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Município da Ribeira Brava

EDITAL
147 I 2021

ENCERRAMENTO/CONDICIONAMENTO DE TRANSITO

RUA DR JORDÃO FARIA PAULINO. SERRA DE ÁGUA

20 DE JUNHO DE 2O2I

Rafael João Figueira Sousa, Vice-Presidente do Município da Ribeira Brava, torna

público, que por motivo darealização davacinação contra a COVID-I9, no Pavilhão da

Serra de Água, serão realizadas as seguintes alterações de trânsito:

- Na Rua Dr. Jordão Faria Paulino, no sentido Praceta da Serra de Água e Estrada

Regional 105, o trânsito automóvel ficará proibido, no próximo dia 20 de junho de

2021 (domingo), entre as 08:00 horas e as 18:00 horas;

- Na Rua Dr. Jordão Faria Paulino, no sentido Estrada Regional 105 até à EBI/PE da

Serra Água, o trânsito automóvel ficará condicionado, no próximo dia 20 de junho

de 2021(domingo), entre as 08:00 horas e as 18:00 horas, devendo os automobilistas

proceder à inversão de marcha junto à escola;

- O estacionamento adjacente ao polidesportivo é proibido (parque fechado);

- Desde aenÍradada Rua Luís Teotónio da Silva Santos até à EBI/PE da Serra de Água

é proibido estacionar na via pública.

Agradecemos desde já a vossa colaboração e compreensão pelo incómodo causado.

Em anexo: mapa de localização.

Paços do Concelho da RibeiraBrava,lT de juúo de202l

(RAFAEL GUEIRA SOUSA)
*Com competências delegadas e subdelegadas por despacho de 02 de novembro de2017, publicitado pelo
Edital l4ll20l7
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PTANTA DE LOCAL|ZAÇÃCI
Rua Dr. Jordão Faria paulino - Sítio da

. TRÂNüSITO
Pereira - Serra de a
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Plânta de Localização - Ortoiotomapas 20 19


