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Gondicionamento de Trânsito Automóvel
Freguesia de Santa Cruz

Dúlio Gil Alves Freitas, Vereador da Câmara Municipal de Santa Cruz, torna público que por
motivos de execução de novos ramais domiciliários de água potável, cuja responsabilidade
pertence a este Município, ficará condicionado o trânsito automóvel na Rua da Palmeira,
Freguesia

e Concelho de Santa Cruz, desde o dia 21 de fevereiro a 19 de março do ano

corrente.
Por tal motivo, apelamos aos Senhores condutores que tenham uma conduta de especial
compreensão, pedindo desde já desculpas pelo incómodo causado.
Para constar e devidos efeitos mandei passar o presente edital que ficará afixado nos lugares
públicos do costume.
Paços do Concelho de Santa Cruz, 18 de fevereiro de2O22

O Vereador,(u
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Dúlio GilAlves Freitas
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{r}Vereador, no uso da nomeação que lhê advém do Despacho Ns 77/2021 (Nomeação de Vereadores em Regimê dê Tempo lntei.o), de 19 de outubro de 2021, pubticitado
pêlo Edital ne 3L6/2O21, cuja publicação tevê lugar no Diá.io da República, 2.. sériê - N.e 215 - 05 de novembro de 2021, com or seguintes Pelouros: Urbanismo e
ordenamento do Ïerritório; Regenenção Urbana; Obras Públicas Municipais; Rede Viária e Trânsito; TÊnsportes Públicos e lnfEestrutu.as; Toponímíã; lnformação,
Geo8nfia e Cadastro; Fiscalização Municipal na árêa do Urbanismo e das ObEs Públicas, no uso da competência que lhe advém do Despacho n.E 79l2O2L (Delegação e
Subdelegação de Competênciasl, de 19 de outubro de 2021, publicitado pelo Edital n.E 318/202t, cuja publicação teve lu8ar no Diário da República, 2.! série - N.s 209- 27 de
outubro de 2021 e no Diário de Notícias de 26 de outubro de 2021, páginas 30 a 32.
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