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MUNICIPIO DO FLINCHAL
DEPARTAMENTO PLANEAMENTO E ORDENAMENTO

DIVISÀO DE GESTÃO DO ESPAÇO PÚBLICO E PUBLICIDADE

Editol n.oll/2023

Alribuiçöo do direito de uso de 5 espoços públicos poro o prestoçõo de serviços de
restouroçõo ou de bebidos em meio móvel ou omovível e comércio em pequenos
bolcões, duronle o Feslo de Sonto Amoro e Sonto Anlõo, dios 2l e 22 joneiro de 2023.

JoÕo José Noscimento Rodrigues, Vereodor com os pelouros do Urbonismo,

Ploneomenlo Estrotégico, Ordenomento do Território. ReobilitoçÕo Urbono,
GeorreferencioçÕo, licenciomentos e Fiscolizoçõo, no uso do foculdode conferido pelo
DelegoçÕo de Competêncios do Exmo. Senhor Presidente do Cômoro Municipol do
Funchol (Despocho de DelegoçÕo e SubdelegoçÕo de Competêncíos do presidente

nos Vereodores, dotodo de 0Z de Abril de 2022, publicilodo peto editol n." 2i6/2022, do
dio 0Z de Abril de 2022, (t), torno público que o sorteio que o otribuiçÕo do direito de uso

de 5 espoços pÚblicos poro o prestoçÕo de serviços de restouroçõo ou de bebidos em
meio móvel ou omovível e comércio em pequenos bolcÕes, duronte o Festo de Sonto
Amoro e Sonto AntÕo, de 21 e 22 joneiro de 2023, seró de ocordo com o seguinte
requisitos:

l- Requisitos de hobilitoçõo poro porticipor no sorteio.

Poro poder porticipor no sorteio, os interessodos devem cumprir integrolmente os

requisiios oboixo enunciodos:

o) Fozer previomente o suo inscriçõo oié òs I 2h30, do dio 17 de joneiro de 2023, no
bolcõo do Lojo do Munícípe, sítuodo no rés-do-chõo do Edifício dos poços do
concelho ou otrovés do coixo de correio eletrónico dgepp@funchol.pt;

b) Apresentor comunicoçÕo prévio devidomente preenchido, de ocordo com o
onexo do Portorio Regionol n.. 449 /2Oj 6 de 20 de outubro;

c) Os ogentes económicos devem fozer provo de estor inscritos com o CAE 5ól0Z
otrovés de documento emitido pelo AT, otuolizodo oté 30 dios ontes do inscriçÕo

no presenfe sorteio;

d) Entregor fotogrofio ou croquis do meio de vendo com o indicoçõo preciso e exoto
dos suos dimensões, prevolecendo estos sobre quoisquer outros medidos indicodos
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no requerimento. Apenos poderó ser opresentodo um único meio de vendo que

teró que cumprir com os condiçöes descrilos no olíneo d) do copítulo lV;

e) Os requerentes singulores que, simultoneomente, sejom sócios de olgumo

sociedode concorrente nÕo poderÕo concorrer oo sorteio, coso contrório seröo

previomente excluídos;

f) NÕo ser devedor de quoisquer quontios oo Município do Funchol oté ò doto limite

de entrodo dos requerimentos.

ll. Espoços porticulores:

o) A prestoçÕo de serviços de restouroçÕo e/ou bebidos com coróter nÕo sedentório,

em terreno porticulor, deveró ser instruído com outorizoçõo do proprietório do

mesmo, devendo os respetivos pedidos serem registodos oté os lZh30m oo dio I7

de joneiro de 2023 no Lojo do Munícipe.

b) Os ogentes económicos deverõo cumprir os requisitos constontes nos olíneos b) e

c) do copítulo onterior (l - Requisitos de hobilitoçÕo poro porticipor no sorteio.)

lll - Espoços públicos:

o) Cominho de Sonlo Quitério:

¡ Um (l) espoço poro cornes verdes e bebidos - corresponde oo espoço ì

identificodo no plonto;

. Dois (2) espoços poro frongo ossodo e bolo do coco - corresponde oo espoço

2 e 3 identificodo no plonto;

. Dois (2) espoços poro comes e bebes (exceto frongo e bolo do coco) -

corresponde oo espoço 4 e 5 identificodo no plonfo.

lV - Dos licenços,loxos e exercício do otividode:

o) As licenços serõo otribuídos poro os dios 2l e 22 dejoneiro de 2023:

b) O sorteio teró lugor no dio l8 de joneiro de 2023, òs l5:30 horos, no DivisÕo de GestÕo

do Espoço Público e Publicidode, do Deportomento de Ploneomento e

Ordenomento, ò Avenido Colouste Gulbenkion, n.o l0;

c) O ogente económico pogoró o volor estipulodo pelo direito de uso do espoço

público e respetivo couçÕo, oté òs 17h30 horos do dio l9 de joneiro de 2023:
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d) Os sorteodos poro os otivídodes descritos no copítulo lll poderÕo ocupor umo óreo
móximo 4 m2, com frente móximo de 3 m.

e) Os ogentes económicos sorteodos odotorÕo o seguinte horório:Aberturo Òs 08 horos

e encerromenÌo oté òs 24 horos, excelo no dio 22, cuio encerromento teró de
ocorrer olê os 22h;

f) A montogem dos estruturos poro o exercício do otividode deveró ser efetuodo o
portir dos 20 horos do dio 20 de joneiro e o desmontogem oté òs l2 horos do dio 23
joneiro;

g) A otividode só pode ser exercido nos dios e horos indicodos poro codo locol, e

comerciolizodos openos os produtos indícodos. Em coso de incumprimento, o
ogente económico incorreró em crime de desobedíêncio, com todos os

consequêncios legois doí odvenientes.

h) Os espoços devem eslor limpos e osseodos dispondo dos conlentores odequodos
oos resíduos produzidos.

i) NÕo sÕo permitidos, em coso olgum, difusÕo de músico ou o reolizoçÕo de outros
otividodes, que nÕo os ouforizodos, no espoço público otribuído.

j) O exercício do ofívidode nõo poderó, em coso olgum. cousor perturboçÕo, de
quolquer ordem, ò tronquilidode e oo sossego dos zonos em que os espoços se

inserem. O incumprimento desto regro ou o ocorrêncio de oulros situoçÕes,

devidomenTe fundomentodos, que se venhom o revelor justificotivos do proteçÕo

do inieresse público, poderÕo determinor o revogoçöo do outorizoçÕo poro o
exercício do otividode.

k) Os espoços destinodos ò vendo de comes e bebes deverõo possuir um extintor
portótil de óguo oditivodo ABF de copocidode de ó lìtros, ossim como umo monto
ignífugo;

l) O fornecimento de óguo e eletricidode é do responsobilidode de codo ogenTe

económico.

m) As siiuoções nõo tipificodos serÕo onolisodos e decididos, coso o coso, por

despocho do Senhor vereodor com o pelouro do Fiscolizoçõo Munícipol

V - Desislêncios

o) Seró sorteodo umo lisio de ogentes económicos, o quem poderó ser otribuído um

locol de vendo, coso existom desistêncios por porte quem foisorteodo ou que nÕo

fenho efetuodo o pogomento no prozo estipulodo.
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b) Após o sorteio o ogente económico o quem for oTribuído um espoço e nÕo efetuor

o respetivo pogomento oté òs l4h30m do dio 19 de joneiro, e se nodo em contrório

tiver sido tronsmitido, ficoró sujeito oo pogomento dos respetivos toxos.

O Vereodor por delegoçÕo de
"16¡6i65 

(rt

JoÕo José Rodrigues

(1 ) Despacho de delegação e subdelegação de competênciâs, exarado pelo Senhor Pres¡dente da Câmara Munic¡pal do Funchâ|, em 7 de abnl de2022, publicado
pelo edital n" 216/2022, de7 deabnl de 2022. O ed¡tal fo¡ afixado nos locais de estilo e public¡tado no D¡ário de Notícias da Mâdeira e Jornal da Made¡ra, edições
de 9 de abril de 2022, cnm as alterações do despacho do Senhor Pres¡dente da Cãmara datado de 18 de agosto de 2022 e publi€do no d¡a 20 de agosto de
2022 no JM e DN. O referido despacho poderá ¡gualmente ser consultado no sít¡o of¡cial da Cãmara Munic¡pal do Funchal na intemet, em httßJ ffiw.cm-
funchal.ot
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