MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE POIARES

EDITAL Nº 27/2014

JOÃO MIGUEL SOUSA HENRIQUES, Presidente da Câmara Municipal de Vila
Nova de Poiares,

FAZ SABER que, em sessão do órgão deliberativo de
aprovada a

30 de abril de 2014 foi

2ª Alteração ao Regulamento Municipal de Estacionamento de

Duração Limitada, Conselho de Vila Nova de Poiares, cujo texto poderá ser
consultado no site da Câmara Municipal em -vvww.cm-vilanovadepoiares.pt .

Para constar e devidos efeitos se publica este Edital e outros de igual teor, que vão
ser afixados nos lugares públicos do costume.

Vila Nova de Poiares, 5 de Junho de 2014
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NOTA JUSTIFICATIVA
2ª Alteração ao Regulamento Municipal de Estacionamento de
Duração Limitada, Concelho de Vila Nova de Poiares

Volvidos alguns anos desde a publicação do Regulamento Municipal de Estacionamento de
Duração Limitada, o Município tem necessidade de dispor de um ordenamento regulamentar
coerente e harmonioso relativo ao estacionamento que se torne funcional, atual e de fácil
acesso para os Munícipes de Vila Nova de Poiares, contribuindo, dessa forma, para a disciplina
e melhoria de circulação rodoviária.
A Av. Dr. Daniel de Matos é um arruamento predominantemente de comércio e serviços,
onde praticamente todos os lugares existentes são pagos, não faz sentido que existam apenas
4 lugares que não são, pelo que deve haver uniformidade e igualdade de critério.
Assim o Município decidiu proceder à alteração das zonas demarcadas na atual planta de
zonamento anexo II, nos termos do n.0 2 artigo 12. 0 do regulamento acima mencionado, de
forma a aumentar as zonas demarcadas e consequentemente aumento do número de lugares
disponíveis para viaturas.
Assim o anexo II (Planta Integrante) deste Regulamento passa a ter a seguinte
configuração: Planta anexa.

/

J

e=n=

í

e

== :sz

/X"'
/
/

./ ,/'

//
/

/
/""'
/
/

X>

/

/

/ o
o

"'
o

o

LUGARES DE ESTACIONAMENTO
•

LOCALIZAÇÃO DOS PARQUfMETROS

/.
'/

escala:

1/2000

GAMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE POIARES
data:

DIVISÃO OBRAS URBANISMO E PLANEAMENTO - DOUSU.P

março/2014
des:

PLANTA INTEGRANTE DO REGULAMENTO DE ESTACIONAMENTO
DE DURAÇÃO LIMITADA DE VILA NOVA DE POIARES

Joaquim J. Martins
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