
MUNICÍPIO DO FUNCHAL
DEPARTAMENTO JURÍDICO E DE FISCALIZAÇÀO

DIVISÀO DE LICENCIAMENTOS

EDTTAT N.ffil2022

FESTAS DA SE

20 o 28 de moio de 2022

ESTABETECIMENTOS COMERCIAIS

JoÕo José Noscimento 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, em 7 de obril de 2022,
publicitodo pelo Editol n.o 2ì6/2022, do mesmq fqt6(t), torno público, que
por ocosiõo do reolizoçÕo dos Festos do Sé, que terÕo lugor nos dios 2O o 28
de moio, os estobelecimentos inseridos no óreo do festo, podem, o tÍtulo
excepcionol e neste perÍodo, prolongor o horório de funcionomento oté Ò

01.00 horos,

Mois se Ìorno público que

E proibido o vendo ombulonte no vio público no óreo do evento;
É proibido o consumo de bebidos em recipientes/gorrofos de vidro
no exterior dos estobelecimentos;
Os comerciontes que possuem licenço de esplonodo podem, neste
período. o título excecionol. olorgor o Òreo do mesmo, desde que
sejo solvoguordodo um corredor centrol de circuloçÕo pedonol
com o lorguro mínimo de l,50mts.;
Podem ser colocodos no exterior do estobelecimento, junto ò suo
fochodo. equipomento de vendo de cervejo e sumos de pressÕo;
É Oo responsobiliode dos comerciontes o remoçÕo dos resíduos,
montendo o locol sempre limpo,

O Vereodor do Cômoro Municipol do Funcholl

Joõo José No imento Rodrigues

(l)O edital loi afixado nos locais de estilo e publicado no Diário de Notícias da Madeira e Jomal da Madeira, edições de 9 de abril de
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