
MUNICÍPIO DO FUNCHAL
DIVISÃO DE MOBILIDADE E TRÂNSNO

EDTTAL 7812023

INTERRUPCÃO DA CIRCUTACÃO RODOVúRIA NO CAMINI{O DA

LEVADA DOS TORNOS

Bruno Miguel Camacho Pereira, Vereador com o Pelouro da Mobilidade e Trânsito, com

competências delegadas pelo Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal do Funchal em

07 de abril de 2022, publicitado pelo Edital n.o 276/2022, torna público que, a fim de se

proceder a uma intervenção na rede de água potável, torna-se necessário interromper a

circulação rodoviária no Caminho da Levada dos Tornos, no dia O2.O2.2O23 (quinta).

Solicita-se aos condutores a melhor compreensão por eventuais incómodos causados e a

colaboração no cumprlmento da sinalização temporária existente.

Funchal, 31 de janeiro de 2O23.

Vereador o Pelouro ilidade Trânsito

Bruno Miguel Camacho Pereira



Livia Maria Coneia Silva

De:
Enviado:
Para:
Assunto:

lsabel Margarida Freitas Varela

31 de janeiro de202311:53
Livia Maria Correia Silva; Divisao de Mobilidade e Transito
Pedido de condicionamento de Trânsito - Caminho da Levada dos Tornos - Monte

Bom dio,

Vimos por este meio solicitor o condicionomento do trônsito no Cominho do Levodo dos Tornos, Monte,
poro o intervençÕo no rede de distribuiçõo de óguo.
lnformo-se que esto intervençõo estó previsto poro o próximo quinto-feiro dio 2 de fevereiro, entre os th00
e os 14h00.

Com os melhores cumprimentos

Morgorldo Vorelo
Chefe de Divisõo

Cômqra Munlclpol do Funchol
Águos do Funchql
Dlvlsõo de DlstdbuÇõo de Águo
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