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 Ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de Mogadouro, 
realizada no dia vinte e três de junho do ano de dois mil e vinte.  
  Aos vinte e três dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, no 
edifício dos paços do concelho, no Salão Nobre, pelas nove horas e quinze 
minutos, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente da Câmara, 
Francisco José Mateus Albuquerque Guimarães, e com a presença dos 
excelentíssimos senhores vereadores, Evaristo António Neves, Joana Filipa 
Vicente da Silva e Virgínia Cordeiro Gomes Vieira e, comigo, António Luís 
Moreira, técnico superior jurista, a secretariar, reuniu ordinariamente, a 
Câmara Municipal de Mogadouro.  
  Declarada aberta a reunião pelo senhor presidente da Câmara, 
Francisco Guimarães, foi deliberado proceder à justificação das faltas dos 
vereadores eleitos pela Coligação TODOS POR MOGADOURO à presente 
reunião, Manuel da Ressurreição Cordeiro, para prestação de apoio à 
família; Daniel Fernando Ribeiro Salgado, por motivos profissionais e 
Alexandra Amen de Morais Machado, por motivo do gozo de férias e, de 
seguida, à apreciação e votação dos seguintes pontos:  

 BALANCETE: - Foi presente o balancete do pretérito dia vinte e dois 
de junho de dois mil e vinte. Verificou-se um total de disponibilidades na 
importância de seis milhões, duzentos e dezoito mil, quatro euros e setenta e 
quatro cêntimos (€6.218.004,74).  

ANTES DA ORDEM DO DIA 
  INFORMAÇÃO QUINZENAL SOBRE A DOENÇA COVID-19: - O 
senhor presidente, Francisco Guimarães, informou o Executivo, dizendo que 
o ponto da situação em relação à doença COVID-19, no concelho, mantém-
se desde a última reunião.  
  Disse, em Bragança, o foco de contágio está controlado e, em Macedo 
de Cavaleiros também, mostrando-se muito reservado quanto à reabertura 
de fronteiras.  
  Foi adiantando que ordenará a reabertura dos serviços do Espaço Mais 
para o próximo dia um de julho; as Piscinas Descobertas e o Parque de 
Campismo, só reabrirão, após a contratação dos nadadores-salvadores e do 
pessoal de segurança e continuará fechado o Espaço de Atendimento de 
Tempos Livres, das Férias em Movimento, tal como foi decidido na última 
reunião da Comunidade Intermunicipal das Terras de Trás-os-Montes.  
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------- VOTO DE PESAR: - Por proposta do senhor vice-presidente, Evaristo 
Neves, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar um voto de pesar pelo 
falecimento do irmão do funcionário da Autarquia, Francisco Joaquim 
Martins, o senhor António Martins e, apresentar as sentidas condolências à 
família enlutada.  

ORDEM DO DIA 
1 ATAS — APROVAÇÃO DA ATA N.° 10/2020 DA REUNIÃO ORDINÁRIA 

DO DIA 09 DE JUNHO DE 2020.  
2 DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA — SERVIÇOS JURÍDICOS 

— MINUTA DE PROTOCOLO DE EXECUÇÃO DE POÇO DE 
BOMBAGEM E RESPETIVO EQUIPAMENTO NO PONTO DE 
LIGAÇÃO DE SANEAMENTO EM REMONDES RELATIVO AO 
PROCESSO DE OBRAS N.° 10/18, DE MARLENE DE FÁTIMA 
MAGALHÃES ALVES — ANÁLISE E DELIBERAÇÃO. 

3 DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA — SECÇÃO DE 
CONTABILIDADE — INFORMAÇÃO SOBRE O AUMENTO 
TEMPORÁRIO DOS FUNDOS DISPONÍVEIS — ANÁLISE E 
DELIBERAÇÃO. 

4 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, AÇÃO SOCIAL E TURISMO — 
RELATÓRIO SOBRE A COMPARTICIPAÇÃO MUNICIPAL EM 
MEDICAMENTOS NO MÊS DE ABRIL DE 2020 — PARA 
CONHECIMENTO. 

5 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, AÇÃO SOCIAL E TURISMO — 
RELATÓRIO SOBRE O TRANSPORTE DE DOENTES NO MÊS DE 
ABRIL DE 2020 — PARA CONHECIMENTO. 

6 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, AÇÃO SOCIAL E TURISMO — 
PEDIDO DE NORBERTO AUGUSTO MESQUITA NETO PARA 
ANULAÇÃO DA DÍVIDA RELATIVA A REFEIÇÕES ESCOLARES DOS 
DOIS FILHOS MENORES DE IDADE E ISENÇÃO DO PAGAMENTO 
DAS MESMAS ATÉ À ATRIBUIÇÃO DO ABONO DE FAMÍLIA — 
ANÁLISE E DELIBERAÇÃO. 

7 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, AÇÃO SOCIAL E TURISMO — 
PEDIDO DE APOIO DE MARIA EDUARDA TRINDADE ALMEIDA 
PARA COMPARTICIPAÇÃO MUNICIPAL EM MEDICAMENTOS — 
ANÁLISE E DELIBERAÇÃO  

8 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, AÇÃO SOCIAL E TURISMO — 
PEDIDO DE APOIO DE VÍTOR FERNANDO TRINDADE ALMEIDA 
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PARA COMPARTICIPAÇÃO MUNICIPAL EM MEDICAMENTOS — 
ANÁLISE E DELIBERAÇÃO. 

9 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, AÇÃO SOCIAL E TURISMO — 
PEDIDO DE APOIO DE CEFERINA MARIN MARQUEZ PARA 
COMPARTICIPAÇÃO MUNICIPAL EM MEDICAMENTOS — ANÁLISE E 
DELIBERAÇÃO. 

10 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, AÇÃO SOCIAL E TURISMO — 
PEDIDO DE APOIO DE FRANCISCO CARVALHO AZEVEDO PARA 
COMPARTICIPAÇÃO MUNICIPAL EM MEDICAMENTOS — ANÁLISE E 
DELIBERAÇÃO. 

  1. ATAS — APROVAÇÃO DA ATA N.° 10/2020 DA REUNIÃO 
ORDINÁRIA DO DIA 09 DE JUNHO DE 2020: - Foi presente a ata número 
de dez barra dois mil e vinte da reunião ordinária do dia nove de junho do 
ano de dois mil e vinte, cuja cópia foi previamente distribuída a todos os 
membros do Executivo. Colocada a votação, foi aprovada, por unanimidade. 

  2. DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA — SERVIÇOS 
JURÍDICOS — MINUTA DE PROTOCOLO DE EXECUÇÃO DE POÇO DE 
BOMBAGEM E RESPETIVO EQUIPAMENTO NO PONTO DE LIGAÇÃO 
DE SANEAMENTO EM REMONDES RELATIVO AO PROCESSO DE 
OBRAS N.° 10/18, DE MARLENE DE FÁTIMA MAGALHÃES ALVES — 
ANÁLISE E DELIBERAÇÃO: - Analisado o requerimento da munícipe, 
Marlene de Fátima Magalhães Alves, residente na rua Francisco Batista 
Cordeiro, número cento e quarenta e seis, na localidade de Remondes deste 
concelho; na sequência do despacho emanado pelo senhor vereador 
Evaristo Neves, datado de quatro de junho corrente e do parecer jurídico, 
dos Serviços Jurídicos da Autarquia, datado de três de junho corrente, a 
Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do protocolo, a 
celebrar entre este Município e a requerente, onde estão previstas as 
cláusulas que responsabilizam ambos os outorgantes, na execução do poço 
de bombagem e montagem do necessário equipamento; o local onde irão ser 
montados; o pagamento da energia elétrica e outros considerandos de 
caráter técnico, com vista a uma solução que vai de encontro aos interesses 
de ambas as partes.  
  Mais foi deliberado, nos termos do disposto no artigo 100.0 e seguintes 
do Código do Procedimento Administrativo, notificar a requerente para, no 
prazo de dez (10) dias úteis, a contar da data de receção da comunicação, 
dizer o que se lhe oferecer acerca da tomada da presente deliberação.  
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 A seguir, transcreve-se a minuta do protocolo aprovado: 
"PROTOCOLO DE EXECUÇÃO DE POÇO DE BOMBAGEM E RESPETIVO 

EQUIPAMENTO NO PONTO DE LIGAÇÃO DE SANEAMENTO EM 
REMONDES RELATIVO AO PROCESSO DE OBRAS N.° 10/18, DE 

MARLENE DE FÁTIMA MAGALHÃES ALVES 
Entre: 
Município de Mogadouro, Pessoa Coletiva número 506 851 168, com sede 
no largo do convento de S. Francisco, em Mogadouro, representada 
legalmente pelo seu presidente, Francisco José Mateus Albuquerque 
Guimarães, como primeiro outorgante, adiante designado como primeiro 
outorgante,  
E,  
Marlene de Fátima Magalhães Alves, residente na rua Francisco Batista 
Cordeiro, n.° 146, 5200-370 Remondes. NIF número   , portadora do 
Cartão de Cidadão N.°   , válido até   emitido pelos Serviços de 
Identificação de Bragança, como segundo outorgante, adiante designado 
como segundo outorgante,  
Considerando que: 

• Na reunião de Câmara de dez de março do ano de dois mil e vinte, na 
sequência da informação técnica prestada sobre o assunto, foi 
deliberado, por unanimidade, adotar a solução que menos onera o 
Município e proceder à execução de um poço de bombagem: 

• Na sequência do despacho do Vereador com competências delegadas 
datado de 4 de junho de dois mil e vinte, a solicitar a elaboração de 
minuta de protocolo.  

Os Outorgantes acordam em celebrar o presente Protocolo, com vista à 
Execução de Poço de Bomba gem e respetivo equipamento no ponto de 
ligação de saneamento em Remondes, relativo ao processo de obras n.° 
10/18. nos termos e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
Constitui objeto do presente Protocolo a definição dos termos e 

condições para a execução do poço de bomba gem e respetivo equipamento 
nos termos da deliberação de Câmara de dez de março do ano de dois mil e 
vinte.  

CLÁUSULA SEGUNDA 
No âmbito do presente Protocolo. o Município como primeiro 

outorgante, procede à execução do referido poço de bomba gem e respetivo 
equipamento com vista à execução do saneamento das águas residuais 
domésticas provenientes da habitação da segunda outorgante.  
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CLÁUSULA TERCEIRA 
A execução e manutenção do equipamento a instalar é da 

responsabilidade do Município de Mogadouro. 
CLÁUSULA QUARTA 

A segunda outorgante, autoriza o primeiro outorgante a proceder à 
execução dos trabalhos e instalação do poço de bomba gem no terreno de 
que é legítima proprietária, no local mais apropriado para o efeito.  

CLÁUSULA QUINTA 
O fornecimento de energia elétrica ao poço de bomba gem bem como o 

pagamento da mesma são da responsabilidade da segunda outorgante.  
CLÁUSULA SEXTA 

A segunda outorgante, em caso de avaria ou manutenção do 
equipamento a instalar, autoriza os serviços do Município ao acesso ao local 
dos trabalhos.  

O presente protocolo entrará em vigor na data da sua assinatura 
correspondendo inteiramente à vontade das partes e foi feito em duas vias, 
ambas valendo como original, sem entrelinhas nem rasuras." 

  3. DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA — SECÇÃO DE 
CONTABILIDADE — INFORMAÇÃO SOBRE O AUMENTO TEMPORÁRIO 
DOS FUNDOS DISPONÍVEIS — ANÁLISE E DELIBERAÇÃO: - Foi presente 
a informação do serviço de Contabilidade, datada de dezassete de junho 
corrente, sobre o assunto em título, que se transcreve:  
  "Determina a alínea t) do art.° 3.° da Lei 8/2012, de 21 de fevereiro, Lei 
dos Compromissos e Pagamentos em Atraso (LCPA), que "fundos 
disponíveis" são as verbas disponíveis a muito curto prazo, que incluem, 
quando aplicável e desde que não tenham sido comprometidas ou gastas: ---
- As transferências ou subsídios com origem no Orçamento do Estado 
relativos aos três meses seguintes;  
- A receita efetiva própria que tenha sido cobrada ou recebida como 
adiantamento; 
- A previsão de receita efetiva própria a cobrar nos três meses seguintes;  
- O produto de empréstimos contraídos nos termos da lei;  
- As transferências ainda não efetuadas decorrentes de programas e projetos 
QREN e de outros programas estruturais resultantes de pedidos de 
pagamento submetidos nas plataformas dos programas; 
- Outros montantes autorizados nos termos do art.° 4.° da LCPA.  
  O n.° 1 do art.° 4.° da LCPA estabelece que, a título excecional, 
podem ser acrescidos aos fundos disponíveis outros montantes, desde 
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que expressamente autorizados pela Câmara Municipal, com 
possibilidade de delegação de competências.  
  Por sua vez o n.° 2 do art.° 6.° do Decreto-Lei 127/2012, de 21 de 
Junho, determina que o aumento dos fundos disponíveis a que se refere o 
art.° 4 da LCPA só pode ser efetuado mediante recurso a montantes a 
cobrar ou a receber dentro do período compreendido entre a data do 
compromisso e a data em que se verifique a obrigação de efetuar o último 
pagamento relativamente a esse compromisso.  
  Ainda no mesmo Decreto-Lei, o n.° 1 do art.° 8.° estabelece que a 
assunção de compromissos no âmbito dos contratos com duração limitada 
ao ano civil, independentemente da sua forma e natureza jurídica, deve ser 
efetuada pelo seu valor integral aquando da outorga do respetivo contrato, 
emissão da ordem de compra. nota de encomenda ou documento 
equivalente.  
  Assim, considerando a necessidade de se proceder ao registo de 
compromissos de despesa e prevendo-se a insuficiência de fundos 
disponíveis para registo desses compromissos, será necessário proceder-se 
ao aumento temporário de Fundos Disponíveis, através de mecanismo de 
antecipação de receita de acordo com as leis já citadas, pelos motivos a 
seguir indicados: 
- o valor dos fundos disponíveis é a esta data. de apenas 37.048,89E:  
- estar agendada a assinatura dos contratos de execução das empreitadas 
"espaço de promoção e valorização das Associações e raças autóctones- e a 
"Revisão do Plano Diretor Municipal".  
  Propõe-se o aumento temporário dos fundos disponíveis, por 
antecipação das receitas com origem no Fundo de Equilíbrio Financeiro — na 
sua componente corrente, relativas ao mês de dezembro no valor total de 
697.803,00€." 
  A chefe de Divisão Administrativa e Financeira, concordou com o 
aludido na presente informação. 
  A Câmara, tal como refere a informação supra deliberou, por 
unanimidade, aprovar o aumento temporário dos fundos disponíveis, por 
antecipação das receitas com origem no Fundo de Equilíbrio Financeiro — na 
sua componente corrente relativas ao mês de dezembro no valor total de 
seiscentos e noventa e sete mil, oitocentos e tres euros (€697.803,00).  

 4. DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, AÇÃO SOCIAL E TURISMO 
— RELATÓRIO SOBRE A COMPARTICIPAÇÃO MUNICIPAL EM 
MEDICAMENTOS NO MÊS DE ABRIL DE 2020 — PARA CONHECIMENTO: 
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- Através da informação número dois mil e trezentos, de quinze de junho 
corrente da Divisão de Educação, Cultura, Ação Social e Turismo, a Câmara 
tomou conhecimento do relatório sobre a comparticipação municipal em 
medicamentos aos munícipes do concelho que comprovam viver em situação 
de carência económica no mês de abril deste ano. Foram trinta e oito (38) os 
munícipes que utilizaram o cartão para aquisição de medicamentos de forma 
gratuita e o município suportou um encargo no montante de mil seiscentos e 
setenta e três euros e oitenta e um cêntimos (€1.673,81).  

  5. DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, AÇÃO SOCIAL E TURISMO 
— RELATÓRIO SOBRE O TRANSPORTE DE DOENTES NO MÊS DE 
ABRIL DE 2020 — PARA CONHECIMENTO: - Através da informação 
número dois mil, duzentos e noventa e nove, de quinze de junho corrente, da 
Divisão de Educação, Cultura, Ação Social e Turismo, a Câmara tomou 
conhecimento do relatório referente às deslocações de doentes para o IPO e 
outros hospitais do Porto durante o mês de abril deste ano, em que o 
município suportou um encargo no montante de dois mil, setecentos e nove 
euros (€2.709,00).  

 6. DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, AÇÃO SOCIAL E TURISMO 
— PEDIDO DE NORBERTO AUGUSTO MESQUITA NETO PARA 
ANULAÇÃO DA DÍVIDA RELATIVA A REFEIÇÕES ESCOLARES DOS 
DOIS FILHOS MENORES DE IDADE E ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS 
MESMAS ATÉ À ATRIBUIÇÃO DO ABONO DE FAMÍLIA — ANÁLISE E 
DELIBERAÇÃO: - Analisada a informação número dois mil, trezentos e 
quarenta e dois, de dezassete de junho corrente, da Divisão de Educação, 
Cultura, Ação Social e Turismo, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
anular a dívida relativa às refeições dos dois filhos menores de idade de, 
Norberto Augusto Mesquita Neto, os estudantes, Pedro Lucas Mesquita e 
Sophia Ágata Mesquita, residentes na rua do Canto, número oito, na vila de 
Mogadouro, num total de trezentos e dezasseis euros e oitenta e dois 
cêntimos (€316,82), consumidas no período letivo compreendido entre doze 
de setembro de dois mil e dezanove a treze de março de dois mil e vinte até 
à atribuição do escalão do abono de família, de acordo com o permitido no 
regulamento municipal em vigor e o parecer técnico que acompanha o 
pedido de apoio do requerente.  

 7. DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, AÇÃO SOCIAL E TURISMO 
— PEDIDO DE APOIO DE MARIA EDUARDA TRINDADE ALMEIDA PARA 
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COMPARTICIPAÇÃO MUNICIPAL EM MEDICAMENTOS — ANÁLISE E 
DELIBERAÇÃO: - Foi presente um requerimento de, Maria Eduarda 
Trindade Almeida, residente na rua dos Marcos, número dois, na localidade 
de Ventoselo deste concelho, em que solicitou apoio para comparticipação 
de medicação, de acordo com o previsto no Regulamento de 
Comparticipação Municipal em Medicamentos do Município de Mogadouro. --
  A técnica de serviço social, da Divisão de Educação, Cultura, Ação 
Social e Turismo, na sua informação número dois mil, trezentos e trinta e 
quatro, de dezassete de junho corrente, emitiu o seguinte parecer técnico: --
  "Após análise da situação socioeconómica deste agregado familiar, 
verificou-se que o pedido da sra. Maria Eduarda Trindade Almeida cumpre 
os requisitos exigidos no ponto 1 do artigo 3.° do Regulamento de 
Comparticipação Municipal em Medicamentos, uma vez que obedece ao 
estipulado nas alíneas b), c) e d) do mesmo, pois a requerente encontra-se 
em situação considerada de carência económica com insuficientes 
meios de subsistência, reside e é eleitora no concelho de Mogadouro 
há mais de três anos e a média do rendimento per capita do agregado 
familiar é inferior a 50% do salário mínimo nacional.  
  Assim, e de acordo com o estipulado no referido regulamento, poderá 
ser concedido à requerente, um cartão de comparticipação municipal em 
medicamentos, válido para o ano civil em curso, o qual poderá utilizar em 
qualquer farmácia do concelho de Mogadouro, sendo o montante máximo de 
comparticipação de €300,00 (trezentos euros).  
  Com base no parecer técnico supratranscrito e, no âmbito das 
atribuições de que dispõe, nos domínios da saúde e ação social, alíneas g) e 
h) do n.° 2 do artigo 23.°, Anexo I, da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro, a 
Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o pedido de apoio formulado 
pela requerente, atribuindo-lhe a comparticipação até ao limite de trezentos 
euros (€300,00) para a compra de medicação no ano de dois mil e vinte.  

  8. DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, AÇÃO SOCIAL E TURISMO 
— PEDIDO DE APOIO DE VÍTOR FERNANDO TRINDADE ALMEIDA PARA 
COMPARTICIPAÇÃO MUNICIPAL EM MEDICAMENTOS — ANÁLISE E 
DELIBERAÇÃO: - Foi presente um requerimento de, Vítor Fernando 
Trindade Almeida, residente na rua dos Marcos, número dois, na localidade 
de Ventoselo deste concelho, em que solicitou apoio para comparticipação 
de medicação, de acordo com o previsto no Regulamento de 
Comparticipação Municipal em Medicamentos do Município de Mogadouro. 



ATA Número 11/2020 Pág. 373 

Reunião de 23 de junho de 2020 

  A técnica de serviço social, da Divisão de Educação, Cultura, Ação 
Social e Turismo, na sua informação número dois mil, trezentos e trinta e 
cinco, de dezassete de junho corrente, emitiu o seguinte parecer técnico:  
  "Após análise da situação socioeconómica deste agregado familiar, 
verificou-se que o pedido do sr. Vítor Fernando Trindade Almeida cumpre os 
requisitos exigidos no ponto 1 do artigo 3.° do Regulamento de 
Comparticipação Municipal em Medicamentos, uma vez que obedece ao 
estipulado nas alíneas a), b), c) e d) do mesmo, pois o requerente é 
pensionista por invalidez, encontra-se em situação considerada de 
carência económica com insuficientes meios de subsistência, reside e é 
eleitor no concelho de Mogadouro há mais de três anos e a média do 
rendimento per capita do agregado familiar é inferior a 50% do salário 
mínimo nacional.  
  Assim, e de acordo com o estipulado no referido regulamento, poderá 
ser concedido ao requerente, um cartão de comparticipação municipal em 
medicamentos, válido para o ano civil em curso, o qual poderá utilizar em 
qualquer farmácia do concelho de Mogadouro, sendo o montante máximo de 
comparticipação de €300,00 (trezentos euros)." 
  Com base no parecer técnico supratranscrito e, no âmbito das 
atribuições de que dispõe, nos domínios da saúde e ação social, alíneas g) e 
h) do n.° 2 do artigo 23.°, Anexo 1, da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro, a 
Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o pedido de apoio formulado 
pelo requerente, atribuindo-lhe a comparticipação até ao limite de trezentos 
euros (€300,00) para a compra de medicação no ano de dois mil e vinte.  

  9. DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, AÇÃO SOCIAL E TURISMO 
— PEDIDO DE APOIO DE CEFERINA MARIN MAQUEZ PARA 
COMPARTICIPAÇÃO MUNICIPAL EM MEDICAMENTOS — ANÁLISE E 
DELIBERAÇÃO: - Foi presente um requerimento de, Ceferina Marin 
Marquez, residente na rua nossa senhora das Dores, número seis, na 
freguesia de Brunhoso deste concelho, em que solicitou apoio para 
comparticipação de medicação, de acordo com o previsto no Regulamento 
de Comparticipação Municipal em Medicamentos do Município de 
Mogadouro.  
  A técnica de serviço social, da Divisão de Educação, Cultura, Ação 
Social e Turismo, na sua informação número dois mil, trezentos e quarenta, 
de dezassete de junho corrente, emitiu o seguinte parecer técnico:  
  "Após análise da situação socioeconómica deste agregado familiar, 
verificou-se que o pedido da sra. Ceferina Marin Marquez cumpre os 
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requisitos exigidos no ponto 1 do artigo 3.° do Regulamento de 
Comparticipação Municipal em Medicamentos, uma vez que obedece ao 
estipulado nas alíneas b), c) e d) do mesmo, pois a requerente encontra-se 
em situação considerada de carência económica com insuficientes 
meios de subsistência, reside e é eleitora no concelho de Mogadouro 
há mais de três anos e a média do rendimento per capita do agregado 
familiar é inferior a 50% do salário mínimo nacional.  
  Assim, e de acordo com o estipulado no referido regulamento, poderá 
ser concedido à requerente. um cartão de comparticipação municipal em 
medicamentos, válido para o ano civil em curso, o qual poderá utilizar em 
qualquer farmácia do concelho de Mogadouro, sendo o montante máximo de 
comparticipação de €300.00 (trezentos euros).  
  Com base no parecer técnico supratranscrito e, no âmbito das 
atribuições de que dispõe, nos domínios da saúde e ação social, alíneas g) e 
h) do n.° 2 do artigo 23.°, Anexo I, da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro, a 
Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o pedido de apoio formulado 
pela requerente, atribuindo-lhe a comparticipação até ao limite de trezentos 
euros (€300,00) para a compra de medicação no ano de dois mil e vinte.  

  10. DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, AÇÃO SOCIAL E 
TURISMO — PEDIDO DE APOIO DE FRANCISCO CARVALHO AZEVEDO 
PARA COMPARTICIPAÇÃO MUNICIPAL EM MEDICAMENTOS — 
ANÁLISE E DELIBERAÇÃO: - Foi presente um requerimento de, Francisco 
Carvalho Azevedo, residente na rua nossa senhora das Dores, número seis, 
na freguesia de Brunhoso deste concelho, em que solicitou apoio para 
comparticipação de medicação, de acordo com o previsto no Regulamento 
de Comparticipação Municipal em Medicamentos do Município de 
Mogadouro.  
  A técnica de serviço social, da Divisão de Educação, Cultura, Ação 
Social e Turismo, na sua informação número dois mil, trezentos e quarenta e 
um, de dezassete de junho corrente, emitiu o seguinte parecer técnico:  
  "Após análise da situação socioeconómica deste agregado familiar. 
verificou-se que o pedido do sr. Francisco Carvalho Azevedo cumpre os 
requisitos exigidos no ponto 1 do artigo 3.° do Regulamento de 
Comparticipação Municipal em Medicamentos, uma vez que obedece ao 
estipulado nas alíneas b), c) e d) do mesmo, pois a requerente encontra-se 
em situação considerada de carência económica com insuficientes 
meios de subsistência, reside e é eleitor no concelho de Mogadouro há 
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mais de três anos e a média do rendimento per capita do agregado 
familiar é inferior a 50% do salário mínimo nacional.  
  Assim, e de acordo com o estipulado no referido regulamento, poderá 
ser concedido ao requerente, um cartão de comparticipação municipal em 
medicamentos, válido para o ano civil em curso, o qual poderá utilizar em 
qualquer farmácía do concelho de Mogadouro, sendo o montante máximo de 
comparticipação de €300,00 (trezentos euros)." 
  Com base no parecer técnico supratranscrito e, no âmbito das 
atribuições de que dispõe, nos domínios da saúde e ação social, alíneas g) e 
h) do n.° 2 do artigo 23.°, Anexo I, da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro, a 
Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o pedido de apoio formulado 
pelo requerente, atribuindo-lhe a comparticipação até ao limite de trezentos 
euros (€300,00) para a compra de medicação no ano de dois mil e vinte.  

 PAGAMENTOS: - A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos 
efetuados entre os dias nove e vinte e dois de junho de dois mil e vinte na 
importância de oitocentos mil, quinhentos e setenta e dois euros e oitenta 
cêntimos (€800.572,80).  

  ENCERRAMENTO: - Foi, finalmente, deliberado, por unanimidade, 
aprovar a presente ata em minuta, nos termos do disposto no n.° 2 do artigo 
57.°, Anexo I, da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro, a fim de que tudo o que 
foi tratado na reunião se torne executório imediatamente, tendo o senhor 
presidente encerrado a reunião pelas dez horas, de que para constar se 
lavrou a presente ata, que eu .(4/'7 fi-gi  António Luís Moreira, 
técnico superior jurista, coadjuvado pel coordenadora técnica, Maria da 
Conceição Cordeiro Andrade Teixeira, redigi e subscrevi:  




