
Projecto Alteração 

Regulamento Ordenamento Trânsito no Concelho de Vila Nova de Poiares 

(R.O.T.C.V.N.P) 

Art.º !.º 
Lei habilitante 

O presente Regulamento é elaborado ao abrigo e nos termos dos artigos 112º e 241 ° da Constituição da 
República Portuguesa, alínea k) e alínea ee) do artigo 33.0

, alínea g) do artigo 25.º, ambos do anexo Ida Lei n.º 
75/2013, de 12 de Setembro, do Código da Estrada aprovado pelo Decreto -Lei n.º 114/94, de 3 de maio, 
alterado pelos Decretos -Leis n.os 214/96, de 20 de novembro, 2/98, de 3 de janeiro, que o republicou, 
162/2001, de 22 de maio, 265 -A/2001, de 28 de setembro, que o republicou, pela Lei n.º 20/2002, de 21 de 
agosto, pelos Decretos -Leis n.os 44/2005, de 23 de fevereiro, que o republicou, 113/2008, de 1 de julho, e 
113/2009, de 18 de maio, pelas Leis n.os 78/2009, de 13 de agosto, e 46/2010, de 7 de setembro, e pelos 
Decretos -Leis n.os 82/2011, de 20 de junho, e 138/2012, de 5 de julho b) Do Decreto -Lei n.º 44/2005, de 23 
de fevereiro, alterado pela Lei n.º 72/2013 de 3 de Setembro. 

Art.º 2.º 
1. É proibido o trânsito a todos os veículos automóveis pesados nas seguintes vias municipais: 

a) Poiares - Travasso (planta localização OI); 

b) São Pedro Dias - Igreja Nova - Moura Morta (planta localização 02); 

c) São Pedro Dias - Mucela - Barreiro de Mucela (planta localização 03); 

d) Mucela - Igreja Nova (planta localização 04); 

e) Venda Nova - Medas (planta localização 05); 

f) Moinhos - São Miguel (planta localização 06); 

g) Medas - Alveite Grande - Olho Marinho (planta localização 07); 

h) São Miguel (Fraga) -Alveite Grande (planta localização 08); 

i) São Miguel - Mal partida - Lombada (planta localização 09); 

j) Ribeira do Cascalho - Vale de Afonso - Forcado (planta localização 10); 

k) Pinheiro - Vale da Clara (planta localização 11); 

1) Santa Maria - Balteiro - Ventosa (planta localização 12); 
m) Oliveiras - Soutelo (planta localização 13); 

n) Crasto - Ramal das Ribas (planta localização 14); 

o) Ferreira- Valeiro das Hortas- Vale de Vaz (planta localização 15); 

p) Rua Comendador José Joaquim Ferreira-Av.ª General Humberto Delgado (planta localização 16); 
q) Louredo - Vilar (planta localização 22); 
r) Outeiro do Crasto - Vilar (planta localização 21); 

2. Exceptua-se, nas supraditas alíneas, o trânsito de veículos de transporte público, serviços 
municipais e os veículos portadores de livre-trânsito, previamente solicitados nos serviços 
municipais, cuja emissão será gratuita e atribuída de forma discricionária. 

3. Na sinalização a colocar nas vias referidas no n.º 1, terá tuna placa adicional com as seguintes 
inscrições "Ao abrigo do R.0.T.C.V.N.P" 



, 
Art.º 3.º 

J. É proibido o trânsito a todos os veículos com reboque de dois ou mais eixos nas seguintes estradas 
municipais: 

a) Santa Maria - Crasto (planta localização 17); 

b) Crasto - Carvalho (planta localização 18); 

c) São Pedro Dias - Sabouga (planta localização 19); 

d) Poiares - Pinheiro -Algaça - Ribas (Ponte de Ribas) (planta localização 20); 

2. A sinalização a colocar nas vias mencionadas no número anterior, terá uma placa adicional com as 
seguintes inscrições "A veículos com reboque de 2 ou mais eixos" 

Art.º 4.º 

As proibições e obrigações mencionadas no presente regulamento tomam-se executórias após a 
colocação da respectiva sinalização. 

Art.º 5.0 

Concelho de Vila Noda de Poiares 
(edital n.º 124/98, datado de 7 de Julho de 1998), bem como todas as decisões tomadas em contradição com o 
presente regulamento. 

 É alterado o anterior Regulamento do Ordenamento de Trânsito no Concelho de Vila Nova de Poiares
(edital nº 124/98, datado de 7 de Julho de 1998, e automaticamente revogadas todas as decisões tomadas 
anteriormente em contradição com o presente regulamento.
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