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MUNICÍPIO DO FUNCHAT
DIVISÃO DE MOBIUDADE E TúNSIÏO

EDTTAL 459/2022
ALTERAçõES RoDovrÁRrAs rEMpoRÁRrAs - EsTRADA MoNUMENTAL, RoruNDA DA

vrróRra E cAMrNHo DA LoMBADA

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, na sequência dos
trabalhos de lançamento de redes para a Estação Elevatória de Águas Residuais (EEAR) dos
Socorridos, torna-se necessário realizar alterações temporárias à circulação rodoviária, com
início a Lt.07.2022 (segunda) e prazo previsto até o dia Ot.08.2022 (segunda).

Neste período a circulação rodoviária estará interrompida na Estrada Monumental, segmento
entre o Caminho das Quebradas de Baixo e a Rotunda da Vitória, exceto o acesso às
residências a partir do entroncamento com o Caminho das Quebradas de Baixo.

No ramal sudoeste da rotunda da Vitória de acesso à Estrada Monumental, a circulação
rodoviária estará condicionada a uma via de trânsito, sendo realizada de forma alternada,
com coordenação da Polícia de Segurança Pública durante o período laboral e recurso a

sistema semafórico temporário durante o período pós laboral.

Como alternativa rodoviária a carreira n.o 01 da Horários do Funchal, os veículos pesados e
ligeiros, podem circular pela Estrada Padre Tomé Célio Sumares (antiga Estrada da Vitória) e
pela Rua do Arieiro ou Via Rápida 1. Os veículos ligeiros podem ainda circular pelo Caminho
das Quebradas de Baixo.

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

temporária.
colaboração dos condutores no cumprimento da sinalização rodoviária

Funchal, 07 de julho de 2022

Vereador co Pelouro
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