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COMISSÃO MUNICIPAL DE TRÂNSITO 

Agenda da Reunião n.º 4/ 2010 

 

-----Aos vinte e um dias do mês de Dezembro 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 ---------------  

- 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 --- 

- Associação dos Consumidores da Região Açores – Senhor Coronel Vasco Capaz -- 

-----Não compareceram os representantes da, da Associação de Transportes Ligeiros de 

Aluguer de Angra do Heroísmo, do Terceira Automóvel Clube e do Sindicato dos 

Profissionais dos Transportes, Turismo e Outros Serviços de Angra do Heroísmo. ----------------- 

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

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

 

ASSUNTOS PENDENTES: 

 

Reunião 3/2010 de 9 de Setembro de 2010 

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

prejudica os veículos. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

- A Comissão propõe que se proceda ao levantamento planimétrico do local, para 

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

- Até à presente data não deu entrada nenhuma informação adicional. -------------------- 

- A Comissão não se pronunciou. ------------------------------------------------------------------------------ 

 

 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. ------------------------------------------------------------------- 

- Até à presente data não deu entrada nenhuma informação adicional. -------------------- 

- A Comissão não se pronunciou. ------------------------------------------------------------------------------ 

 

 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. ----------------------------------------------------- 
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- 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. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Até à presente data não deu entrada nenhuma informação adicional. -------------------- 

- A Comissão não se pronunciou. ------------------------------------------------------------------------------ 

 

AGENDA 

 

SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO 

 Oficio 146, datado de 2 de Setembro de 2010 (entrada 4630), da Junta de Freguesia 

de São Pedro, solicitando que seja equacionada a possibilidade de colocar uma 

lomba igual à existente em frente à escola da freguesia de Santa Bárbara, na Ladeira 

do Pestana, zona do Pico da Urze. --------------------------------------------------------------------- 

- A Comissão não concorda pois tal consubstancia uma situação de menor segurança 

que a actual. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 Oficio 161, datado de 7 de Setembro de 2010 (entrada 4702), de Junta de Freguesia 

de São Pedro, remetendo um esboço com alternativas para a saída do trânsito da 

Canada das Almas. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

- A Comissão concorda com a segunda solução apresentada, devendo ser marcadas 

no pavimento as setas de direcção. ----------------------------------------------------------------------- 

 

 Oficio 168, datado de 9 de Setembro de 2010 (entrada 4868), de Junta de Freguesia 

de São Pedro, solicitando a colocação de uma passadeira para peões, em frente ao 

estabelecimento Poliangra, no lugar da Silveira. ------------------------------------------------------ 

- A Comissão não concorda, pois já existem duas passadeiras perto do local, além de 

tecnicamente não se justificar a passadeira no local pretendido. ------------------------------ 
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 Oficio 168, datado de 9 de Setembro de 2010 (entrada 4946), de CDS/PP - Centro 

Democrata Social, remetendo para conhecimento, o requerimento enviado ao 

Secretário Regional da Ciência, Tecnologia e Equipamentos, relativo ao mau 

funcionamento e colocação dos semáforos que se encontram colocados no 

entroncamento do Caminho de Baixo com a Canada Nova, na Estrada Regional, n.º 

1, freguesia de São Pedro, concelho de Angra do Heroísmo. ------------------------------------- 

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

 

 Requerimento, datado de 30 de Setembro de 2010 (entrada 5007), de Paulo 

Agostinho Vieira Serpa Areia, residente na Casa do Alcaide, Caminho de Baixo, n.º 

35, freguesia de São Pedro, sugerindo que o trânsito na Rua da Sé, seja efectuado 

apenas no sentido poente/nascente com excepção dos transportes de utilidade 

pública. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- A Comissão não concorda pois a Rua do Rego não tem perfil transversal que permita 

o acréscimo de tráfego, que se originará em permanência além de o início da Rua 

do Marquês ter uma inclinação que dificulta o início da marcha com piso 

escorregadio. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Oficio 219, datado de 1 de Outubro de 2010 (entrada 5166), da Junta de Freguesia de 

São Bartolomeu de Regatos, solicitando a colocação de um sinal com setas 

fluorescentes, numa curva perigosa situada na Canada do Casado. ------------------------ 

- A Comissão tomou conhecimento. O sinal já se encontra colocado. ------------------------- 

 

 Oficio 102, datado de 4 de Outubro de 2010 (entrada 5389), da Junta de Freguesia de 

São Sebastião, solicitando a alteração da circulação de trânsito da Rua Fria, que se 

faz em dois sentidos, para sentido único. ----------------------------------------------------------------- 

- A Comissão já se tinha pronunciado favoravelmente em 4 de Fevereiro de 2006, para 

um só sentido, e mantém o seu parecer, devendo o sentido da Rua das Flores ser 

também alterado. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



 

 

Página 5 de 10 

 Oficio 109, datado de 7 de Outubro de 2010 (entrada 5187), da Junta de Freguesia de 

Santa Bárbara, solicitando a modificação do sentido do trânsito da Rua do Poço e da 

Rua do Açougue. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- A Comissão mantém os seus pareceres anteriores, no sentido de se manter a situação 

actual (sentido ascendente, Sul/Norte) tal como exarado nas actas das reuniões da 

comissão de trânsito de Maio de 2004 e Outubro de 2006. ---------------------------------------- 

 

 Abaixo-assinado, recebido a 12 de Outubro de 2010 (entrada 5204), dos moradores 

da Rua do Poço, freguesia de Santa Bárbara, referente ao descontentamento pela 

alteração do sentido do trânsito efectuado naquela rua. Em anexo cópia do abaixo-

assinado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- A Comissão mantém os seus pareceres anteriores de se manter a situação actual 

(sentido ascendente, Sul/Norte) tal como exarado nas actas das reuniões da 

comissão de trânsito de Maio de 2004 e Outubro de 2006. ---------------------------------------- 

 

 Oficio 226, datado de 26 de Outubro de 2010 (entrada 5509), do Centro Comunitário 

da Terra-Chã, Canada de Belém, n.º 129, freguesia de Terra-Chã, solicitando a 

colocação de um sinal de aproximação de crianças, em virtude de funcionar um ATL 

no edifício daquele Centro Comunitário. ----------------------------------------------------------------- 

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

 

 Oficio 188, datado de 5 de Novembro de 2010 (entrada 5721), da Junta de Freguesia 

da Terra-Chã, solicitando a instalação de sinalização luminosa (semáforos) no 

cruzamento da Canada de Belém, pelo facto de se tratar de uma zona de grande 

confluência de todo o trânsito vindo de Entre-Ladeiras, de São Mateus e de São 

Carlos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- A Comissão não concorda com o solicitado, pois o fluxo de tráfego e sua distribuição 

durante o dia não justifica tecnicamente a introdução de semaforização. Deverão 

ser colocados espelhos parabólicos de maior raio. --------------------------------------------------- 
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 Oficio 142, datado de 8 de Novembro de 2010 (entrada 5803), da Junta de Freguesia 

de São Bento, solicitando que seja revista a sinalização na zona do Largo do 

Reguinho, de forma a haver mais segurança para peões e condutores. -------------------- 

- A Comissão é do parecer que deverá ser repintada toda a sinalização do 

pavimento, que está correcta. Deverá também ser riscado traço contínuo no 

Caminho do Pico Redondo à chegada ao cruzamento para a Canada da Ribeirinha.  

 

 Oficio 140, datado de 10 de Novembro de 2010 (entrada 5817), da Junta de 

Freguesia de Santa Bárbara, remetendo cópia da acta da reunião de Assembleia de 

Freguesia, de forma a reforçar a proposta de modificação do sentido do trânsito, na 

Rua do Poço e na Rua do Açougue. Acta da reunião de assembleia de freguesia em 

anexo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- A Comissão mantém os seus pareceres anteriores de se manter a situação actual 

(sentido ascendente, Sul/Norte) tal como exarado nas actas das reuniões da 

comissão de trânsito de Maio de 2004 e Outubro de 2006. ---------------------------------------- 

 

ESTACIONAMENTOS RESERVADOS 

 Requerimento, datado de 4 de Outubro de 2010 (entrada 4535), de Antonio Costa 

Rosa, residente no Caminho Novo, n.º 54, freguesia de São Pedro, solicitando que seja 

colocado um sinal de deficientes junto da sua moradia, uma vez que possui dístico 

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

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

 

 Requerimento, datado de 12 de Outubro de 2010 (entrada 5193), de Wuchang Wu, 

residente na Rua Manuel Joaquim de Andrade, n.º 14, freguesia de Conceição, 

solicitando um lugar de estacionamento reservado para a empresa Chinaçor, junto 

ao n.º 106 da Rua Direita, freguesia da Sé, destinado ao estacionamento de viaturas 

de clientes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- A Comissão não concorda com o solicitado, pois é seu parecer (de há vários anos 

uniformizado) de que os lugares de estacionamento, previstos no regulamento, 
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 devem ser atribuídos somente a escolas de condução, estabelecimentos hoteleiros e 

empresas de rent-a-car. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Requerimento, datado de 12 de Outubro de 2010 (entrada 5195), de Belmira Miranda 

de Melo, residente no Largo de Fátima, n.º 5 – A, freguesia da Ribeirinha, solicitando a 

criação de um lugar de estacionamento reservado a deficientes, no parque de 

estacionamento do Largo de Fátima, freguesia da Ribeirinha. ----------------------------------- 

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

 

 Requerimento datado de 26 de Novembro de 2010 (entrada 5952), de Vânia Jesus 

Teixeira Sousa, residente na Rua Frei João Estaço, n.º 39, freguesia de Santa Luzia, 

solicitando a marcação de zebras em frente à sua moradia, abaixo da garagem, 

afim de poder fazer a manobra ao sair da garagem. Solicita ainda a colocação de 

um sinal de estacionamento reservado a deficientes, acima da garagem, tendo em 

conta que o pai é possuidor de deficiência física. Para o efeito junta cópia do dístico 

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

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

 

ESTACIONAMENTO PROIBIDO 

 Oficio 119, datado de 16 de Setembro de 2010 (entrada 4945), de Junta de Freguesia 

de Santa Luzia, informando que alguns residentes têm pedido que seja proibido o 

estacionamento na Rua Ribeira dos Moinhos entre os números 69 a 73. --------------------- 

- A Comissão é do parecer que se deverá manter a situação actual. -------------------------- 

 

 Oficio 201, datado de 30 de Setembro de 2010 (entrada 5091), de Junta de Freguesia 

da Ribeirinha, solicitando a colocação de sinal de paragem e estacionamento 

proibido, bem como a repavimentação da Canada do Camarada, no Caminho 

Velho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- A Comissão é do parecer que o estacionamento deverá ser proibido no local, com 

marcação de linha contínua amarela no pavimento. ----------------------------------------------- 
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 Requerimento datado de 27 de Outubro de 2010 (entrada 5472), de João Manuel 

Machado Melo, residente no Refugo, n.º 15, freguesia do Porto Judeu, solicitando a 

colocação de zebras em frente à sua moradia, tendo em conta que não consegue 

sair da sua garagem. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

 

 Oficio 297, datado de 29 de Outubro de 2010 (entrada 5601), da Junta de Freguesia 

do Porto Judeu, solicitando a colocação de zebras junto à moradia n.º1 da Rua do 

Pico do Alferes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 Oficio 217, datado de 5 de Novembro de 2010 (entrada 5632), da Junta de Freguesia 

da Ribeirinha, solicitando a colocação da seguinte sinalização: -------------------------------- 

a) Sinal de proibido estacionar, do lado direito, entre o Caminho Novo e a Canada 

da Ribeira; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

b) Sinal de proibido estacionar, na saída do Açougue para a Rua da Igreja; ------------- 

c) Sinal de proibido estacionar, no Caminho Novo entre a ponta de baixo da Escola 

e a casa seguinte. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

ESPELHOS PARABÓLICOS 

 Oficio 129, datado de 6 de Outubro de 2010 (entrada 5162), da Junta de Freguesia de 

Santa Luzia, solicitando a colocação de um espelho em frente à Rua Dr. João Costa 

(Ladeira Branca), em virtude do estacionamento de carros de grande porte com 

cargas e descargas no Mercado Pão de Milho, que dificultam a normal circulação 

de trânsito. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 Oficio 83, datado de 23 de Novembro de 2010 (entrada 5902), da Junta de Freguesia 

de Cinco Ribeiras, solicitando a colocação de dois espelhos, em frente à Canada do 
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Magrinho, dado que se trata de um sítio com pouca visibilidade para a Estrada Dr. 

Marcelino Costa Moules. -------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

PROPOSTAS 

 Proposta da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, para que a paragem dos Táxis 

da Ladeira de São Francisco seja recuada, de modo a permitir que a paragem de 

Mini-Bus seja efectuada junto ao abrigo de passageiros existente no local. ---------------- 

- A Comissão não concorda com o proposto, pois a solução não melhorará a situação 

actual de inserção de viaturas na Praça Velha provenientes da Ladeira de São 

Francisco. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

FORA DE AGENDA 

 Oficio 98, datado de 26 de Agosto de 2010 (entrada 4461), da Junta de Freguesia da 

Feteira, solicitando a resolução de várias saídas de canadas para a Estrada Regional, 

através de parques de estacionamento, bem como a colocação de vários espelhos 

e sinais em diversas ruas da freguesia (ver documento anexo). ---------------------------------- 

 O pedido mereceu o seguinte parecer do Director do Departamento Técnico da 

Câmara Municipal: -------------------------------------------------------------------------------------- 

“Desloquei-me ao local na presença do Sr. Presidente da Junta tendo verificado 

os pedidos deste e sendo a seguinte a minha informação: ----------------------------------- 

1.º Concordo com a necessidade de se rever o esquema de estacionamento no 

local, no entanto deve ser presente este assunto à próxima reunião da 

comissão de trânsito. ---------------------------------------------------------------------------------- 

2.º Concordo com a necessidade de se rever o esquema de estacionamento no 

local, no entanto deve ser presente este assunto à próxima reunião da 

comissão de trânsito. ----------------------------------------------------------------------------------- 

3.º Deverá ser proibido o estacionamento no local, que actualmente é feito a 

seguir ao triângulo invertido de perde de prioridade. Tal medida tornará já 

desnecessário o espelho parabólico (acesso Poente). ------------------------------------ 

4.º Concordo com a marcação de raias brancas de modo a impedir o 

estacionamento no espaço de 7 metros na sobra de estacionamento existente 

sobre o lado direito de quem sobe. Concordo com a colocação do espelho 

parabólico. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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5.º Concordo com a colocação do espelho. ------------------------------------------------------ 

6.º Concordo com a recolocação do espelho que já existiu. ------------------------------- 

7.º Concordo com a necessidade de limpeza dos espelhos. Poderá ser enviado 

para o encarregado César Barcelos. ------------------------------------------------------------- 

8.º Proponho a colocação de um sinal de trânsito proibido. --------------------------------- 

9.º a 16ª - Concordo com a colocação de sinais de rua sem saída. À saída da 

Canada do Coronel deve ser colocado um sinal de aproximação de estrada 

com prioridade (acompanhando o sinal que já está marcado no pavimento). 

Por uma questão de coerência proponho que estas questões, à excepção dos 

sinais referidos nos pontos 6 a 16, sejam presentes à reunião da comissão de 

trânsito.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- A Comissão não se pronunciou pois estes assuntos têm que ser verificados no local. 

Deverá ser, este assunto, agendado para a próxima reunião. ----------------------------------- 

 

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

 

______________________________(ACRA) 


