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À crnculaçÃo nooovrÁnre -

ESTRADA MoNuMENTAL

João José Nascimento Rodrigues, Vereador do Pelouro do Ordenamento do Território,
com competências delegadas pelo Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal do
Funchal em 07 de abril de 2022, publicitado pelo Edital n.o 276/2022, torna público que,
no âmbito da empreitada "Eixo vital poente - Reperfilamento da Estrada Monumental
(Troço entre a Travessa do Valente e o Ribeiro Seco)", torna-se necessário realizar
alterações à circulação rodoviária na Estrada Monumental, entre os dias 27.06.2022 e
22.07.2022, conforme o seguinte faseamento:
FASE 1
Os trabalhos de pavimentação serão realizados nas vias de trânsito sul, entre a ïravessa
do Valente e o Largo da Paz.

A circulação rodoviária no sentído este-oeste da Estrada Monumental estará interrompida
entre a Travessa do Valente e o Largo da Paz. Como alternativa rodoviária, os condutores
e transportes públicos devem circular pela Rua Dr. Pita em direção à Rua da Casa Branca
e Rua João Paulo II, podendo optar por descer na Rua da Fundação Zino.

A circulação rodoviária no sentido oeste-este da Estrada Monumental, entre a Travessa
do Valente e o Largo da Paz, será realizada pela via norte desse segmento.
FASE 2
Os trabalhos de pavimentação serão realizados na via de

trânsito norte, entre a Travessa

do Valente e o Largo da Paz.

A circulação rodoviária no sentido este-oeste e respetiva alternativa rodoviária mantémse como na Fase 1.

A circulação rodoviária no sentido oeste-este da Estrada Monumental, entre a Travessa
do Valente e o Largo daPaz volta à normal circulação na via de trânsito sul.
oUTRAS TNFORMAçõES
Durante a intervenção, fica expressamente proibido o estacionamento nos primeiros 15
metros da Rua Fundação Zino, a sul do entroncamento com a Rua João Paulo II.
Durante a intervenção, sempre que for possível, será garantido o acesso às residências e
esta beleci mentos afetados.

Solicita-se aos utilizadores da via pública a melhor compreensão pelos eventuais
incómodos causados e a colaboração no cumprimento da sinalização temporária
existente.
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Funchal, 22 de junho de 2022.

O Vereador do Pelouro do Ordenamento do TerrÍtório

João José Nascimento Rodrigues

