comoro municipol de

sontq#crvz
madeira
EDITAL No 172t2022
Mandato 202112025
Gondicionamento/lnterrupção de Trânsito Automóvel na Freguesia de
Santa Cruz

Dúlio Gil Alves Freitas, Vereador da Câmara Municipal de Santa Cruz, torna público que por

motivos da Realização do "Arraial de São Pedro", ficará o trânsito automóvel interdito e
condicionado na Rua de São Pedro, no troço compreendido entre a Rua da Lombada e o Sítio
da Fonte dos Almocreves, nos dias 28 e 29 do mês corrente, segundo horários e itinerários
abaixo discriminados:
Dia 28 de junho

-

Rua da lombada e Sítio da Fonte dos Almocreves, das 18h até à finalização

da romagem; bem como, Rua de São Pedro das 16h00 às 02h00.
Dia 29 de junho

-

Rua de São Pedro das 18h00 às 02h00.

Mais informamos que a saída da romagem está prevista para as 18:00h do dia 28, onde existirá

condicionamento de trânsito a partir do Sítio da Fonte dos Almocreves, descendo a Rua da
Lombada e finalizando em São Pedro, onde o encerramento será total ao trânsito.

Por tal motivo apelamos aos Senhores condutores que tenham uma conduta de especial
atenção e 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,22 dejunho de2022.

O Vereador,(1)
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ItlVereador, no uso da nomeação que lhe advém do Despacho Ne 772021 (Nomeação de Vereadores em
Regime de Tempo lntei.o), de 19 de outubro dê 2021, publicitado
pelo Editaf n2 316/2027, cuja publicação teve lugar no Diário da República, 2.i série - N,e 215 - 05 dê novembro de 2021, con os seguÍntes Pelouros: Urbanismo e
Ordenamento do Território; RegeneÉção Urbana; Obns Públicas Municipais; Rêde Viária e T.ânsito; TGnsportes Públicos ê lnfEestrutuFs; Toponímia; lnformação,
GeoSÊfia e Cadastro; Fiscalização Municipal na área do U.banismo e das Obms Públicas, no uso da competência que lhe advém do Despacho n.e 79l2,2l l)elelaçâo e
subdelegação de Competências), de 19 de outubro de 2021, publicitado pelo Edital n.e 37812027, cuja publicação teve lugar no Diário da República, 2.e série - N.e 209- 27 de
outubro dê 2021 e no Diário de Notícias de 26 de outubro de 2021, pátinas 30 a 32.
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