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COMISSÃO MUNICIPAL DE TRÂNSITO 

Acta da Reunião n.º 3/ 2010 

 

-----Aos nove dias do mês de Setembro, 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 Ribeiro ------------------------------ 

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

-----Não compareceram os representantes da Associação de Profissionais de Automóveis 

Ligeiros da Ilha Terceira, Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo, Terceira 

Automóvel Clube, Associação de Transportes Ligeiros de Aluguer de Angra do Heroísmo, 

Sindicato dos Profissionais dos Transportes, Turismo e Outros Serviços de Angra do 

Heroísmo e da Associação dos Consumidores da Região Açores. ----------------------------------- 

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

seguinte ordem de trabalhos. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

AGENDA 

SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO 

 

• Oficio 130, datado de 24 de Novembro de 2009 (entrada 7344), da Junta de 

Freguesia de São Bento, solicitando o rebaixamento dos passeios da Rua Francisco 

Jerónimo da Silva que servem de estacionamento, uma vez que a altura existente 

prejudica os veículos. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
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- A Comissão propõe que se proceda ao levantamento planimétrico do local, para 

que seja presente à próxima reunião para eventual alteração. --------------------------------- 

 

• Oficio 1, datado de 4 de Janeiro de 2010 (entrada 83), da Junta de Freguesia do 

Posto Santo, referindo alguns problemas de sinalização e acessos existentes naquela 

freguesia que podem ser melhorados conforme se descrimina: --------------------------------- 

a) Colocação de sinalização e espelhos reflectores adequados na saída da Canada 

do Freixo para os Covões; --------------------------------------------------------------------------------- 

b) Reforço na sinalização da Canada do Breado que foi vandalizado; --------------------- 

c) Pintura das passadeiras, principalmente junto à escola, e respectivas sinalizações.  

- A Comissão propõe para a alínea a) a marcação de traço contínuo no eixo da via. 

As alíneas b) e c) já se encontram resolvidas. ----------------------------------------------------------- 

 

• Oficio 17, datado de 5 de Março de 2010 (entrada 1558), da Junta de Freguesia da 

Terra-Chã, referente à necessidade de condicionamento de camiões e máquinas 

pesadas na Canada do Loural, daquela freguesia, em virtude da exposição recebida 

sobre o assunto e que se anexa. ----------------------------------------------------------------------------- 

- A Comissão propõe que a Câmara Municipal contacte com a firma que se encontra 

a fazer os transportes de terra (CMM) de modo a que esta apresente um plano dos 

transportes que ainda faltam efectuar. ------------------------------------------------------------------- 

 

• Oficio 291, datado de 23 de Março de 2010 (entrada 1707), da Secretaria Regional da 

Ciência, Tecnologia e Equipamentos, comunicando, na sequência da informação da 

PSP, referente à colocação de lombas junto da Escola B/JI de São Sebastião, que a 

via em questão é municipal. ---------------------------------------------------------------------------------- 

- A Comissão informa que a questão já está resolvida no local. ----------------------------------- 

 

• Oficio 29, datado de 29 de Março de 2010 (entrada 1930), da Junta de Freguesia da 

Terra-Chã, solicitando a colocação de sinais de trânsito em algumas artérias daquela 

freguesia: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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a) Largo da Boa Hora (paragem da EVT) – sinal de informação de local de passagem 

de peões; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

b) Entrada da Rua do Álamo – sinal de informação de local de passagem para 

peões; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

c) Rua A, na saída para a Rua do Álamo – sinal de informação de local de 

passagem para peões; ------------------------------------------------------------------------------------- 

d) Rua A, no sentido da Canada de Belém – sinal de informação de local de 

passagem para peões; ------------------------------------------------------------------------------------- 

e) Rua Machado Pires – sinal de informação de local de passagem para peões; ------- 

f) Canada de Belém (junto aos Escoteiros) – sinal de informação de local de 

passagem para peões; ------------------------------------------------------------------------------------- 

g) Rua Padre Sabino – sinal de informação de local de passagem para peões; --------- 

h) À saída da Universidade – sinal de informação de local de passagem para peões;  

i) Canada da Cruz – sinal de cedência de passagem; -------------------------------------------- 

j) Canada do Ti Bento – sinal de estrada sem saída e sinal de cedência de 

passagem; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

k) Cova dos Regatos (em frente ao carpinteiro) – sinal de cedência de passagem; --- 

l) Retirar o sinal de cedência de passagem existente ao lado do Império da Boa 

Hora; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

m) Alterar a posição do sinal de cedência de passagem existente na saída da 

Canada da Francesa, colocando-o de forma mais visível; ----------------------------------- 

n) Colocar um espelho parabólico grande na Canada dos Covões; ------------------------- 

o) Colocar um espelho parabólico grande na saída da Junta de Freguesia; -------------- 

p) Colocar um espelho parabólico médio na entrada da Canada do Ti Bento. ---------- 

- A Comissão concorda com todos os pedidos feitos à excepção do pedido da alínea 

m). Neste caso, não existe local adequado alternativo para recolocação do sinal 

existente. Deverá então ser removida a vegetação que está a dificultar a visão do 

sinal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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• Requerimento datado de 31 de Março de 2010 (entrada 3745), de Rocha e Paixão - 

Gestão e Administração de Condomínios, Lda, com sede no Caminho da Esperança, 

n.º 134, freguesia do Porto Judeu, solicita que seja riscado a zona de estacionamento 

junto ao condomínio da Canada dos Melancólicos, freguesia da Conceição, de 

forma a fazer um estacionamento ordenado. ---------------------------------------------------------- 

- A Comissão concorda com o solicitado. Na zona mais estreita da estrada o 

estacionamento deve ser demarcado paralelo ao passeio. -------------------------------------- 

 

• Requerimento datado de 31 de Março de 2010 (entrada 1882), de Iria Medeiros e 

Sandra Marques, comerciante da Rua de Santo Espírito, n.º 37, freguesia da 

Conceição, solicita que seja alargado o passeio junto ao seu estabelecimento tendo 

em conta que o mesmo é muito estreito e dificulta circulação das pessoas. --------------- 

- A Comissão não concorda com o solicitado pois o eventual alargamento do passeio 

impedirá o estacionamento neste local. ----------------------------------------------------------------- 

 

• Oficio 81 datado de 31 de Março de 2010 (entrada 2273), da Junta de Freguesia da 

Ribeirinha, solicitando a colocação de um sinal de STOP na saída da Canada 

Francisco Alves para a Canada da Parreira. ------------------------------------------------------------ 

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

 

• Oficio 82 datado de 31 de Março de 2010 (entrada 2278), da Junta de Freguesia da 

Ribeirinha, solicitando a pintura de tracejado de modo a separar a plataforma de 

estacionamento da estrada, no cruzamento da Canada Francisco Alves com a 

Canada da Parreira. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

• Requerimento datado de 16 de Abril de 2010 (entrada 2124), de António Silveira de 

Escobar, sócio-gerente da empresa ROSA & ESCOBAR LDA., com sede na Rua do 

Barcelos, n.º 27, freguesia da Sé, solicita a marcação de zebras entre a escadaria da 

residência universitária e o portão, de forma a facilitar a entrada das viaturas da 

empresa na sua garagem situada na Rua Pêro Anes do Canto, freguesia da 

Conceição. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



CMT – Agenda para a reunião n.º 3/2010   9 de Setembro de 2010 
 

 
 

Página 5 de 13 

- A Comissão não concorda com o solicitado devendo manter-se a situação actual. --- 

 

• Oficio 176, datado de 26 de Abril de 2010 (entrada 2619), da Junta de Freguesia de 

São Mateus, solicitando a melhoria da sinalização de trânsito, nos cruzamentos: 

Canada Cruz Dourada com a Canada da Igreja de São Bartolomeu, Canada do 

Pombal com a Canada da Luz e Canada de São Vicente com a Canada da Arruda.  

- A Comissão é do parecer que a Canada da Igreja deve perder a prioridade na 

inserção com a Canada da Cruz Dourada. A Canada do Pombal deve perder a 

prioridade na inserção com a Canada da Luz. Deverá ser colocado um sinal de STOP 

na saída da Canada de São Vicente para a Canada da Arruda. ------------------------------ 

 

• Oficio 32 datado de 28 de Abril de 2010 (entrada 2624), da Junta de Freguesia da 

Conceição, solicitando a colocação de sinal de estacionamento proibido no início 

da Avenida Conde Sieúve de Meneses (lado direito), no sentido Largo de São Lázaro-

Avenida. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- A Comissão é do parecer que deverá ser recolocado o sinal de estacionamento 

proibido. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

• Oficio 65 datado de 4 de Maio de 2010 (entrada 2688), da Junta de Freguesia de São 

Bento, informando que não existe sinalização de trânsito na saída do Cabouco do 

Jogo para a Canada da Ribeirinha. ------------------------------------------------------------------------ 

- A Comissão é do parecer que deverá ser colocado um sinal de STOP. ----------------------- 

 

• Requerimento datado de 5 de Maio de 2010 (entrada 2488), do TAC - Terceira 

Automóvel Clube, solicitando a colocação de um sinal de estacionamento proibido 

aos sábados à tarde, domingos e feriados, no Parque de estacionamento da Praça 

de Touros, tendo em conta que o mesmo está cedido ao TAC nesses dias para treinos 

e provas de karting. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

- A Comissão é do parecer que deverá ser colocado um sinal de ZONA em 

substituição do sinal existente (que tem a inscrição muito gasta e quase invisível). ------ 
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• Oficio 44 datado de 10 de Maio de 2010 (entrada 2789), da Junta de Freguesia de 

Santa Luzia, sugerindo que o trânsito na Rua do Conde da Praia da Vitória, passe a ter 

um sentido único com entrada pela Ladeira de Santa Luzia e saída pela Rua do Pau 

São. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

• Oficio 56, datado de 12 de Maio de 2010 (entrada 2837), da Junta de Freguesia de 

São Pedro, solicitando o reforço da pintura da zebra existente na zona do Fanal, junto 

ao Centro Comunitário de São Pedro, bem como o alargamento da mesma até à 

entrada da cave do Centro Comunitário. --------------------------------------------------------------- 

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

 

• Oficio 69, datado de 25 de Maio de 2010 (entrada 3014), da Junta de Freguesia de 

São Pedro, solicitando a colocação de uma passadeira em frente à entrada para a 

Universidade, sita ao Caminho do Pico da Urze. ------------------------------------------------------- 

- A Comissão não concorda que, no imediato, se coloque nenhuma passadeira. Tal 

hipótese deverá ser estudada de futuro face ao evoluir do tráfego no local. -------------- 

 

• Requerimento datado de 28 de Maio de 2010 (entrada 2976), de Maria José de 

Meneses Leal Valente, residente ao Refugo, n.º 121, freguesia do Porto Judeu, 

solicitando a colocação de zebras junto à sua moradia, tendo em conta que 

estacionam em frente à casa impossibilitando a entrada e saída de pessoas da 

mesma. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

• Requerimento datado de 8 de Junho de 2010 (entrada 3619), de Jorge Manuel 

Coelho Sousa, residente na Rua do Marques, n.º 36, freguesia de Santa Luzia, 

solicitando autorização para a colocação de 2 pinos de segurança em frente ao seu 

estabelecimento – O CALIBRE, sito na mesma morada. Estes pinos visam dificultar o 

arrombamento por embate de viatura na porta do estabelecimento e foram 

sugeridos pela Direcção Nacional da PSP. Informa ainda que as despesas de 

instalação são da responsabilidade do requerente. ------------------------------------------------- 
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- A Comissão não se pronuncia dado não se tratar de uma questão directamente 

relacionada com o trânsito. Deverá o requerente sujeitar a sua pretensão a 

licenciamento para ser recolhido parecer da Direcção Regional da Cultura. ------------- 

 

• Requerimento datado de 17 de Junho de 2010 (entrada 3333), da Antonio Henrique 

de Sousa Lima, residente na Rua Recreio dos Artistas, n.º 40, freguesia da Sé, 

solicitando autorização para a ocupação da via publica com mesas e cadeiras, 

numa área de 8 m2, junto ao estabelecimento "Café dos Quatro Cantos", sito na Rua 

Recreio dos Artistas, freguesia da Sé. ----------------------------------------------------------------------- 

- A Comissão é de opinião que a esplanada não deverá ser colocada nos últimos 

cinco metros imediatamente antes do cruzamento. ------------------------------------------------- 

 

• Oficio 72, datado de 23 de Junho de 2010 (entrada 3468), da Junta de Freguesia de 

Santa Luzia, solicitando a colocação de sinal de proibição de excesso de velocidade 

– 40 Km, a partir dos números 157 e 73, da Ladeira Branca. --------------------------------------- 

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

 

• Oficio 143, datado de 29 de Junho de 2010 (entrada 3520), do Centro Comunitário da 

Terra-Chã, com sede na Canada de Belém, n.º 129, freguesia da Terra-Chã, 

solicitando a colocação de sinais de trânsito com indicação da frequência de 

crianças. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

• Oficio 59 datado de 8 de Julho de 2010 (entrada 3704), da Junta de Freguesia da 

Conceição, solicitando que sejam riscadas linhas amarelas (proibição de parar e 

estacionar) junto aos passeios existentes no Largo da Boa Viagem, em frente à Ermida 

de Nossa Senhora da Boa Viagem e no local onde se encontram os ecopontos e 

contentores de lixo. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

- A Comissão concorda com o solicitado. ----------------------------------------------------------------- 
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• Oficio 58, datado de 14 de Julho de 2010 (entrada 3706), da Junta de Freguesia da 

Conceição, solicita a colocação de um espelho parabólico junto à Ermida do 

Desterro, daquela freguesia, para facilitar a visualização aos condutores que 

circulam no sentido Rua Beato João Batista Machado - Rua Dr. Aníbal Bettencourt. ---- 

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

 

• Oficio 188 datado de 21 de Julho de 2010 (entrada 3934), da Junta de Freguesia de 

São Bartolomeu de Regatos, solicitando que seja efectuado um levantamento dos 

sinais de trânsito que deverão ser colocados na Canada do Casado com ligação à 

Canada dos Carneiros, e respectiva colocação, tendo em conta a requalificação 

efectuada naquele arruamento. ---------------------------------------------------------------------------- 

- A Comissão informa que deverão ser colocados um sinal de STOP na chegada à 

Estrada Regional n.º 1 - 1ª; um sinal de perda de prioridade à chegada à Rua da 

Igreja; um sinal de curva perigosa à esquerda a meio do novo arruamento no sentido 

Escola/ Estrada Regional. --------------------------------------------------------------------------------------- 

 

• E-mail datado de 22 de Julho de 2010 (entrada 3940), da Chefe de Divisão 

Tratamento e Controlo da Qualidade dos Serviços Municipalizados de Angra do 

Heroísmo – Eng.ª Maria do Anjo Condesso Ekström, solicitando a colocação de um 

sinal de trânsito de cedência de passagem, nos estreitamentos da faixa de rodagem, 

no acesso à ETAR, junto ao túnel, uma vez que se verificam frequente 

desentendimentos entre os condutores sobre a prioridade nessa passagem. -------------- 

- A Comissão propõe a colocação de sinais de ambos os lados da passagem a dar 

prioridade a quem desce. ------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

ESTACIONAMENTO RESERVADO 

 

• Oficio 536 datado de 14 de Abril de 2010 (entrada 2395), do INATEL - Delegação de 

Angra do Heroísmo, solicita a reserva de mais dois lugares de estacionamento para 

os utentes, bem como a reserva de um lugar de estacionamento reservado a 
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deficientes junto às piscinas do INATEL, em virtude da mudança de instalações dos 

serviços administrativos para o edifício das piscinas. ------------------------------------------------- 

- A Comissão é do parecer (em conjunto com o pedido no ofício 655) que deverão ser 

concedidos mais dois lugares junto às piscinas do INATEL. Um para cidadãos 

deficientes e outro para ambulâncias. -------------------------------------------------------------------- 

 

• Oficio 29 datado de 17 de Maio de 2010 (entrada 2795), do Recolhimento Jesus Maria 

José, com sede na Rua da Miragaia n.º 34, freguesia de Santa Luzia, solicitando mais 

um lugar de estacionamento reservado para viaturas da instituição, tendo em conta 

que adquiriram mais uma viatura com elevador, para transportes de utentes em 

cadeiras de rodas. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- A Comissão concorda com a atribuição de mais um lugar. -------------------------------------- 

 

• Requerimento datado de 19 de Maio de 2010 (entrada 2981), de Fernando Rui 

Ferreira Ponte Peixoto, sócio-gerente da empresa ORTOMEDIC, com sede na Rua 

Carreira dos Cavalos, n.º 13, R/C, freguesia da Sé, solicita um lugar de 

estacionamento para deficientes motores em frente à Ortomedic, ou outra 

alternativa ou autorização para porem uma rampa de acesso aos utilizadores. ---------- 

� Informa-se que foi presente, à reunião n.º2/2010, efectuada aos trinta dias do mês 

de Março, pedido idêntico que mereceu parecer negativo da CMT: -------------------- 

o 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. ----------------------------------------------------- 

- A Comissão pede que o requerente especifique o tipo de rampa pretendido e sua 

localização, dimensões e orientação exactas de modo a poder apreciar melhor o 

pedido. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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• Oficio 655, datado de 1 de Junho de 2010 (entrada 3201), do INATEL - Delegação de 

Angra do Heroísmo, solicitando mais três lugares de estacionamento a colocar junto 

ao complexo, do lado do Alto das Covas, que se destinariam a ambulância e dois 

gerais INATEL, na sequência da mudança dos serviços administrativos para as 

Piscinas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conforme pedido acima a Comissão é do parecer que deverão ser concedidos mais 

dois lugares junto às piscinas do INATEL. Um para cidadãos deficientes e outro para 

ambulâncias. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

• Requerimento datado de 21 de Junho de 2010 (entrada 3316), de Armando Lemos 

Silveira, residente na Rua Dr. Aníbal Bettencourt, n.º 222, freguesia da Conceição, 

solicita um lugar de estacionamento reservado a deficientes junto à sua moradia, 

tendo em conta que a mulher é portadora de incapacidade física, conforme cópia 

do dístico de deficiente motor que anexa. -------------------------------------------------------------- 

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

 

• Oficio 87, datado de 5 de Julho de 2010 (entrada 3622), da Junta de Freguesia de 

Santa Luzia, solicitando que seja concedido estacionamento reservado aos 

moradores da Miragaia, que estejam devidamente identificados, tendo em conta o 

atraso da obra prevista para aquele arruamento. ---------------------------------------------------- 

- A Comissão mantém o seu parecer anterior emitido sobre o mesmo assunto. ------------- 

 

• Requerimento datado de 9 de Julho de 2010 (entrada 3657), de Elsa Maria Borges 

Teixeira Alves, residente ao Arco, n.º 213-A, freguesia de São Bento, solicita um lugar 

reservado junto à sua moradia, uma vez que tem incapacidade motora a 95 %, 

conforme dístico apresentado. ------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

ESPELHO PARABÓLICO 
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• Oficio 73 datado de 22 de Abril de 2010 (entrada 2644), da Junta de Freguesia de São 

Sebastião, referindo a necessidade de colocação de um espelho parabólico na 

Ribeira Seca, junto às habitações nºs 42, 44 e 48. ------------------------------------------------------ 

- A Comissão concorda com o solicitado, no entanto não se trata de um arruamento 

municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

• Oficio 32 datado de 4 de Maio de 2010 (entrada 2684), da Junta de Freguesia do 

Posto Santo, solicitando a colocação de um espelho no cruzamento da Canada do 

Farroco - Cano Real com a Ladeira da Pateira. -------------------------------------------------------- 

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

 

 

• Oficio 66 datado de 7 de Maio de 2010 (entrada 2782), da Junta de Freguesia de São 

Bento, solicitando a colocação de um espelho em São Luís, à saída da primeira 

canada localizada acima da Escola de Vale de Linhares, do mesmo lado da referida 

escola. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- A Comissão concorda com o solicitado, no entanto não se trata de um arruamento 

municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

• Oficio 51, datado de 28 de Maio de 2010 (entrada 3132), da Junta de Freguesia de 

Santa Luzia, solicita que sejam colocados os seguintes sinais de trânsito: -------------------- 

a) Sinal de cedência de passagem na Canada Nova, à saída das oficinas dos 

Serviços Florestais; -------------------------------------------------------------------------------------------- 

b) Espelho junto à casa da firma A. Godinho, na Canada Nova; ------------------------------- 

c) Sinal de cedência de passagem, a colocar em frente ao espelho, que se 

encontra na rua sem nome, situada na Canada Nova. ---------------------------------------- 

- A Comissão concorda com os pedidos, embora se tratem de saídas particulares. ------ 
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FORA DE AGENDA 

 

• Oficio 945, datado de 16 de Agosto de 2010 (entrada 4446), da Junta de Freguesia de 

São Sebastião, solicitando a colocação de um espelho parabólico na Rua do 

Barreiro, junto à habitação n.º 193. -------------------------------------------------------------------------- 

- A Comissão concorda com o solicitado, a expensas do requerente. ------------------------- 

 

• Oficio 43, datado de 19 de Agosto de 2010 (entrada 4448), da Junta de Freguesia dos 

Altares, solicitando a colocação de dois espelhos parabólicos à saída da Canada 

das Cales para a Estrada Regional e outro à saída da Rua Nova para a Canada das 

Cales. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

 

• Requerimento datado de 31 de Agosto de 2010, (entrada 4458), de João Luís D. 

Gonçalves, sócio-gerente da empresa José Gonçalves, Unipessoal, Lda, solicitando 

um lugar reservado, para o Hotel Zenite, na Rua da Rosa entre os n.º 12 e 14, freguesia 

da Sé, para o estacionamento da viatura com a matrícula 82-JM-15, no período de 

Outubro de 2010 e Outubro de 2011. ----------------------------------------------------------------------- 

- A Comissão concorda com o solicitado nos termos do regulamento de 

estacionamento tarifado. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 

• Proposta da Junta de Freguesia de São Pedro, para substituição das lombas existentes 

junto à entrada do Colégio de Santa Clara, por uma passadeira sobrelevada, 

idêntica às existentes junto às escolas das Cinco Ribeiras e Santa Bárbara. ---------------- 

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

 

• Proposta de um Munícipe, para criação de uma passadeira para peões na Canada 

dos Folhadais, a seguir à intercessão com o Caminho do Meio de São Carlos, 

freguesia de São Pedro. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
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- A Comissão não concorda com o solicitado por não haver condições técnicas para 

a sua colocação. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

A COMISSÃO DECIDIU QUE 

 

• A Comissão propõe que seja recolocado o sinal de perda de prioridade na saída da 

Rua Dr. Silva Sampaio (junto à Pizzaria) para a Via Vitorino Nemésio. -------------------------- 

 

-----Não havendo mais nada a tratar, pelas treze 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) 

 

 


