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Diário da República, 2.ª série PARTE H

 MUNICÍPIO DE NELAS

Aviso n.º 13067/2021

Sumário: Aditamento ao Regulamento de Trânsito do Município de Nelas — sete lugares de esta-
cionamento autorizado para pessoas com mobilidade condicionada.

Dr. José Manuel Borges da Silva, Presidente da Câmara Municipal de Nelas:
Torna público, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 139.º, do Código do Pro-

cedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 4/2015, de 07 de janeiro, que no dia útil 
seguinte à publicação do presente aviso no Diário da República, entra em vigor o aditamento ao 
Regulamento de Trânsito do Município de Nelas — 7 lugares de estacionamento autorizado para 
pessoas com mobilidade condicionada, aprovada em reunião desta Câmara Municipal, realizada 
em 10 de março de 2021 e na sessão ordinária da Assembleia Municipal de Nelas, realizada em 
25 de junho de 2021, conforme a seguir se indica:

1) 1 lugar, na vila de Nelas, na Rua Dr. José Guilherme Faure, junto ao edifício onde se en-
contra instalado um serviço de fisioterapia.

2) 1 lugar, na vila de Nelas, na Praça do Município, junto ao Edifício Multiusos, onde se en-
contram instalados vários serviços tais como a Junta de Freguesia de Nelas, Unidade Empreende, 
o serviço de Ação Social, etc.

3) 1 lugar, na vila de Nelas, na Rua Associação Cimo do Povo, junto ao Edifício da Biblioteca 
Municipal de Nelas.

4) 1 lugar, na vila de Nelas, no prolongamento da Rua Comandante Armando Monteiro Ribeiro 
Pereira, junto a uma das entradas do Recinto da Feira.

5) 1 lugar, na vila de Canas de Senhorim, na Rua do Fojo, junto ao acesso da Escola Primária, 
permitindo o acesso aos serviços existentes.

6) 1 lugar, na vila de Canas de Senhorim, Avenida Dionísio Augusto Cunha, junto ao Espaço 
de Cidadão, Junta de Freguesia e GNR, permitindo o acesso aos referidos serviços.

7) 1 lugar, na localidade de Vilar Seco, na Avenida Dr. Fortunato de Almeida, junto à Escola.

28 de junho de 2021. — O Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Borges da Silva.
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