
 
MUNICÍPIO DE CHAVES 

 
 

EDITAL N.º 05 / 2021 
 
 

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

deliberação do órgão do Executivo Camarário, em sua reunião ordinária de 09 de novembro 

de 2020, sancionada pelo órgão deliberativo, em sua sessão ordinária datada de 16 de 

dezembro de 2020, foi aprovada a proposta vertida na informação n.º 371/DPM/2020, de 

2020/10/21, consubstanciada na melhoria das condições de segurança rodoviária, na EM 502 

e colocação de uma passagem para peões junto ao estabelecimento escolar – Troço da EM 

nº 502,  na  Freguesia de Mairos, Chaves a saber: 

 

a) Ao longo da EM 502, nos cruzamentos e entroncamentos com caminhos públicos, dentro da 
povoação de Mairos: colocação de dez (10) sinais de código B2 (paragem obrigatória no cruzamento 
ou entroncamento) e colocação de dois (2) sinais de código B1 (cedência de passagem); 

b) Junto à entrada da povoação, junto ao “Café o Tropical”: colocação de quatro (4) sinais de código 
H7 (Passagem para peões); execução de “Linhas de Paragem” com 0,5 metros de largura e 
execução de “Passadeira” com faixas de 0,5 metros de largura e 4 metros de comprimento; 

c) Junto à Escola básica do 1.º ciclo de Mairos: colocação de quatro (4) sinais de código H7 (Passagem 
para peões); execução de “Linhas de Paragem” com 0,5 metros de largura e execução de 
“Passadeira” com faixas de 0,5 metros de largura e 4 metros de comprimento; marcação de linha 
contínua branca com 0,1metros de largura, na delimitação de zona de estacionamento existente. 

 

 

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, Chefe da Unidade de Contratos e Expropriações, 

do Município de Chaves, no uso de competências delegadas, por despacho da Chefe de 

Divisão de Administração Geral, Dra. Carla Negreiro, de 27/11/2020, o subscrevi. 

 

Chaves, 11 de janeiro de 2021 

 

 

O Presidente da Câmara Municipal, 

Nuno Vaz 


