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MUNICÍPIO DO FUNCHAL
ovrsÃo DE MoBruDADe erúrusno

EDTTAL 28/2022

TNTERRUeçÃo ol crncuuçÃo RoDovrÁnrn NA ESTRADA MoNUMENTAL, No

TRoço ENTRE o nó oo LrDo E A RUA sArNT HELTER

Bruno Mlguel 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 2O2L, publicitado pelo Edital n.o 546/2O21, torna público que, na sequência

do edltal tO12022, referente à limpeza de árvores, torna-se necessário interromper a

circulação rodoviária na Estrada Monumental, no troço entre o Nó do Lldo e a Rua Saint

Helier, nos fins de semana de janeiro, mais especiflcamente nos dias 15, 16, 22,23,29 e

30 de janeiro de 2O22, entre as 09h00 e as 17h00, conforme abaixo indicado:

- Numa la fase será interrompida a circulação no troço entre o Nó do Lido e a Rampa do

Lido, sendo que a circulação irá efetuar-se nos dois sentidos pelo lado oeste, através da

Rua Saint Helier.

- Numa 2a fase será interrompida a circulação no troço entre a Rampa do Lido e a Rua

Sainte Helier, pelo que a circulação efetuar-se-á nos dois sentidos a partir do Nó Lido. O

trânsito pedonal será desviado para o passeio norte em toda a extensão da Ciclovia,

entre o Nó do Lldo e a Rua Saint Helier.

Como atternativa à circulação rodoviária no sentido Funchal-Câmara de Lobos, deverá ser

utilizada a Rua Simplício dos Passos de Gouveia e a Rua Saint Helier.

Solicita-se aos condutores a melhor compreensão pelos incómodos causados e a

colaboração no cumprimento da sinalização temporária existente no local,

Os acessos às moradias e estabeleclmentos na zona interromplda ao trânslto serão

coordenados pela Polícia de Segurança Pública.

Funchal, 13 de janeiro de 2022.

Vereador Pelou Mobil

Bruno Miguel Camacho Pereira


