
                                                                        

                                                     
 

                     
 

EDITAL 
Nº7 / 2013 
 
 -------- Quirino Manuel Mesquita de Jesus, Vereador, com competências 

delegadas, da Câmara Municipal de Espinho: ------------------------------------------  

 -------- Faz público que o Órgão Executivo do Município, em sua reunião ordinária de 17 

de maio de 2013, no prosseguimento de medidas restritivas de circulação de trânsito 

tomadas em anos anteriores e na sequência do protocolo celebrado entre a Câmara 

Municipal de Espinho e a CCDR-N referente ao Programa de Execução da Região Norte no 

âmbito do Plano de Melhoria para a Região Norte com a implementação da medida 

denominada “ Corte de Ruas ao Transito “, deliberou, por unanimidade, a adoção das 

seguintes medidas para a Rua 2: --------------------------------------------------------------   

1) De 1 de junho a 30 de setembro do corrente ano, encerramento total da circulação de 

trânsito na Rua 2, entre a Rua 23 e a Rua 29 e a Rua 33 e a Rua 37. 

2) Permissão da utilização do passeio e baia de estacionamento para esplanada dos 

bares e restaurantes, garantindo o canal normal da circulação automóvel para viaturas 

de emergência. ----------------------------------------------------------------------------------  

3) A proibição da circulação rodoviária na Rua 2 nas zonas dos estabelecimentos 

permitirá a utilização em segurança da baia de estacionamento para esplanada dos bares 

e restaurantes. ----------------------------------------------------------------------------------  

4) O abastecimento dos bares e restaurantes deverá processar-se das 08:00h às 11:00h 

utilizando as transversais entre a Rua 2 e a Rua 4, nomeadamente as Ruas 23, 25 e 35. -  

5) Nas transversais das Ruas 23, 25 e 35 será colocado, ao nível da Rua 2, o sinal 

“trânsito proibido exceto moradores”, sendo que na Rua 4 será colocado o sinal H4 

indicador de “rua sem saída”. ------------------------------------------------------------------  

6) O acesso à Rua 2 passará a ser feito pela Rua 4, a partir da Rua 29 até à Rua 33, 

permitindo assim o acesso viário à zona de estacionamento ali existente, bem como, a 

partir da Rua 37 para permitir o acesso ao FACE, parque de estacionamento contíguo e 

ainda ao Bairro Piscatório. ----------------------------------------------------------------------  

7) Para a implementação e eficácia destas medidas será solicitada a colaboração da PSP 

de Espinho no sentido de ser respeitada a sinalização a colocar no local. -------------------   

 -------- E para constar se passou este e outros de igual teor que vão ser afixados nos 

lugares de estilo. --------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Espinho, 20 de MAIO de 2013. --------------------------------------------------------  

O Vereador da Câmara Municipal, 
 

 

 


