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MLINICÍPIO DO FLINCHAL
DEPARTAMENTO PLANEAMENTO E ORDENAMENTO

DIVrSÃO DE GESTÃO DO ESPAÇO PTIBLICO E PUBLICIDADE

Editol n." 739 /2022

Akibuição do direito de uso de 20 espoços públicos poro o prestoçiio de serviços de

restouroçõo ou de bebidqs em meio móvel ou qmovível e comércio em pequenos

bolcões, duronte o Festq de Sõo Mortinho, de l0 q l3 novemho de 2022.

JoÕo José Noscimento Rodrigues, Vereodor com os pelouros do Urbonismo,

Ploneomento Estroïégico, Ordenomento do Território, ReobiliÌoçõo Urbono,

Georreferencioçõo, licenciomentos e Fiscolizoçõo, uso do foculdode conferido pelo

DelegoçÕo de Compeiêncios do Exmo. Senhor Presidente do Cômoro Municipol do

Funchol (Despocho de Delegoçõo e Subdelegoçõo de Competêncios do Presidente

nos Vereodores, dotodo de 07 de Abril de 2022, publicitodo pelo editol n.'21612022, do

dio 07 de Abril de2022, (r). torno público, poro os devidos e legois efeitos, que o sorteio

poro o otribuiçÕo do direito de uso de 20 espoços públicos poro o prestoçõo de serviços

de restouroçõo ou de bebidos em meio móvel ou omovível e comércÌo em pequenos

bolcões, duronÌe o Festo de Sõo Mortinho, de '10 o l3 novembro de 2022, sero otribuído

de ocordo com os seguintes critérios:

l- Requisitos de Hobilitoçõo

L EfeÍuor, previomente, o suo inscriçõo oté òs 24h00m do dio 0ó de novembro de

2022, no bolçõo do Lojo do Munícipe, ou otrovés de correio eletrónico. A

inscriçõo deveró ser efetuodo, preferenciolmente, otrovés de correio eletrónico

poro o enderenço de e-moil do Divisõo de Gestõo de Espoço Público e

Publicidode, do Deportomento de Ploneomento e Ordenomento,

dl@funchol.pt;

2. Apresentor o comunicoçÕo prévio devidomente preenchido, de ocordo com o

onexo do poriorio regionol n." 4491201ó, de 20 de oufubro, no coso dos

olividodes de restouroçÕo e bebidos nÕo sedentórios;

3. Apresentor titulo de exercício do otividode de vendedor ombulonte emiiido

pelo DRET ou ontigo DRCIE, ou comunicoçõo prévio com o onexo do portorio

regionol n." 449/2O16, de 20 de outubro, no coso dos otividodes de comercio o

retolho nõo sedentórios;

4. Os ogentes económicos devem Íozer provo de estor inscriÌos com o CAE 5ó107

(restouroçõo e bebidos) ou CAE 47810147820147890 (comércio), otrovés de

documento emiÌido pelo Autoridode Tributório (AT). otuolizodo oté 30 dios ontes

do inscriçõo, no presente sorteio;

5. Entregor fotogrofio ou croquis, do meio de vendo, com o indicoçõo preciso e
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exoto dos suos dimensões, prevolecendo estos sobre quoisquer oufros medidos

indicodos no requerimento. Apenos poderó ser opresentodo um único meio de

vendo, que teró que cumprir com os condições descritos no n. o4, do copítulo

IV;

6. Os requerenles singulores que, simultoneomenÌe, sejom sócios de olgumo

sociedode concorrente nõo poderõo concorrer oo sorteio, coso conirório serõo

previomente excluídos;

7. NÕo é permitido o presenço de ocomponhontes duronte o reolizoçÕo do

sorteio, openos poderõo estor presentes os ogentes económicos inscritos no

editol.

B. Aos ogentes económicos que estejom titulodos poro operor no odro do igrejo,

nõo poderõo ser otribuídos locois de vendo em espoço público em simultôneo.

9. Os interessodos nõo deverÕo possuir dividos ò Cômoro Municipol do Funchol,

oté ò doto limite de entrodo dos requerimenÌos.

ll. Espoços Públicos

Os espoços públicos colocodos oo sorÌeio, sõo no Cominho do lorejo Novo:

o. Quotro (4) espoços poro cornes verdes e bebidos;

b. Dez (10) espoços poro comidos e bebidos (incluifrongo. bocolhou e bolo

do coco);

c. Seis (ó) espoços poro pequenos bolcÕes (chopéus, brinquedos, roupos,

costonhos, doces ou oufros similores).

lll. Espoços Porliculores

Adro do lgrejo de Sõo Mortinho

l. Os requerimentos poro o presloçõo de serviços de restouroçÕo ou bebidos com

corócier nõo sedentório ou comércio em pequenos bolcÕes, em espoço

porticulor, devem ser registodos oté oo dio ó de novembro de 2022, no lojo do

Munícipe;

2. Os ogentes económicos deverõo opresentor o seguinte documentoçõo, sob

peno de exclusÕo:

o) A decloroçõo de onuêncio do Poróquio de sõo Mortinho.

b) A comunicoçÕo prévio devidomente preenchido, de ocordo com o onexo

do portorio regionol n.' 449/2016, de 20 de outubro, no coso dos otividodes

de restouroçõo e bebidos nõo sedentórios;

c) O iitulo de exercício do otividode de vendedorombulonte emitido pelo DRET
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ou ontigo DRCIE, ou comunícoçõo prévio com o onexo do portorio regionol

n." 44912016,de20 de ouÌubro, no coso dos otividodes de comercio o retolho

nõo sedentórios;

d) Fozer provo de estor inscrifos com o CAE 5ó107 (restouroçÕo e bebidos) ou

CAE 47810147820147890 (comércio), otrovés de documento emitido pelo

Autoridode Tribuiório (AT), otuolizodo oté 30 dios ontes do inscriçõo, no

presente sorteio;

lV. Dqs licenços,Ioxos e Exercício do Alividqde.

l. As licenços serõo otribuídos poro os dios 10, I l, l2 e 13de novembro de 2022;

2. O sorteio teró lugor no dio 08 de novembro de 2022, òs 09:30 horos, no

Deportomento de Ploneomento e Ordenomento, no Avenido Colouste

Gulbenkion, n. ol0, edifício 2000;

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

público e respetivo couçÕo, oté òs l7:30 do dio 09 de novembro de 2O22.

4. Efetuor-se-ó um sorteio por codo tipo de otividode descrito no copítulo ll, sendo

que os titulores dos espoços poderõo ocupor o seguinte óreo:

o. Bm2, com frente móximo de 4m2 (restouroçÕo e bebidos);

b. 6m2, com frente moximo de 4m2 (pequenos bolcões).

5. Os ogentes económicos sorteodos odotorõo o seguinte horório:

o. Aberturo òs B horos e encerromento oté òs 24 horos.

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

o portir dos 2l horos do dio 9 de novembro e o desmontogem oté òs l2 horos

do dio l4 de novembro de 2022.

7. A otividode só pode ser exercido dentro dos horos indicodos e comerciolizodos

openos os produtos indicodos. Em coso de incumprimenio, o ogente económico

incorreró em crime de desobediêncio, com todos os consequêncios legois doí

odvenientes.

B. Os espoços devem estor limpos e osseodos dispondo dos conÌentores

odequodos oos resíduos produzidos;

9. Nõo sõo permitidos, em coso olgum, difusõo de músico ou o reolizoçÕo de ouÌros

otividodes, que nõo os outorizodos. no espoço público olribuído.

10. Os espoços desÌinodos ò vendo de comes e bebes, deverõo possuir um extintor

porÌótil de óguo oditivodo ABF de copocidode de ó liiros, ossim como umo

monto ignífugo;

I 1 O exercício do oÌividode nõo poderó, em coso olgum, cousor perturboçõo, de
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quolquer ordem, ò tronquilidode e o sossego dos zonos em que os espoços se

inserem. O incumprÍmento desto regro ou o ocorrêncio de outros situoçÕes

devidomente fundomentodos, que se venhom o revelor justificotivos do
proÌeçÕo do interesse público, poderõo determinor o revogoçõo do

outorizoçÕo poro o exercício do otividode;

12. O pogomento é devido independenÌemente do exercício ou nõo do oÌividode,

exceto no coso de desistêncio dentro do prozo estipulodo;

13. Solvo situoções devidomente comprovodos, em cosos de erro de cólculo

imputóvel oos serviços, nõo hó lugor ò devoluçõo dos quontios pogos;

14. Os ogentes económicos deverõo cumprir com o Regulomento de Espoços

Verdes, Porques e Jordins.

Ì5. O fornecimento de óguo e eletricidode é do inteiro responsobilidode de codo
ogenÌe económico;

I ó. As situoções nÕo tipificodos serõo onolisodos e decididos coso o coso, por

despocho do senhor vereodor com o pelouro do Gestõo dos Espoços Públicos,

do Deportomento de Ploneomento e Ordenomento.

lV. Desislêncios

Em coso de verificorem-se desisïêncios:

l. Seró sorteodo umo listo de ogenÌes económicos o quem poderó ser otribuído

um locol de vendo, coso existom desisÌêncios por porte de quem foisorteodo,

ou nõo tenho efetuodo o pogomento no prozo estipulodo;

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

oo dio B de novembro de 2022, poro o rejeiÌor. Findo esse prozo, e se nodo em

contrório for tronsmitido, ficoró sujeito oo pogomenÌo dos respetivos Ìoxos.

O Vereodor por de de çiq5 (t),

JoÕo José N mento Rodrigues

(1 ) Despacho de delegação e subdelegação de compelências, exarado pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal do Funchal, em 7 de abÍil de 2022, publicado
pelo edital no 2'1612022, de 7 de abnl de 2022. O edital foi aÍìxado nos locâis dè estilo e publicitado no Diário de Notícias da MadeiÍa e Jornâl dâ Mâdeira, ediçõês
de 9 de abril de 2022, @m as alterações do despacho do Senhor PÍesidente da Câmarâ dâtado de í8 de agosto de 2022 e publicado no dia 20 de agostô de
2022 no JM e DN. O referido despacho poderá igualmente sêÍ consultado no sÍtio oíicial dâ Câmara Municipal do Funchal na intemet, em http://w.cm-
funchal.ot
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