
 
 

 
 

EDITAL N.º 20 / 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 28 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 366/DPM/2019, de 

2019/10/22, relacionada com o processo nº323/19, consubstanciada na Marcação de lugares 

de estacionamento, na Avenida 20 de julho, na localidade de Vidago -  Freguesia de Vidago,  

Arcossó, Selhariz, Vilarinho das Paranheiras, a saber: 

 

a) Na Av. 20 de julho, à direita do portão de entrada para o campo de jogos: (Colocação 

de um (1) sinal de código H1A ((Estacionamento autorizado), com um (1) painel 

indicador de aplicação “VEÍCULOS DA GNR” modelo nº 10b, um (1) painel indicador 

de periodicidade “DIAS DE JOGOS” modelo nº 7d, um (1) painel indicador de direção 

nº3a e execução de marca rodoviária M14A (linha contínua amarela com 0,1m de 

largura). 

b) Na Av. 20 de julho, no lado oposto da via em relação ao portão de entrada do campo 

de jogos: Colocação de um (1) sinal de código H20A (Paragem de veículos de 

transporte coletivo de passageiros), um (1) painel indicador de periodicidade “DIAS DE 

JOGOS” modelo nº 7d e execução de marca rodoviária linha amarela contínua 

diagonal no pavimento (LAZ 0,12). 

 

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, 16 de janeiro de 2020 

 

  

O Presidente da Câmara Municipal, 

 

 



 
 

Nuno Vaz 


