
 
 

 
 

EDITAL N.º 11 / 2020 
 
 

 

Nuno Vaz Ribeiro, Presidente da Câmara Municipal de Chaves, torna público, que por 

deliberação do órgão do Executivo Camarário, em sua reunião ordinária de 14 de Outubro  de 

2019 e sancionada pelo órgão deliberativo, em sua sessão ordinária datada de 18 de 

dezembro de 2019, foi aprovada a proposta vertida na informação n.º 328/DPM/2019, de 

2019/09/27, relacionada com o processo nº902/18, consubstanciada na colocação de lomba 

redutora de velocidade, na localidade de São Pedro de Agostém, a saber: 

a) Na Rua da Senhora da Saúde: Colocação de uma lomba redutora de velocidade com 5 
cm de altura e 2 (dois) sinais de código A2a (lomba) a cerca de 50 metros, antes e depois da 
lomba. 

b) Na Rua da Senhora da Saúde, junto à zona do santuário: Colocação de um sinal de 
código C13 (proibição de exceder a velocidade máxima de 40 Km/h) e remoção de sinal 
existente C13 (proibição de exceder a velocidade máxima de 30 Km/h). 

c) Na Rua da Senhora da Saúde antes do cruzamento com a Rua Direita e a Rua Ribeira 
de Baixo: Colocação de um sinal de código B8 (cruzamento com via sem prioridade) e um 
sinal de código C13 (proibição de exceder a velocidade máxima de 40 Km/h). 

d) Na Rua Ribeira de Baixo no cruzamento com a Rua da Senhora da Saúde: Colocação 
de um sinal de código B2 (paragem obrigatória no cruzamento ou entroncamento) 

e) Na Rua do Santuário no cruzamento com a Rua da Senhora da Saúde: Colocação de 
um sinal de código B2 (paragem obrigatória no cruzamento ou entroncamento) 
 

 

Para constar e inteiro conhecimento de todos se publica o presente edital, que vai ser afixado 

nos lugares do costume, publicado no sítio da internet e no boletim da autarquia local. 

 

E eu, Cristina Maria Fernandes Rodrigues, Técnica Superior do Município e seu Oficial Público, 

designada por despacho do Presidente da Câmara, de 01 de julho de 2019, o subscrevi. 

 

Chaves, 09 de janeiro de 2020 

 

 

O Presidente da Câmara Municipal, 

Nuno Vaz 


