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      Ex.mo Senhor  
Dig. Membro da Assembleia Municipal de 
Aveiro 

 
 

        
Sua ref.    Sua comunicação   Of.º n.º     N/ref.ª 090101/AM      Data   
    0333                                                                 24/07/2020    
Assunto:  Ordem-do-dia 

 

Nos termos do artigo 18º do Regimento da Assembleia Municipal de Aveiro, remeto a V. Exa. para 
a Sessão Extraordinária em Julho 2020, deste órgão, a realizar no próximo dia 30/07/2020 (5.ª 
feira) com início às 20:30 horas, no Grande Auditório do Centro de Congressos de Aveiro, em 
Aveiro, com a definitiva  

                                                  Ordem do Dia: 
Ponto 1 – Apreciação e votação da desafetação do domínio público de uma parcela de 
terreno da Rua D. Gonçalo Viegas, em Eixo, no âmbito do contrato-promessa de permuta 
de terrenos a celebrar entre o Município de Aveiro e a RODI - Industries, S.A., para 
desafetação e cedência do troço da Rua D. Gonçalo Viegas situado entre os atuais prédios 
da RODI - Industries, S.A., e a sua (re)construção em variante e cedência pela mesma 
empresa; 
Ponto 2 – Apreciação e votação da proposta de concurso público de Requalificação do 
Largo do Rossio e Praça General Humberto Delgado, em Aveiro, e Concessão do serviço 
público de estacionamento em parques de estacionamento subterrâneos; 
Ponto 3 – Análise e debate sobre o documento “Visão Estratégica para o Plano de 
Recuperação Económica de Portugal 2020-2030” no quadro do Plano de Recuperação 
Europeu e do Quadro Financeiro Plurianual 2021/2027 aprovado pelo Conselho Europeu a 
21JUL20. 

 
 
Com os melhores cumprimentos,          

   O Presidente da Assembleia Municipal, 
                                                          

a) Luís Manuel Souto de Miranda  
 

Em tempo: Nos termos regimentais, no final da Sessão abrir-se-á um “Período de Intervenção do Público” 
sobre assuntos relacionados com a Ordem-do-Dia. 
 
Post-scriptum: Nos termos do n.º 2 e 3 do artigo 18.º, do Regimento, toda a documentação habilitante da sessão está 
disponível no sítio electrónico da Assembleia, no dossier do respetivo ponto, a necessitar de username e password, 
podendo aceder pelo link. https://www.cm-aveiro.pt/municipio/assembleia-municipal 
Pode a documentação também ser consultada na subunidade de apoio à assembleia.  
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