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MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DA CÂMARA DE 02 DE MAIO DE 2019 

 

 

 

ORDEM DE TRABALHO 

 

 

DELIBERAÇÃO 

 

C – HABITAÇÃO E URBANISMO 

1. 154/CM/2019 – Projeto de arquitetura para construção de uma 

habitação. 

Deliberado, por unanimidade, indeferir, de acordo com a informação 

765/2019/DPOAU. 

2. 155/CM/2019 – Emissão de parecer relativamente à partilha do prédio 

rústico, sito no Lugar “Muro” na freguesia de Ervedosa do Douro, 

inscrito na respetiva matriz predial rústica sob o artigo 1508.º. 

 

Deliberado, por unanimidade, emitir parecer favorável, de acordo e nos termos da 

informação 733/2019/DPOAU. 

3. 156/CM/2019 – Emissão de parecer relativamente à partilha do prédio 

rústico, sito no lugar “Valado” na União de freguesias de Trevões e 

Espinhosa, inscrito na respetiva matriz predial rústica sob o artigo 543.º. 

 

Deliberado, por unanimidade, emitir parecer favorável, de acordo e nos termos da 

informação 763/2019/DPOAU. 

4. 157/CM/2019 – Emissão de parecer relativamente à partilha do prédio 

rústico, sito no lugar “Pagarinhos” na União de freguesias de Trevões e 

Espinhosa, inscrito na respetiva matriz predial rústica sob o artigo 386.º.  

5.  

Deliberado, por unanimidade, emitir parecer favorável, de acordo e nos termos da 

informação 800/2019/DPOAU. 

6. 158/CM/2019 –  Destaque de parcela do prédio urbano sito na rua da 

Covadinha, n.º 32 e 34, na freguesia de Ervedosa do Douro, inscrito na 

matriz respetiva sob os artigos 599 e 1327. 

Deliberado, por unanimidade, aprovar, de acordo e nos termos da informação 

804/2019/DPOAU. 

 

G – PATRIMÓNIO 



 

Página 2 de 2 

7. 159/CM/2019 – Processo Municipal de venda de lote de terreno no 

Loteamento da Carreira – Lote 4. 

Deliberado, por unanimidade, aprovar. 

 

H – POLÍCIA 

8. 160/CM/2019 – Alteração ao trânsito no dia da realização Douro 

Granfondo 2019. 

Realizando-se no dia 5 de maio a 5.ª edição do Douro Granfondo e dada a necessidade 

de se proceder a alterações ao trânsito de forma a permitir a sua realização, foi 

deliberado, por unanimidade, efetuar as seguintes alterações: 

 Trânsito proibido no sentido Bateiras/S. João da Pesqueira (Estrada Nacional 

222), entre as 11h00 e as 16h00; 

 Trânsito condicionado no sentido Bateiras/S. João da Pesqueira/Bateiras 

(Estrada Nacional 222), entre as 11h00 e as 16h00; 

 Trânsito proibido na Rua D. Afonso III de Leão (S. João da Pesqueira) até ao 

Cruzamento da Quinta do Soque – Várzea de Trevões (Estrada Municipal 

504-3), entre as 10h30 e as 15h00; 

 Trânsito condicionado no sentido Cruzamento da Quinta do Soque – Várzea 

de Trevões até S. João da Pesqueira, entre as 10h30 e a 15h00; 

 Trânsito proibido no sentido Barragem da Valeira/S. João da Pesqueira, entre 

as 11h00 e as 16h00; 

 Trânsito condicionado no sentido S. João da Pesqueira/Barragem da Valeira 

entre as 11h00 e as 16h00; 

 Trânsito condicionado na Avenida Marquês de Soveral, Avenida Barão 

Forrester, Rua Oliveira dos Amores, Rua do Convento, Rua S. Salvador do 

Mundo e Avenida da Dessarges; 

 Proibição de estacionamento no parque ao lado do Armazém da Câmara 

Municipal, entre as 07h00 e as 17h00. 

 


