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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NÚMERO 4/19 DO EXECUTIVO 

REALIZADA NO DIA 28 DE JUNHO DE 2019 

 

 

---------Aos vinte e oito dias de Junho de dois mil e dezanove, realizou-se uma reunião 

extraordinária da Câmara Municipal, sob a presidência de JORGE HENRIQUE 

FERNANDES DE ALMEIDA, e com a presença dos Srs. Vereadores EDSON CARLOS 

VIEGAS SANTOS, ELSA MARGARIDA DE MELO CORGA, JOÃO CARLOS GOMES 

CLEMENTE, PAULO ALEXANDRE GUERRA AZEVEDO SEARA,  ANTÓNIO 

MANUEL GAMA DUARTE,  ANTERO RICARDO DOS SANTOS ALMEIDA.--------------- 

---------Esteve presente para a secretariar, SÍLVIA LARANJEIRA MARTINS, 

coadjuvada por MARIA DE LURDES DUARTE DA FONSECA. ------------------------------- 

---------Eram onze horas  quando o Sr. Presidente declarou aberta a reunião.------------- 

-------- SAÚDE ------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- PROPOSTA 314/19 - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO - OBRAS DE 

REMODELAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DE ÁGUEDA ---------------------------------- 

--------Analisada a proposta que foi presente, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

aprovar o protocolo de colaboração que foi presente e se encontra arquivado 

na Aplicação Informática junto à Agenda desta reunião, a celebrar com a 

ARSC (Administração Regional de Saúde do Centro) para Obras de 

Remodelação do Centro de Saúde de Águeda , de acordo com a alínea g) do 

nº2 do artigo 33º e alíneas r) e u) do nº1 do artº 33º da Lei 75/2013 de 12 de 

Setembro. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------OBRAS MUNICIPAIS ------------------------------------------------------------------------ 

----------PROPOSTA 315/19 - APROVAÇÃO DO ANTEPROJETO DA 

REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DE ÁGUEDA ------------------------------- 

--------- Depois de devidamente analisado todo o processo, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, aprovar o anteprojeto de “Requalificação do Centro de Saúde de 

Águeda” elaborado pelo município, em parceria com a Administração Regional de 

Saúde do Centro, para a requalificação e ampliação do edifício, com vista à sua 

adaptação às atuais exigências funcionais e resolução das várias patologias que se 

verificam no edifício. ----------------------------------------------------------------------------------- 
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--------Eram onze horas e trinta minutos quando o Sr. Presidente declarou a reunião 

encerrada, da qual para constar se lavrou a presente ata que eu, SÍLVIA LARANJEIRA 

MARTINS, Técnica Superior redigi e subscrevo juntamente com o Sr. Presidente. ------ 
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