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 Edital (extrato) n.º 129/2017
Manuel Maria Moreira, Presidente da Câmara Municipal do Marco 

de Canaveses:
Torna Público que, de acordo com o estipulado na alínea q) do n.º 1 

do artigo 25.º e no disposto no artigo 56.º do anexo I, da Lei 75/2013, 
de 12 de setembro, que a Câmara Municipal de Marco de Canaveses, 
em reunião de nove de fevereiro de 2017, deliberou aprovar a proposta 
da Câmara, relativa a uma parcela de terreno com a área de 1,488 m2 
com o artigo matricial urbano n.º 2830 da freguesia de Bem Viver, 
deste concelho, a desafetar do domínio publico Municipal para domínio 
privado municipal e que se destina a escola Pré -Primaria, no lugar de 
Passadiço, da referida freguesia de Bem Viver.

Ao abrigo das competências que são conferidas pelas alíneas t) do 
n.º 1 e alínea h), do n.º 2, do artigo 35.º, do Anexo I da Lei 75/2013, de 
12 de setembro, são por este meio convidados todos os eventuais inte-
ressados, assim como todos os munícipes em geral, a apresentarem as 
suas reclamações contra a pretendida desafetação, no prazo de 30 dias 
úteis a contar da data da publicação no Diário da República.

Os documentos que constituem o respetivo processo poderão ser 
consultados na Divisão dos Assuntos Jurídicos e Fiscalização, durante 
o horário normal de expediente. (09h00 -12h30/ 14h00 -17h00).

Para constar se publica o presente edital e outros de igual teor, que 
vão ser afixados nos Paços do Concelho, no jornal local, na Junta de 
Freguesia em questão, publicado na página oficial deste Município em 
www.cm -marco -canaveses.pt e na 2.ª série do Diário da República.

13 de fevereiro de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal, 
Dr. Manuel Moreira.

310280441 

 MUNICÍPIO DE MIRANDELA

Aviso (extrato) n.º 2497/2017

Projeto de Regulamento do Prémio Literário do Conto Nuno 
Nozelos do Município de Mirandela

António Almor Branco, Presidente da Câmara Municipal de Miran-
dela, torna público, nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 1 dos 
artigos 100.º e 101.º do Código do Procedimento Administrativo, que a 
Câmara Municipal deliberou, em reunião realizada no dia 20 de fevereiro 
de 2017, submeter a audiência dos interessados e consulta pública, pelo 
prazo de 30 dias, contados do dia seguinte ao da publicação do presente 
Aviso, o Projeto de Regulamento Prémio Literário do Conto Nuno Noze-
los do Município de Mirandela que se encontra disponível para consulta 
na página do Município em http://www.cm -mirandela.pt/pages/579. 
Os interessados podem endereçar as suas sugestões por escrito à Câmara 
Municipal de Mirandela para Largo do Município, 5370 -288 Mirandela, 
ou através de correio eletrónico para gabinetejuridico@cm -mirandela.pt, 
dentro do prazo referido.

20 de fevereiro de 2017. — O Presidente da Câmara, António Almor 
Branco.

310279227 

 Aviso (extrato) n.º 2498/2017

Alteração ao Regulamento de Gestão de Resíduos Urbanos
do Município de Mirandela

António Almor Branco, Presidente da Câmara Municipal de Mi-
randela, torna público, nos termos e para os efeitos do disposto na 
alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º, na alínea t) do n.º 1 artigo 35.º, no 
n.º 1 do artigo 56.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, 
na sua atual redação, e no disposto no artigo 139.º do atual Código do 
Procedimento Administrativo, que a Assembleia Municipal de Mirandela 
deliberou, na sessão ordinária realizada no dia 17 de fevereiro de 2017, 
sob proposta da Câmara Municipal, na reunião realizada no dia 6 de 
fevereiro de 2017, aprovar a alteração ao Regulamento de Gestão de 
Resíduos Urbanos do Município de Mirandela, que se encontra disponí-
vel para consulta na página do Município em http://www.cm -mirandela.
pt/pages/574?folder_id=93.

20 de fevereiro de 2017. — O Presidente da Câmara, António Almor 
Branco.

310280952 

 Aviso (extrato) n.º 2499/2017

Alteração ao Regulamento dos Apoios Económicos 
do Município de Mirandela

António Almor Branco, Presidente da Câmara Municipal de Mi-
randela, torna público, nos termos e para os efeitos do disposto na 
alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º, na alínea t) do n.º 1 artigo 35.º, no 
n.º 1 do artigo 56.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, 
na sua atual redação, e no disposto no artigo 139.º do atual Código do 
Procedimento Administrativo, que a Assembleia Municipal de Miran-
dela deliberou, na sessão ordinária realizada no dia 17 de fevereiro de 
2017, sob proposta da Câmara Municipal, na reunião realizada no dia 
6 de fevereiro de 2017, aprovar a alteração ao Regulamento dos Apoios 
Económicos do Município de Mirandela, que se encontra disponível 
para consulta na página do Município em http://www.cm -mirandela.
pt/pages/574?folder_id=95.

20 de fevereiro de 2017. — O Presidente da Câmara, António Almor 
Branco.

310281024 

 MUNICÍPIO DE MONDIM DE BASTO

Aviso n.º 2500/2017

Regulamento Municipal para Comparticipação de Medicamentos
Humberto da Costa Cerqueira, Presidente da Câmara Municipal de 

Mondim de Basto, torna público, que nos termos e para efeitos do dis-
posto no artigo 56.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e 
artigo 139.º, do Código de Procedimento Administrativo aprovado pelo 
Decreto -Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, que a Assembleia Municipal de 
Mondim de Basto, em sessão ordinária, de 30 de setembro de 2016 por 
proposta da Câmara Municipal de 13 de setembro de 2016, aprovou o 
Regulamento Municipal para Comparticipação de Medicamentos, face 
ao preceituado na alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei 
n.º 75/2013, e 12 de setembro.

23 de fevereiro de 2017. — O Presidente da Câmara, Humberto da 
Costa Cerqueira.

Regulamento Municipal
para Comparticipação de Medicamentos

Preâmbulo
O Município de Mondim de Basto à semelhança da maioria dos 

municípios do interior do país, tem vindo a sofrer, um acentuado en-
velhecimento da sua população, que se tem traduzido num aumento de 
reformados e pensionistas. Esta situação quando aliada a baixas pensões, 
coloca este grupo social numa frágil situação económica que afeta a sua 
qualidade de vida.

Acontece muitas vezes que este grupo social é levado a optar entre a 
aquisição de medicação e a aquisição de bens essenciais, pois os seus 
recursos económicos não permitem satisfazer ambas as necessidades.

Uma das preocupações basilares do Município de Mondim de Basto 
está associada ao acesso dos munícipes aos cuidados primários de saúde, 
procurando minimizar as situações de fragilidade social de todos aqueles 
que apresentam baixos recursos e que não conseguem suportar os custos 
financeiros associados à aquisição de medicamentos.

Por conseguinte, é importante que a autarquia local esteja dotada de 
meios e/ou estratégias capazes de responder eficazmente a esta necessi-
dade da população advinda do progressivo envelhecimento demográfico 
da região, do isolamento social e do aumento exponencial do índice 
de envelhecimento que se assume, cada vez mais, como uma questão 
determinante na configuração do concelho.

Neste sentido, considerando que os municípios dispõem de atribui-
ções no domínio da saúde e da ação social nos termos do disposto nas 
alíneas g) e h) do n.º 2 do artigo 23.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, e que, ao abrigo das alíneas u) e v) do n.º 1 do 
artigo 33.º do mesmo diploma, compete às câmaras municipais parti-
cipar na prestação de serviços e prestar apoio a pessoas em situação de 
vulnerabilidade, nas condições constantes de regulamento municipal, 
através do presente Regulamento pretende -se definir as condições e os 
procedimentos a adotar na atribuição de uma comparticipação municipal 
nas despesas com a aquisição de medicamentos, de forma a contribuir 
para a dignificação e melhoria das condições de vida dos munícipes com 
precários rendimentos e elevados encargos com despesas de medicação, 
nomeadamente reformados, pensionistas e idosos.


