F1UNICIPIO DE CÊIÍARA DE LOBOS
GAIIARA MUNICIPÊL

SÊIDÊ

ôOWVÔ

Etl 55t8 1022/ü9/0Ë

CÂMARA DE LOBOS

Sf,0

ÊTE

Div. G€stao Êdministratrva
aã'Ììâra \1ünrcrcrr

:-.?;3 ja À!tli )r'r ,l
9J,)1-0Dj iàmar? Je !foo;

jl

ger3l,0:m-aìmartoeioo

r 291 Ei1 i30
í 23 ' 91i d_cg
\lF 5r' ll ì a--

Correio eleirónico

pl

G/c:
j

PolÍcia de Segurança Pública de Câmara de Lobos

Exmo. Senhor
José Alberto Canha
Coordenador Desportivo do Clube
Desportivo Nacional
motores-cdnacional@sa po. pt

Corporação de Bombeiros de Câmara de Lobos
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Assunto: REALIZAçÃO OnS PROVAS ESPECIAIS DE CLASSIFICAçÃO DO RALI
MUNICÍPIôS DO FUNCHAL E CÂTUNNE DE LOBOS 2022

Relativamente à vossa solicitação de 24 de junho de 2022, n/ref.a 8795, na qualidade de
entidade organizadora do Rali Municípios do Funchal e Câmara de Lobos 2022, sobre

apoio na concretizaçâo de mais uma edição da prova automobilística em referência, no
concelho de Câmara de Lobos, estando prevista a rcalização de quatro provas especiais
de classificação (PEC's), nomeadamente:

-2

e 3a-Câmara de Lobos

1e2; - 5" e 6a-

Fontainhas 1 e 2, que terá lugar no dia 17 de setembro de 2022, informamos V. Exa que
a mesma foi deferida.

Mais informamos que, deverá dirigir-se à Subunidade de Administração Geral
Atendimento ao Cidadão, fazendo-se acompanhar da quantia de 64,11€ (sessenta e
quatro euros e onze cêntimos), a fim de efetuar o pagamento pela publicação do Edital
ref.a 0171.2022.ED.SEP lnterrupção de trânsito automóvel e proibição de
estacionamento devido

à realização do rali municípios do Funchal e Câmara de

Lobos

2022, ou, caso pretenda efetuar o pagamento por transferência bancária, deverá utilizar o

IBAN PT50 0035 0192 00000001830 98, e enviar à posteriori o comprovativo de
pagamento através de correio eletrónico para doa@cm-camaradelobos.pt. Após
confirmação do pagamento enviaremos a guia comprovativa do respetivo pagamento via
CTT.

Acrescentamos que qualquer elemento publicitário ou decorativo, instalado no decorrer
das provas deverá ser retirado imediatamente após o ser término.
Com os nossos cumprimentos,

A Vereadora com o Pelouro da

Educação, lntervenção Social e Juventudel)
M.cm-camaradelobos. pt
Íl/municipiodecamaradelobos

Sónia Maria de Faria Pereira

SPcmctooos

tl

/mun

icÍpio-mmaÍadelobos

:F lR I cá3rn:

I

1) Competências delegadas e subdelegadas pelo Presidente da Câmara, Despacho GPR-DP-029-2021, publicado pelo Edital ref.â

0247.2021.8D.54G, ambos de 20 de outubro.

