MUNICIPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Câmara Municipal de Angra do Heroísmo
-------------------------------------------EDITAL N.º 58/2021----------------------------------------

-----PAULO ALEXANDRE SILVA LIMA, Vereador da Câmara Municipal de Angra do
Heroísmo, com competência delegada torna público, nos termos e para efeitos do
disposto no Art.º 91º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, que foram aprovadas as
medidas de trânsito, presentes à reunião da Comissão Municipal de Trânsito n.º 2/2021 e
que abaixo se descrevem:----------------------------------------------------------------------------Na freguesia da Sé---------------------------------------------------------------------------------Correção ao Trânsito da Praça Velha, com marcação horizontal na calçada branca,
que deixará de ser redonda e passará a ter um vértice.------------------------------------------------------Na freguesia de São Pedro-------------------------------------------------------------------------Colocação do botão para os peões nos semáforos na Avenida Tenente Coronel
José Agostinho junto ao cruzamento com o Caminho Novo.-------------------------------------------–-----Na freguesia de Santa Luzia-----------------------------------------------------------------------Colocação de passadeiras sobrelevadas , acompanhadas da respetiva sinalização
vertical (sinais H7 e A2a) às distâncias regulamentares, na Ladeira Branca------------------------------Colocação de um sinal de estacionamento para deficientes, no Bairro Novo da
Ladeira Branca, , na zona onde o estacionamento está autorizado.--------------------------------------Na freguesia da Conceição------------------------------------------------------------------------ Mudança do sinal de Estacionamento para Deficiente, da Rua do Pico, n.º 14/A,
São Mateus, para a Canada do Saibro, n.º 42.--------------------------------------------------------------------Colocação de passadeira sobrelevada, com a respetiva sinalização vertical (sinais
H7 e A2a) às distâncias regulamentares, junto à antiga escola primária de São João de
Deus, na Canada do Breado.----------------------------------------------------------------------------------------------Colocação de dois espelhos, do lado ascendente do arruamento (lado da
propriedade do requerente), na Rua Dr. Anibal Bettencourt, n.º 54, Lameirinho, (às
expensas do requerente, por se tratar de uma saída privada de viaturas funerárias).--------------Colocação de um sinal adicional de Estacionamento Autorizado (H1a), a meio da
Ladeira de São Francisco, acompanhado dos painéis adicionais de “TÁXI” e Modelo 6 a.------Substituição de sinal de Estacionamento Autorizado, para viaturas da CITEL, na Rua
do Morrão , por um modelo regulamentar de painel adicional---------------------------------------------Na freguesia de São Mateus------------------------------------------------------------------------Pintura de linha amarela descontínua em frente ao acesso particular da moradia na
Rua do Capitão-Mor, n.º 7, Entre os Picos, do lado oposto do arruamento.------------------------
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------Na freguesia de São Bartolomeu-----------------------------------------------------------------Pintura de raias brancas no pavimento, na Rua Padre Joaquim Borges de Meneses,
n.º 54, (conhecida por Canada da Igreja).-------------------------------------------------------------------------Na freguesia da Terra Chã-------------------------------------------------------------------------Colocação de bilros, em cima dos passeios pedonais, no Caminho para Belém, junto
da casa n.º 109-B, de ambos os lados do arruamento para impedir o estacionamento.----------Colocação de um sinal de velocidade máxima, de 20Km/h, na Quinta da Francesa.--------Na freguesia do Porto Judeu---------------------------------------------------------------------Reposicionamento do espelho atual na Ribeira do Testo, nº 17-A, e colocação de
novo espelho à saída da Ribeira da Ladeira da Quinta.--------------------------------------------------------- Pintura de raias brancas no pavimento em frente aos acessos particulares, junto ao
Campo de Jogos dos “Leões”.-------------------------------------------------------------------------------------------Estas medidas entrarão em vigor a partir desta data, quando estiverem reunidas
todas as condições técnicas para a execução das referidas alterações.------------------------Angra do Heroísmo, Paços do Concelho, 02 de dezembro de 2021----------------------
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