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AVISO

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador do Pelouro da

Administração Geral Municipaf no uso das competências delegadas pelo

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia através do

despacho n.e 47lPCMlz}l7, torna público que por deliberação da Dig.'uCâmara

Municipal, de 18.02.2019 será rcalizado Sorteio, por ato público, a ter lugar no

dia 05 de Agosto, pelas 10h00m, no Auditório da Assembleia Municipaf sito

Rua General Torres, n.e 11,4'1,, 4400-'1.63,, neste concelho, para atribuição de

espaços de venda para o período da festividade da Nossa Sr.o da Saúde.

Serão atribuídos 40 lugares destinados ao exercício da venda ambulante, sitos

na Rampa do Infante Santo e Largo Fronteiro ao Mosteiro da Serra do Pilar, na

freguesia de Santa Marinha e S. Pedro da Afurada.

Aos lugares a sorteio corresponde a aplicação das taxas que constam no

Regulamento de Taxas e Outras Receitas do Município, nomeadamente no

ponto '1,,"1, e'I.,.2 ou 5.1" e 5.3.1, do artigo 6.e do Anexo ao referido Regulamento.

Os interessados devem apresentar a candidatura ao sorteio no Atendimento

Municipal, Edifício PraÇa ou pelo endereço eletrónico geral@cm-gaia.pt no

período compreendido entre L8 a 31 de julho, acompanhada dos seguintes

documentos:

1,. Formulário próprio de candidatura (Req. n.e 503) corretamente

preenchido. O formulário poderá ser obtido no sítio internet do

Município (www.cm-eaia.pt) ou presencialmente no Atendimento

Municipal;

2. Comprovativo electrónico de apresentação no "Balcão do

Empreendedor" da mera comunicação prévia apresentada à Direcção

Geral das Actividades Económicas;
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Não serão admitidos ao sorteio candidatos que possuam débitos ao

Município.
A cada candidato só poderá ser atribuído um lugar.

A organização do sorteio é da responsabilidade da Direcção Municipal para a

Inclusão Social, Divisão de Apoio às Empresas e ao Empregø sita na
Avenida da República n.e 757, telefone 229142400,, corr horário de

funcionamento entre as 09h e as LZh.

Para constar se publica o presente Aviso que vai ser publicitado no sítio internet
do Município, no Balcão do Empreendedor e nestes Paços do Concelho.

Paços do Concelho de Vila Nova de Gai4 em 02 de julho de2019,

O Vereador do Pelouro,

Assinado por: tvtANUEL ANIÓNIO CORREIA MONTEIRO

Manuel Monteiro, Dr.



cERflDÃO DE AFTXAçÃO

Lígia Gristina Pires Paz Agra, Técnica Superior desta Câmara Municipal, certifica que

nesta data afixou original do edital n,o EDT-CMVNG/2O19/406, referente a "sorteio para

as Festividades da S.ra da sa(tde", composto por 2 folha(s), no átrio dos paços do

Concelho, deste Município

Vila Nova de Gaia, 04 de julho de 2019.
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