
DEPARTAMENTO JURÍDICO E DE FISCALIZAÇÃO
DIVISÃO DE LICENCIAMENTOS

Edital n.? 622/2019

Atribuição do direito de uso de 16 (dezasseis) espaços públicos a agentes
económicos para a Placa Central da Avenida Arriaga

de 1 de dezembro de 2019 a 6 de janeiro de 2020

João Pedro Mendonça Vieira, Vereador dos Assuntos Jurídicos, Fiscalização ,

Património Imóvel, Licenciamentos , Mercados Municipais , Juventude e Desporto,

Democracia Participativa, Promoção da Saúde e Auditoria Interna, no uso da faculdade

conferida pela Delegação de Competências do Exmo. Senhor Presidente da Cãmara

Municipal do Funchal (Despacho de Delegação e Subdelegação de Competências do

Presidente nos Vereadores , datado do dia 07 de junho de 2019, publicitado pelo edital n."

260/2019, do dia 07 de junho de 2019 (1), torna público , para os devidos e legais efeitos que

a atribuição do direito de uso de 16 (dezasseis) espaços públicos a agentes económicos

para a Placa Central da Avenida Arriaga, serão atribuídos de acordo com o seguinte:

• a realização de um leilão para a atribuição do direito de uso de três (3)

espaços para a comercialização de ponchas;

• a realização de um sorteio para atribuição do direito de uso de 1 (um) espaço

para produtores de Vinho Madeira para comercialização deste produto ;

• a realização de um sorteio para atribuição do direito de uso de 1 (um) espaço

para produtores de licores regionais para comercialização deste produto;

• a realização de um sorteio para atribuição do direito de uso de 1 (um) espaço

para a confeção e comercialização de bolo do caco;

• a realização de um sorteio para atribuição do direito de uso de 1 (um) espaço

a comerciantes, para a comercialização de artesanato regional;

• a realização de um sorteio para atribuição do direito de uso de 1 (um) espaço

para a comercialização de fruta e/ou frutos secos;

para a Placa Central da Avenida Arriaga, serão atribuídos de acordo com o seguinte:
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• o realização de um sorteio paro atribuição do direito de uso de 1 (um) espaço

paro o comercialização de plantas, flores e derivados;

• o realização de um sorteio paro atribuição do direito de uso de 1 (um) espaço

paro produtores de cerveja artesanal poro comercialização deste produto;

• o realização de um sorteio paro atribuição do direito de uso de 1 (um) espaço

paro confeção e comercialização de sandes variadas;

• o realização de um sorteio para atribuição do direito de uso de 1 (um) espaço

paro comercialização de iguarias tradicionais da época;

• o realização de um sorteio para atribuição do direito de uso de 1 (um) espaço

paro comercialização de doçaria regional;

• o realização de um sorteio paro atribuição do direito de uso de 1 (um) espaço

paro produtores de mel e derivados para comercialização desses produtos;

• o realização de um sorteio poro atribuição do direito de uso de 1 (um) espaço

paro os Engenhos Regionais paro comercialização dos seus produtos;

• o realização de um sorteio paro atribuição do direito de uso de 1 (um) espaço

paro comercialização de chocolates artesanais;

o leilão e o sorteio terão lugar no dia 29 de novembro de 2019 (sexta-feira), às 15:00

horas, no Solo de Assembleia do Edifício dos Poços do Concelho.

I. Requisitosde habilitação para participar no leilão ou sorteio

a) Ficarão habilitados os agentes económicos com os pedidos registados na Loja

do Munícipe até às 18:00 horas do dia 28 de novembro de 2019;

• o realização de um sorteio paro atribuição do direito de uso de 1 (um) espaço
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b) Deve rão estar inscritos com o CAE adequado à atividad e que pretendem

exercer no local devendo disso fazer prova através de documento emitido

pela Autoridade Tributária até 30 dias antes da inscrição ;

c) Apresentar comunicação prévia devidamente preenchida, de a cordo com o

ane xo da portaria regional n° 449/2016 de 20 de outubro , no caso das

atividades de restauração e bebidas não sedentárias;

d) Apr esentar título de exercício da atividade de vendedor ambulante emitido

pela DRETou antiga DRCIE, ou comunicação prévia de acordo com o ane xo

da portaria regional n° 449/ 2016 de 20 de outubro , no c aso das atividades de

com ércio a retalho não sedentário ;

e) Ficam dispensados da apresentação da do cumentação referida nas alíneas b)

a d) . os titular es d e esta beleci me ntos fixos de atividad es obj eto d este

leilão/sorteio ;

f) Os requerente s singular es que , simultanea me nte , sejam sóc ios de alguma

sociedade concorrente não poderão c onc orrer, caso c ontrá rio serão

previamente excluído s;

g) Não ser devedor de quaisquer quantias ao Município do Funchal até à data

limite de entrada dos requerimentos .

II. Regras do leilão:

1. A base de licitação é de : 1052,64 (mil e cinquenta e dois euros e sessenta e

quatro cêntimos).

2. As atividade s permitidas são apenas as que estão previ stas no presente edital;

3. O único meio de venda permitido é a barraca disponibilizada pela Câmara

Municipal do Funchal, não sendo admitidos outros ;
4. Os espaços serão adjudicados a quem oferecer o lanço de valor mais

elevado ;

5. O lanço mínimo de licitação é fixado em € 200,00 (duzentos euro s);

6. Só pode ser adjudicado um espaço por licitador. Quem tiver sido

contemplado com um lugar não pode participar nas resta ntes licitações.

7. Os adjudicantes dos espaços pagarão no momento da emissão da licença o

montante correspondente a 50% do valor licitado, sendo os restantes 50%

devidos até às 18h do dia 4 de dezembro de 2019. A falta de pagamento da

sociedade concorrente não poderão c onc orrer, caso c ontrá rio serão

previamente excluído s;
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primeiro parcela implica perda do direito de uso do espaço, ficando esse

valor em dívida e atribuído o direito de uso a quem apresentou a

contra prestação imediatamente inferior.

8. Os comerciantes de bebidas alcoólicas terão também de pagar o valor

associado à Licença Policial de Funcionamento;

III. Regras do sorteio:

1. As at ividades perm itidas são apenas as que estão previstas no presente ed ita l;

2. Os sorteados pagarão no momento da emissão da licença o montante

correspondente a 50% do valor associado à ocupação do espaço público, sendo

os restantes 50% devidos até às 18h do dia 4 de dezembro de 2019;

3. Será sorteada uma lista de suplen tes para os efeitos anter iormente descritos;

4. No caso de desistência será contactado o agente económico da lista de

suplentes, de acordo com a ordem que resulte do sorteio.

5. Só pode ser adjudicado um espaço a cada part icipante . Quem tiver sido

contemp lado com um lugar não pode participar no sorte io dos restan tes

espaços.

6. Os comerciantes de bebidas alcoólicas terão também de pagar o valor

associado à Licença Policial de Funcionamento;

IV. Das licenças, taxas e exercício da atividade:

1. As lic e nç as serão atribuídas, desde o dia 01 de dezembro de 2019, até 06 de

janeiro de 2020;

2. Os titu lares de espaços poderão funcionar em horário a de terminar no

momento da emissão da licença;

3. Salvo situações dev idame nte comprovadas , da veri ficação de erro de

cá lcu lo impu táv el aos serviços na determ inação do montan te da taxa

devida, não há lugar à devo lução de quaisquer quan tias pagas;

4. Não é permitida a co locação de publicidade ou decoração /adereços que

não os co locados pe la Câmara Municipa l do Funchal no loca l;

suplentes, de acordo com a ordem que resulte do sorteio.

5. Só pode ser adiu dica do um esooco a cada part ic ipante . Quem tiver sido
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5. A atividade só pode ser exercida nos dias e horas ind ic ad os para cada local,

e comercializados apenas os produtos indicados . Em caso de

incumprimento, o operador económico incorrerá em c rime de

desobediência , com todas as consequências legais daí advenientes;

6. Os espaços devem estar limpos e asseados dispondo dos contentores

adequados aos resíduos produzidos;

7. Não é permitido , em caso a lgum, difusão de música ou rea lização de outras

atividades, que não as autorizadas, no espaço público atribuído;

8. Não é recomendada a utilização de artigos em plástico de uso único,

nomeadamente, copos , talheres (garfos, facas e colheres), palhinhas e

agitadores de bebidas;

9. O exercício da at ividade não poderá , em caso a lgum, causar perturbação

de qua lquer ordem , à tranquilidade e ao sossego das zonas em que os

espaços se inserem . O inc umprime nto desta regra ou a ocorrência de outras

situações , devidamente fundamentadas , que se venham a revelar

justificativas da proteção do interesse público , poderão determ inar a

revogação da autorização para o exercício da atividade.

10.0s espaços dest inados à venda de comes e bebes deverão possuir um

extintor portáti l de água ad itivada ABF de capacidade de 6 litros, assim

como uma manta ignífuga;

11.As situações não tipif icadas serão ana lisadas e decid idas, caso a caso, por

despacho do Vereador com o Pelouro dos Lic e nc ia me ntos.

V. Intransmissibilidade e desistências

1. Não é permitida a transmissão, por qua lquer títu lo, por quem tenha sido

a tribuído o direito de uso dos espaços púb licos acima iden tificados pe lo que ,

a impossibi lidade ou renúncia ao exercício da at ividade, imp lica o retorno

para o Município do referido direito;

2. Não serão devo lvidos quaisquer montantes pagos em situações de

desistência ou renúncia;

3. Caso se verifique a lgumas das situações anteriormente descritas, haverá

retoma imed iata do espaço pela Câmara Municipal, sendo atribuído o direito

situações , de vidamente fundamentadas , que se venham a revelar

iustifica tivas da proteção do interesse público, poderão determ inar a
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de uso do espa ço públi co , a quem apre sentou a contra prestação

imediatamente inferior ou se encontre na lista de suplentes .

o Vereador (I).

João Pedro Vieira

-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 junho de 2019, publicitado pelo Edital n.º 260/2019, da mesma data.
O edital foi afixado nos locais de estilo e publicado no Diário de Notícias da Madeira , na edição de 10 de junho de 2019. O
referido Despacho poderá igualmente ser consultado no sítio oficial da Câmara Municipal do Funchal em http://www.cm
funchal.pt/ .

-No uso da competência que lhe advém do Despacho de Delegação e Subdelegação de Competências, exarado pelo Senhor


