
f l?
VILA NOVA DE

CÅIIARA IfUNICIPAL

Departamento de Admlnlstraçäo Geral
Div¡säo Municipal Administrativa, Atendimento s Arquivo

Perlodo de Afixacäo

lnlcio:!Q/Q@Q!! Fim:394@L9

:r
d#
È13¡
fÞfitffi
s$
tün:l

-r

AVISO

MANUET ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador do Pelouro da
Administração Geral Municipal, no uso das competências delegadas pelo
Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia através do
despacho n.e 47lPCMl2017, torna público que por deliberação da Dig.ma
Câmara Municipal, de 18.02.2019 será realizado Sorteio, por ato público/ a ter
lugar no dia 30 de setembro, pelas 10h00m, nas instalações da Direcção

Municipal para a Inclusão Social, sitas na Avenida da República, ns 747, 4430-

201'J", neste concelho.

O sorteio visa atribuir 8 lugares destinados ao exerclcio da venda ambulante
com 2 m2 cada lugar, para venda de Castanhas Assadas, nos seguintes locais a

marcar pelo Município:

- Avenida Diogo Leite - 3lugares
- Avenida Ramos Pinto - L lugar
- Avenida da República - 3lugares
- Santo Ovídeo - 1" lugar
-jardim do Morro - L lugar

Aos lugares a sorteio corresponde a aplicação das taxas que constam no
Regulamento de Taxas e Outras Receitas do Municípiq nomeadamente no
ponto '!..'!. e'!..2, do artigo 6e do Anexo ao referido Regulamento.

Os candidatos a quem vier a ser atribuído lugar apenas podem manter no local
de venda os equipamentos autorizados pelo Município, designadamente os

respeitantes ao armazenamento de castanhas.

Os interessados devem apresentar a candidatura ao sorteio via electrónica para
o endereço de e-mail geral@cm-gaia.pt ou presencialmente no Atendimento
Municipal, Edifício Praça no período compreendido entre 9 e 20 de setembro,
acompanhada dos seguintes documentos:

1. Formulário próprio de candidatura correctamente preenchido. O
formulário poderá ser obtido no sítio internet do Município (www.cm-
gaia.pt) ou presencialmente no Atendimento Municipal, Edifício PraÇa;

2. Comprovativo de contratação de Seguro de Responsabilidade Civil;
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3. Comprovativo electrónico de apresentação no "Balcão do
Empreendedor" da mera comunicação prévia apresentada à Direcção
Geral das Actividades Económicas;

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 Emprego, sita na Avenida
da República, n.a 757, telelone 223 742 400, com horário de funcionamento entre
as 09h00 e as LZh00.

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 Gaia em L2 de Agosto de2019,

O Vereador,

t310812019

Assinado por: ÍvIANUEL A NIóNIO CORREIA MONTEIRO

X

Manuel Monteiro, Dr.



GERT|DÃO DE AFTXAçÃO

Marco Aurélio Pereira de Almeida, Assistente Técnico desta Câmara Municipal,

certifica que nesta data afixou original do edital n.o EDT-CMVNG/201 9t457, referente a
"Edital do So¡'teio - Atribuição de lugares para a venda de castanhas assadas",

composto por 2 folha(s), no átrio dos Paços do concelho, deste Município.

Vila Nova de Gaia, 20 de agosto de 2019

o Técnico
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