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COMISSÃO MUNICIPAL DE TRÂNSITO 

Acta da Reunião n.º 2/ 2010 

 

-----Aos 30 dias do mês de Março, 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 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 – Subcomissário Manuel Filipe Pimenta Moutinho ---- 

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

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

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

-----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, do Sindicato dos Profissionais dos Transportes, Turismo 

e Outros Serviços de Angra do Heroísmo e da Associação dos Consumidores da Região 

Açores --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

que contou com a seguinte ordem de trabalhos. -------------------------------------------------------- 

 

AGENDA 

SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO 

 

• Oficio 60 datado de 5 de Maio de 2009 (entrada de 3091), da Junta de Freguesia da 

Vila de São Sebastião, enviando modelo de sinalização turística a implementar na 

Vila de São Sebastião. ------------------------------------------------------------------------------------- 
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- A Comissão tomou conhecimento de que a sinalização em causa já se encontra 

colocada. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

• Requerimento datado de 20 de Maio de 2009 (entrada de 3264), de Francisco 

Alberto Pires Pereira Cunha, residente na Rua da Madre de Deus, n.º 39, freguesia 

de Santa Luzia, solicitando que seja aplicado o sentido ascendente de trânsito na Rua 

da Madre de Deus, bem como a inversão do relevo da curva, para permitir que as 

águas pluviais sejam captadas por um ralo e para suavizar as frequentes derrapagens 

e despistes que ocorrem no local. ---------------------------------------------------------------------- 

- A Comissão já se pronunciou na reunião de 2/2007 não concordando com o solicitado.  

 

• Requerimento datado de 8 de Fevereiro de 2010 (entrada 1067), de Ana Cristina 

Rocha dos Santos, residente na Praceta Contador Manuel Pacheco de Lima, n.º 13 -

r/c, freguesia de São Bento, solicitando que sejam riscadas zebras em frente à sua 

moradia, tendo em conta que estacionam à frente da porta impedindo a entrada e 

saída de pessoas. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

• Oficio n.º 7, datado de 14 de Fevereiro de 2010 (entrada 805), da Polícia Segurança 

Pública, solicitando a colocação de lombas junto às escolas da Ladeira Grande e 

Ribeirinha, na freguesia da Ribeirinha e da escola da Ribeira Seca, Vila de São 

Sebastião. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- A Comissão concorda com o solicitado acompanhado de sinalização vertical. --------- 

 

• Oficio 48/2010, datado de 19 de Fevereiro de 2010 (entrada 1141), da Junta de 

Freguesia do Porto Judeu, solicitando a alteração do sentido do trânsito da Rua do 

Jogo da Bola passando o trânsito a circular só no sentido ascendente. --------------------- 

- A Comissão concorda com o solicitado. --------------------------------------------------------------- 
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• Oficio 4 datado de 23 de Fevereiro de 2010 (entrada 1164), da Junta de Freguesia 

de Sé, solicitando a colocação de uma lomba junto da entrada do Relvão, de modo a 

controlar a velocidade no local. -------------------------------------------------------------------------- 

- A Comissão não concorda com o solicitado pois não considera justificação para tal. - 

 

• Oficio 66 datado de 25 de Fevereiro de 2010 (entrada 1281), de Junta de Freguesia 

da Ribeirinha, solicitando a colocação dos seguintes sinais de trânsito: ------------------- 

a) Sinal de sentido obrigatório para a direita, na saída da Canada do Capitão ao virar 

para Santo Amaro; ------------------------------------------------------------------------------------ 

b) Sinal de estacionamento proibido, na Canada do Lameirinho, a partir da primeira 

casa, do lado direito, no sentido da Rua Padre António Ornelas Simões; -------------- 

c) Pintura de linha amarela (proibido estacionar), entre a canada existente em frente 

da sede do Grupo Folclórico e o cruzamento da Rua Padre António Ornelas 

Simões. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

• Oficio 68 datado de 4 de Março de 2010 (entrada 1494), da Junta de Freguesia da 

Ribeirinha, solicitando a colocação de uma passadeira para peões, junto à Escola 

Primária, sita ao Caminho Novo. ------------------------------------------------------------------------ 

- A Comissão concorda com o solicitado conforme já referido na sua reunião de 1/ 

2010. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

• Requerimento datado de 18 de Março de 2010 (entrada 784), de Zulmira de Fátima 

Alves Vieira Simões, residente no Caminho de São João de Deus, 25 – 27-B, 

freguesia de Santa Luzia, solicitando que seja retirado o sinal de proibição de 

estacionar e parar na Canada dos Copins, freguesia de São Bento, bem como as 

zebras colocadas na mesma canada, tendo em conta que os mesmos foram 

colocados para beneficio do Senhor João Oliveira que entretanto já faleceu. ------------- 

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

 

• Requerimento datado de 4 de Janeiro de 2010 (entrada 772), de Bruno Walter 

Garcia Ferreira, solicitando a criação de um lugar de estacionamento reservado para 

a Clínica Dentária e Maxilo Facial, Lda., entre os n.ºs 66 e 70 da Rua do Galo, 

freguesia da Conceição, destinados às viaturas 79-BD-47 e 09-FD-72. --------------------- 

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

 

• Requerimento datado de 3 de Fevereiro de 2010 (entrada 784), de Raquel Maria 

Martins de Faria Mendes, residente no Caminho de São João de Deus, 25 – 27-B, 

freguesia de Santa Luzia, solicitando a reserva de um lugar de estacionamento 

destinado a deficientes motores, junto da sua moradia. ------------------------------------------ 

- A Comissão concorda se tiver dístico de deficiente atribuído pela Direcção de Serviços 

de Viação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

• Oficio 1118, datado de 22 de Fevereiro de 2010 (entrada 1118), de Ortomedic - 

Peixoto e Dâmaso, Ldª, com sede na Rua Carreira dos Cavalos, n.º 13 r/c, freguesia 

da Sé, solicitando a criação de um lugar de estacionamento para deficientes junto da 

sede da empresa. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

- A Comissão não concorda com o solicitado pois este arruamento já tem vários lugares 

de estacionamento para deficientes. ------------------------------------------------------------------- 

 

• Requerimento datado de 24 de Fevereiro de 2010 (entrada 1211), de Maria Helena 

Couceiro de Lima, residente na Rua Direita, n.º 12, freguesia da Sé, solicitando que o 

sinal de estacionamento destinado a deficientes sito no inicio da Rua Direita, seja 

mudado para junto da sua moradia, tendo em conta que sofreu um acidente do qual 

resultou uma incapacidade permanente. Para o efeito envia cópia do atestado médico.  

- A Comissão concordará com a criação de mais um lugar, desde que seja apresentado 

o dístico de deficiente motor atribuído pela Direcção de Serviços de Viação. -------------- 
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• Requerimento datado de 2 de Março de 2010 (entrada 1251), de Carla Sofia Gomes 

de Sá Pinto, da empresa Kasas Giras/ Ambiente com Sabores, com sede na Rua 

Direita, n.º 76 – 80, solicitando a criação de um lugar de estacionamento reservado na 

Rua Direita, junto aos n.ºs 78/80, para a viatura de marca 01-BM-87 e viaturas dos 

fornecedores. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

• Oficio 36 datado de 11 de Março de 2010 (entrada 1607), da Junta de Freguesia de 

São Bento, solicitando a reserva de um lugar de estacionamento para pessoas 

portadores de deficiência junto ao Edifício Cultural de São Bento. ---------------------------- 

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

 

ESPELHO PARABÓLICO 

 

• Oficio 6 datado de 1 de Fevereiro de 2010 (entrada 697), da Junta de Freguesia da 

Terra-Chã, solicitando a colocação de espelho parabólico na saída do caminho do 

Posto Santo para a Boa Hora e na saída do edifício da ACM no Terreiro. ------------------ 

- A Comissão concorda com ambos os pedidos, embora no caso da ACM seja a 

expensas do requerente. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 

• Oficio n.º 22, datado de 3 de Fevereiro de 2010 (entrada 844), da Junta Freguesia de 

Santa Bárbara, solicitando a colocação de espelhos nos seguintes arruamentos: ------ 

a) Saída do Caminho Velho em frente à Rua do Poço; ------------------------------------------ 

b) Saída da Rua do Açougue (estrada regional); -------------------------------------------------- 

c) Saída da Rua do Poço para a Rua do Açougue. ----------------------------------------------- 

- A Comissão concorda com o solicitado. --------------------------------------------------------------- 
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• Oficio n.º 39, datado de 9 de Fevereiro de 2010 (entrada 957), da Junta Freguesia 

Porto Judeu, solicitando a colocação de dois espelhos na saída da Rua da Ponta dos 

Coelhos para o Refugo e na saída da Canada do Caldeiro para o Caminho da Vila. - 

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

 

• Oficio 66, datado de 25 de Fevereiro de 2010 (entrada 1280), da Junta de Freguesia 

da Ribeirinha, solicitando a colocação de um espelho parabólico no cruzamento da 

Canada do Mato, com a Canada da Ribeirinha. ---------------------------------------------------- 

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

 

• Oficio 125 datado de 1 de Março de 2010 (entrada 1420), da Junta de Freguesia de 

São Bartolomeu de Regatos, solicitando a colocação de um espelho na Cruz dos 

Regatos (em sentido contrário ao existente), junto ao edifício da mercearia da Sra. 

Olívia Rocha, virado para a Rua Padre Francisco Cruz, uma vez que se trata de uma 

zona com pouca visibilidade. ----------------------------------------------------------------------------- 

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

 

PROPOSTAS 

 

• Proposta apresentada por um Munícipe, propondo a criação de um lugar destinado a 

cargas e descargas a ser instalado antes do estacionamento reservado a deficientes, 

existente no inicio da Rua de São Pedro. ------------------------------------------------------------- 

- A Comissão não concorda considerando que a paragem da EVT já saiu daquele local 

e desceu para a Avenida Tenente Coronel José Agostinho de modo a facilitar o fluxo 

de tráfego. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

• Proposta apresentada por um Munícipe, propondo que se proíba o estacionamento e 

paragem de veículos, na Silveira, junto ao Poliangra. --------------------------------------------- 

- A Comissão não concorda pois a sinalização actual está correcta. --------------------------- 
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• Proposta para sinalização do futuro parque de estacionamento, a criar junto ao 

Hospital de Santo Espírito de Angra do Heroísmo, com entrada pela Rua Francisco do 

Canto, freguesia da Conceição. ------------------------------------------------------------------------- 

- A Comissão não concorda face à exiguidade dos acessos de entrada e saída e às 

dificuldades de cotas no terreno actualmente da CITEL. Além disso o novo hospital 

está já em construção e em breve o hospital actual será desactivado. ---------------------- 

 

• Proposta do Presidente da Junta de Freguesia de São Pedro, para que se altere o 

sentido do trânsito, no Caminho das Figueiras Pretas, Pico da Urze, para sentido 

único ascendente, excepto a residentes, tendo em conta a falta de segurança do muro 

de suporte existente no local. ---------------------------------------------------------------------------- 

- A Comissão não concorda com o proposto. Deverá ser considerada a hipótese de 

alargar este arruamento baixando a cota dos muros existentes. ------------------------------- 

 

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


