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 7 de dezembro
corrente, 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 seguintes alterações ao:-

REGULAMENTO DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS
(... )

Capítulo 1
Paragem e estacionamento de veículos
(... )

Artigo 6º
Estacionamento e Paragem Proibido
É proibida a paragem e o estacionamento de veículos nos seguintes arruamentos e nas seguintes
condições:
(... )
98- Viela de S. Domingos, lado nascente -do nº. 82 ao nº. 84- linha amarela
99- Rua do Gontim, lado norte, frente ao nº. 42 - linha amarela
(...)
Capítulo li
Parques e Zonas de Estacionamento
(... )

Artigo 11º
Loca 1izações
1. 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
- afixação tempo limite para 15 minutos:
(... )
88- Rua Eça de Queirós - lado Nascente, frente ao nº. 141
89- Travessa dos Antúrios (Darque) - lado nascente - 1 lugar
90- Rua de S. José, lado sul, frente ao nº . 134 - 1 lugar
(...)
f) Para automóveis ligeiros utilizados no transporte de deficientes e desde que devidamente
identificados:
(... )
99- Rua Henrique Lopes (Meadela) - lado poente, frente ao nº. 265 - 1 lugar
100- Rua do Covelo (Areosa ) - frente ao nº. 52 - 1 lugar
101- Rua Gago Coutinho - lado poente, frente ao nº. 74 - 1 lugar
g) Para entidades públicas ou privadas:
(... )
58-Avenida Padre Júlio Cândido (Vila de Punhe) - Pároco - 1 Lugar
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h) Para entidades públicas e privadas, dias úteis das Sh 30m às 19h OOm:

(...)
6- Arruamento Norte da Praça Frei Gonçalo Velho - Frente Drogaria Confiança - Grupo
Desportivo e Cultural dos E.N.V.C. - 1 lugar - Eliminar

(... )
34- Rua D. Maria 11, lado nascente, frente ao

nº. 150 -Artmatriz - 1 lugar

35- Rua de Aveiro, lado sul, frente ao nº. 209 - Ginásios da Educação Da Vinci -1 lugar
36- Avenida Rocha Páris, lado poente, frente ao nº. 83 - Grupo Desportivo e Cultural dos
E.N.V.C. - 1 lugar

(...)

j)

Para ambulâncias:

(... )

21- Rua Sá de Miranda - lado sul, frente ao nº. 45 -1 lugar
22- Rua dos Lilazes (Darque) - lado norte, frente ao nº. 39 - 1 lugar

Para constar se lavrou o presente edital e outros de igual teor que vão ser
afixados nos lugares públicos do estilo.
E eu, ~~ ~ Director de Departamento de Administração
Geral desta Câmara Municipal, o subscrevi.
Paços do Concelho de Viana do Castelo, 9 de dezembro de 2016
O PRESIDENTE DA CÂMARA,
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