
MUNICÍPIO DO FUNCHAL
DEPARTAMENTO JURIDICO E DE FISCALIZAÇÃO

DIVISÃO DE LICENCIAMENTOS

Editol n," 421 /2022

SORTEIO DE 4 ESPAçOS PARA A PRESTAçÃO OT SERVIçOS DE RESTAURAçÃO

E/OU BEBIDAS COM CARÁCTER NÃO SEDENTARTO DURANTE A FEsTA DE sANTA

TSABEL E DO SANTíSSIMO SACRAMENTO - T A 4 JUTHO DÊ2022- FREGUESIA DE

SANTA MARTA MATOR (BOA NOVA)

Joõo Rodrigues, Vereodor com o Pelouro do DivisÕo de Licenciomentos,
no uso do competêncio que lhe odvém do Despocho de Delegoçõo e
Subdelegoçõo de CompeÌêncios, exorodo pelo Senhor Presidente do Cômoro
MunicipoldoFunchol,emT deobril de2022, publicitodopeloEditol n,o216/2022,

do mesmo dqto, torno público, porq os devidos e legois efeitos, no sequêncio
do despocho de 2ì de junho de 2022, que o sorleio poro otribuiçÕo de espoços
públicos destinodos Ò prestoçõo de serviços de restouroçõo e/ou de bebidos
com corÓcter nÕo sedentÓrio durqnte o Festo de Sonto lsobel e do Sont'rssimo

Socromento, seró de ocordo com o seguinte:

l. Requisitos de hobilitoçõo poro porticipor no sorleio

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

requisitos oboixo enunciodos:

o) Fozer previomente o suo inscriçôo oté Òs I 7h30, do dio 24 de junho de 2022

no Lojo do Munícipe ou otrovés do emoil dl@funchol.ot;

b) Apresentor comunicoçÕo prévio devidomente preenchido, de ocordo
com o onexo do portorio regionol n" 449/2Oi6 de 20 de outubro;

c) Fozer provo de estor inscritos com o CAE 5ó107 otrovés de documento
emitido pelo Al otuolizodo oté 30 dios ontes do inscriçõo no presente

sorleio;

d) Entregor fotogrofio ou croquis do meio de vendo com o indicoçoo preciso

e exoto dos suos dimensões, prevolecendo estos sobre quoisquer outros

medidos indicodos no requerimento, Apenos poderó ser opresentodo um

único meio de vendo que teró que cumprir com os condições descritos

nos nos 4 e 5 do copítulo lV;
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e) Os requerentes singulores que, simulÌoneomente, sejom sócios de olgumo

sociedode conconente nÕo poderõo concorrer oo sorteio, coso contrÓrio

serôo previomente excluídos;

D Nõo ser devedor de quoisquer quontios oo Município do Funchol oté Ò

doto limite de entrodo dos requerimentos,

Espoços públicos:

o Trovesso do Coso Velho e Estrodo do Boo Novo:

- 2 espoços poro comidos e bebidos (espoços 1 e 2);

- 2 espoços poro cornes verdes e bebidos ou frongo, bolo do

coco e bebidos (espoços 3 e 4).

lll. Espoços porticulores (lgrejo do Boo Novo):

l- Os requerimentos poro o prestoçÕo de serviços de restouroçÕo ou

bebidos com coróter nõo sedentÓrio ou comércio em pequenos

bolcões, em espoço porliculor, devem ser registodos oté oo dio 28 de

iulho de 2022;

2- Os ogentes económicos deverõo opresentor o seguinte documentoçÕo.

sob peno de exclusõo:

o) Decloroçõo de onuêncio do Poróquio;

b) ComunicoçÕo prévio devidomente preenchido, de ocordo com o onexo do

portorio regionol n" 44912016 de 2O de outubro, no coso dos otividodes de

restouroçÕo e bebidos nõo sedentórios;

c) Título de exercício do otividode de vendedor ombulonte emiÌido pelo DRET

ou ontigo DRCIE, ou comunicoçÕo prévio de ocordo com o onexo do

portorio regionol n" 44912O16 de 20 de outubro, no coso dos otividodes de

comércio o retolho nõo sedentório;

d) Fozer provo de estor inscritos com o CAE 5ó107 (restouroçÕo e bebidos) ou

CAE 47810147820147890 (comércio) otrovés de documento emitido pelo AT,

otuolizodo oté 30 dios ontes do inscriçÕo no presente editol'

lV. Dos licenços, toxos e exercício do oiividode:

I . As licenços serôo otribuídos poro os dios I , 2, 3 e 4 de julho de 2022.
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2. O sorteio teró lugor no dio 28 de junho de 2O22 (terço-feiro). òs ì0:00

horos, no solo de reuniões do lo ondor do Edifício dos Poços do
Concelho;

3. O ogente económico pogoró o volor estipulodo pelo direito de uso do
espoço público e respetivo couçõo, oté òs l7:30 horos do dio 30 de junho

de 2022:

4. Efetuor-se-ó um sorteio por codo tipo de otividode descrito no copÍtulo ll

sendo que os titulores dos espoços poderÕo ocupor o seguinte óreo:

. B m2, com frente móximo de 4m;

5. Os ogentes económicos sorteodos odotorôo o seguinte horório:

o Aberturo Òs 08 horos e encerromento oté òs 24 horos.

7, A montogem dos estruturos poro o exercício do otividode deveró ser

eÍetuodo o portir dos l9 horos do dio 30 de junho e o desmontogem oté
òs l2 horos do dio 5 de junho,

B, A otividode só pode ser exercido nos dios e horos indicodos poro codo
locol, e comerciolizodos openos os produtos indicodos, Em coso de

incumprimento, o ogente económico incorreró em crime de

desobediêncio, com todos os consequêncios legois doí odvenientes.

9. Os espoços devem estor limpos e osseodos dispondo dos conÌenfores

odequodos oos resíduos produzidos,

ì0. Noo sõo permitidos, em coso olgum, difusÕo de músico ou o reolizoçÕo

de outros otividodes, que nÕo os outorizodos, no espoço público

otribuído,
ì l. O exercício do otividode noo 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 outros situoções, devidomente fundomentodos, que se

venhom o revelor justificotivos do proteçõo do interesse público,

poderÕo determinor o revogoçoo do outorizoçõo poro o exercÍcio do
otividode,

12. Os espoços destinodos ò vendo de comes e bebes deverõo possuir um

extintor portótil de óguo oditivodo ABF de copocidode de ó litros, ossim

como umo monto ignÍfugo;

ì3, O fornecimenÌo de óguo e eleÌricidode é do responsobilidode de codo
ogente económico.
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14, As situoções nõo tipificodos serõo onolisodos e decididos, coso o coso,

por despocho do Senhor Vereodor com o pelouro dos Licenciomentos.

V. Desislêncios

l. Seró sorteodo umo listo de ogentes económicos, o quem poderó ser

otribuído um locol de vendo, coso exisÌom desistêncios por porte quem

foi sorteodo ou que nõo Ìenho efetuodo o pogomento no prozo

estipulodo.

2. Após o sorteio o ogente económico o quem for otribuído um espoço terÓ

I dios útil poro o rejeitor, findo esse prozo, e se nodo em contrÓrio for

tronsmitido, ficoró sujeito oo pogomenfo dos respetivos toxos,

O Vereodor do Cômoro Municipoldo Funcholt

Jooo José Rodrigues

ì No uso da competência que lhe advém do Despacho de Delegação e Subdelegação de Competências, exarado pelo Senhor
prësldenrë dá Lâmdrã tvtunlctpál do tunchá1, ëm / dë ubrll de 2ú22, publlclrdrlu lrclu Erlltdl n.r 216/2022, da rrrcsrrra data. o
edital foi afixado nos locais de estilo e publicado no Diário de Notícias da Madeira e Jornal da Madeira, edições de 9 de abril de

2022. O referido Despacho poderá igualmente ser consultado no sítio oficial da Câmara Municipal do Funchal em

https://www.funchal.pt "
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