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MUNICÍPIO DO FLINCHAL
DEPARTAMENTO JURÍDICO E DE FISCALIZAÇAO

DIVISÃO DE LICENCIAMENTOS

Editol n.' 284/2022

ATRTBUTçÃO DO D|RE|TO DE USO DE l7 ESPAçOS PÚBUCOS PARA A PRESTAçÃO

DE SERV|çOS DE RESTAURAçÃO OU DE BEBTDAS EM ME|O móVrr OU AMOVíVEr

E COMÉRCIO EM PEQUENOS BAICÕES, DURANTE A FESTA DE SANTA RITA.

21 822 DE MAIO DE2O22

Joõo Rodrigues, Vereodor com o Pelouro do DivisÕo de Licenciomentos,
no uso do competêncio que lhe odvém do Despocho de Delegoçõo e
SubdelegoçÕo de Competêncios, exorodo pelo Senhor Presidente do Cômoro
Municipol do Funchol, em7 de obril de2022, publicitodo pelo Editol n.'216/2022,
do mesmo doto, torno público, poro os devídos e legois efeitos, no sequêncio
do despocho de ó de moio de 2022, que o sorteio poro oiribuiçÕo de espoços
pÚblicos destinodos ò presioçÕo de serviços de restouroçõo ou de bebidos em
meio móvel ou omovível e comércio em pequenos bolcões duronte o Festo de
Sonto Rito, sero de ocordo com o seguinte:

l. Requisilos de hqbilitoçõo poro porlicipor no sorleio

Poro poder porticipor no sorteio. os interessodos devem cumprir integrolmente

os requisitos oboixo enunciodos:

o. Fozer previomente o suo inscriçõo oté os 17h30, do dio l3 de moio de 2022,

no bolcÕo do Lojo do Munícipe ou otrovés do endereço eletrónico

dl@funchol.ot;

b. Apresentor comunicoçÕo prévio devidomente preenchido, de ocordo

com o onexo do porlorio regionol n" 449 /2016 de 20 de outubro, no coso

dos otivÌdodes de restouroçÕo e bebidos nõo sedentorios;

c. Apresentor título de exercício do otividode de vendedor ombulonte

emitido pelo DRETT ou ontigo DRCIE. ou comunicoçÕo prévÍo de ocordo

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

dos otividodes de comércio o retolho nÕo sedentório;
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d. Os ogenÌes económicos devem fozer provo de estor inscritos com o CAE

56107 (restouroçÕo e bebidos) ou CAE 47810,47820 ov 47890 (comércio)

otrovés de documento emitido pelo AT, otuolizodo oté 30 dios ontes do
inscrÌçÕo no presente sorteio;

e. Excetuom-se do obrigoçÕo previsto nos olíneos b). c) e d). os ossocioções,

clubes e estobelecimenlos de restouroçõo e/ou bebidos;

Í. Entregor fotogrofio ou croquis do meio de vendo com o indicoçõo preciso

e exoto dos suos dimensões, prevolecendo esÍos sobre quoisquer outros

medidos indicodos no requerimento. Apenos poderó ser opresentodo um

único meio de vendo que teró que cumprir com os condições descritos

nos nos 4 e 5 do copílulo lV;

g. Os requerentes singulores que, simultoneomente, sejom sócios de olgumo

sociedode concorrente nÕo poderÕo concorrer oo sorteio, coso contrório

serÕo previomente excluídos;

h. Os ogentes económicos que estejom titulodos poro operor em terreno

porticulor, nÕo poderÕo ser colocodos no espoço público em simultôneo;

i. Nõo ser devedor de quoisquer quontios oo Município do Funchol oté à
dqlo limite de entrodo dos requerimentos.

Espoços públicos: (conforme esquemo em onexo)

. Rompo do lgrejo de Sonto Rito: 2 espoços poro o vendo de

brinquedos, chopéus e doces e ì espoço destinodo ò vendo de

velos (espoço ì);

o Ruo Novo de Sonlo Ritq: 3 espoços poro vendo de brinquedos.

chopéus e doces e ìÌ espoços poro vendo de comidos e

bebidos, sendo que os espoços Z e l0 sÕo destinodos ò vendo de

bolo do coco e/ou frongo ossodo e bebidos.

Espoços porticulores:

ì- Os requerimentos poro o prestoçÕo de serviços de restouroçÕo ou

bebidos com coróter nÕo sedenforio ou comércio em pequenos

bolcões, em espoço porliculor, devem ser regislodos oté oo dio l7 de
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moio de 2022, no Lojo do Munícipe ou otrovés do endereço eletrónico

dl@funchol.pt;

2- Os ogentes económicos deverõo opresentor o seguinte documenloçõo,

sob peno de exclusÕo:

o) DecloroçÕo de onuêncio do proprietório do espoço;

b) ComunicoçÕo prévio devidomente preenchido, de ocordo com o onexo do

portorio regionol n" 449/2O16 de 20 de outubro. no coso dos otividodes de

restouroçÕo e bebidos nõo sedenlórios;

c) Título de exercício do otividode de vendedor ombulonte emitido pelo DRETT

ou oniigo DRCIE, ou comunicoçÕo prévio de ocordo com o onexo do

portorio regionol n" 449/2016 de 20 de outubro. no coso dos otividodes de

comércio o retolho nõo sedentorio;

d) Fozer provo de estor inscritos com o CAE 5ó107 (restouroçõo e bebidos) ou

CAE 47810,47820 ou 47890 (comércio) otrovés de documento emitido pelo

AT, otuolizodo oté 30 dios ontes do inscriçôo no presente editol;

lV. Dos licenços, toxos e exercício dq otividode:

l. As licenços serõo otribuídos poro os diqs 2l e 22 de moio de 2022;

2. O sorteio teró lugor no dio 17 de mqio de 2022 (lerço-feiro), os 10:00

horos, no Solo de Formoçõo do lnformótìco no rés-do-chõo do Edifício

dos Poços do Concelho

3. O ogente económico pogoró o volor estipulodo pelo direito de uso do

espoço público e respetivo couçõo, oté òs 17h30 horos do dio 19 de

moio de 2022.

4. Efeluor-se-o um sorteio por codo tipo de otividode, nomeodomente:

o) Brinquedos, chopéus. doces e velos (pequeno bolcÕo);

b) Bolo do coco e/ou frongo ossodo e bebidos (borroco);

c) Comidos e bebidos (roulotte ou borroco).

5. Os sorteodos poro os otividodes descriïos no olíneo o) do ponio onÌerior.

poderõo ocupor umo óreo totol de 8 m2. com Írenle móximo de 4

m. Quonto Òs otividodes constontes no olíneo b) o oreo totol é fixodo

em I m2, com frente móximo de 4 m. No que concerne ò olíneo c), o

óreo móximo permitido é de 9 m2, com Írenle móximo de 4,5 m.
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6. Os ogentes económicos sorteodos odotorÕo o seguinte horório:

. Aberturo òs 08 horos e encerromento oté òs 24 horos.

7. A montogem dos estruturos poro o exercício do otividode deveró ser

efetuodo o portir dos 20 horqs do dio 20 de moio e o desmonïogem oté

os l2 horos do dio 23 de moio.

B. A otividode só pode ser exercido nos dios e horos indicodos poro codo
locol, e comerciolizodos openos os produïos indicodos. Em coso de

incumprimento, o ogente económico incorreró em crime de

desobediêncio. com todos os consequêncios legois doí odvenientes.

9. Os espoços devem esÌor limpos e osseodos dispondo dos contentores

odequodos oos resíduos produzidos.

10. Nõo sÕo permitidos, em coso olgum, difusÕo de músico ou o reolizoçõo

de outros otividodes, que nõo os outorizodos. no espoço público

otribuído.

I l. 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 incumprimento desto regro ou o

ocorrêncio de outros situoções, devidomente fundomentodos, que se

venhom o revelor justificoïivos do proteçÕo do interesse público.

poderõo determinor o revogoçÕo do outorizoçõo poro o exercício do

oiividode.

12. Nõo é permitido o utilizoçÕo de ortigos em plóstico de uso único,

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

ogitodores de bebidos;

13. 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 monfo ignífugo;

14. O fornecimento de óguo e eletricÌdode é do responsobilidode de codo

ogente económico.

ì5. As situoções nÕo tipificodos serÕo onolisodos e decididos. coso o coso,

por despocho do Senhor Vereodor com o Pelouro dos Licenciomentos.
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V. Desislêncios

l. Seró sorteodo umo listo de ogentes económicos, o quem podero ser

otribuído um locol de vendo, coso existom desistêncios por porte quem

foi sorteodo ou que nÕo tenho efetuodo o pogomento no prozo

estipulodo.

2. Após o sorteio o ogente económico o quem for otribuído um espoço teró

I dio útil poro o rejeitor. Findo esse prozo, ficoro sujeito oo pogomento

dos respetivos foxos de ocupoçõo.

O Vereodor do Cômoro MunicÍpol do Funcholr

JoÕo José mento Rodrigues

ì 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 abril de 2O22, publicitado pelo Edital n.s 216/2022, 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 referìdo Despacho poderá igualmente ser consultado no sítio oficial da Câmara Municipal do Funchal em
https://www.funchal.pt "
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Arroiql de Sl.o Rito 2022

Espoços de vendo ombulonte e RestouroçÕo nÕo sedentório

LICENCIAMENTOS

Mopo dos ocupoções
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Rompo do lgrejo de St.o Rito
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Ruo Novo de St.o Rito

*

Veredo de St.o Rito

Telef: 291 2ì I 000 | E-moil: cmf@cm-funchol.pÌ | Website: www.cm-Íunchol.pl
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Veredo de St.o Rito
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Veredo de St.o Rito
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Veredo de St.o Rito

LICENCIAMENTOS
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