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Editol n.' 792/2022

ADENDA oo editol n." 73912022

Atribuiçõo do direito de uso de 20 espoços públicos poro o prestoçõo de serviços de
restouroçõo ou de bebidos em meio móvel ou omovível e comércio em pequenos

bolcões, duronte o Festo de Sõo Mortinho, de l0 o '13 novembro de 2022.

JoÕo José NoscimenTo Rodrigues, Vereodor com os pelouros do Urbonísmo,

Ploneomento Fstrotégico, Ordenomento do Território, ReobilitoçÕo Urbono,

GeorreferencioçÕo, licenciomentos e Fiscolizoçõo, uso do foculdode conferido pelo

Delegoçõo de Competêncios do Exmo. Senhor Presidente do Cômoro Municipol do
Funchol (Despocho de DelegoçÕo e Subdelegoçõo de Competêncios do Presidente

nos Vereodores, dotodo de 0Z de Abril de 2022, publicitodo pelo edítol n3216/2022, do
dio 0Z de Abril de 2022, (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 comércio em pequenos

bolcÕes, duronte o Fesio de Sõo Mortinho, de l0 o l3 novembro de 2022, e em odendo
oo editol n.'739/2022, informo que o ponto 5, do copítulo lV. Dos licenços, toxos e
Exercícios do Atividode, possor o ter o seguinte redoçÕo:

lV. Dqs licenços, Toxos e Exercício do Alividode.

5. Os ogentes económicos sorteodos odotorÕo o seguinte horório

o. Aberturo òs B horos e encerromento oté òs 0l horos.

O Vereodor por deleg de compet$¡6iq5 (r)

Joõo No nto Rodrigues

(1 ) Despacho de delegação e subdelegação de competências, exarado pelo Senhor Pres¡dente da Câmara Mun¡cipal do Funchal, em 7 de ab nl de 2022, publicado
pelo ed¡tal no21612022,de7 deabnl de2022.O ed¡tal foi afixado nos locais de estilo e publ¡c¡tado no Diário de Notíc¡as da Madeira e Jornal da Madeira. edições
de 9 de abri¡ de 2022, com as alteraçoes do despacho do Senhor Presidente da Câmara datado de 't8 de agosto de 2022 e pubt¡ædo no d¡a 20 de agostä de
2022 no JM e DN- O refsido despacho poderá ¡gualmente s€r coNltado no sít¡o ofic¡al da Câmara Mu;icipal do Funchal ña intmt, em htto://w:cm.
funchal.ot
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