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EM DO DIA: PERfoDO DE ANTES DA ORD 

_Intervenção dos Vereadores 

__ Usou da palavra o Senhor 

Presidente relativamente à resp 

__ De seguida usou da palavr 

intervenção anexa à presente 

fazendo parte integrante da mes 

_ORDEM DO DIA: Presente a 

acerca dos assuntos dela consta 

_(01) APROVAÇÃO DA ATA 

cumprimento do disposto no 

setembro, e sem prejuízo da su 

disposto nos números 3 e 4 do 

reunião realizada a 11 de fevere 

Senhor Presidente e pela Secret 

_(02) OBRAS PARTICULARES 

_2.1 - PROCESSO DE LOTE 

loteamento n.º 1/18 - Lote n 

Requerente: Sopimenta - Soe 

Câmara Municipal deliberou po 

loteamento n2 1/18, Lote n2 2, 

por Sopimenta - Sociedade Imo 

_2.2 - PROCESSO DE LOTE 

loteamento n2 92/98 - Lotes nº 

- Requerente: Torre Borlldo & 

editai, conforme o disposto no 

unanimidade promover a consu 

loteamento, por edital, relativa 

92/98 - Lotes nOs 8 e 9 da Rua 

Torre Borlido & Filhas, Lda., de a 

_2.3 - PEDIDO DE ALTERA 

LOTEAMENTO Nº 2 DO PÓLO I 

Tecnocampo - Sociedade de C 

Vereador Dr. Abel Lima Baptista para questionar o Senhor 

osta ao seu pedido. 

a a Senhora Vereadora Dr.i! Maria João Sousa, ficando a sua 

ata como documento número um e se considera como 

ma. 

ordem de trabalhos, foram tomadas as seguintes resoluções 

ntes. 

DA REUNIÃO ANTERIOR: - A Câmara Municipal em 

número 2, do artigo 572, da Lei n.2 75/2013, de 12 de 

a prévia aprovação sob a forma de minuta, para efeitos do 

citado artigo, deliberou por unanimidade aprovar a ata da 

ira de 2019, pelo que vai a mesma ser assinada pelo Exmo. 

ária. 

AMENTO Nº 4/12 - Pedido de alteração ao alvará de 

º 2 no Lugar da Venda Nova na Freguesia da Feitosa -

iedade Imobiliária e Consultadoria, Lda. - Aprovação. A 

r unanimidade aprovar o pedido de alteração ao alvará de 

no Lugar de Venda Nova, na Freguesia da Feitosa, requerido 

biliária e Consultadoria, Lda. 

AMENTO Nº 13/94 - Pedido de alteração ao alvará de 

s 8 e 9 da Rua de Poço de Cabaços na Freguesia da Feitosa 

Filhas, Ld.ª ~ Promoção de consulta aos proprietários por 

nQ 3 do art.!! 6º do RME. A Câmara Municipal deliberou por 

Ita dos restantes titulares dos lotes constantes no alvará de 

mente ao pedido de alteração ao alvará de loteamento n.º 

do Poço de Cabaços, da Freguesia da Feitosa, requerido por 

corda com o disposto no nº 3 do art.º 6º do RME. 

çÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO DO PROCESSO DE 

NDUSTRIAL DA GEMIEIRA - Lotes n2s 7 e 8 - Requerente: 

onstruções e Obras Públicas, S.A. ~ Promoção de consulta 
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aos proprietários por edital, conforme o disposto no n!! 3 do art.2 272 do RJUE. A Câmara 

Municipal deliberou por unanimidade promover a consulta dos restantes titulares dos lotes 

consta ntes no alvará de loteamento, por ed ital, nos termos do disposto no número 3 do 

artigo 272 do RJUE. _________________________ _ 

_ (03) JUNTAS DE FREGUESIA __________________ _ 

_ 3.1 - FREGUESIA DE FORNELOS E QUEIJADA - Comparticipação financeira destinada á 

obra de IIPavimentação em diversas ruas Intervencionadas com obras de saneamento". A 

Câmara Municipal deliberou por unanimidade atribuir urna comparticipação financeira no 

montante de 21.838,39 euros (vinte e um mil oitocen tos e trinta e oito euros e trinta e nove 

cêntimos), à Freguesia de Fornelos e Queijada, destinada à obra de "Pavimentação em 

diversas ru as in tervencionadas com obras de saneamento", a transferir para a Freguesia, 

após a conclusão da obra, mediante informação dos serviços técnicos do Município 

aprovando a execução dos trabalhos. O Senhor Vereador Dr. Abel Lima Baptista ditou para a 

ata a seguinte decla ração: "Votei favoravelmente porque o Senhor Presidente assegurou 

que o empreiteiro responsável pela execução das obras de saneamento cumpriu na íntegra o 

contrato de empreitada ." _______________________ _ 

_ 3.2 - FREGUESIA DE REFOIOS DO LIMA - Comparticipação financeira destinada à obra 

de "Reconstrução de muro de suporte na Rua Real de Cima". A Câmara Municipal 

deliberou por unanimidade atribuir uma compartic ipação financeira de 70% até ao 

montante máximo de 608,44 euros (se iscentos e oito euros e quarenta e quatro cêntimos) à 

Freguesia de Refoios do Lima, dest inada à obra de "Reconstrução de muro de suporte na 

Rua Real de Cima", a transferir para a Freguesia, após a conclusão da obra, mediante 

informação dos serviços técnicos do MunicípiO aprovando a execução dos trabalhos. __ _ 

_ 3.3 - FREGUESIA DE REBORDÔES SOUTO - Solicita antecipação das tranches/2019. A 

Câmara Municipal deliberou por unanimidade autori zar o adiantamento das tranches do 

ano 2019, com exceção da verba relat iva à limpeza da rede viária. ________ _ _ 

_ 3.4 - FREGUESIA DE SERDEDElO - Solicita antecipação das tranches/2019. A Câmara 

Municipal deliberou por unanimidade au tori zar o adiantamento das tranches do ano 2019, 

com exceção da verba relativa à limpeza da rede viária. ____________ _ 

_ (04) ASSUNTOS DIVERSOS _________________ _ 

_ 4.1 - REGULAMENTO INTERNO DE ORGANIZAÇÃO DOS SERViÇOS DO MUNIC[PIO DE ~ 

PONTE DE LIMA - Publicitação do infcio do procedimento e participação procedimental. A / 

Câmara Municipal deliberou por unanimidade desencadear o procedimento de elabora -

c0 
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da Proposta do Regulamento Interno de Organização dos Serviços do Município de Ponte de 

Lima. Mais deliberou por unanimidade que se podem constituir como interessados no 

presente procedimento, no prazo de dez dias úteis, todos aqueles que, nos termos do n. º 1 

do art igo 68.º do C.P .A., sejam titulares de direitos, inte resses legalmente protegidos, 

deveres, enca rgos, ónus ou sujeições no âmbito de decisões que nele forem ou possam ser 

tomadas, bem como as associações, para defender interesses co let ivos ou proceder à defesa 

co let iva de interesses individuais dos seus associados que ca ibam no âmbito dos respetivos 

fins; que os interessados podem const ituir-se como tal e apresentar os seus contributos para 

a elaboração do projeto de Regulamento Interno de Organização dos Serviços do Município 

de Ponte de Lima, através de comunicação escrita que contenha nome completo, morada ou 

sede, profissão, número de ident ificação fi sca l e o respet ivo endereço de correio elet rónico, 

dando consen timento para que este seja utilizado para os efeitos previstos na alínea c) do 

n.2 1 do artigo 112.º do c.P.A. Mais deliberou por unanimidade que a constituição como 

interessados e a apresentação de contributos devem ser dirigidos ao Presidente da Câmara 

Municipal, para Paços do Concelho, Praça da República, 4990-256 Ponte de lima, ou at ravés 

de corre io eletrónico para geral@cm-pontedelima.pt. ______________ _ 

_ 4.2 - CONCURSO DE POESIA - ANO 2019 - Aprovação. A Câ mara Municipa l deliberou 

por unanimidade aprovar as normas de participação do Concurso de Poesia - Ano de 2019. 

_ 4.3 - DEFINiÇÃO DE DATAS ÉPOCA ALTA 2019 NAS UNIDADES DE ALOJAMENTO DA 

ÁREA PROTEGIDA - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a 

proposta do Chefe da Unidade de Recursos Naturais e Rurais, relat iva às datas em que serão 

aplicadas em 2019, as tarifas de época média e alta, em vigor, correspondentes ao Carnaval, 

Páscoa, Feiras Novas e Passagem de Anos datas, conforme informação do Chefe da Unidade 

de Recursos Naturais e Rurais. _______________ ________ _ 

_ 4.4 - CASA DA SIDRA - Proposta de Tarifário - Aprovação. A Câmara Municipal 

deliberou por unanimidade aprovar a proposta de tarifário apresen tada pelo Chefe da 

Unidade de Recursos Natura is e Rurais. 

_ 4.5 - MERCADO MUNICIPAL - LOJA Nº 16 - Averbamento em nome de Maria Josefina 

Matos Morais - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade autoriza r o 

averbamento da loja nº 16 do Mercado Municipal, em nome de Maria Josefina Matos 

Morais, de acordo conforme o disposto no art.º 25.º do Regulamento do Mercado Municipal 

de Ponte de lima, pelo período que ainda está por conclu ir. ___________ _ 
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_ 4.6 - PARCERIA PARA A FORMAÇÃO EM CONTEXTO DE TRABALHO - Curso Técnico 

Superior Profissional em Gestão do Turismo em Espaço Rural - Aprovação. A Câmara 

Municipal deliberou por unanimidade aprovar a parceria para a formação em contexto de 

trabalho. ___________________________ _ 

_ 4.7 - CONDOMíNIO DO CENTRO COMERCIAL E RESIDENCIAL RIO LIMA - Solicita 

autorização para alteração do destino da fração "AX" de serviços para habitação -

Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade autorizar a alteração do 

destino da fração "AX" de serviços para habitação. ______________ _ 

_ 4.8 - REGULAMENTO DO SERViÇO DE GESTÃO DE RESíDUOS URBANOS DO MUNiCíPIO 

DE PONTE DE LIMA· Publicitação do início do procedimento e participação procedimental. 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade desencadear o proced imento de 

elaboração da Proposta do Regulamento do Servi ço de Gestão de Resíduos Urbanos do 

Município de Ponte de Lima. Mais deliberou por unanimidade que se podem constituir 

como interessados no presente proced imento, no prazo de dez dias úteis, todos aq ueles 

que, nos termos do n.º 1 do art igo 68.2 do C.P.A., sejam titulares de direitos, interesses 

legalmente protegidos, deveres, encargos, ónus ou sujeições no âmbito de decisões que nele 

forem ou possam ser tomadas, bem como as associações, para defender interesses coletivos 

ou proceder à defesa co letiva de interesses individuais dos seus associados que ca ibam no 

âmbito dos respetivos f ins; que os interessados podem constituir-se como tal e apresentar 

os seus contributos para a elaboração do projeto de Regulamento do Serviço de Gestão de 

Resíduos Urbanos do Município de Ponte de Lima, através de comunicação escrita que 

contenha nome completo, morada ou sede, profissão, número de ident ificação fiscal e o 

respetivo endereço de correio eletrónico, dando consentimento para que este seja utilizado 

para os efeitos previstos na alínea c) do n.º 1 do artigo 112.º do C.P.A. Mais deliberou por 

unanimidade que a const ituição como interessados e a apresentação de contributos devem 

ser dirigidos ao Presidente da Câmara Municipal, para Paços do Concelho, Praça da 

República, 4990-256 Ponte de Lima, ou através de correio eletrónico para geral@cm

pontedelima.pt. 

_ 4.9 - PROPOSTA DE FIXAÇÃO DOS PREÇOS DOS BILHETES, COM IVA INCLUíDO, PARA OS 

ESPETÁCULOS A DECORRER NO TEATRO DIOGO BERNARDES EM MARÇO - Aprovação. A 

Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprova r, de acordo com o proposto pelo 

Chefe da Unidade de Estratégia e Modernização Administrativa, o preço dos bilhetes, com 



25 de fevereiro de 2019 7 

IVA incluído, para os espetáculos a decorrer no Teatro Diogo Bernardes, no mês de 

março/2019. __________________________ _ 

_ 4.10 - CLUBE AVENTURA AMIGOS DO LETHES - VIII ROTA DO GRANITO - Pedido de 

autorização para realização de passeio TT4x4 - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou 

por unanimidade autorizar a realização de passeio todo o terreno para viaturas 4x4, no 

próximo dia 02 de março desde que sejam cumpridas as seguintes condições: seja garantida 

a circulação automóvel em moldes normais; que os eventuais cortes e/ou desvios pontuais 

de trânsito sejam devidamente sinalizados de acordo com a legislação em vigor e 

acompanhados pela GNR que deverá ser requisitada para o efeito pelo requerente; que em 

consequência dos cortes eJ ou desvios a circulação automóvel seja retomada logo que 

possível, causando o mínimo de transtorno; não é permitida a utilização de aparelhagem 

sonora; não é permitida a pintura de quaisquer marcas ou sim bolos nos pavimentos, bem 

como nos painéis e sinais verticais; os concorrentes, participantes e demais intervenientes 

deverão cumprir escrupulosamente as normas em vigor relativas à circulação rodoviária, às 

condições da via e nomeadamente ao Código da Estrada e sua Legislação Regulamentar; a 

entidade organizadora fica responsável por eventuais prejuízos causados nas vias ou a 

terceiros resultantes deste evento. ___________________ _ 

_ 4.11 - FEIRA DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA 2019 - Aprovação do preço dos 

bilhetes do espetáculo IIStand Up Magic" . A Câmara Municipal deliberou por unanimidade 

fixar o preço dos bilhetes em 3,00 euros, para o espetáculo "Stand Up Magic", conforme 

informação da Unidade de Recursos Naturais e Rurais, _____________ _ 

_ (OS) ATRIBUiÇÃO DE SUBSrDIOS, ________________ _ 

_ 5.1 - CLUBE NAÚTlCO DE PONTE DE LIMA - Atribuição de subsidio destinado à 

aquisição de uma embarcação K4. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade atribuir 

um subsídio no montante de 5,QOO,OO euros (cinco mil euros), ao Clube Náutico de Ponte de 

Lima, destinado a comparticipar a aquisição de uma embarcação K4 destinado a 

comparticipar a aquisição de uma embarcação K4, mediante celebração de protocolo a 

estabelecer. O Senhor Vereador Dr. Abel Lima Baptista não participou na discussão e 

votação deste ponto, declarando~se impedido, 

_ESPAÇO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO: Não houve intervenções .. ____ _ 

_ (06) APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA:- Nos termos dos números 3 e 4, do artigo 57', 

da Lei n2 75/2013, de 12 de Setembro, deliberou por unanimidade aprovar a ata desla 

reunião, em minuta, para surtir efeitos imediatos. ______________ _ 
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_ENCERRAMENTO:- Nada mais havendo a tratar, o Excelentíssimo Presidente da Câmara 

declarou encerrada a reunião pelas dezasseis horas. _______________ _ 

__ Para constar se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, vai ser ass inada. _ 

o Presidente, 

A Secretária, 



Foi com muito satisfação que ouvi o sr. Presidente anunciar, no passado dia 2 do 

corrente mês, a terceira fase de ampliação do Clube Náutico de Ponte de Lima. O sr. 

Presidente fez este anúncio perante uma plateia cheia de atletas e seus familiares. No 

mesmo momento, anunciou a disponibilidade do Município em trazer para Ponte de Lima o 

Museu na Canoagem (seguramente mais uma obra de alguns milhares). 

Acho louvável e congratulo-me perante o interesse do Município, designadamente 

dos vereadores da maioria , na promoção da atividade fisica, nomeadamente através da 

prática da canoagem. No entanto, tenho que manifestar o meu desagrado perante a inércia 

e falta de sensibilidade social que existe no município relativamente a uma franja da nossa 

população, plena de direitos, mas tão esquecida: as pessoas com mobilidade reduzida. 

Nós vereadores de PLMT propusemos no dia 9 de abril de 2018 a aquisição e a 

colocação de elevadores de piscina fixos ou amovíveis para as Piscinas Municipais de 

Ponte de Lima (Ponte de Lima e Freixo). 

Entendemos que é dever da autarquia criar condições de acesso às Piscinas 

Municipais para pessoas sem mobilidade ou com mobilidade reduzida, proporcionando-lhes 

condições de acesso iguais às dos restantes cidadãos. 

O Decreto-Lei n.· 16312006, de 8 de agosto, define o regime da acessibilidade aos 

edifícios e estabelecimentos que recebem público, via pública e edifícios habitacionais, de 

modo a proporcionar às pessoas com mobilidade condicionada condições iguais às das 

restantes pessoas. As normas de acessibilidade relativas a piscinas encontram-se na 

secção 3.4 do anexo ao DL acima referido - "Recintos e Instalações Desportivas". No ponto 

3.4 .3 pode ler-se MNas piscinas deve existir pela menos um acesso à água por rampa ou 

por meios mecânicos; os meios mecânicos podem estar instalados ou ser amovíveis." 

Na reunião de 9 de abril de 2018, foi-nos dito que o assunto seria equacionado. Na 

reunião de 13 de agosto voltámos a questionar o sr. Presidente sobre a aquisição e a 

colocação de elevadores de piscina fixos ou amovíveis nas Piscinas Municipais de Ponte 

de Lima, foi-nos dito que o assunto será tratado após as obras. Pois bem, passados 10 

meses após a primeira reunião ainda não foram colocados os elevadores. 

Com que fundamento persiste esta maioria em desrespeitar aquilo que está 

estabelecido na lei relativamente à acessibilidade nos recintos e instalações desportivas? 

Será que o Municlpio não pode despender de 14 400€ (ao qual se acresce o valor 

do IVA) para aquisição de duas cadeiras e elevadores portáteis para as Piscinas Municipais 



(Ponte de Lima e Freixo)? Note-se que apresentamos a solução mais onerosa, mas de 

certo a mais flexível e funcional, sem implicar qualquer intervenção ou condicionamento 

nos referidos espaços. 

Este ano civil já foi deliberado nas reuniões de Câmara: 

- a comparticipação financeira destinada à aquisição de uma viatura para a 

instalação do kit de incêndios para a Freguesia de São Pedro de Arcos (até ao máximo 

elegivel de 7.500€); 

-a comparticipação financeira de 16.000€ destinada à aquisição de uma viatura de 

transportes escolares para a Freguesia de Arcozelo; 

-a comparticipação financeira destinada a custear despesas com a reconstrução de 

um muro de suporte na Freguesia de Cabração e Moreira do Lima (até ao montante máximo 

de 6.085,52€); 

- a atribuição de subsídios ordinários aos grupos de folclore, relativos ao ano de 

2018, no montante de 12.089,93€; 

- a aprovação do projeto de execução da empreitada de "campo Municipal de Freixo" 

no valor de 998.800€ + IVA; 

- a aprovação da empreitada "Requalificação do Largo da Lapa" no valor de 440.000€ 

+ IVA; 

a comparticipação financeira destinada a custear a obra de "Parque de 

Estacionamento na Rua de Valinhas", na Freguesia de Calvelo, no montante de 99.615,67 

€+ IVA; 

- a comparticipação financeira destinada à obra de "Pavimentação da Rua de 

Terrafeita", na Freguesia de S. Pedro D'Arcos até ao montante máximo de 5.032,29€; 

- a comparticipação financeira destinada à obra de "Pavimentação da Rua da 

Portela", na Freguesia de S. Pedro D'Arcos até ao montante máximo de 1.995,98€; 

-a comparticipação financeira destinada à obra de "Beneficiação da Rua da 

Costeira", na Freguesia de Labruj6, Rendufe e Vilar do Monte, até ao montante máximo 

22.547,79€; 

- a comparticipação financeira destinada à obra de "Reconstrução de muro de 

suporte na Rua de Tremoinhos", na Freguesia da Seara, até ao montante máximo de 

4.221 ,98€; 



- a atribuição de um subsidio à Associação "Soy Nino, Sou Criança", no valor de 

4.000€; 

- o protocolo entre o Municipio de Ponte de Lima e a Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários de Ponte de Lima com a atribuição de um subsidio de 60.000€; 

- a atribuição de subsidio destinado a comparticipar as despesas relacionadas com 

a participação da equipa XTREME no Campeonato do Mundo 2019 de "4x4 In Schools

Technological Challende" em Conventry no Reino Unido no valor de 2.500€; 

- a atribuição de subsidio destinado a custear despesas com a organização da 

Queima das Fitas ano letivo 2018/2019. no valor de 200€. 

Voltamos a questionar: Será que o Município não pode despender de 14 400€ para 

aquisição de duas cadeiras e elevadores portáteis para as Piscinas Municipais (Ponte de 

Lima e Freixo) depois de ter atribuido em comparticipações e subsldios em apenas dois 

meses um total 1 669.788,70€ (um milhão, seiscentos e sessenta e nove mil, setecentos e 

oitenta e oito euros e setenta cêntimos? 

Nota: Anexamos o orçamento para aquisiçao de uma cadeira com elevador portátil da Empresa 

AQUAPlAY - Equipamentos Profissionais de Aqua e Fitness 

Ponte de Lima. 25 de fevereiro de 2019 

Os Vereadores de Ponte de Lima Minha Terra , 

(Abel úmãBãPtista) 

~ ~ J. tio. ~ Ji I 112 

(Ma~O Sousa) 



, 

Proposta --I 
2019109 -'~ --lio2.2019 _, 

P!sina ld~ 1 

Exmo(a}s. Sria)s. 

ROURPLRY 
EQUIPAMENTOS PROfiSSIONAIS OE AQUA & flTNESS 

RUA INACIO DUARTE, 2H I tEu: 210 9C15 436 
21CJG.226 WNAXlDE TlM: 914 740 692 
WNW.~.pl lnf~acpJaflby_pl 

~--~==~-------~==----------------------------
No seguimento da vossa estimôlda consulta, vimos apresentar" tIOssa melhor pr~l. e condlç6ei de venda pir' eventual fOl'neclmento dos segllintes 

I!'qulpamentos profissionais de aquilfitnns e acesSÓrios: 

C""Joo -IçA, 
46160 CADEIRA E ELEVADOR PORTÁTil PARA PISCINA AQUAPLAV 

» Caoacidade M,ilclma de Elevaclio: 136 kR 

" Cicio de descida: 20 seco 
It Ciclo de subida: 18 see 

» 2 Velocidades de ooeraclio au tolNtica 

» Autonomia: 50 cicios completos subida e descida} 

• Cinto de seluranca de 2 Dantos 

• Suporte de pernas 

.. Sistema de Condutlo Manual 
» Operaçlio manual no caso de falta de carla na bateria 

» Mostrador de carga de bateria 

» 2 Baterias: 24VOCJ18 AmD (cada) 

» Ficha réplda para cabo de recarga 

» Botão de DaraRem de EmerRênda 

» Sistema de travagem das rodas através do gulador 

» TravaRem autométk:a na apro.imaçio e.cessiYa.li élua 

» Estrutura Alumlnlo / Ato lno. 

» Sistema de estabilllaçlo anti capotagem 

» Peso Total : 140 kR: 
» Comprimento 1245mm 

» LarRura 640mm 

» Altura lSlOmm 

Certlficacões e Patentes: 

» Patente Mundial para Invenção Industrial e Utilidade-

DirectiYa 93/42/CEE - Disposit ivo Médlco- Direct iYa 

2006/42/CE - DirectiYa de eauioamenlo- Directiva 2004/108/EC 

- EMC Compatibilidade Ele<:t ramagnétlca- Design Europeu 

Re istado 

Enauadramento IVA 11 tna reduzida de 6%: 
28) Guinchos estacionários não fI.os, relativos a 

eQuipamentos destinados.li transferência, por elevaclo ou 

movimenta dia numa área esoe<:ifIca, de oessoas deficientes. 

Validade da Proposta: 66 dias 

Prazo de Entrega: 2 a 4 semanas 

Pagamento: Contra-Entrega 

Quando nlo descrimInado, o transportll 11m Portugal Continental é 
gratuito, para encomendas superiores a 500,00(. 

OUant. Preço Uni/afio """- Preço c/Oesc. Tolalc/Desc. 

I,. 7200 00 7200 00 720000 

-

VALOR ILIQUIDO 7200,OO€ 

DESCONTOS COMERCIAIS 
I-=::-:-:-::-::-::-c:-:::::=-::=---- ---------

TOTAL DO DOCUMENTO 7200,00 € 
Acresce IVA 11 taxa em vigor 

Sete Mil li OI.IzenlM Euroll 
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