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MUNICÍPIO DO FUNCHAL
DIVISÃO DE MOBILIDADE E TúNSITO

EDTTAL 458/2022
ALTERAçõES TEMpOnÁRrnS À CrnculaçÃo nooovrÁnra - cÂmanas oe

vrDEovrcrlÂrucrn E coNTRoLE DE rnÁreco

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 216/2022, torna público que, por motivos de intervenções na via pública, no
âmbito da empreitada municipal "Execução de ìnfraestruturas para instatação de câmaras de
videovigilância e controle de tráfego", torna-se necessário proceder a diversas alterações rodoviárias.

T. DE 07.07.2022 A 28.07,2022 - LARGO SEVERIANO FERRAZ

Será realizada a abertura de uma vala no Largo Severiano Ferraz, no segmento entre a Travessa do
Redondo e o túnel de acesso à Rua das Maravilhas:

o Durante este período, a circulação rodoviária estará condicionada na faixa norte do Largo
Severiano Ferraz, segmento entre a Travessa do Redondo e a Travessa das Capuchinhas.
Posteriormente, o condicionamento de trânsito transita para a via norte do segmento entre a Rua
das Mercês e o túnel de acesso à Rua das Maravilhas;

. A circulação rodoviária será interrompida na Travessa do Redondo no dia 07.07.2022.

2. DE 78.07.2022 A 01.08.2022 - RUA ALFERES VEIGA PESTANA

Será realizada a abertura de valas na Rua Alferes Veiga Pestana, junto ao portão norte da Escola
Secundária Francisco Franco.

A circulação rodoviária na Rua Alferes Veiga Pestana, segmento entre o túnel de acesso ao Largo
Severiano Ferraz e os túneis de acesso à Rua da Ribeira de João Gomes e Rua Dr. pestana Júnior,
ficará condicionada a uma via de trânsito, sendo que a circulação será realizada de forma alternada
com a coordenação da Polícia de Segurança Pública durante o período laboral. Caso seja necessário
manter a vala aberta durante o período pós laboral, a circulação será realizada de forma alternada
com recurso a sistema semafórico temporário, sendo que para o efeito, ficará interrompida a
circulação no sentido descendente da Rua do Ribeirinho da Pena, exceto o acesso à garagem.

3. DE 08.08.2022 A29.08.2022 - RUA DR. BRrTO CÂUnnn

Será realizada a abertura de valas na Rua Dr. Brito Câmara, no segmento compreendido entre a Rua
da Carreira e a Rotunda dos Bombeiros Sapadores do Funchal, seguindo posteriormente pelo passeio
sul da Rotunda e pela Avenida Calouste Gulbenkian em direção ao Quartel dos Bombeiros Sapadores
do Funchal:

. A circulação rodoviária será interrompida na via este da Rua Dr. Brito Câmara, no segmento entre
a Rotunda dos Bombeiros sapadores do Funchal e a Rua da carreira;

. Para o atravessamento da vala, a circulação rodoviária será condicionada a uma via de trânsito, a
sul da Rotunda dos Bombeiros Sapadores do Funchal, na Rua Dr. Brito Câmara e posteriormente
na Avenida Calouste Gulbenkian.

4. DE 30,08.2022 A L6.09.2022 _ RUA DO AUUBE

Será realizada a abertura de vala ao longo dos passeios da Rua do Sabão, Rua dos Ferreiros e Rua do
Aljube, sendo que a circulação rodoviária será pontualmente condicionada, no segmento entre a Rua
dos Ferreiros e a Rua João Tavira.
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5. DE 17.09.2022 A 09.10.2022 - ENTRE A AVENIDA ARRIAGA E A AVENIDA DO INFANTE

Será realizada a abertura de vala ao longo dos passeios da Avenida Arriaga, Avenida do Infante e Rua
Cónego Jerónimo Dias Leite.

OUTROS ASSUNTOS

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

Agradecemos desde já a compreensão dos senhores condutores perante os transtornos causados.

Solicita-se a colaboração no cumprimento da sinalização rodoviária temporária e instruções da polícia
de Segurança Pública.

Funchal, 06 de julho de 2022.

Vereador com Pelouro

Bruno Miguel Camacho Pereira
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