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COMISSÃO MUNICIPAL DE TRÂNSITO 

 
 

Agenda da Reunião n.º 2/2009 

 

-----Aos dois dias do mês de Novembro, do ano de dois mil e nove, realizou-se na Sala de 

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

presidência do Vereador – Eng.º Miguel da Cunha Pacheco Ribeiro de Borba, na qualidade de 

Presidente da Comissão, estando presentes os representantes das seguintes entidades: ------------ 

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

Sr. César Barcelos ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Almeida Nunes --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

- Associação de Transportes Ligeiros de Aluguer de Angra do Heroísmo – António Silva ----- 

-----Não compareceram os representantes da Empresa de Viação Terceirense, da Polícia de 

Segurança Pública, da Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo, do Terceira Automóvel 

Clube e do Sindicato dos Profissionais dos Transportes, Turismo e Outros Serviços. ------------------ 

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

-----O Presidente justificou que o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Santa Luzia, José 

Guilherme Brasil se encontrava presente nesta reunião, a convite, para discussão do ponto 

referente ao estacionamento na Rua da Miragaia. ---------------------------------------------------------------  

-----Em seguida informou os presentes que, por questões de agenda, não poderia permanecer até 

ao final da reunião e que deixaria de presidir à comissão, após a tomada de posse da nova 

Câmara que estava agendada para o dia quatro de Novembro. Gostaria assim de agradecer a 

colaboração prestada por todos os elementos que integram a comissão, durante o tempo em que 

esteve a presidir à mesma. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----A reunião continuou sob a presidência do Director do Departamento Técnico da Câmara 

Municipal de Angra do Heroísmo – Eng.º Artur Gonçalves, em substituição do Presidente da 

Comissão e Vereador da Câmara Municipal – Eng.º Miguel Borba. ----------------------------------------- 
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AGENDA 

SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO 

 Oficio 23 datado de 30 de Abril de 2009 (entrada 2981), da Junta de Freguesia da Serreta, 

solicitando a alteração de trânsito na Canada do Mato para que seja efectuada no sentido 

ascendente, assim como a colocação da respectiva sinalização. --------------------------------------- 

 A Comissão concorda com o proposto. ------------------------------------------------------------------------ 

 

 Oficio 63 datado de 30 de Abril de 2009 (entrada 3063), da Junta de Freguesia de São 

Bento, solicitando a colocação de um espelho para facilitar a saída de viaturas das oficinas e 

garagens que se situam no Cambalim, com entrada entre as casas n.º 157 e 159. ---------------- 

O senhor Presidente remete para conhecimento uma vez que o espelho já foi colocado --------- 

 A Comissão tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------ 

 

 Oficio 90 datado de 26 de Maio de 2009 (entrada 3426), da Junta de Freguesia de Santa 

Luzia, solicitando encurtamento de passeio no Largo do Farroco, junto à casa n.º 36, na 

entrada da Rua dos Moinhos, de forma a permitir uma melhor circulação de trânsito. ----------- 

 A Comissão não concorda por tal não se mostrar necessário. ------------------------------------------- 

 

 Carta datada de 4 de Junho de 2009 (entrada 3634), de José Manuel Antas Barros, 

residente em Angra do Heroísmo, solicitando as diligências necessárias para executar as 

marcações no parque de estacionamento gratuito, existente na Rua da Guarita, junto ao 

Edifício do Tribunal, de modo a melhorar o aproveitamento do mesmo. ------------------------------ 

 A Comissão concorda com as marcações solicitadas para o pavimento, no sentido de serem 

criados mais sete lugares de estacionamento. --------------------------------------------------------------- 

 

 Oficio 6130 datado de 8 de Junho de 2009 (entrada 3858), da Câmara de Comércio de 

Angra do Heroísmo, com sede na Rua da Palha, freguesia da Sé, solicitando que sejam 
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identificados com tinta, os dois lugares de estacionamento reservados à instituição junto aos 

números 32 e 34. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 A Comissão informa que a calçada da Zona Classificada de Angra do Heroísmo não pode, 

legalmente, ser pintada. Aconselha a manter a situação actual. ----------------------------------------- 

 

 Requerimento datado de 22 de Junho de 2009 (entrada 3931), de Alda de Fátima de Sousa 

Medeiros, residente na Rua Beato João Baptista Machado, n.º 19 – B, freguesia de 

Conceição, solicitando a marcação de zebras em frente à sua moradia, uma vez que os 

carros estacionam em frente ao seu portão o que dificulta a entrada no seu prédio com a sua 

mota. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 A Comissão informa que a calçada da Zona Classificada de Angra do Heroísmo não pode, 

legalmente, ser pintada. Aconselha a manter a situação actual. ----------------------------------------- 

 

 Requerimento datado de 7 de Julho de 2009 (entrada 4223), de Maria Leonor Correia de 

Sousa Santos, residente na Rua da Pereira, n.º 29, freguesia de Santa Luzia, solicitando a 

pintura de uma linha contínua amarela a proibir o estacionamento em frente à moradia n.º 50 

daquele arruamento, pelo facto das viaturas ao estacionarem naquele lado da rua, passarem 

muito perto da sua moradia (casa em frente) o que se torna perigoso para quem sai de casa. 

 A Comissão informa que a calçada da Zona Classificada de Angra do Heroísmo não pode, 

legalmente, ser pintada. Aconselha a manter a situação actual. ----------------------------------------- 

 

 Requerimento datado de 27 de Julho de 2009 (entrada 4683), de Juvenal Bettencourt 

Quadros, residente na Rua Diogo de Teive, n.º 30, freguesia de São Pedro, solicitando a 

colocação de lombas na estrada junto à curva existente antes da sua moradia, devido à 

velocidade com que os carros circulam, causando perigo para os moradores daquela zona 

que tem crianças. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 A Comissão não concorda com a colocação de lombas no arruamento em causa. ---------------- 
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 Oficio datado de 27 de Agosto de 2009 (entrada 5428), da Junta de Freguesia da Vila de 

São Sebastião, solicitando a colocação de sinalização vertical informativa em algumas das 

vias municipais da Vila de São Sebastião, com o objectivo de melhorar as condições de 

circulação e facultar as informações e direcções necessárias, de modo a encaminhar as 

pessoas de uma forma precisa e lógica aos seus destinos. ---------------------------------------------- 

 A Comissão tomou conhecimento que a sinalização em causa já se encontra colocada. --------- 

 

 E-mail datado de 8 de Setembro de 2009 (entrada 5555), da directora do Centro de 

Prestações Pecuniárias de Angra do Heroísmo, solicitando a colocação de lombas, na 

Avenida Tenente-Coronel José Agostinho, junto à passadeira existente em frente ao Edifício 

da Segurança Social, ou encontrar uma outra solução que se afigure mais adequada ao 

controlo da velocidade, tendo em conta que se trata de uma zona bastante movimentada, 

inclusive por crianças e idosos. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 A Comissão não concorda com a colocação de lombas no local em causa. Propõe a sobre-

elevação da passadeira existente, pintada, à semelhança do já executado nas transversais da 

Rua da Sé. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Oficio 56, datado de 15 de Setembro de 2009 (entrada 5645), da Junta de Freguesia do 

Posto Santo, solicitando a colocação de lombas na Canada do Briado, um sinal de 

aproximação de passadeira para peões no Alto do Terreiro e outro na Canada das Roças. ----- 

 A Comissão não concorda com a colocação das lombas no local em causa. Concorda com a 

colocação da sinalização solicitada. ----------------------------------------------------------------------------- 

 

 Oficio 136 datado de 4 de Outubro de 2009 (entrada 5484), da Junta de Freguesia de Santa 

Luzia, solicitando a pintura de uma passadeira para peões e a colocação de sinais verticais 

de informação no sentido ascendente da saída do Bairro Novo da Ladeira Branca, bem como 

em frente do café ali existente. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 A Comissão não concorda com a colocação de uma passadeira no local em causa por não se 

mostrar tecnicamente correcto. ---------------------------------------------------------------------------------- 
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 Requerimento datado de 19 de Outubro de 2009 (entrada 6431), de Luis Paulo Nascimento 

Freitas, residente na Rua Professor Maximino Rocha, n.º 1, freguesia da Terra Chã, 

solicitando a a colocação de lombas e sinalização sonora no bairro social da Terra Chã. -------- 

 A Comissão não concorda com a colocação de lombas no local em causa. ------------------------- 

 

PROIBIÇÃO DE ESTACIONAMENTOS 

 

 E-mail datado de 9 de Julho de 2009 (entrada 4283), de Maria Luisa Costa Silva, 

informando que a sua mãe Maria Alice Costa, residente na Rua de Morrão nº 33, freguesia da 

Conceição, com 83 anos de idade, está neste momento com necessidade de se deslocar de 

casa numa cadeira de rodas. Visto que essa rua além de não ter passeios está com a obra 

da antiga Escola Industrial, o que leva a estacionarem na frente da casa dela muito perto da 

porta, não dando por vezes nem a possibilidade de deitar o lixo na rua, muito menos a saída 

ou entrada de uma cadeira rodas, o que levou os Bombeiros a ter que a levar ao colo. Faço 

ao exposto gostaria de saber se existe alguma forma de solucionar o problema. ------------------ 

 A Comissão propõe a pintura de zebras brancas em frente à porta da moradia. -------------------- 

 

 Requerimento datado de 6 de Outubro de 2009 (entrada 6081), de Luisa Maria de Melo Pato 

Trindade, residente na Rua das Maravilhas, n.º 30, freguesia da Conceição, solicitando a 

colocação de pinos de modo a impedir o estacionamento em frente às duas janelas da sua 

moradia, que são muito baixas, tendo em conta que as viaturas ao estacionarem riscam as 

paredes e acordam as crianças com música muito alta, para além de barrarem a porta. --------- 

 A Comissão não concorda com a colocação dos pinos solicitados para o local em causa. 

Deverá ser chamada a PSP quando se derem os casos de barulho na via pública. --------------- 

 

ESTACIONAMENTOS 
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 Requerimento datado de 16 de Julho de 2009 (entrada 4641), de Joel Arruda Reis, morador 

na Rua do Pisão, n.º19, freguesia da Conceição, solicitando que o estacionamento da rua da 

Palha seja alterado para o lado oposto da rua, de modo a permitir a instalação de uma 

esplanada de apoio ao Snck-Bar “• d’Encontro” ------------------------------------------------------------- 

 A Comissão não se pronuncia sobre o pedido em causa dado não se tratar de um assunto de 

trânsito. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Requerimento datado de 21 de Julho de 2009 (entrada 4523), do Angra Garden Hotel, sito 

na Praça Velha, solicitando que a praça de táxis, instalada na Ladeira de São Francisco, seja 

transferida para o lado esquerdo da estrada, devido às reclamações apresentadas pelos 

clientes do hotel, devido ao barulho efectuado pelos taxistas durante o período nocturno, o 

que lhes incomoda o sono. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 A Comissão não concorda com o solicitado pois tal alteração não irá acabar com o eventual 

barulho existente, além de obrigar a constantes e desnecessários atravessamentos da rua 

para os clientes que tomem um táxi vindos do hotel. Além disso os passageiros que sejam 

transportados no banco da frente ficarão obrigados a abrir a porta em situação de conflito com 

o tráfego existente no arruamento. Sugere que só se mantenham em frente ao hotel dois táxis 

em simultâneo podendo os outros aguardar acima das instalações sanitárias existentes. ------- 

 

 Oficio 140 datado de 9 de Setembro de 2009 (entrada 5630), da Junta de Freguesia de 

Santa Luzia, remetendo para apreciação o levantamento topográfico do estacionamento na 

rua da Miragaia. Solicitam a presença do Presidente da Junta de Freguesia na reunião da 

CMT. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- A comissão mantém o seu parecer anterior emitido na reunião de 4 de Dezembro de 2008: “A 

Comissão é do parecer que a situação deve ser mantida como está, em razão da segurança 

de quem circula, devendo ser colocado um sinal de piso escorregadio no início da descida e 

um sinal de limitação de velocidade máxima de 20km/h”. Quanto à criação de uma bolsa de 

estacionamento mantém também o seu parecer da mesma reunião: “A Comissão não vê 

inconveniente na execução da proposta, sob o ponto de vista técnico. No entanto, esta 

apenas permite a criação de cinco lugares de estacionamento; sugere que a Câmara 

Municipal analise a viabilidade económica da obra.” -------------------------------------------------------- 
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ESTACIONAMENTO RESERVADO A DEFICIENTES 

 

 Requerimento datado de 13 de Agosto de 2009 (entrada 5047), de José António Linhares 

Rodrigues, residente na Rua dos Italianos, n.º 6, freguesia da Conceição, solicitando a 

criação de um lugar de estacionamento reservado a deficientes, em frente à sua moradia, 

tendo em conta que tem muita dificuldade em se deslocar. Informa que é portador do dístico 

de identificação de deficiente motor. ---------------------------------------------------------------------------- 

 A Comissão tomou conhecimento que o sinal em causa já se encontra colocado. ----------------- 

 

ASSUNTOS FORA DA AGENDA 

 

-----A pedido do Senhor Presidente da Junta de Freguesia a comissão aconselha a que seja 

revista a altura de colocação dos sinais existentes no entroncamento do Caminho da Central com 

a Canada do Breado junto à escola do ensino básico. ---------------------------------------------------------- 

 

-----Não havendo mais nada a tratar, pelas dezasseis horas e cinquenta 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) 

 

_______________________________(APALIT) 

 

_______________________________(ATLAA) 


