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MUNICIPIO DO FUNCHAL

DEPARTAMENTO JURÍDICO E DE FISCALIZAÇÃO
DIVISÃO DE LICENCIAMENTOS

Editol n." 665/2021

soRTEto PARA AïR|BU|çÃO DO D|RE|TO DE USO DE r4 ESPAçOS PÚBUCOS PARA A
VENDA AMBUTANÏE COM CARÁTER NÃO SEDENTÁRIO DE PINHEIROS E/OU RAMAGENS

OU BRINQUEDOS DE 15 A24 DE DEZEMBRO DE 202I.

Joõo Rodrigues, Vereodor com o Pelouro do DivisÕo de Licenciomentos, no uso

do foculdode conferido pelo Delegoçõo de CompeÌêncios 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 editol n.' 546/2021, do mesmo clio(t), torno público, poro os devidos e

legois efeiÍos. no sequêncio do despocho de 0ó de dezembro de 2021, que o sorteio

poro otribuiçÕo do direito de uso de espoços públicos, seró de ocordo com o seguinte:

l. Requisitos de hobilitoçõo poro porlicipor no sorteio

Poro poder porticipor no sorteio, os interessodos devem cumprìr integrolmente

os requisitos oboixo enunciodos:

l. tozer, previomente, o suo inscriçÕo oté às 17h30 do dio 9 de dezembro de

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

inscriçÕo deveró ser efetuodo, preÍerenciolmenle. otrovés de correio

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

dl@cmJunchol.pt;

2. Os ogentes economicos devem fozer provo de estor inscritos com o CAE

47890,

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

inscriçÕo no presente sorÌeio e opresentor título de exercício do otividode

de vendedor ombulonte emitido pelo DRETT ou comunicoçõo prévio de

ocordo com o onexo do portorio regionol n" 449/2O16 de 20 de ouÌubro;

3. Eslõo excluídos do obrigoçõo reÍerido no número onlerior os ogentes

económicos que concoÍrom poro o vendo ombulonte de pinheiros e/ou

Íomogens;

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

doto limite de entrego dos requerimenlos.
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ll. Espoços públicos:

l. A vendo ombulonte de pinheiros e/ou romogens decorreró no Avenidq

do Mor e dos Comunidodes Modeirenses, no Írente do Empreso de

Elelricidode do Modeiro (9 espoços), sendo quê o óreo móximo

odmissível é de ó m2, com Írenle móximo de 4m;

2. A vendo ombulonte de brinquedos ocorreró no lorguinho do Feito (5

espoços), sendo que o óreo móximo odmissível é de 8 m2, com frenle

móximo de 4m.

Medidos de seguronço obrigotórios poro reolizoçõo do sorleio devido ò

pondemio do doenço COVID-19

l. As inscrições no presente editol sõo efetuodos, preferenciolmente. por

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

2. Nõo é permilido o pÍesenço de ocomponhonles duronle o reolizoçõo do

sorleio, openos poderÕo estor presentes os ogentes económicos inscriÌos

no editol;

3. Os inscritos no sorteio deverõo utilizqr móscorq duronte o reolÌzoçÕo do

mesmo.

lV. Dos licenços, toxos e exercício dq olividode:

l. As licenços serÕo otribuídos entre os 09h00 do diq l5 de dezembro e os

14h00 de dio 24 de dezembro;

2. O sorÌeio Ìeró lugor no dio l3 de dezembro de 2021 (sexÌo-feiro) os I ì h00,

no Solo de Assembleio no Edifício dos Poços do Concelho;

3. Os titulores do direito de uso dos espoços públìcos podem funcionor

todos os dios, entre os 09h00 e os 02h00, excelo no dio 24 de dezembro,

que deverõo cessor o otividode oté òs 14h00;

4. No coso de ocorrerem olteroçÕes dos restrições Ìmpostos pelo Governo

Regionol, reloÌivos ò situoçÕo pondémico, deverõo os ogentes
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económicos cumpÍi-lqs, nomeodomente no que diz respeilo oo horório

o pÍoficoÍ.

5. O ogente económico sorteodo pogoró olé òs l7:30 horos do dio l5 de

dezembro, o volor estipulodo pelo direito de uso do espoço pÚblico e

respeiivo cquçõo;

6. O pogomento é devido independentemente do exercício ou nõo do

otividode, exceto no coso de desistêncio dentro do prozo previsto;

7. Solvo situoções devidomente comprovodos. do verificoçõo de erro de

colculo, imputovel oos serviços, nõo hó lugor ò devoluçÕo de quoisquer

quonlios pogos;

B. A otividode so pode ser exercido dentro do período indicodo e

comerciolizodos openos os produtos outorizodos. Em coso de

incumprimento, o ogente económico incorreró em crime de

desobediêncio, com todos os consequêncios legois doíodvenienÌes;

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

odequodos oos resíduos produzidos;

10. O exercício do otividode nõo podero. 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 fundomeniodos, que se

venhom o revelor justificolivos do proleçÕo do inÌeresse pÚblico,

poderõo determinor o revogoçõo do outorizoçÕo poro o exercício do

otividode.

I l. No coso de o número de requerimentos for inferior ou iguol oos espoços

públicos disponíveis, poderó ser dispensodo o reolizoçõo do sorteio;

Ì2. As situoçÕes nÕo tipificodos serõo onolisodos e decididos, coso o coso.

por despocho do Senhor Vereodor com o pelouro dos Licenciomentos.

Medidos de seguronço obrigolórios duronle o exercício do olividode

devido ò pondemio do doenço COVID-19:

Os ogentes económÌcos contemplodos com um espoço deverõo cumprir com os

seguintes medidos de seguronço:
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o) So podero estor umo pessoo no ponto de vendo duronte o exercício do

otividode. nõo podendo permonecer duos ou mois pessoos em simultôneo;

b) É obrigolorio o exercício do olividode com utilizoçÕo de luvos e móscoro

protetoros;

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

que deveró ser utilizodo ontes e depois de codo otendimento;

d) Só é permitido o pÍesenço de um clienle de codo vez junlo oo meio de vendo.

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

entre si;

e) É dever do comercionte gorontir que os clientes 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 lodos os demois regros emonodos pelos outoridodes de

soúde competentes e oplicóveis poro proteçõo dos comerciontes e restonte

populoçÕo.

Vl. Desislêncios

l. Seró sorteodo umo lìsto de ogenles económicos. oos quois poderó ser

otribuído um locol de vendo, coso existom desistêncios do espoço

otribuído em sorteio ou folto de pogomento no prozo estipulodo.

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

2 dios úteis poro o rejeitor. findo esse prozo. e se nodo em controrio for

tronsmitido. ficoró sujeilo oo pogomento do respetivo toxo.

O Vereodor do Cômoro Municipol do Funcholr

JoÕo José ento Rodrigues

rNo uso da competência que lhe advém do ponto D.1.13. do Despâcho dê Dêlegâção e subdelegação de competências, exarado pelo Senhor Píesidente da câma.a Municipal do Funchâ|, em

de 2021. O referido Despacho poderá igualmente ser consultâdo no sítio oficiâl dâ Câmârâ Municipel do Funchal em hüo://www.cmJunchal.oV.
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