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MUNICÍPIO DO FLTNCHAL
DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO

DIVISÃO DE GESTAO DO ESPAÇO PÚBLICO E PUBLICIDADE

Editol n.o 851/2022

NOITE DO MERCADO 2022

LEttÃo PARA ATRrBurçÃo Do DrRErTo DE uso DE 22 EspAços pÚBucos DEsTtNADos A

ATTVTDADES DE RESTAURAçÃO E BEBTDAS NÃO SEDENTÁR|AS pOR OCASTÃO Oe NOTTE

DO MERCADO 2022.

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

Ploneomento e Ordenomento do Território, 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, dotodo 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 leilÕo poro o otribuiçÕo do direito de uso de 22 espoços públicos

destinodos o otividodes de restouroçõo e bebidos nÕo sedeniórios por ocosiÕo do noite

do mercodo2022, seró de ocordo com o seguinte:

| - Alribuiçõo - diq, locql e horo.

A otribuiçõo seró feito otrovés de leilÕo, òs l0 horos do dio l5 de dezembro de 2022, no

Deportomento de Ploneomento e Ordenomento, sito ò Avenido Colouste Gulbenkion.

n.o 10.

ll - Requisitos de hobilitoçõo poro porticipor no leilõo.

Poro poder porticipor no leilõo, os interessodos devem cumprir integrolmenie os

requisitos oboixo enunciodos:

o) Fozer previomente o suo inscriçÕo oté òs 17h30 do dio l0 de dezembro de 2022,

no bolcöo do Lojo do Munícipe ou otrovés do e-moil: dqeop@funchol.pt;

b) Apresentor comunicoçöo prévio devidomente preenchido, de ocordo com o

onexo do portorio regionol n" 44912016 de 20 de outubro;

c) Os ogentes económicos devem fozer provo de estor inscritos com o CAE 5ó102,

otrovés de documento emitido pelo Autoridode TribuIório, otuolizodo oté 30 dios

ontes do inscriçÕo no presente leilõo;

d) Excetuom-se do obrigoçÕo previsto nos olíneos b) e c), os ossocioçÕes, clubes e

estobelecimentos de restouroçÕo e/ou bebidos;
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e) Nos requerimentos deveró constor quol o oiividode efetivomenie pretendido,

juntondo registo fologrófico ou croquis do meio de vendo com o indicoçõo

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 previstos no presente

editol;

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

sociedode concorrente nÕo poderÕo inscrever-se, coso contrório serÕo

previomente excluídos;

g) Os titulores de espoços que exerçom, no Município do Funchol, otividodes de

restouroçÕo e bebidos nõo sedentórios, nöo podem ser oponentes neste leilÕo.

h) Os ogentes económicos nÕo podem ser devedores de quolquer quontio ò

Cômoro Municipoldo Funcholoté ò doTo limite de entrodo dos requerimentos.

lV - Regros do leilõo

o) O leilÕo inicior-se-ó:

o l.o lugor, os espoços do Ruo de Dr. Fernõo de Ornelos, sucessivomente por

ordem numérico, do espoço 1 oo espoço 
.l0, poro espoços com dimensÕes

4x2,5m2;

. 2.o lugor, os espoços do Ruo Dom Corlos l, sucessivomente por ordem

numérico. do espoço ì oo espoço B, poro espoços com dimensões 4x2m2;

. 3.o lugor, os espoços do Ruo do Coso do Luz, e do Ruo Dom Corlos l,

sucessivomente por ordem numérico, do espoço I oo espoço 4, poro

espoços com dimensões 5x2m2.

b) A óreo móximo de ocupoçõo do espoço público, bem como o respetivo bose de

licitoçõo é de:

b.l. No RUA FERNÃO de ORNELAS. lodos os l0 espoços. tem os seguintes

coroterísticos:

. Áreo móximo - 4x2.5m2:

o Bose de licitoçÕo - €200 (duzentos euros);

b.2. RUA DOM CARLOS I - do espoço I oo espoço B. tem os seguintes

coroterísticos:

. Áreo móximo - 4x2m2:

. Bose de licitoçÕo - €.l50 (cento e cinquento euros);
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b.4. RUA DOM CARLOS I e RUA DA CASA DA LUZ - do espoços I oo espoço 4, tem

os seguintes coroterísticos :

. Áreo móximo - 5x2m2;

o Bose de licitoçöo - €150 (cento e cinquento euros);

c) Os espoços serÕo odjudicodos o quem oferecer o lonço de volor mois elevodo.

d) O lonço mínimo de licitoçÕo é fixodo em € 20,00 (vinte euros).

e) Só pode ser odjudicodo um espoço por licitodor. Quem tiver sido conÌemplodo

com um lugor, nÕo pode porticipor nos restonles licitoções.

f) NÕo hó lugor o desistêncios duronte o reolizoçÕo do leilÕo.

g) Os titulores dos espoços pogorõo oté òs 17h30 do dio l9 de dezembro de 2O22, o

montonle correspondenle o 100% do volor licitodo. A folto de pogomento implico

outomoticomente o perdo do direito de uso do espoço, ficondo esse volor em

dívido e otribuído o direito de uso o quem opresentou o controprestoçÕo

imediolomente inferior.

h) Os titulores dos estobelecimentos comerciois, de restouroçõo e bebidos, e com

esplonodo devidomente outorizodos, locolizodos no lodo Oeste do Ruo Fernõo

de Ornelos, podem ocupor os espoços previomente previstos, no lodo Este deste

mesmo orruomento. estondo poro isso isentos de leilõo.

i) A ocupoçÕo. o que se refere o número onterior, estó condicionodo o prévio

monifestoçöo de interesse do ogente económico, por escrito, junto do DivisÕo de

GestÕo de Espoço Público e Publicidode. otrovés de requerimento no Lojo do

Munícipe ou por emoil poro dgepB@funchol.pt, oté òs ì7h30 do dio l5 de

dezembro de 2022.

j) O espoço em frenle ò entrodo principol do Escolo Secundório Joime Moniz,

poderó ser utilizodo pelos seus olunos, medionte o opresentoçÕo de termo de

responsobilidode poro vendo de bebidos olcoólicos, ossinodo por um odulto,

estondo iguolmente isento de leilÕo.

V- Dos licenços,loxos e exercício do otividode:

o) As licenços serõo otribuídos poro o período dos l5h30m do dio 23 de dezembro

oté òs 04h00m, do dio 24 de dezembro de 2022;

b) O ogente económico pogoró, olé oo t 7h30 do dio l9 de dezembro de 2022, o

toxo devido pelo direito de uso do espoço público otribuído, conforme o
proposto odjudicodo e de ocordo com estipulodo no presente editol.
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c) A montogem dos estruturos poro o exercício do olividode deveró ser efetuodo o

portir dos 15h30 horos do dio 23 de dezembro e o início o otividode o portir dos

I óh00m;

d) A desmontogem deveró ocorrer logo opós ós 4h00m, do dio 24 de dezembro de

2022.

e) Aos estobelecimentos obertos no dio 23 de dezembro, bem como oos sujeitos oo

leilõo, openos é permitido o utilizoçÕo do copo reutilizóvel, fornecido pelo

Empreso de Cervejos do Modeiro, sendo expressomente proibido o uso de

quolquer outro tipo de copo ou gorrofo;

f) A gestõo do processo de fornecimento e recolho dos copos é do

responsobilidode do Empreso de cervejos do Modeiro;

g) O copo teró um custo de 0.50€, cinquento cêntimos, poro o consumidor, pogos

no oquisiçÕo do primeiro bebido, podendo ser efetuodos trocos de copos sem

quolquer custo odicionol;

h) Os vendedores de bebidos quentes (cocou. chocolotes e outros), e de licores

poderÕo utilizor copos opropriodos, desde que nõo sejom de vidro;

i) NÕo é recomendodo o utilizoçÕo de outros ortigos em plóstico de uso Único,

nomeodomenle tolheres (gorfos, focos e colheres), polhinhos e ogitodores de

bebidos;

j) NÕo é permitido. em coso olgum, difusõo de músico, divulgoçõo de publicidode

ou o reolizoçõo de outros otividodes, que nõo os outorizodos, no espoço objeto

de leilõo. O Município providencioró músico ombiente poro os orruomentos

obrongidos.

k) O pogomento é devido independentemente do exercício.

l) Solvo situoções, devidomenTe comprovodos, do verificoçõo de erro de cólculo,

imputóvel oos serviços, no determinoçÕo do montonte do loxo devido, nÕo hó

lugor ò devoluçÕo de quoisquer quonlios pogos.

m) 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.

n) Os espoços devem estor limpos e osseodos dispondo dos contenfores

odequodos oos resíduos produzidos.

o) 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;
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p) O fornecimenio de óguo e elelricidode é do responsobilidode de codo ogente

económico.

q) As situoçÕes nÕo tipificodos no presente editolserõo onolisodos e decididos, coso

o coso, por despocho do Senhor Presidenle do Cômoro Municipol.

Vl- lnlronsmissibilidqde e desislêncios

o) O direito de uso dos espoços públicos ocimo ídentificodos nÕo é tronsmissível,

pelo que o impossibilidode ou renúncio oo exercício do otividode implico o

retorno poro o Município do referido direito de uso.

b) Coso se verifique quolquer dos situoçÕes descritos no olíneo onterior, do presente

editol, hoveró retomo imedioto do espoço pelo Cômoro Municipol, sendo

otribuído o direito de uso do espoço público vogo oo licitonte. que no leilÕo.

opresentou o controprestoçõo imediotomenie inferior.

c) Seró eloborodo umo listo de ogentes económicos o quem poderó ser otribuído

um locol de vendo. coso existom desistêncios do ogente económico, ou nÕo

tenho efetuodo o pogomenlo no prozo estipulodo;

d) Os montontes pogos ò outorquio nõo serÕo devolvidos, em situoçÕes de

desistêncio ou renúncio.

O Vereodor por del de compefþ¡çiq5 {r)

JoÕo José scimento Rodrigues

(1 ) Despacho de delegação e subdelegação de competências, exarado pelo Senhor Presidente da Câmara Munic¡pal do Funchal, em 7 de abril de 2022, publ¡cado
pelo ed¡tal no 21 6/2022, de 7 de abri¡ de 2022. O ed¡tal foi afixado nos locais de est¡lo e publ¡c¡tado no D¡ário de Notíc¡as da Madeira e Jornal da Made¡ra, edições
de 9 de abrìl de 2022, com as alterações do despacho do Senhor Presidente da Câmara datado de '18 de agosto de 2022 e publ¡ædo no dia 20 de agosto de
2022 no JM e DN. O referido despacho poderá igualmente ser consultado no sít¡o ofic¡al da Câmara Municipal do Funchal na ¡ntemet, em htto://w.cm-
funchal.ot
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