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MUNICIPIO DO FUNCHAL
DIVISÃO DE MOBIUDADE E TúNSITO

EDTTAL 564/2022
ALTERAçõES RODOVTÁRrAS TEMPORÁRrAS - RUA DO MATADOURO E RUA DA

RIBEIRA DE JOÃO GOMES

Bruno Miguel Camacho Pereira, Vereador com o Pelouro da Mobilidade e ïrânsito, com
competências delegadas pelo Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal do Funchal
em 07 de abril de 2022, publicitado pelo Edital n.o 216/2022, torna público que, no
âmbito da empreitada denominada "CCIF - Melhoramento de Acessibilidades", obra da
responsabilidade do Departamento de Mobilidade, Infraestruturas e Equipamentos da
Câmara Municipal do Funchal, torna-se necessário proceder a alterações rodoviárias,
entre o dia 16.08.2022 (terça) e o dia 30.09.2022 (sexta), nomeadamente:

o Interrupção à circulação rodoviária na Rua do Matadouro, segmento entre a Rua da
Ribeira de João Gomes (acesso sul pelo BVM) e o portão do Edifício do Matadouro.
Durante esta intervenção a circulação na Rua do Matadouro, entre o Edifício do
Matadouro e a Rua da Ribeira de João Gomes (acesso norte junto à Galp), funcionará
nos dois sentidos de circulação;

. Condicionamento da via oeste da Rua da Ribeira de loão Gomes, em troços com cerca
de 20 a 50 metros, no segmento entre o edifício dos Bombeiros Voluntários
Madeirenses e o acesso ao túnel da Via 25 de Abril.

Durante a realização da intervenção na Rua do Matadouro, fica proibido o

estacionamento na via pública.

Durante a intervenção, sempre que for possível, será garantido o acesso às residências e

estabeleci mentos afetados.

Atendendo à extensão e duração da intervenção, é de referir que os prazos previstos e
alterações rodoviárias supramencionadas podem estar sujeitos a alterações.

Agradecemos desde já a compreensão dos utilizadores da via pública perante os
transtornos causados.

Solicita-se a colaboração dos condutores no cumprimento da sinalização rodoviária
temporária.

Funchal, 12 de agosto de 2022

Vereador co o Pelou ilidade e Trânsito

Bruno Miguel Camacho Pereira


