
 
MUNICÍPIO DE CHAVES 

 
 
 

EDITAL N.º 09/ 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 05 de agosto de 

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

dezembro de 2021, foi aprovada a proposta vertida na informação n.º 281/DPM/2021, de 

2021/07/23, consubstanciada na colocação de duas lombas redutoras de velocidade, a pedido 

da Junta de Freguesia de Vidago, Arcossó, Selhariz e Vilarinho das Paranheiras, na Rua Faria 

Morais e Estrada de Valverde (Candal), da referida Freguesia, a saber: 

 

- Na E.M. 549 entre Vidago e Valverde: Colocação de uma lomba redutora de velocidade com 
3 cm de altura e 2 (dois) sinais de código A2a (lomba) a cerca de 50 metros, 2 (dois) sinais 
de código H37 (fim da velocidade recomendada), 2 (dois) sinais de código H6 (velocidade 
recomendada) e 2 (dois) painéis adicionais modelo n.º 1a(50 m), antes e depois da lomba. 

- Na Rua Faria de Morais em Vidago: Colocação de 3 (três) balizas flexíveis, uma lomba 
redutora de velocidade com 3 cm de altura e 2 (dois) sinais de código A2a (lomba) a cerca de 
50 metros, 2 (dois) sinais de código H37 (fim da velocidade recomendada), 2 (dois) sinais de 
código H6 (velocidade recomendada) e 2 (dois) painéis adicionais modelo n.º 1a(50 m), antes 
e depois da lomba. 
 

 

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, 07 de janeiro de 2022 

 

  

O Presidente da Câmara Municipal, 

Nuno Vaz 


