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MUMCÍPIO DO FUNCHAL

DEPARTAMENTO JURÍDICO E DE FISCALIZAÇAO
DIVISÃO DE LICENCIAMENTOS

Editol n.' 666/2021

AïR|BU|çÃO DO DTRETTO DE USO DE 5 (CTNCO) ESPAçOS PÚBUCOS A AGENTES

ECONóMICOS DURANTE A ÉPOCA NATATíCIA
(15 DE DEZEMBRO DÊ,2021A 15 DE JANETRO DE2O22).

Joõo Rodrigues, Vereodor com o Pelouro do DivisÕo de Licenciomentos, no 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 do dio 25 de outubro de 2021,

publicitodo pelo ediiol n." 54612021. do mesme flis(t), Ìorno público. poro os devidos e

legois efeitos, no sequêncio do despocho de Oó de dezembro de 2021, que o sorteio

poro otribuiçÕo do direito de uso de espoços público, seró otribuído porsorteio que teró

lugor no dio l3 de dezembro de 2021 (segundo-feiro), òs 15:00 horos, no solo de

Assembleio do edifício dos Poços do Concelho. de ocordo com o seguinte:

l. Requisilos de hobililoçõo poro porlicipor no sorleio

l. Fozer, previomente, o suo Ìnscriçõo olé òs 17h30 do dio 9 de dezembro de

2021 no bolcÕo do Lojo do Munícipe, ou otrovés de correio eletrónico. A

inscriçÕo deveró ser efetuodo, preferenciolmenle. otrovés de correio

eleÌrónico poro o endereço de e-moil do DivisÕo de Licenciomentos:

dl@cm-funchol.pt;

2. DeverÕo estor inscritos com o CAE 56107 (restouroçÕo e bebidos nÕo

sedentórios) ou 4ZBl0 (vendo ombulonte), devendo disso fozer provo

otrovés de documento emitido pelo AT oté 30 dios ontes do inscriçõo;

3. Apresentor comunicoçõo prévio devidomente preenchido, de ocordo

com o onexo do portorio regionol n" 44912016 de 20 de outubro, no coso

dos otividodes de restouroçÕo e bebidos nÕo sedentórios;

4. Apresentor título de exercício do oÌividode de vendedor ombulonte

emitido pelo DRETT, ou comunicoçõo prévio de ocordo com o onexo do

portorio regionol n" 44912016 de 20 de outubro, no coso dos otividodes de

comércio o retolho nõo sedentório;

5. Nos requerimentos deveró constor quol o otividode efetivomente

pretendido, juntondo fotogrofio ou croqui do meio de vendo com o

indicoçõo preciso e exoto do suo dimensõo, openos podendo ser
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opresentodo um único que deveró cumprir com os condições de codo

otividode;

6. Os requerentes singulores que, simultoneomente, sejom socios de olgumo

sociedode concorrente nÕo poderÕo concorrer, coso contrório serõo

previomente excluídos;

7. Os tilulores de espoços que exerçom no Município do Funchol, otividodes

de restouroçÕo e bebidos nÕo sedentorios, nÕo podem porticipor no

sorteio;

B. NÕo ser devedor de quoisquer quontios oo Município do Funchol, oté o

doto limite de entrodo dos requerimentos.

ll. Regros do sorteio:

Os 3 (três) locois destinodos ò prestoçÕo de serviços de restouroçõo e/ou

bebidos com coróter nõo sedentorio em meio móvel ou omovívelsÕo os

seguintes:

oo lodo noscenle do outossilo;

o Áreo móximo: 11 m2;

o As otividodes permitidos sõo os seguintes: comidos, cervejos,

sumos e óguos.

o O meio de vendo odmitido é o roulotle, nõo sendo odmilidos

quoisquer ouÌros.

2. Os 2 (dois) locois destinodos oo comércio em pequenos bolcões sÕo os

seguintes:

Teleférico

o Áreo móximo:6 m2;

o As otividodes permitidos sõo os seguintes: molossodos, churros,

doces, olgodõo doce, pipocos, Írutos secos coromelizodos e

crepes.
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ilt. Medidos de seguronço obilgotórios poro reolizoçõo do sorteio devido ò

pondemio do doenço COVID-19

l. As inscrições no presenle editol sõo efetuodos, preferenciqlmenle, por

correio eletrónico, de ocordo com o disposto no número ì do ponto l;

2. Nõo é permitido o presenço de ocomponhqnles duronte o reolizoçõo do

sorteio, openos poderõo estor presentes os ogentes económicos inscritos

no editol;

3. Os inscritos deverÕo utilizor móscoro duronle o reolizoçÕo do mesmo.

lV. Dos licenços, toxos e exercício do qtividode:

l. As licenços serÕo otribuídos desde o dio 15 de dezembro de2O21, oté 15 de

joneiro de 2022;

2. Os titulores do direito de uso dos espoços públicos podem funcionor todos os

dios, entre os 09h00 e os 02h00;

3. No coso de ocorrerem olteroções dos resÌrições impostos pelo Governo

Regionol, relotivos ò situoçÕo pondémico. deverÕo os ogentes económicos

cumpri-los, nomeodomente no que diz respeiio oo hororio o prolicor.

4. O ogente económico pogoró o volor devido pelo direito de uso do espoço

público e respelivo couçÕo oté os 17h30 do dio l5 de dezembro de 2021;

5. Solvo situoções devidomente comprovodos, do verificoçÕo de erro de colculo

imputovel oos serviços no determinoçÕo do montonte do toxo devido, nõo hó

lugor ò devoluçÕo de quoìsquer quontios pogos;

6. Os letreiros e/ou publicidode no exteriorsõo limitodos ò identificoçÕo do espoço,

colocodo no topo do fochodo principol do estruturo, o umo olturo superior o 2

metros. condicionodo oo comprimento do mesmo. A restonte publicidode e

informoçõo só sõo permitidos no interior do meio móvel ou omovível;

7. 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

operodor económico incorreró em crime de desobediêncio, com todos os

consequêncios legois doí odvenientes;

B. Os espoços devem estor limpos e osseodos dispondo dos contentores

odequodos oos resíduos produzidos;
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9. NÕo e permitido. em coso olgum. difusÕo de músico ou reolizoçÕo de outros

otividodes, que nÕo os outorizodos. no espoço público oÌribuído;

10. Nõo é permilido o uiilizoçõo de ortigos em plóstico de uso único,

nomeodomente, copos, iolheres (gorfos, focos e colheres), polhinhos e

ogitodores de bebidos;

Ì l. O exercício do otividode nõo poderó, em coso olgum, cousor perturboçõo de

quolquer ordem, o 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 justificoÌivos do

proteçÕo do interesse público, poderÕo determinor o revogoçÕo do

outorizoçÕo poro o exercício do otividode.

12. Os espoços destinodos ò vendo de comes e bebes deverÕo possuìr um exÌintor

portóiil de oguo odÌtivodo ABF de copocidode de ó litros, ossim como umo

monto ignífugo;

Ì3. O fornecimento de óguo e eletricidode é do responsobilidode de codo ogente

económico.

14. As situoções nÕo tipificodos serÕo onolisodos e decididos, coso o coso, por

despocho do Senhor Vereodor com o Pelouro dos Licenciomentos.

V - Medidos de seguronço obrigqlórios duronle o exercício do olividode devido ò

pondemio do doenço COVID-19:

Os ogenÌes económicos contemplodos com um espoço deverÕo cumprir com os

seguintes medidos de seguronço:

o) Só podero estor umo pessoo no ponto de vendo duronte o exercícìo do

oïividode, nÕo podendo permonecer duos ou mois pessoos em simultÔneo;

b) É obrigotorio o exercício do otividode com utilizoçõo de luvos e móscoro

proletoros;

c) O comercionte devero possuir no ponto de vendo gel desinfetonte de mõos,

que devero ser utilizodo ontes e depois de codo otendimento;

d) Só é permitido o pÍesenço de um cliente de codo vez junto oo meio de vendo.

Os clientes que oguordom o suo vez deverÕo monter dois meÌros de distôncio

enÌre si;
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e) É dever do comercionte gorontir que os clienïes que oguordom o suo vez

cumprem o distôncio de seguronço, ossim como coloboror poro impedir o

oglomeroçõo de pessoos no óreo envolvente;

f) Deverõo ser cumpridos todos os demois regros emonodos pelos outoridodes de

soúde competentes e oplicoveis poro proteçõo dos comerciontes e restonte

populoçõo.

Vl - lntronsmissibilidode e desistêncios

l. NÕo e permitido o tronsmissÕo, por quolquer título, o quem tenho sido otribuído

o dÌreito de uso dos espoços públicos ocimo identificodos pelo que. o
impossibilidode ou renúncio oo exercício do oiividode, implico o retorno poro o

Município do referido direito;

2. Os ogentes económicos terôo oté oo dio 15 de dezembro de 2021 poro desistir

do espoço otribuído, devendo fozê-lo por escrito;

3. No coso de desistêncio, seró contoctodo o ogente económico do listo de

suplentes, de ocordo com o ordem que resulte do sorteio;

4. Nõo serõo devolvidos quoisquer montontes pogos em siiuoções de desistêncio

ou renúncio;

5. Coso se verifique o situoçõo descrito onÌeriormente. hoveró retomo imedioto do

espoço pelo Cômoro Municipol. sendo otribuído o direito de uso do espoço

público, o quem se encontre no lisïo de suplentes.

O Vereodor do Cô Municipoldo FuncholÌ

JoÕo José mento Rodrigues

rNo uso da competência que lhe advém do ponto D-1.13. do Oespâcho de Delegâção e Subdelegeção de Competências, exâíâdo pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal do Funchal, em

de 2021- o reÍerido Oespacho poderá igualmente ser consultâdo no sítio oficiâl de Câmarâ Municipal do Funchal em hfto://www.cm-funchel.ot/.
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