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COMISSÃO MUNICIPAL DE TRÂNSITO 

Ata da Reunião n.º 2/ 2013 

 

-----Aos 9 dias do mês de maio 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 – Subcomissário Ricardo França------------------------------ 

- 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 e 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;----------------------------------------------------------------- 

− Foram anexadas plantas de localização com a indicação dos centros de convívio 

existentes;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

− A Comissão propõe, face ao elevado número de casos, que este assunto seja 

presente à próxima reunião.------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Reunião 4/2012 de 31 de outubro de 2012 

• Ofício n.º 69, datado de 14 de Setembro de 2012 (entrada 5118), da Junta de 

Freguesia de Santa Luzia, insistindo e fundamentando melhor o pedido de asfaltagem 

e abertura ao trânsito do Caminho da Circular para São João de Deus, que mereceu 

parecer negativo da Comissão Municipal de Trânsito na última reunião, realizada a 20 

de Julho de 2012;--------------------------------------------------------------------------------------------------- 



Agenda para a reunião n.º 2/ 2013 – 9maio12 

Página 3 de 9 

 

− A comissão mantem o seu parecer emitido na reunião de 20 de julho passado e 

sugere a remessa deste pedido à SRCTE.------------------------------------------------------------------- 

− Ofício n.º 57, datado de 20 de fevereiro de 2013 (entrada 2668), da Delegação da Ilha 

Terceira da Secretaria Regional do Turismo e Transportes, referindo que existe a 

possibilidade de uma intersecção em “T” entre o eixo Rodoviário (Regional) e um 

eventual Caminho Municipal de 1.ª a construir. Menciona também que, um eventual 

estudo prévio da intersecção, deverá comtemplar uma faixa de desaceleração e 

não apenas a pavimentação com a configuração existente (em cotovelo);--------------- 

− A Comissão propõe que os serviços técnicos da câmara municipal elaborem um 

estudo prévio conforme proposto pela Delegação da Ilha Terceira da SRTT.---------------- 

 

AGENDA 

SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO 

• Requerimento datado de 18 de janeiro de 2013 (entrada 403), de Fernanda Maria dos 

Santos Silva Costa, solicitando a remoção do sinal de estacionamento proibido 

existente no início da Rua do Morrão, colocado aquando da obra da Biblioteca 

Pública;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

− A Comissão deliberou já sobre este assunto na sua reunião de 31 de janeiro passado, 

devendo ser retirado o sinal provisório existente no local.------------------------------------------ 

• E-mail datado de 1 de janeiro de 2013 (entrada 444), de João Bettencourt Mendonça, 

solicitando a marcação de riscos que proíbam o estacionamento junto às entradas 

para as garagens dos n.ºs 19 e 21, da Urbanização da Carreirinha, conforme foto 

anexa;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

• Requerimento datado de 4 de fevereiro de 2013 (entrada 801), de Silvia Maria Alves 

Barbosa Teixeira, solicitando a alteração do sinal de estacionamento proibido, 

exceto cargas e descargas, existente na Rua do Rego, onde deverá constar o 

período de abertura do mercado, devendo ser permitido o estacionamento naquele 

local após o fecho do Marcado Municipal;-------------------------------------------------------------- 
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− A Comissão concorda com o solicitado devendo ser colocada a respectiva placa 

adicional.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

• Ofício n.º 23, datado de 6 de fevereiro de 2013 (entrada 883), da Junta de Freguesia 

da Terra Chã, solicitando a colocação de sinal de cedência de passagem na saída 

do Caminho dos Três Cantos, conhecido por Caminho Amassado, para a zona da 

Fonte Faneca;------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

• Requerimento datado de 28 de janeiro de 2013 (entrada 757), de João Vieira da Silva 

& Filhos, Lda., solicitando a revisão da sinalização recentemente efectuada junto ao 

snack-bar João da Silveira, sito no Largo da Silveira n.ºs 82/84, nomeadamente a 

troca do sinal existente na curva (sinal de proibição de paragem ou estacionamento) 

por um sinal igual ao que está junto à casa do Dr. Páim (sinal de estacionamento 

proibido, exceto a cargas e descargas);------------------------------------------------------------------ 

− A Comissão propõe que se mantenha a situação atual.------------------------------------------- 

 

• Ofício n.º 17, datado de 30 de Janeiro de 2013 (entrada 863), da Junta de Freguesia 

de São Mateus, solicitando a resolução dos graves problemas de estacionamento e 

circulação de viaturas no Largo da Rua da Boa Viagem / Rua das Escadinhas;----------- 

− A Comissão propõe que os serviços técnicos da câmara municipal elaborem uma 

peça desenhada com proposta de estacionamento para ser submetido a parecer 

da Junta de Freguesia.------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

• Requerimento datado de 19 de fevereiro de 2013 (entrada 1139), de Manuel Severino 

Costa Sousa, solicitando a colocação de sinal que interdite a passagem de veículos 

e animais junto ao Império da Ponta Nova, freguesia da Feteira;-------------------------------- 
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− A Comissão propõe que se saiba previamente se o local é público ou privado.--------- 

 

• Requerimento datado de 25 de janeiro de 2013 (entrada 579), de Ricardo Vieira 

Tavares, solicitando a reposição do sinal de proibição de estacionamento na Rua da 

Boa Nova, dado que os veículos estacionam junto a porta de entrada do requerente, 

o que dificulta a saída da moradia;------------------------------------------------------------------------- 

− A Comissão concorda com o solicitado, imediatamente a seguir ao lugar de 

estacionamento autorizado a viaturas de cidadãos com mobilidade condicionada.- 

 

• E-mail datado de 7 de fevereiro de 2013 (entrada 1085), de Marco Escobar, 

solicitando o reposicionamento do sinal de zona tarifada existente na curva oposta 

ao Diário Insular, para quem sobe vindo do Porto de Pipas, devendo o mesmo ser 

desviado alguns metros mais para a frente da actual posição;---------------------------------- 

− A Comissão informa que o sinal em causa foi já deslocado.-------------------------------------- 

 

• Requerimento datado de 6 de março de 2013 (entrada 1383), de Manuel Domingos 

Ribeiro, solicitando a proibição de estacionamento de veículos do lado oposto à sua 

garagem, que se situa nas traseiras da sua moradia, sita na Rua Ciprião Figueiredo, 

n.º 31, Corpo Santo;------------------------------------------------------------------------------------------------ 

− A Comissão propõe que sejam riscadas zebras brancas no pavimento e que sejam 

riscados os lugares de estacionamento conforme sua deliberação anterior para este 

local.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

• Ofício n.º 9, datado de 25 de fevereiro de 2013 (entrada 1425), da Junta de Freguesia 

de Santa Luzia, solicitando a pintura de uma raia oblíqua de proibição de 

estacionamento de viaturas em frente à entrada principal da igreja de Santa Luzia;--- 
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− A Comissão propõe que se mantenha a situação atual podendo pontualmente ser 

colocado obstáculo que impeça o estacionamento.----------------------------------------------- 

• E-mail datado de 4 de março de 2013 (entrada 1485), de Jason Dinis, solicitando a 

colocação de sinalética adequada na curva existente em Entre Ladeiras, freguesia 

de São Mateus, dado que, quando chove, o piso perde aderência e provoca vários 

sinistros;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

− A Comissão propõe o encaminhamento para a SRTT dado tratar-se de uma estrada 

regional (ERnº6-2ª).------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

ESTACIONAMENTOS 

• Ofício n.º 8, datado de 29 de janeiro de 2013 (entrada 813), da Junta de Freguesia de 

São Bento, solicitando que se tomem as devidas providência por forma a evitar o 

estacionamento de viaturas em frente ao edifício n.º 13 no Largo de São Bento, junto 

ao Império, o que dificulta a entrada para os diversos acessos do edifício;------------------ 

− A Comissão propõe a marcação de raias com pedra branca.----------------------------------- 

 

• Requerimento datado de 27 de fevereiro de 2013 (entrada 1257), de Élio Maria 

Quitério da Rocha, solicitando a atribuição de um lugar de estacionamento junto ao 

n.º 47 da Rua de São Pedro (Restaurante Élios), freguesia de São Pedro, para a viatura 

das entregas;--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

− 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 64, datado de 8 de abril de 2013 (entrada 2152), de Sociedade para o 

Desenvolvimento Empresarial dos Açores, solicitando a atribuição de um lugar de 
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estacionamento para uma viatura da SDEA, junto ao edifício sito na Rua Direita, n.º 

52, freguesia da Sé;------------------------------------------------------------------------------------------------ 

− 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.---------------- 

 

• Requerimento datado de 4 de abril de 2013 (entrada 2003), de Luís Paulo Pontes 

Ferraz Pinheiro, solicitando a atribuição de um lugar de estacionamento junto ao 

consultório médico de ortopedia sito na Rua de Santo Espírito, entre os n.º 43 a 47, 

freguesia da Conceição;---------------------------------------------------------------------------------------- 

− 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.---------------- 

• Requerimento datado de 3 de abril de 2013 (entrada 1945), de Landa. Lda., 

solicitando a atribuição de um lugar de estacionamento na Rua da Palha, caso não 

seja possível, solicitam que o mesmo seja atribuído ou na Rua de São João ou na Rua 

Direita;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

− 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.---------------- 
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ESTACIONAMENTOS RESERVADOS 

• Ofício n.º 15, datado de 25 de janeiro de 2013 (entrada 623), da Junta de Freguesia 

da Terra Chã, solicitando a criação de um lugar de estacionamento reservado para 

deficientes em frente à residência sita no Largo da Boa Hora, n.º 28/30, para o 

morador e proprietário daquela residência o Sr. António José Melo Andrade 

apresentando, para o efeito, cópia do cartão de estacionamento para pessoas com 

deficiência;----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

− A Comissão propõe que o local reservado para este fim seja na sobra de 

estacionamento, fora da faixa de rodagem, cerca de 25 metros mais à frente da 

entrada para a habitação.-------------------------------------------------------------------------------- 

 

• Requerimento datado de 25 de janeiro de 2013 (entrada 600), de Délio Moreira 

Homem, solicitando a criação de um lugar de estacionamento reservado para 

deficientes em frente à moradia sita em Santo Amaro, n.º 16, freguesia da Ribeirinha, 

apresentando, para o efeito, cópia do cartão de estacionamento para pessoas com 

deficiência da esposa;------------------------------------------------------------------------------------------- 

− A Comissão propõe a criação de um lugar de estacionamento reservado para 

este fim, no parque de estacionamento existente no local.----------------------------------- 

• Requerimento datado de 8 de março de 2013 (entrada 1449), de Ramiro Manuel 

Cota Lourenço, solicitando a criação de um lugar de estacionamento reservado para 

deficientes em frente à moradia sita na Canada de Belém, n.º 90, freguesia da Terra 

Chã, apresentando, para o efeito, cópia do atestado médico de incapacidade;------- 

− A Comissão propõe que seja solicitado ao requerente a apresentação do 

respetivo dístico.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ESPELHOS PARABÓLICOS 

• Ofício n.º 5, datado de 18 de janeiro de 2013 (entrada 610), da Junta de Freguesia 

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

saída da Canada dos Corvelos, na Estrada Doutor Marcelino Costa Moules;--------------- 

− A Comissão informa que já existe um espelho no local em causa.----------------------------- 
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• Ofício n.º 17, datado de 28 de janeiro de 2013 (entrada 739), da Junta de Freguesia 

da Terra Chã, solicitando a colocação de um espelho parabólico na saída da Quinta 

da Francesa;--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

− A Comissão informa que não é necessária a colocação solicitada.--------------------------- 

• Ofício n.º 21, datado de 25 de março de 2013 (entrada 1992), da Junta de Freguesia 

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

saída da Ribeiras das Cinco, na Estrada Monsenhor José Machado Lourenço;------------ 

− A Comissão concorda com o solicitado. 

• E-mail datado de 25 de fevereiro de 2013 (entrada 1345), da Polícia de Segurança 

Pública, solicitando a colocação de um espelho parabólico na saída do Parque de 

Estacionamento da Escola de Enfermagem para a Rua Professor Azevedo Neves;------- 

− A Comissão informa que o pedido em causa já se encontra deliberado na reunião 

da CMT de 31-10-2012.------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

-----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) 

 

 


