro de 2013 (entrada 142), da Junta de Freguesia da 

Terra Chã, solicitando a alteração de prioridade na estrada que vem da Cova dos 

Regatos para a Terra Chã em relação às Guerrilhas, ou seja, quem vem das Guerrilhas 

deve ceder passagem ao trânsito que vem da Cova dos Regatos;----------------------------- 

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

 

• Requerimento datado de 8 de janeiro de 2013 (entrada 128), de Maria Arménia de 

Chaves Braga, solicitando a pintura de zebras do lado da via oposto à garagem sita 

na Rua do Morrão, n.º 47, freguesia da Conceição;--------------------------------------------------- 
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− A Comissão, considerando que se trata de um arruamento no interior de uma zona 

de estacionamento tarifado, recomenda que sejam repostos os sinais de 

estacionamento tarifado existentes no local à data do início das obras (em ambos os 

lados do arruamento) e retirados os sinais colocados aquando das obras que 

entretanto já não decorrem. Poderão ser pintadas zebras em frente à garagem, do 

lado oposto, como solicitado.---------------------------------------------------------------------------------- 

 

• Ofício n.º 149, datado de 19 de dezembro de 2012 (entrada 6877), da Junta de 

Freguesia de São Bartolomeu, solicitando a colocação de um sinal de aproximação 

de curva apertada à direita na ponte da zona das Duas Ribeiras, no sentido de quem 

se dirige do tanque de abastecimento de água à lavoura, bem como a colocação 

de um sinal de aproximação de estrada com prioridade no arruamento que vem dos 

Viveiros e que chega ao cruzamento da zona do Escapadouro;-------------------------------- 

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

 

• Ofício n.º 98, datado de 11 de dezembro de 2012 (entrada 6807), da Junta de 

Freguesia de São Bento, solicitando que a circulação de viaturas no Caminho da 

Grota dos Calrinhos, que liga a zona junto à Pronicol ao Edifício das Palmeiras, seja 

feita apenas no sentido Norte-Sul;------------------------------------------------------------------------ 

− A Comissão propõe que se mantenha a situação atual, com dois sentidos, que está 

correta.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

• Ofício n.º 164, datado de 8 de novembro de 2012 (entrada 6154), da Junta de 

Freguesia da Ribeirinha, solicitando a colocação de uma passadeira para peões na 

Rua da Igreja, junto à paragem da urbana da Ponte, a pintura de tracejado na 

Canada da Ribeira, entre a Rua da Igreja e o Largo de Fátima e, por último, a 

colocação de placa “exceto cargas e descargas” no sinal de proibição de 

estacionamento existente na Rua da Igreja, em frente ao edifício da Junta de 

Freguesia;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

− A Comissão mantém a sua informação da reunião anterior por ser correta.---------------- 
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• Requerimento datado de 3 de janeiro de 2013 (entrada 43), de Maria de Jesus Nunes 

Galante, solicitando a pintura de um risco de proibição de estacionamento em frente 

à moradia sita na Rua da Igreja, n.º 289, freguesia da Ribeirinha, ou então a 

continuação da linha amarela existente um pouco mais acima deste local;--------------- 

− A Comissão propõe o prolongamento do risco amarelo, já existente no local, para a 

frente da porta da garagem.----------------------------------------------------------------------------------- 

 

ESTACIONAMENTOS 

• Requerimento datado de 29 de novembro de 2012 (entrada 6513), da WOP – Produtos 

Farmacêuticos, solicitando a atribuição de 1 lugar de estacionamento reservado na 

Rua do Salinas, entre os n.ºs 14/18, ou, em alternativa, na Rua da Rosa;----------------------- 

− A Comissão não concorda com o solicitado informando que a norma por si seguida 

de forma coerente, desde a existência de um Regulamento das Zonas de 

Estacionamento Tarifado, é aconselhar (somente) a atribuição de lugares a escolas de 

condução, rent-a-car e estacionamentos hoteleiros e similares. Trata-se, somente, de 

um parecer que não viola qualquer preceito legal e permite cumprir a regra do 

regulamento supracitado de nunca ultrapassar 10% dos lugares, por zona.------------------- 

 

 

• Ofício n.º GR/235.001/ML, datado de 29 de outubro de 2012 (entrada 6010), de 

Controlauto Açores, solicitando a atribuição de 1 lugar de estacionamento para 

veículos pesados, no Centro de Inspeções de Veículos de Angra do Heroísmo, no 

Parque Industrial, bem como a colocação de sinalética vertical para a saída de 

veículos do referido Centro de Inspeções;---------------------------------------------------------------- 

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

 

• Requerimento datado de 10 de dezembro de 2012 (entrada 6676), de Francisco 

Alberto Pires Pereira Cunha, solicitando a permissão de estacionamento em frente ao 

Centro Cultural de Angra do Heroísmo, bem como a alteração do sentido de trânsito 

na Rua da Madre de Deus, passando este a efetuar-se apenas no sentido 

ascendente em direção a norte. 
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Solicita também que seja revisto o rebaixamento dos passeios na Rua da Madre de 

Deus, dado que a situação atual permite o galgamento do passeio por parte das 

viaturas e água provenientes de chuvadas;------------------------------------------------------------- 

− A Comissão não concorda com o solicitado, relativamente às condições de 

estacionamento e circulação, devendo manter-se a situação atual que é correta.---- 

 

• Ofício n.º 97, datado de 27 de novembro de 2012 (entrada 6484), da Junta de 

Freguesia de São Bento, solicitando a criação de 2 ou 3 lugares de estacionamento 

no Largo de São Bento, para utentes dos diversos estabelecimentos comerciais 

existentes no local;------------------------------------------------------------------------------------------------- 

− A Comissão não concorda com o solicitado devendo manter-se a situação atual 

que é correta.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ESTACIONAMENTOS RESERVADOS 

• Requerimento datado de 16 de novembro de 2012 (entrada 6181), de Ilídia Maria 

Soares de Melo Oliveira, solicitando a colocação de um sinal de estacionamento 

reservado para deficientes em frente à sua residência sita na Rua de Santo Espírito, n.º 

77, freguesia da Conceição, apresentando para o efeito, cópia do atestado de 

incapacidade;------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

− A Comissão concorda com a criação de um lugar para este fim, na Rua de Santo 

Espírito, devendo ser o primeiro dos lugares de estacionamento disponíveis.--------------- 

 

• Requerimento datado de 17 de janeiro de 201 (entrada 367), de António Manuel da 

Costa Ferreira, solicitando a colocação de um sinal de estacionamento reservado 

para deficientes em frente à sua residência sita no Espigão, n.º 16, freguesia do Posto 

Santo, apresentando para o efeito, cópia do dístico, bem como o atestado de 

incapacidade;------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

− A Comissão concorda com o solicitado.------------------------------------------------------------------- 
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ESPELHOS PARABÓLICOS 

• Ofício n.º 70, datado de 12 de outubro de 2012 (entrada 5728), da Junta de Freguesia 

das Cinco Ribeiras, solicitando a colocação de um espelho em frente à saída da 

Canada dos Corvelos para a Estrada Doutor Marcelino Costa Moules;---------------------- 

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

 

• Email datado de 23 de novembro de 2012 (entrada 6539), de Rita Nunes Rodrigues, 

solicitando a colocação de um espelho parabólico na estrada da Canada das 

Almas, n.º 26, em frente à saída do portão cinzento da residência;----------------------------- 

− A Comissão concorda com o solicitado, a expensas do requerente, por se tratar de 

uma saída particular.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ASSUNTOS FORA DA AGENDA 

• Pedido da Junta de Freguesia da Terra-Chã (SGD_6179), solicitando a colocação de 

uma proteção na entrada da moradia nº148 no Largo dos Dois Caminhos, dado que 

o trânsito no local é intenso, o que torna perigosa a saída da referida entrada;----------- 

- A comissão propõe que se mantenha a situação atual, idêntica a outros casos, em que 

os arruamentos limítrofes não possuem passeio pedonal.------------------------------------------------- 

 

• Pedido da Junta de Freguesia da Terra-Chã (SGD_674), solicitando a colocação de 

um espaço reservado a estacionamento de pessoa com deficiência no lugar do 

Terreiro, nº55;----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- A comissão concorda com o solicitado.----------------------------------------------------------------------- 

 

• Pedido da Quinta do Malhinha, freguesia do Posto Santo (SGD-535), no sentido de 

serem pintadas linhas amarelas no pavimento proibindo o estacionamento à entrada 

da referida Quinta de modo a facilitar o acesso de entrada e saída de veículos 

transportando cavalos, camiões de ração e ambulâncias. Solicita também a 

colocação de sinais de perigo de presença de animais.-------------------------------------------- 

- A comissão concorda com o solicitado.----------------------------------------------------------------------- 
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• Pedido de Maurício Nunes, Unipessoal, com sede na Rua do Salinas nº46/48 (SGD-191), 

solicitando a atribuição de 2 lugares reservados entre os números de polícia 44 e 50 

nos termos do Regulamento das Zonas de Estacionamento Tarifado da Cidade de 

Angra do Heroísmo.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- A comissão não concorda com o solicitado informando que a norma por si seguida de 

forma coerente, desde a existência de um Regulamento das Zonas de Estacionamento 

Tarifado, é aconselhar (somente) a atribuição de lugares a escolas de condução, rent-a-

car e estacionamentos hoteleiros e similares. Trata-se, somente, de um parecer que não 

viola qualquer preceito legal e permite cumprir a regra do regulamento supracitado de 

nunca ultrapassar 10% dos lugares, por zona.------------------------------------------------------------------ 

 

• Pedido da PSP, trazido à reunião pelo seu representante Chefe Ribeiro, para se 

colocar um sinal de trânsito com sentido único (H3) com placa adicional para cargas 

e descargas (modelo 10b) na entrada para a Rua da Esperança pelo lado da Rua da 

Sé;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- A comissão concorda com o solicitado.----------------------------------------------------------------------- 

 

-----Não havendo mais nada a tratar, pelas 16 horas e 30 minutos, a Senhora Presidente 

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

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

 

___________________________(Presidente) 

 

_______________________________(CMAH) 

 

______________________________ (DVTAH) 

 

_________________________________(PSP) 

 

_________________________________(EVT) 

 

______________________________(APALIT) 

 

______________________________(CCAH) 

 


