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 11 de Abril
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 62
Estacionamento e Paragem Proibido
É proi bida a paragem e o estaciona mento de veículos nos seguintes arruamentos e nas seguintes
condições:
( ... )
115 - Avenida Capitão Gaspar de Castro, via paralela frente à Escola EB 2,3 Frei Bartolomeu
dos Márt ires, lado sul - Exceto t omada e largada de alunos
Artigo 7º
Estacionamento proibido
a) É proibido o estacionamento de veículos nos segu intes arruamentos e nas segu intes
co nd ições:
( ... )
96 - Estrada do Padre Quesado (Vila Franca), junto ao adro da igreja (2018/ 19965)
97 - Estrada do Padre Quesado (Vila Franca), junto ao adro da igreja - linha amarela descontinua
(2018/19965)
(... )

Capítulo li
Parques e Zonas de Estacionamento
(... )

Artigo 11º
Loca 1izações
l. São estabelecidos os parques ou zonas de estacionamento a seguir indicados:
( ... )
f) Para automóveis ligeiros utilizados no transporte de deficie ntes e desde que devidamente
identificados:

(... )
143 - Rua
144 - Rua
145 - Rua
146 - Rua
147 - Rua

12. de Maio (Santa Marta de Portuze lo), lado nascente, frente ao n2. 7b - 1 lugar
12. de Maio (Santa Marta de Portuze lo), lado nascente, frente ao n2. 7c- 1 lugar
12. de Maio (Santa Marta de Portuzelo), lado nascente, frente ao n2. 7d - 1 lugar
das Marga rid as (Areosa), lado nascente, frente ao n2. 37 - 1 lugar (2019/02346)
Henrique Lopes (Meadela), lado nascente, frente ao n2. 112 - 1 lugar (2019/ 19747
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148 - Avenida Capitão Gaspar de Castro, via paralela frente à Escola EB 2,3 Frei Bartolomeu dos
Mártires, lado sul - 2 lugares
149 - Rua da Veiga (Meadela), lado nascente, frente aos nº. 21/23 - 3 lugares
150 - Avenida Comendador Parente Ribeiro (Santa Marta de Portuzelo), arruamento nascente,
lado nascente, frente ao Centro Paroquial de Santa Marta - 1 lugar
151 - Rua do Grupo Folclórico de Santa Marta de Portuzelo (Santa Marta de Portuzelo), frente ao
Centro Escolar, lado norte - 1 lugar
g) Para entidades públicas e privadas:

(... )
22 - Largo 9 de Abril, arruamento Nascente -Associação dos Dadores de Sangue do Distrito de
Viana do Castelo - 2 lugares RC 07/03/2011- Eliminar (2018/23081)
(... )
91 - Largo 9 de Abril, arruamento Nascente, lado poente - Direção Geral de Alimentação e
Veterinária - 2 lugares (2018/23081)
92 - Rua da Bandeira, lado sul, frente ao nº . 373 - Gabinete de Atendimento à Família (GAF) llugar(2019/04779)

h) Para entidades públicas e privadas, dias úteis das 08h30m às 19h00m:
(... )
32 - Rua de Santo António, lado poente, frente ao nº. 133 -Associação Empresarial de Viana
do Castelo -1 lugar (2015/25087) RC 18/2/2016 - Eliminar (2019/ 05391)
(... )
39 - Rua de Aveiro, lado Norte, frente ao edifício da PSP - Associação Empresarial de Viana do
Castelo - 1 lugar (2019/05391)
40 - Praça Frei Gonçalo Velho, arruamento poente, lado nascente, frente ao nº. 2 - CEVAL-1
lugar(2019/05391)
(... )
2. Os automóveis ligei ros de passageiros particulares podem parar ou estacionar nos locais
especialmente destinados a esse efeito e pela forma indicada ou na faixa de rodagem dos
arruamentos onde não exista sinalização que o impeça, o mais próximo possível do respetivo
limite direito, paralelamente a este e no sentido de marcha.
a) Para automóveis ligeiros de passageiros:
(... )
15 - Avenida Capitão Gaspar de Castro, via paralela frente à Escola EB 2,3 Frei Bartolomeu dos
Mártires, lado norte.

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

f'\(~ ~
Director de Departamento de
E eu,
Administração Geral desta Câmara Municipal, o subscrevi.
Paços do Concelho de Viana do Castelo, 11 de abril de 2019
O PRESIDENTE DA CÂMARA,
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