
MUNICÍPIO DO FUNCHAL
DIVISÃO DE MOBILIDADE ETúNSITO

EDTTAL 377 /2022
coNDrcroNAMENTo À crnculaçÃo nooovrÁnrn No cAMrNHo DA TcREJA vELHA

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 2L6/2022, torna público que, para execução

de uma caixa de grande dimensão na via pública, no âmbito da empreitada municipal de

"l8/DIE/DOMC/ZOL9 - Controlo e monitorização de fugas nas redes de águas associadas

ao sistema de telegestão existente no Concelho do Funchal - la Fase (zona piloto)",
torna-se necessário condicionar a circulação rodoviária junto ao n.o 2 de polícia do
Caminho da Igreja Velha, a sul do entroncamento com o Caminho da Terça, realizando-
se a circulação de forma alternada com recurso a sistema semafórico temporário, entre
as 09h00 do dia 08.06.2022 (quarta) e o dia 22.06.2022 (quarta).

Durante este período, está proibido o estacionamento no Caminho da Igreja Velha e no

Caminho da Terça, numa distância inferior a 20 metros da zona de intervenção. Fica

também proibido o estacionamento numa distância inferior a 20 metros para cada

arruamento no entroncamento do Caminho da Igreja Velha com o Caminho da Cova. Os

veículos em incumprimento estarão sujeitos a reboque.

Atendendo à área ocupada e profundidade dos trabalhos, está proibída a circulação de
veículos pesados na zona de intervenção, incluindo os veículos pesados de transporte
público.

A carreira n.o 42 da Horários do Funchal manter-se-á em funcionamento, recorrendo aos

serviços de um veículo de menor dimensão.

A carreira n.o 93 da Horários do Funchal, no sentido São Roque / Lombo do Jamboeiro,
circulará nos dois sentidos no Caminho da Igreja Velha, realizando inversão de marcha
no entroncamento com o Caminho da Terça.

Solicita-se aos utilizadores da via pública a melhor compreensão pelos eventuais
incómodos causados e a colaboração no cumprimento da sinalização temporária
existente.

Funchal, 06 de junho de 2022

Vereador com louro da bilidade e Trânsito

Bruno Miguel Camacho Pereira


