Câmara Municipal de Viana do Castelo

EDITAL
JOSÉ MARIA DA CUNHA COSTA, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
DE VIANA DO CASTELO:
Faz público que a Câmara Municipal na sua reunião realizada em 25 de julho do
corrente ano, deliberou ao abrigo do disposto na alínea rr) do nº 1 do art. 33º da Lei nº
75/2013, de 12 de Setembro, aprovar as segui ntes alterações ao:-

REGULAMENTO DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS
Alterações ao REV - Regulamento de Estacionamento de Veículos
Tendo em vista a sat isfação de várias solicitações, propõem-se as segui ntes alterações ao Regulamento
de Estacionamento de Veículos.

Capítulo 1
Paragem e Estacionamento de Veículos
(... )

Artigo 6!!
Estacionamento e Paragem Proibido
É proibida a paragem e o estacionamento de veícu los nos seguintes arruamentos e nas
seguintes condições:
( ... )
116 - Que lha do Peneireiro - Ambos os lados - Linha amarela (2015/19920)
( ...)
Capítulo li
Parques e Zonas de Estacionamento
( ... )

1.

Artigo 11!!
Localizações
São estabelecidos os parques ou zonas de estacionamento a seguir indicados:

( ... )

d) Para automóveis ligeiros em serviço de carga ou descarga, em locais devidamente sinalizados
- Afi xação t empo limite para 15 minutos:
(... )
16 - Rua da Bandeira - Troço nascente - Frente ao nº 541 (Equiva lente a dois lugares de
estacionament o) (2019/ 07886)
(... )
102 - Rua da Fábrica do Chocolate, lado poente - Exceto ambulâncias (2019/09404)
(... )
f) Para automóveis ligeiros utilizados no transporte de deficientes e desde que devidam ente
identificados:
(...)

?
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153 - Avenida Central (Chafé), lado nascente, frente ao nº. 277 -1 lugar (2019/07797)
154 - Praia do Cabedelo - Parque Norte - arruamento norte, lado norte - 1 lugar (2018/ 22006)

Para constar se lavrou o presente edital e outros de igual teor que vão ser
afixados nos lugares públicos do estilo.

Eeu,·-~~rector

de
Departamento
Administração Geral desta Câmara Municipal, o subscrevi.

de

Paços do Concelho de Viana do Castelo, 02 de agosto de 2019
O PRESIDENTE DA CÂMARA,

~\;
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