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MUNICIPIO DO FLINCHAL
DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO

DIVISÃO DE GESTÀO DO ESPAÇO PUBLICO E PUBLICIDADE

Editol n.' 824/2022

NOITE DO MERCADO 2022
Encerromento dos esplonodos do ruo de sonlo Morio e orruomenlos

lronsversqis.

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

Ploneomento e Ordenomenlo do Território. ReobiliÌoçÕo Urbono, GeorreferencioçÕo, e

Fiscolizoçõo, uso do foculdode conferido pelo DelegoçÕo de Competêncíos do Exmo.

Senhor Presidente do Cômoro Municipol do Funchol (Despocho de DelegoçÕo e
SubdelegoçÕo de Competêncios do Presidente nos Vereodores, dotodo de OZ de Abril

de 2022, publicitodo pelo editol n.' 216/2022, do dio 07 de Abríl de 2022, t't) , torno público,

poro os devidos e legois efeiios, no sequêncio do seu despocho, dotodo de 2l de
novembro de 2022, e visondo osseguror o proteçÕo de pessoos e bens, no denominodo
Noite do Mercodo, noite de 23 de dezembro de 2022, foi deÌerminodo que os

operodores económicos locolizodos nos orruomento oboixo identificodos, deverõo
proceder o desoÌivoçÕo dos suos esplonodos, incluindo menus guordo-soís e outros

moteriois existentes, ficondo interdito o quolquer tÍpo de ocupoçõo do espoço público,

o portir dos 23h. do dio 23 de dezembro de 2022.

Arruomenïos:

. Ruo de Sonto Morio;

. Ruo do Boo Vìogem;

o Ruo dos Borreiros;

o Trovesso JoÕo Coetono;

o Trovesso do Pimento.

O Vereodor por dele oçõo de competên6iq5 (t)

Joõo José Noscimento Rodrigues

(1 ) Oespacho-deìeleg€ção e subdelegação de competências, exarado pelo Senhor Presidente da CâmaÍa Municipal do Funchal, em 7 de abril de 2022, publicado
pelo edital no 2'l 6/2022, de 7 de abnl de 2022. O edital foi aÍìxado nos locais de estilo e publicitado no Oiário de Noticias da Madeira e Jornal da MadeiÍa, ediçÕes
de 9 de abril d'e 2022, com as alterações do despacho do Senhor Presidente da Câmara datado de 18 de agosto de 2022 e publicado no dia 20 de agostô de
2022 no JM e DN. O Íeferido despacho poderá igualmente ser consultado no sítio ofìcial da Cãmara Municipal do Funchal na internet, em hto://w.cm-
íunchal.ot
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