
MUNICIPIO DO FUNCHAL
DIVISÃO DE MOBILIDADE E TRÂNSITO

EDTTAL 2t9/2O22
ALTERACõES RODOVIÁRIAS POR MOTIVOS DE LIMPEZA DE ESCARPAS

Bruno Miguel Camacho Pereira, Vereador com o Pelouro da Mobilidade e Trânsito, com
competências delegadas pelo Presidente da Câmara Municipal do Funchal em 25 de outubro
de 2O2!, publicitado pelo Edital n.o 546/2O2t, torna público que, devido a trabalhos de
limpeza de escarpas a serem executados pelos "rocheiros", torna-se necessário proceder às
seguintes alterações de trânsito conforme abaixo discriminado:

Dias 11 e 12 de abril (segunda e terça-feira), das 09h00 às 17h00

o Interrupção da circulação rodoviária na Rua do Lazareto, no troço entre a Travessa do
Lazareto e a Rua Nova da lgreja, sendo os trabalhos a serem executados entre os no 14
e 128 de policia.

o Durante esta interrupção, será permitido o acesso aos moradores até à zona de
intervenção, quer pelo lado oeste quer pelo lado este.

r Durante esta interrupção a carreira no 40 dos Transportes Públicos Urbanos, efetuará o
seu trajeto pela Travessa do Lazareto, Avenida Santiago Menor, Estrada Conde Carvalhal,
Caminho da lgreja e Rua do Lazareto, vice-versa.

. Como alternativa ao trânsito em geral, deverá ser utilizada a Av. Santiago Menor e Rua
Conde Carvalhal.

. Esta interrupção será coordenada pela Polícia de Segurança Pública.

Dia 13 de abril (quarta-feira), das 09h00 às 17h00

. Condicionamento da circulação rodoviária na Estrada Dr. João Abel de Freitas, no
segmento a norte do Supermercado Continente Modelo, mais precisamente no lado
oposto ao no 59A.

. Este condicionamento será coordenado pela Polícia de Segurança Pública.

Dia 18 de abril (segunda-feira), das 09h00 às 17h00

Interrupção da circulação rodoviária na Vereda de Santa Quitéria, junto ao no 13 de
policia,

a

Dia 19 de abril (terça-feira), das 09h00 às 17h00

. Condicionamento da circulação pedonal na Promenade do Lido, a oeste do Complexo
Balnear da Ponta Gorda.

Funchal, 0B de abril de 2022

Pelouro to

t

Vereador

Bruno Miguel Camacho Pereira


