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MUMCÍPIO DO FUNCHAL
DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO

DIVISÃO DE GESTÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS E PUBLICIDADE

Edìtol n.' 509/2022

PRESTAçÃO DE SERVIçOS DE RESTAURAçÃo oU DE BEBIDAs NÃo sENDENTÁRIAS

E VENDA AMBUTANTE . NOVENAS E FESTA EM HONRA DE NOSSA SENHORA DO

MONTE - D|AS 5 A 15 DE AGOSTO/2022 - MONTE

JoÕo Rodrigues, Vereodor com o Pelouro do DÍvisÕo de GestÕo e Espoços
Públicos e Publicìdode, no uso do competêncio que lhe odvém do Despocho
de DelegoçÕo e Subdelegoçõo de competêncios, exqrodo pelo Senhor
Presidente do CÔmoro Municipol do Funchol, em7 de obril de 2022, publicitodo
pelo Editol n." 216/2022, do mesmo doto, iorno público, poro os devidos e legois
efeiios, no sequênciq do despocho de 2l de julho de2O22,que o otribuiçõo dos
espoços pÚblicos, destinqdos ò prestoçÕo de serviços de restouroçõo ou de
bebidos com corócter nõo sedentório e comércio em pequenos bolcões
(roupos, brinquedos, doces, etc.), duronte o festo do Monte, seró otribuído por
meio de sorteio, sendo que os espoços destinodos ò vendo de cornes verdes e
bebidos serõo otrìbuídos otrovés de orremotoçõo, de qcordo com o seguinte:

l. Requisitos de hobilitoçõo poro porticipor no sorleio/orremofoçõo
Ficorõo hobilitodos os ogenles económicos que:

Ì- Regisiem os seus pedidos no Lojo do Munícipe oié òs 17h30 do dio 28 de
julho de 2022:

2- Apresentem comunicoçõo prévio devidomente preenchido, de ocordo
com o onexo do portorío regionol n" 449/2ol ó de 20 de outubro, no coso

dos qiividodes de resiouroçõo e bebidos nõo sedentorios;

3- Apresentem título de exercício do otividode de vendedor ombulonte
etiiitiulu tr-rulu DRETT uu uttligu DRCIE, no cÕso dos otlvldodes de comercro

o reÍolho nÕo sedentórios;

4- Estejom inscritos no respetivo reportiçÕo de finonços com o cAE 5óloz
(restouroçÕo e bebidqs nÕo sedentórios), e opresentem Ìítulo emitido
pelo DRETT no coso de vendo em pequenos bolcões, nomeodqmente

brinquecios, roupos, chopéus, doces, etc., devendo fozer provo de tor
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otrovés de documento emitido pelo AT (Autoridode Tributorio) oté 30 dios

ontes do inscrìçÕo;

5- Apreseniem, nos requerimentos, quol o otividode efetÍvomente
pretendido. juntondo fotogrofio ou croqui dos meios de vendo, com
indicoçõo exoto dos suos dimensões, openos podendo ser opresentodo

um único meio de vendo, que deveró cumprir com os condiçÕes de
codo locol, conforme descrito no ponio ó do copítulo lV;

Serõo previomenle excluídos do sorteio, os ogenres económicos que:

o. Sejom, simultoneomente, sócios de olgumo sociedode concorrente;

b. Possuom, ò doto límite de entrodo dos requerimentos, dÍvidos o
outorquio.

ll. Espoços porliculores:

ì. A prestoçõo de serviços de restouroçõo ou bebidos com coróter nÕo

sedentório em terreno porticulor cqrece do outorizoçÕo do proprietório

do mesmo, devendo os respetivos pedidos serem registodos olé oo dio 8
de ogoslo de 2O22 no tojo do Munícipe.

2. Os ogentes económicos deverõo cumprir os requisitos consiontes dos

pontos 2,3, 4 e olÍneos o) e b) do copítulo onierior.

lll. Espoços públicos:

l. Os espoços poro o exercício dos diversos otividodes no vio público serÕo

divididos por:

. Comes e Bebes - 14 espoços, sendo que:

l.l 3 dos espoços poro ossocioções/clubes,

1.2 O espoço do Cominho de Ferro fico destinodo exclusivomente
poro bebidos;

1.3 o espoço do govelo do rompo com o cqminho de Ferro fico
deslinodo exclusivomenle poro bolo do cqco;
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o Cornes verdesfrqngo e bebidos - 6 espoços (sendo que o espoço

do cqminho de terro fico destinodo exclusivomente o cqrnes

verdes).

. Pequenos bolcões - 8 espoços (sem pipocos, olgodõo doce, etc)

. Vendo em meio molorizodo (tipo vespo ou pioggio) - 2 espoços

. Frulo do époco: I espoço no Cominho de Ferro

. Vendq de velos: I espoço.

lV. Dos licenços, toxqs e exercício do otividode:

l- O sorteio reolizor-se-ó no dio 3 de ogosto de 2022 (quorlo-feiro), às I OhOO,

no Solo de Assembleio, no Edifício dos poços do Munlcípio;

2- os ogentes económicos deverÕo efetuor o pogomento dos loxos de
ocupoçõo do vio público e couçõo oté à véspero do diq de início de
olividode, ò exceçõo doqueles que pretendom inicior o vendo nos dios

5 ogoslo. que podercio proceder oo pogomento oté òs 17h30 desse diq,

no loio do Munícipe.

3- serõo reolizodos quotro sorteios, respeitondo o segulnte ordem:

o) locois destinodos ò prestoçÕo de serviços de restouroçõo ou de
bebidos;

b) locois desiinodos oo comércio em pequenos bolcões;

c) locol destinqdo ò vendo de velos;

d) locol destinodo ò vendo de fruto do époco;

e) locois destinodos poro vendo em motorizodo;

f) locqis destinodos o ossocioções;

OBS: os locois destinodos o clubes/ossocioções com sede no freguesio

do Monte ficom isentos de sorteio, sendo os ogenies indicodos pelo

Junto de Freguesio do Monte;

4- SerÕo otribuídos, otrovés de orremotoçÕo, os espoços referentes os

otividodes de vendo de cornes verdes/frongo e bebidos, tendo por volor

bose de licitoçõo 250€, sendo os lonços no vqlor mínimo de 50€ e cujos
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requerimenios tenhom dodo entrodo oté o doto referido no ponto I do

copítulo l;

5- No lorgo do Fonte nõo seró odmitidq o vendo de roupos, têxleis

(estompodos) e bijuforios;

6- A oreo o oiribuir o codo espoço seró o que for definido pelos serviços,

tendo em conto os corocterísticos de codo locol ossim como o tipo de

otividode, nõo ultropossondo, em coso olgum, os dimensões móximos de
4,50 x 2,20 m2 e devendo o sorteodo odoptor o meio de vendo oo que

for indicodo pelos serviços.

7- No Cominho de Ferro e respetivo ocesso oo Lorgo do Fonte nõo serõo

odmitidos roulottes, ossim como no Cominho dos Bobosos;

oBS: os espoços destinodos o comes e bebes no Lorgo do Fonte e Lorgo

dos Bobosos qlternorõo enire borroco (óreo móximo de 4 x 2,20 m2) e

roulotte ou similor (óreo móximo de 4,50 x2,20 m2|
8- Seró sorteodo ou orremotodo openos um locol poro codo ogente

económico;

9- O exercício do otìvidode poderó ser efetuodo entre os 08:00 e os 24:00

nos dios 5 o t3 de ogosto (novenos), podendo funcionor no noite de l4
poro l5 de ogoslo;

l0- O exercício do otividode em pequenos bolcões só é permitido nos diqs

l4 e t5 de ogoslo, tendo como óreo móximo 4,5x1,5m;

ll-No cominho dos Bobosos, o vendo de comes e bebes só se podero

verificor o porlir do dio 12 de ogosto, por formo o minimìzor os impocÌos

relocionodos com o trônsito;

l2- No cominho de Ferro do MonÌe, o vendo só poderó ser exercido no

período compreendido entre os dios l3 e ÌS de ogosto;

l3- A montogem dos estruturos poro o exercício do otividode deveró ser

efetuodo o portir dos 20 horqs do dio onlerior oo início do otividode e

desmontogem oié òs l2:00 horos do dio seguinte oo fim do mesmo;

l4-O pogomenio dos ioxos é referente oos dios definidos poro codo zono

sorteodo, independentemente do exercício ou nÕo do otividode, exceto
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se o ogente económico especifícor no prozo prevìsto no ponto 2 do

copítulo lV, os dios que pretende exercer o mesmo, dentro dos lìmìtes

correspondentes o codo zono - Exemplo: um espoço pqrq o quol é
qutorizodo o exercício do otividode de 5 o ls de ogosto, o sorteodo

poderó indicor menos dios poro o vendo, sendo que q portir desse

momenlo sujeito-se qo pogomenlo dos toxqs referentes oos dios

indicodos, exerçq ou nõo o qlividode, sendo olvo de processo de contro

ordenoçÕo e eventuol perdo do direito de ocupoçÕo do espoço o
verificoçõo do exercício do otividode foro dos dios estipulodos;

I 5- Só é permitido o consumo de bebidos em copos de moteriol leve e nÕo

contundente;

Ìó- As quesiões relocionodos com o eletricÌdode e oguo serÕo do
responsobilidode de codo ogente económico;

OBS: os ogentes económìcos cujos espoços se locolìzem junio os sorjetos

deverÕo obrigotoriomente efetuor o escoomento dos oguos poro os

mesmos. As restontes ocupoções deverõo evitor o escoomento dos

óguos poro o recinto/vio público;

ÌZ- Os ogentes económicos sorteodos deverõo possuìr recipiente poro

resíduos e proceder ò limpezq do espoço ocupodo duronte todo o
exercício do otividode, ossim como no fÌm do mesmo;

l8- os espoços destinodos ò vendo de comes e bebes deverõo possuir um

extintor portÓtil de oguo oditivodo ABF de copocidode de ó lÍtros, ossim

como umo monto ignífugo;

l9- O exercício do otividode nõo poderó, em coso olgum, cousor

perturboçõo de quolquer ordem ò tronquilìdode e sossego dos

morodores dos zonos em que os espoços se inserem. o incumprimento

do estipulodo ou o ocorrêncio de outros situoções, devidomente
fundomentodos, que se venhom o revelor justificotìvos do proteçÕo do
inieresse público, poderÕo determinor o revogoçõo do outorizoçÕo poro

o exercício do otÍvidode;
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20-Situoções nõo previstos no presente orticulodo serÕo onolisodos

cosuisticomente e merecedoros do consequente despocho comorório.

V. Desislêncios:

l- Após o sorteio e orremoioçÕo, o ogente económico o quem for otribuído

um espoço, teró oté o doto limite de pogomento poro o rejeitor. Findo

esse prozo, sem que tenho tronsmitido esso decisõo ò ouiorquio, ficoró

sujeito oo pogomento dos respetivos toxos;

2- Seró sorteodo umo listo de ogentes económicos o quem poderó ser

otribuído um locol de vendo em coso de desistêncio ou dos sorteodos

que nõo tenhom efetuodo o pogomento no prozo estipulodo.

O Vereodor do Cômoro Municipol do Funcholì

Joõo José N imento 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 abill de 2o22, publicitado pelo Edital n.s 216/2O22, da mesma data. O
edital foi afixado nos locais de estilo e publicado no Diário de Notícias da Madeira e Jornalda 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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