
MUNICÍPIO DO FUNCHAL
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Editol n." 855/2022

Atribuiçôo do direito de uso de 4 espoços públicos pqro o vendo ombulonte com

coróler nõo sedentório de brinquedos e orligos semelhontes.

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

Ploneomento e Ordenomento do Tenitório, ReobilitoçÕo Urbono, GeorreferencioçÕo, e

FiscolizoçÕo, uso do foculdode conferido pelo Delegoçõo de Competêncios do Exmo.

Senhor Presidente do Cômoro Municipol do Funchol (Despocho de DelegoçÕo e

SubdelegoçÕo de Competêncios do Presidente nos Vereodores. dolodo de 07 de Abril

de 2022, publicitodo pelo editol n." 216/2022, do dio 0Z de Abril de 2022, (tt, torno público.

poro os devidos e legois efeitos, no sequêncio do seu despocho, dotodo de 23 de

novembro de 2022, o sorteio poro o otribuiçÕo do direito de uso de 4 espoços públicos

poro o vendo ombulonte com coróler nÕo sedenlório de brinquedos e ortigos

semelhontes, seró de ocordo com o seguinte:

l- Requisilos 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 inscriçÕo oté òs I 7h30 do dio 02 de dezembro de 2022 no

bolcõo do Lojo do Munícipe. ou otrovés de correio eletrónico. A inscriçõo deveró

ser efeluodo, preferenciolmente, otrovés de correio elelrónico poro o endereço de

e-moildo Divisõo de Gestöo do Espoço Público e Publicidode: dgepp@funchol.pt;

b) Nöo ser devedor de quoisquer quontios oo Município do Funchol oté ò doto limite

de entrego dos requerimentos.

ll. Espoços públicos:

o) A vendo ombulonte de brinquedos e ortigos semelhontes, decorreró no Ruo do

Coso do Luz, em 4 espoços, sendo que o óreo móximo odmissível de 4x2m2. com

frente móximo de 4m;

b) As inscriçÕes no presente edilol sõo efetuodos, preferenciolmenfe, por correio

eletrónico, de ocordo com o disposto no número o) do ponto l;
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c) NÕo é permitido o presenço de ocomponhontes duronte o reolizoçöo do sorteio,

openos poderÕo estor presentes os ogentes económicos inscrilos no editol;

lll. Dos licenços, toxos e exercício do otividode

o) O sorteio teró lugor no dio 07 de dezembro de 2022, òs I óh30, no Deportomento de

Ploneomento e Ordenomenlo, ò Avenido Colouste Gulbenkion, n.o l0;

b) Os titulores do direito de uso dos espoços públicos podem funcionor entre os l5h30m

do dio 23 de dezembro e os 04h00 do dio 24 de dezembro e entre os 09h00 e òs l2h

do dio 24 de dezembro;

c) No coso de ocorrerem olteroçÕes dos restrições impostos pelo Governo Regionol,

relotivos ò situoçõo pondémico, deveröo os ogentes económicos cumpri-los,

nomeodomente no que diz respeito oo horório o proticor.

d) O ogente económico sorteodo pogoró oté òs l7:30 horos do dio 12 de dezembro

de 2022, o volor estipulodo pelo direifo de uso do espoço público e respetivo

couçõo;

e) O pogomento é devido independentemente do exercício ou nÕo do otividode,

exceto no coso de desistêncio dentro do prozo previsto;

f) Solvo situoçÕes devidomente comprovodos, do verificoçõo de erro de cólculo,

impuTóvel oos serviços, nÕo hó lugor Ò devoluçÕo de quoisquer quonlios pogos;

g) A otividode só pode ser exercido dentro do período indicodo e comerciolizodos

openos os produtos outorizodos. Em coso de incumprimento, o ogente económico

incorreró em crime de desobediêncio. com todos os consequêncios legois doí

odvenientes;

h) Os espoços devem estor limpos e osseodos dispondo dos contentores odequodos

oos resíduos produzidos;

¡) O exercício do otividode nÕo poderó, em coso olgum, cousor perturboçõo, de

quolquer ordem, ò tronquilidode e oo sossego dos zonos em que os espoços se

inserem. O íncumprimento desto regro ou o ocorrêncio de outros siiuoçöes,

devidomente fundomentodos, que se venhom o revelor justificolivos do proteçÕo

do interesse público, poderÕo determinor o revogoçÕo do oulorizoçõo poro o

exercício do otividode.

j) No coso de o número de requerímentos for inferior ou iguol oos espoços públicos

disponíveis, poderó ser dispensodo o reolizoçõo do sorteio;
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k) As situoções nõo tipificodos serõo onolisodos e decididos, coso o coso, por

despocho do Senhor Vereodor com o pelouro do Gestõo do Espoço Público e

Publicidode.

l) Os ogentes económicos deverÕo cumprir com o Regulomento de Espoços Verdes,

Porques e Jordins.

lV. Desislêncios

o) Seró sorteodo umo listo de ogentes económicos, oos quois poderó ser otribuído um

locol de vendo. coso existom desislêncios do espoço otribuído em sorteio ou folto

de pogomento no prozo estipulodo.

b) Após o sorteio o ogente económico o quem for otribuído um espoço teró 2 dios úteis

poro o rejeitor, findo esse prozo, e se nodo em contrório for lronsmitido, ficoró sujeito

oo pogomento do respetivo toxo.

O Vereodor por delegoçõo de competQ¡çiq5 (tl

Joõo José cimento Rodrigues

(1 ) Despacho de delegaçâo e subdelegação de competências, exarado pelo Senhor Pres¡dente da Câmara Municipal do Funchal. em 7 de abril de 2022, publicado
pelo edital n" 216/2022, de 7 de abril de 2022.O edilalÍoi atìxado nos locais de estilo e public¡tado no D¡ário de Notícias da Madeira e Jornal da Madeira, edições
de 9 de abril de 2022, com as alterações do despacho do Senhor Presidente da Câmara datado de 18 de agosto de 2022 e publicado no d¡a 20 de agosto de
2022 îo JM e DN. O referido despacho poderá ¡gualmente ser consultado no sít¡o ofìcial da Câmara Mun¡c¡pal do Funchal na intemet, em htto://M.cm-
funchal.ot
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