
 
MUNICÍPIO DE CHAVES 

 
 
 

EDITAL N.º21/ 2022 
 

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

deliberação do órgão do Executivo Camarário, em sua reunião ordinária de 25 de novembro 

de 2021, sancionada pelo órgão deliberativo, em sua sessão ordinária datada de 22 de 

dezembro de 2021, foi aprovada a proposta vertida na informação n.º 469/DPM/2021, de 

2021/11/18, consubstanciada na colocação de sinalização,  a pedido da Junta de Freguesia 

de São Pedro de Agostém, na ponte de Lagarelhos ER 314, na localidade de Lagarelhos, 

Freguesia de São Pedro de Agostém, a saber: 

- Colocação de sinais verticais (A4a) – Passagem Estreita a 150m da chegada à Ponte de   

Lagarelhos nos dois sentidos, Lagarelhos / France e France / Lagarelhos; 

- Colocação de um sinal vertical (B6 – Prioridade nos estreitos da faixa de rodagem) junto à 

Ponte de Lagarelhos no sentido Lagarelhos/France; 

- Colocação de um sinal vertical (B5 – Cedência de passagem nos estreitamentos da faixa de 

rodagem) junto à Ponte de Lagarelhos no sentido France/Lagarelhos; 

- Substituição das quatro Balizas de Posição em mau estado existentes na Ponte de 

Lagarelhos, (2x(O7a) e 2x(O7b) – Baliza de Posição); 

- Colocação de um sinal vertical (B2 - Paragem Obrigatória em Cruzamento ou 

Entroncamento) no caminho agrícola; 

- Remoção do sinal existente em mau estado, colocado por arames no poste de eletricidade; 

 

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 25/10/2021, o subscrevi. 

 

Chaves, 20 de janeiro de 2022 

 

O Presidente da Câmara Municipal, 

Nuno Vaz 


