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 2 de Agosto
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 6!?
Estacionamento e Paragem Proibido
É proibida a paragem e o estacionamento de veículos nos seguintes arruamentos e nas seguintes
condições:
(... )
106 - Estrada de Santa Luzia, junto ao escadório - linha amarela (2018/16088)

a)

Artigo 7!?
Estacionamento Proibido
É proibido o estacionamento de veículos nos seguintes arruamentos e nas seguintes
condições:

(...)
85 - Rua do Penedo, lado sul (2017/27606)

(... )

Capítulo li
Parques e Zonas de Estacionamento
( ... )
Artigo 11!?
Localizações

(...)
d) Para automóveis ligeiros em serviço de carga ou descarga, em locais devidamente
sinalizados - afixação tempo limite para 15 minutos:

(... )
23 - Praça da Liberdade- Lado Poente- Eliminar (2013/17834)

(... )
93 - Rua do Pinheiro Manso - Darque -frente ao nº. 6 - 2 lugares (2017/21769)
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(... )

f) Para automóveis ligeiros utilizados no transporte de deficientes e desde que devidamente
identificados:

(...)
103 - Rua da Infesta, frente ao

nº. 224 -

1 lugar (2018/12360)

104 - Avenida do Atlântico - Chafé- Frente ao Clube da Amorosa -1 Lugar (2015/26671)
105 - Rua da Alegria - Chafé - Junto ao lote 293 -1 lugar (2015/26671)
g) Para entidades públicas e privadas

(... )
16 - Rua de Santa Cristina - Junta de Freguesia e Executivo - 3 lugares (Meadela) - Eliminar
(2017 /14668)

(... )
64 - Rua de Santa Cristina - Meadela - União de Freguesias de Viana do Castelo e Meadela,
Polo da Meadela - 3 lugares (2017/14668)
65 - Rua João Tomás da Costa - frente ao
(2018/04630)

nº.

28 - Santa Casa da Misericórdia - 2 lugares

66 - Largo da Feira - Barroselas - Exceto para feirantes às Quartas-Feiras e todos os 1º .
domingos de cada mês (2017 /24960)

(... )

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
Administração Geral desta Câmara Municipal, o subscrevi.

c-{_,..Á

Paços do Concelho

de

cr Viana do Castelo, 3 de agosto de 2018

( O PRESIDENTE DA CÂMARA,
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