Ata n.º 9/2020 de 28-04-2020

---------------------------------------ATA N.º 9/2020 -----------------------------------------------Aos vinte e oito dias, do mês de abril, do ano de dois mil e vinte,
pelas dez horas, no Salão Nobre dos Paços do Município de Celorico da
Beira foi realizada videoconferência, da reunião extraordinária da Câmara
Municipal de Celorico da Beira, conduzida pelo Senhor Presidente da
Câmara, Carlos Manuel da Fonseca Ascensão, e também com a
participação dos Senhores Vereadores: -------------------------------------------------------António Graça Silva; ------------------------------------------------------------------------Bruno Alexandre Castro de Almeida; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Faltaram a esta reunião os Senhores Vereadores José Albano
Pereira Marques e Júlio Manuel dos Santos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A reunião foi secretariada pela Técnica Superior da Secção de Apoio
aos Órgãos Municipais, Isabel Maria do Nascimento Inocêncio Silva e
coadjuvada pela Assistente Técnica Marina Isabel da Silva Chagas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Verificada a existência de quórum, o Senhor Presidente declarou
aberta a reunião. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara deu conhecimento do pedido de
justificação de falta, à presente reunião, por motivos pessoais inadiáveis,
apresentado pelo Senhor Vereador José Albano Pereira Marques, através
de email, com registo de entrada n.º 4234, de 28/04/2020. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ORDEM DO DIA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. SECÇÃO DE CONTABILIDADE-----------------------------------------------------ASSUNTO: 5.ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO E GOP´s 2020 ------
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--------Foi presente informação interna, datada de 23/04/2020, com registo
interno n.º 1688, submetendo para aprovação a 5.ª Alteração ao
Orçamento e GOP’s de 2020, documento cuja cópia se anexa a esta ata
(1), considerando-se integralmente reproduzido e que fica arquivado em
pasta respeitante a esta reunião. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 5.ª Alteração
ao Orçamento e GOP´s, referente ao ano de 2020. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. PROPOSTA DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA ---------------------ASSUNTO: DELIBERAÇÃO PARA EXERCÍCIO DO DIREITO DE
PREFERÊNCIA NA AQUISIÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA COCEBA -----------------Foi presente proposta do Senhor Presidente da Câmara Municipal,
com registo interno n.º1615, datada de 16/04/2020, propondo a deliberação
relativamente ao assunto em epígrafe, em face dos argumentos
oportunamente apresentados ao senhor liquidatário da COCEBA, Dr.
Rogério Tenreiro, a proposta de aquisição do edifício sede da COCEBA,
pelo valor de 155.150,00€, por via do exercício do direito de preferência
que legalmente cabe à Câmara, documento cuja cópia se anexa a esta ata
(2), considerando-se integralmente reproduzido e que fica arquivado em
pasta respeitante a esta reunião. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------No momento, retirou-se da sala o Senhor Vereador António Silva,
invocando impedimento pessoal, nos termos do nº 6, do art.º 55º, da Lei
75/2013, de 12 de setembro. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara verificando a falta de quórum para
a votação do assunto supra mencionado e por imposição da Lei, viu-se
obrigado a retirar o mesmo da Ordem de Trabalhos, uma vez que os órgãos
Autárquicos só podem deliberar quando esteja presente a maioria dos seus
membros, conforme o nº1, do art.º 54º, da Lei nº 75/2013, de 12 de
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setembro. Devendo o mesmo ser sujeito a uma próxima reunião de
Câmara. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÕES ----------------------------------------------------------------------------Os textos das deliberações constantes desta ata foram aprovados em
minuta para efeitos de eficácia imediata. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENCERRAMENTO --------------------------------------------------------------------------Eram dez horas e trinta e cinco minutos e nada mais havendo a
tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a reunião, da qual para
constar se lavrou a presente ata, que vai ser assinada, pelo Senhor
Presidente e por mim, Isabel Maria do Nascimento Inocêncio Silva, que a
secretariei. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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