
Inf 09.Sinalética 

 

❖ Solicitamos ao DIREP a listagem de todos os sinais da Freguesia para podermos avaliar se estão 
referênciados e quais os que não cumprem as normas de segurança; Numa primeira avaliação parece 
que serão bastantes as não conformidades, principalmente por não terem reflexão noturna, altura 
devida ou o poste mais evidente que o próprio sinal, estar danificado ou desajustado, entre outros 
factores que são condicionantes da seguranças das pessoas e bens.Também verificamos a falta de 
placas de Localidade principalmente nos limites da localidade de Fanhões. 
 

❖ Execução 
 
✓ OC-SI 008. Numa Freguesia onde os lugares de estacionamento escaceiam verificamos que o sinal 

em frente à Junta de Freguesia tem um horário desajustado com o seu funcionamento normal, 
uma vez que sendo de 2ª a Sabado das 8h as 19h, 
entendemos que o Sábado pode ser retirado do horário 
da placa permitindo que ao Sábado existam mais dois 
lugares de estacionamento melhorando assim a vida das 
pessoas e do comércio local. Em caso de necessidade do 
executivo deslocar à Junta de Freguesia ao Sábado, 
estaciona onde for possível. 
 

 

✓ OC-OB 005. Retirada da placa de fim de localidade 
Fanhões, que estava a obestruir a placa de início da Freguesia de Santo Antão do Tojal, uma 
situação sem qualquer 
sentido e de cariz 
provocatório que nunca 
deveria ter sido premitida 
pelo executivo, por colocar 
em risco as relação entre 
freguesias, por situações 
indesejáveis que são 
prejudiciais às populações. 
Curioso é o facto de existir placa de fim de localidade sem existir placa de início.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



✓ OC-OB 007. Substituição das placas indicativas em Ribas de Baixo que se encontravam em 
avançado estado de degradação, por sinalética actual e dentro das normas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ OC-OB 001; OC-OB 003; OC-OB 004; OC-OB 009; OC-OB 013; OC-OB 014; OC-OB 015 – 
Substituição de 7 Espelhos danificados. 
 

❖ Previsto 

o Estão registadas algumas ocorrências para a colocação de novos espelhos que aguardam a 
autorização respectiva.  
 

o Placa de início de Localidade FANHÕES  
 

o Placas de entidades, interesse histórico ou turístico 
 

o Solicitado com urgência à CML a colocação urgente de lombas limitadoras de velocidade à 
entrada de Casainhos em frente ao Campo de Futebol do Sporting Clube de Casainhos, o que 
aumenta a segurança à entrada da localidade. 
 

o Sinalização adequada da Estrada Fanhões – Ribas, onde já ocorreram acidentes graves, 
aguardamos a autorização e registo para o realizarmos. 
 

o Estamos atentos à sinalização de segurança que estará contemplada na entrada de Fanhões após 
a conclusão das obras no troço Pintéus-Fanhões EM 541, solicitando sinalização luminosa e 
horizontal adequada à segurança que se pretende. 

 


