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MUNICÍPTO dA RIBEIRA BRAVA

EDITAL
35 I 2023

Condicionamento ao trânsito automóvel

Estrada da Ribeira da Tabua - 18 de março de2023

Rafael João Figueira Sousa, Vereador com o pelouro de Trânsito e
prevenção rodoviária, torna público que a Entidade ARM - Águas e
Resíduos da Madeira, S.A. por motivos de intervenção vai efetuar
trabalhos de reabilitação de uma Câmara de Perda de Carga (CPC), sendo
necessário proceder ao condicionamento do trânsito automóvel
na Estrada da Ribeira da Tabua, freguesia Tabua e concelho da Ribeira
Brava, iniciando no próximo dia 18 de março de 2023 pelo prazo de 42
dias de calendário.

Em anexo: Requerimento ARM, S.A e Plano de Sinalização Temporária.

Lamentando qualquer inconveniente, agradecemos, desde já, a vossa
colaboração e compreensão de todos pelos incómodos causados.

Ribeira Brava, 08 de Março de 2023

ado

(Rafael João igueira Sousa (Sr.))

Com competências delegodas e subdelegadas por despacho de 22 de Outubro 2027, publicodo pelo Edital 282/2021

Câmara Municipal da Ribeira Brava - Rua do Visconde N.56 9350-213 Ribeira Brava, Madeira
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De:

Para:

E-mail:

Cc:

Ref.a:

Processo:

Anexos:

ARM

Câmara Municipal da Ribeira Brava

Exmo. Sr. Presidente do Município da Ribeira Brava

geral@cm-ribeirabrava.pt

07tlDto/23
06.0140

Sim

Assunto: "lntervenções nas Câmaras de Perda de Carga com vista a redução de Perdas - llha
da Madeira (06.0140)" - Condicionamento de Trânsito

Exmo. Senhor,

A ARM, S.4., vem por este meío comunicar V. Exe, que se encontra a preparar o arranque dos trabalhos da

empreitada em epígrafe, onde prevê a remodelação ou a substituição integral das Câmaras de Perdas de Carga

(CPC) por uma nova infraestrutura.

As íntervenções preconizadas, no concelho da Ribeira Brava, são de manifesto interesse público e assumem

extrema importância, nomeadamente para garantir o controlo e a redução de perdas no sistema de

abastecimento de água.

Nesta fase a ARM, S.A. vaiefetuartrabalhos de reabilitação de uma Câmara de Perda de Carga (CPC), dotadas

com novos circuitos hidráulícos e novos equipamentos de controlo, no arruamento abaixo indicado, conforme

plantas anexas, o que obriga ao condicionamento do trânsito, de modo a assegurar e a garantir condições de

segurança para execução dos trabalhos previstos e dos utentes da via pública.

Face ao exposto, vimos por este meio solicitar;

autorização para condicionar a circulação pedonal, na Estrada da Ribeira da Tabua, indicado em

anexo, que se prevê iniciar a 18 de março de2023 pelo prazo de 42 dias de calendário.

A sinalização cumprirá com todas as normas aplicáveis, nomeadamente, sinalização de aproximação de

trabalhos na via, redução de velocidade, condicionamento da via e colocação de barreiras.
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ARM-ÁguaseResíduos
da Madeira, S.A.

@@oo@
Os trabalhos da empreitada serão executados pela empresa "AMYDRA - Construções, LDA.", acompanhados e

fiscalizados pela ARM.S.A. e pela "PROSPECTIVA - Projectos, Serviços, Estudos, S.A.", que manterá a V. Exe.

informado na fase de execução, de eventuais alterações ou ajuste do plano de trabalhos.

Com os melhores cumprimentos,

Responsável pela Direção de Obras

(Carlos Cristóvão)

Anexos:

- Plano de sinalização temporário
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@ IOTE 2 "lntervenções nas Câmaras de Perda de Carga com vista à

redução de Perdas - llha da Madeira - Ribeira Brava e Câmara de
Lobos" - Processo 06.0140

amydra

Oena: Lote 2 "Intervenções nas Câmaras de Perda de Carga com vista à redução de Perdas -
Ilha da Madeira -Lote 1, Ribeira Brava e Cãmara de Lobos - Processo 06.0140

Doxo oe OaRA: ARM - ÁGUAS E RESÍDU}ï DA MADEIRA, s.A

ExrroAoe Exrcurnnrï: AMYDRA CONSTRUÇÕES, LDA

2023
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IOTE 2 "lntervenções nas Câmaras de Perda de Carga com vista à

redução de Perdas - llha da Madeira - Ribeira Brava e Câmara de
Lobos" - Processo 06.0140

am'dra

CPC 10.18 ) EsrntDA DA Rtsnlnl on Taeua - CPC 5 - Rlentna

Bnavn

A Entidade Executante AMYDRA Construções, Lda., vem por este comunicar a

Vossas Exmas., que se encontra a preparar o arranque dos trabalhos de reabilitação de

uma Câmara de Perda de Carga (CPC) da ARM (Aguas e Resíduos da Madeira, S.A.) com

vista à redução total de perdas de água.

Será necessário a execução de um By-Pass provisório em substituição da CPC

existente, trabalhos de demolição de laje de cobertura, trabalhos de construção civil, tais

como reabilitação de paredes, trabalhos de pintura e ligações finais à conduta existe, etc,

por questões de segurança será necessário sinalizar a via para trabalhos à beira da Estrada

para a execução de trabalhos de abertura/fecho de vala, reposição de pavimento provisório

num arruamento Estrada da Ribeira da Tabua parc a realização do By-Pass, concelho de

Ribeira Brava.

Como referido anteriormente será necessário efetuar o condicionamento a peões na

berma da estrada e sinalizar a via a avisar a realização de trabalhos (ver anexo 2 -
esquema de sinalização).

Face ao exposto solicita-se autorização a partirdo dia 18 de Março de2023 ate28

de Abril de 2023, pelo prazo total de 42 dias de calendário. Para os trabalhos a realizar no

referido troço, haverá 1 frente de trabalho, com auxílio de maquinaria ligeira (Gerador,

Martelos electricos, Camião basculante de 3 m3, pequenas ferramentas elétricas, etc)

Frente de Trabalho - Condicionamento a peões na berma da estrada e sinalizar

a via a avisar a realização de trabalhos:

Extensão máxima de 7 ml de abertura/fecho de vala à beira da berma da estrada

para eliminação de conduta de entrada e saída à CPC existente por motivos de

recuperação, execução de by-pass provisório para continuação de abastecimento de água

potável à população residente e reabilitação da Caixa de perda de carga (trabalhos já

referenciados anteriormente).

t Prazo previsto: 42 dias de calendário;

r Data previsto de início: 18-03-2023

r Data previsto de fim: 28-04-2023

. Levantamento de Pavimentos em betonilha;
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LOTE 2 "lntervenções nas Câmaras de Perda de Carga com vista à

redução de Perdas - llha da Madeira - Ribeira Brava e Câmara de
Lobos" - Processo 06.0140

amydra

r Abertura e fecho de vala em berma Municipal;

. Lançamento de Conduta em PEAD DN 90 provisória;

r ExecuÇão de By-Pass Provisório;

. Reposição de Pavimentos provisório em betonilha;

r Trabalhos diversos de construção civil (reabilitação da CPC);

o Extensão total do troço 7 metros;

o Etc:;

Anexos

Anexo 1 - Planta de Localização;

Anexo 2 - Esquema de Planta de Sinalização;
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LOTE 2 "lntervenções nas Câmaras de Perda de Carga com vista à

redução de Perdas - llha da Madeira - Ribeira Brava e Câmara de
Lobos" - Processo 06.0140

ANEXO 1

Planta de Localização
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O&RA: "lntervenções nas Câmaras de Perda de Carga com vista à redução de Perdas - llha da Madeira - Lote L-ZonaOeste, Ribeira Brava e Câmara c
06.0140

CPC 10.18 - EsrnRoR DA RIBEIRA DA TABUA - Rlee rRR BnnvR

Anexo 1 à Planta de Localização
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LOTE 2 "lntervenções nas Câmaras de Perda de Carga com vista à
redução de Perdas - Ilha da Madeira - Ribeira Brava e Câmara de

Lobos" - Processo 06.0140

ANEXO 2
Esquema de Planta de Sinalização

amydra



Ftr'1

Fu

Fo @s

-
->

b
0+

tuhíhô

uÌA

&b

4b

D€SIGIüçTO

qqlo

AMYDRÂ Construções, Lda.
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PLANTA DE SINALIZAçÃo PARA

TRABALHOS NA BERMA
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