
MUNICIPIO DO FUNCHAL
DEPARTAMENTO JURÍDICO E DE FISCALIZAÇAO

DIVISÃO DE LICENCIAMENTOS

Editol n,' 253/2022

ATRTBUTçÃO DO D|RE|TO DE USO DE 5 (CINCO) ESPAçOS PÚBUCOS PARA A

PRESTAçÃO DE SERVIçOS DE RESTAURAçÃO OU DE BEBIDAS EM MEIO MóVET OU

AMoVÍVET E coMÉRcIo EM PEQUENos BALcÕEs, DuRANTE A

FESTA DA FTOR 2022

JoÕo Rodrigues, Vereodor com o Pelouro do DivisÕo de Licenciomenïos,
no uso do competêncio que lhe odvém do Despocho de DelegoçÕo e
SubdelegoçÕo de Compeiêncios, exorodo pelo Senhor Presidente do Cômoro
Municipoldo Funchol, em 7 de obril de2022, publicitodo pelo EdiÌol n.o 21612022,

do mesmo doto, torno público, poro os devidos e legois efeitos, no sequêncio
do despocho de 2l de obril de 2022, que o sorteio poro oïribuiçõo de espoços
públicos destinodos Ò prestoçÕo de serviços de restouroçõo ou de bebidos com
corÓcter nõo sedentório e comércio em pequenos bolcões duronte o Festo do
Flor, seró de ocordo com o seguinte:

l. Requisitos de hobilitoçõo poro porticipor no sorleio

I . Fozer previomente o suo inscriçÕo qlé òs 17h30, do dio 28 de obril,

no bolcÕo do Lojo do Munícipe ou oïrovés do seguinte endereço

de correio eletrónico: dl@funchol,pt

2, Apresentor comunicoçõo prévio devidomente preenchido, de
qcordo com o qnexo do portorio regionol n" 449/201ó de 20 de

outubro, no coso dos otividodes de restouroçõo e bebidos nõo

sedentórios;

3, Apresentor ïÍtulo de exercício do otividode de vendedor ombulonte

emitido pelo DRETT ou ontigo DRCIE, ou comunicoçõo prévio de

ocordo com o onexo do portorio regionol n" 449/201ó de 20 de

outubro, no coso dos oïividodes de comércio o retolho nÕo

sedentório;

4. Os ogentes económicos devem fozer provo de estor inscritos com o

CAE 5ó107 (restouroçõo e bebidos) ou CAE 47810 (comércio)

;.
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otrovés de documento emitido pelo AT, otuolizodo oté 30 dios ontes

do inscriçõo no presente sorteio;

5, Excetuom-se do obrigoçõo previslo nos olíneos 2), 3) e 4), os

ossocioções, clubes e estobelecimentos de restouroçõo e/ou

bebidos;

6. Entregor fotogrofio ou croquis do meio de vendo com o indicoçÕo

preciso e exoto dos suos dimensoes, prevolecendo estos sobre

quoisquer outros medidos indicodos no requerimenÌo, Apenos

poderó ser opresentodo um único meio de vendo que teró que

cumprir com os condições descritos nos nos 4 e 5 do cclpítulo lll;

7, Os requerentes singulores que, simultoneomente, sejom sócios de

olgumo sociedode concorrenÌe nÕo poderÕo concorrer, coso

contrório serÕo previomente excluídos;

L NÕo poderÕo efetuor o suo inscriçõo os titulores de espoços onde

sejom exercidos otividodes de restouroçÕo e bebidos nÕo

sedentórios no óreo do Município do Funchol;

9. NÕo ser devedor de quoisquer quontios oo Município do Funchol

oté Ò doto limite de entrodo dos requerimentos,

ll. Espoços públicos:

l. Avenido do Mor e dos Comunidodes Modeirenses, posseio Sul,

junto ó descidq do Morino do Funchol, poro vendo de frutos secos

coromelizodos, rebuçodos, omendoins, tremoços, pipocos,

olgodÕo doce e crepes (pequeno bolcõo);

2. Avenidq do Mor e dos Comunidodes Modeirenses, posseio Norte,

junto ó Alfôndego, poro vendo de comidos, óguos, sumos e

cervejo (roulotle);

3, Proço do Autonomio, posseio Norte, junto ó murolho, poro vendo

de comidos, óguos, sumos e cervejo (roulotte);
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4, Proço do Autonomio, posseio Norte, junto ó murolho, pqro vendo

frutos secos coromelizodos, rebuçodos, omendoins, tremoços,

pipocos, olgodÕo doce e crepes (pequeno bolcÕo);

5, Ruo dos Profetos, goveto com o Avenido do Mor e dos

Comunidodes Modeirenses. poro vendo de comidos, óguos,

sumos e cervejo (roulotte).

lll. Dos licenços, toxos e exercício dq otividode:

L As licenços serÕo otribuÍdos poro os dios 5, 6,7 e 8 de moio.

2, O sorteio leró lugor no dio 2 de moio (segundo{eiro), Òs 10:00

horos, no Solo de Formoçõo do lnformótico no rés-do-chÕo do

Edifício dos Poços do Concelho,

3, O ogente económico pogoró o volor esïipulodo pelo direito de

uso do espoÇo público e respetivo couçõo oté oo dio 4 de moio;

4, Efetuor-se-ó um sorteio por codo tipo de otividode,

nomeodomente:

o) Comidos, óguos, sumos e cervejo em roulotte;

b) Frutos secos coromelizodos, rebuçodos, omendoins, tremoços,

pipocos, olgodoo doce e crepes em pequeno bolcÕo;

5, Os sorteodos poro os otividodes descritos no olÍneo o) poderÕo

ocupor umo óreo móximo de 12 m2, No que concerne oo

comércio em pequeno bolcõo (olíneo c), o óreo móximo

permitido é de ómz,

6, Os ogentes económicos sorteodos odotoroo o seguinte horório:

- Aberturo òs 09 horos e encerromenïo oté òs 02 horos,

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 ogente económico incorreró em crime

de desobediêncio, com Ìodos os consequêncios legois doí

odvenientes,
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8, Os espoços devem estor limpos e osseodos dispondo dos

contentores odequodos oos resíduos produzidos,

9, NÕo sÕo permiÌidos, em coso olgum, difusÕo de músico ou o
reolizoçÕo de ouïros otividodes, que nÕo os outorizodos, no

espoço público otribuído,

10, Os letreiros e ou publicidode no exterior soo limitodos Ò

identificoçÕo do espoÇo, colocodo no topo do fqchodo principol

do estruturo, o umo olturo superior o 2 metros, condicionodo oo

comprimento do mesmo, A restonte publicidode e informoçõo só

soo permitidos no interior do meio móvel ou omovÍyel,

I l, Nõo é permitido o utilizoçÕo de ortigos em plóstico de uso único,

nomeodomente, copos, tolheres (gorfos, focos e colheres),

polhinhos e ogíïodores de bebidos;

12, O exercício do oiividode nÕo poderó, em coso olgum, cousor

perturboçÕo, de quolquer ordem, Ò tronquilidode e CIo sossego

dos zonos em que os espoÇos se inserem. O incumprimento desÌo

regro ou o ocorrêncio de ouïros situoções, devidomente

fundomentodos, que se venhom o revelor justificotivos do
proteçÕo do interesse públíco, poderÕo determinor o revogoçÕo

do ouïorizoçÕo poro o exercício do otividode,

13, Os espoços destinodos ò vendo de comes e bebes deverÕo

possuir um extinïor portóïil de óguo oditivodo ABF de copocidode

de ó litros, ossim como umo monto ignífugo;

14, O fornecimento de óguo e eletricidode é do responsobilidqde de

codo ogenle económico,
.l5, 

As situoções nÕo tipificodos serÕo onolisodos e decididos, coso o

coso, por despocho do Senhor Vereodor com o pelouro dos

Licenciqmentos,
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lV. Desistênciqs

L Seró sorteodo umo listo de ogentes económicos, o quem poderó
ser otribuÍdo um locol de vendq, coso existom desistêncios por
porle quem foi sorteodo ou que nõo tenho efeÌuodo 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 por escrito, Findo esse prozo

ficoró sujeito qo pogomento dos respetivos toxos de ocupoçÕo,

O Vereodor do Cômoro Municipoldo Funcholt

Joõo José Rodrigues

I No uso da competência que lhe advém do Despacho de Delegação e Subdelegação de competências, exarado pelo Senhor
Presidente da Câmara Municipal do Funchal, em 7 de abrilde2Q22, publicitado pelo Edital n.e 2t6/2022, da mesma 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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