
 
 

 

 
Informam-se todos os interessados que o sorteio para atribuição de 
lugares vagos na Feira da Vandoma realiza-se no dia 15 de Junho, 
pelas 09h00m, no Teatro Campo Alegre, sito na Rua das Estrelas 
s/n. Porto. 
Prazo de candidaturas: de 25 de maio a 1 de junho de 2016 
Forma de candidatura: a candidatura deverá ser formalizada 
mediante formulário tipo de utilização obrigatória, “Norma geral” 
MR.GM.118_18/11/14.v4, disponível em http://balcaovirtual.cm-
porto.pt, podendo ser entregue pessoalmente no Gabinete do 
Munícipe, sito na Praça General Humberto Delgado, 266,4000-286 
Porto, ou remetidas por correio, dirigidas ao Sr. Presidente da 
Câmara Municipal do Porto, sob carta registada para o endereço 
referido.  
Condições e requisitos de admissão: apenas são aceites as 
candidaturas apresentadas em formulário próprio e recebidas até ao 
términus do prazo de candidatura. 
Não serão aceites candidaturas de candidatos que sejam devedores 
de qualquer quantia ao município do Porto até 30 de abril de 2016. 
A candidatura deve ser acompanhada de:  
Fotocópia do Bilhete de Identidade ou Cartão de Cidadão; 
Fotocópia do NIF; 
Critérios de atribuição de espaço de venda: os lugares serão 
atribuídos mediante sorteio até se esgotarem os lugares vagos.  
Identificação e dimensão do espaço de venda: estão a concurso 
123 lugares com 6 m2 (3x2). 
Período pelo qual o espaço é atribuído: as ocupações serão 
atribuídas por um período de 2 anos extinguindo-se 
automaticamente no final do prazo. 
O montante da taxa a pagar pelo espaço de venda é de 67,50€ 
por trimestre. O pagamento é efetuado até ao penúltimo dia útil do 
trimestre imediatamente anterior a que diga respeito 
Composição do Júri: Presidente Dra. Cristina Maria Alves Douteiro 
(Diretora de Departamento);1ª Vogal Dra. Verónica Torgal Ferreira 
(Chefe de Divisão); 2º Vogal- Miguel Marecos - Fiscal Municipal 
Suplentes: Ana Paula Lourenço Ramos – Técnica Superior e José 
António Teixeira Meira - Fiscal Municipal 
Contatos: telefone 222097000  ext: 3164 
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