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 Edital n.º 695/2019

Aprovação da redelimitação da área de reabilitação urbana (ARU) 
do Alto Rodes e Discussão Pública do programa estratégico de 
reabilitação urbana (PERU) da área de reabilitação urbana do 
Alto Rodes.
Rogério Conceição Bacalhau Coelho, Presidente da Câmara Municipal 

de Faro, torna público que, na reunião da Câmara Municipal realizada 
no dia 15 de abril de 2019, foi deliberado, por unanimidade, nos termos 
e para efeitos do disposto no artigo 13.º do Regime Jurídico da Reabi-
litação Urbana, estabelecido pelo Decreto -Lei n.º 307/2009, de 23 de 
outubro, alterado e republicado pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto, 
aprovar a redelimitação da área de reabilitação urbana (ARU) do Alto 
Rodes, e ainda, nos termos e para efeitos do disposto no artigo 17.º do 
Regime Jurídico da Reabilitação Urbana, estabelecido pelo Decreto-
-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, alterado e republicado pela Lei 
n.º 32/2012, de 14 de agosto, e de acordo com o n.º 2 do artigo 89.º do 
Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, aprovado pelo 
Decreto -Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, proceder à abertura de um 
período de discussão pública do programa estratégico de reabilitação 
urbana (PERU) da área de reabilitação urbana do Alto Rodes. O perí-
odo de discussão pública terá início no 5.º dia útil após a publicação 
do presente aviso no Diário da República, e decorrerá durante o prazo 
de 20 dias úteis.

Os elementos relativos ao PERU poderão ser consultados nas ins-
talações do Departamento de Infraestruturas e Urbanismo da Câmara 
Municipal de Faro, no Largo de São Francisco, todos os dias úteis, 
durante a hora de expediente, e na página do Município na Internet, 
em www.cm -faro.pt.

A formulação de participações deverá ser efetuada por escrito, até ao 
termo do referido período, e dirigida ao Presidente da Câmara Municipal 
de Faro, por correio ou, ainda, por correio eletrónico, para o endereço 
geral@cm -faro.pt com indicação expressa de “Discussão pública do 
programa estratégico de reabilitação urbana da área de reabilitação 
urbana do Alto Rodes”.

Para constar e devidos efeitos se lavra o presente edital e outros 
de igual teor que vão ser afixados nos lugares de estilo, publicado na 
2.ª série do Diário da República, na comunicação social e na página 
eletrónica do município.

23 de abril de 2019. — O Presidente da Câmara Municipal de Faro, 
Rogério Bacalhau Coelho. 
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 MUNICÍPIO DE MÉRTOLA

Edital n.º 696/2019

Projeto de Regulamento de Viagem Cultural — Idade Ativa
Jorge Paulo Colaço Rosa, Presidente da Câmara Municipal de Mértola
Torna público, que em reunião ordinária de 2 de maio de 2019, o 

órgão executivo deliberou aprovar o Projeto de Regulamento de Via-
gem Cultural — Idade Ativa, e que de acordo com o estabelecido no 
artigo 101.º do Código do Procedimento Administrativo, se encontra 
para inquérito público, para recolha de sugestões, pelo prazo de 30 dias 
a contar da data da publicação do presente edital no Diário da Repú-
blica, 2.ª série.

Mais se informa que o presente Projeto de Regulamento está dispo-
nível para consulta dos/as interessados/as junto do gabinete de atendi-
mento, na Rua 25 de abril, n.º 5 em Mértola ou no sítio do Município 
em www.cm -mertola.pt.

Poderão os/as interessados/as dirigir as suas sugestões à Câmara 
Municipal de Mértola, podendo estas ser enviadas por carta registada 
com aviso de receção para Praça Luís de Camões, 7750 -329 Mértola, 
ou aí entregues pessoalmente, bem como remetidas através do e -mail 
geral@cm -mertola.pt.

A presente proposta será sujeita a aprovação da Assembleia Munici-
pal, nos termos da alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro.

Para constar e devidos efeitos se publica este e outros de igual teor 
que vão ser afixados nos lugares de estilo.

7 de maio de 2019. — O Presidente da Câmara Municipal, Jorge 
Paulo Colaço Rosa.

Projeto de Regulamento de Viagem
Cultural — Idade Ativa

Preâmbulo
As características do concelho de Mértola como a interioridade, 

despovoamento, dispersão populacional, fracos recursos económicos 
das famílias, entre outros fatores, têm sido potenciadores de alguma 
desigualdade no acesso a bens culturais e a experiências que permitam 
esbater as diferenças que se sentem quando comparamos com os maiores 
centros urbanos ou com localidades mais próximas dos centros de maior 
produção de riqueza. Atentos a esta situação, o Município pretende com 
a organização desta iniciativa: Visita Cultural para pessoas em idade 
ativa a Cidades com elevado interesse patrimonial e cultural, abranger 
uma faixa da população que até ao momento não tem tido as mesmas 
oportunidades em termos de iniciativas municipais que promovam o 
conhecimento de outros locais/culturas e que contribuam de certa forma 
para uma maior valorização do seu próprio território.

Refira -se que os municípios dispõem de atribuições no domínio do 
património, cultura e ciência (art.23.º n.º2 alínea e) do anexo I da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, na s/redação atual).

Nos termos do disposto no artigo 241.º da Constituição da Repú-
blica Portuguesa, e ao abrigo dos artigos 100.º a 101.º do Código do 
Procedimento Administrativo, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
na s/redação atual, Anexo I nos seus artigos 33.º, n.º1 alínea k) e 25.º, 
alínea g), a Câmara Municipal de Mértola submete à Assembleia Mu-
nicipal o presente regulamento municipal.

Artigo 1.º
Lei Habilitante

O presente regulamento tem como lei habilitante a Constituição da 
República Portuguesa, o Código do Procedimento Administrativo e a 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual.

Artigo 2.º
Objeto

O presente Regulamento destina -se a fixar as condições de partici-
pação dos habitantes do concelho de Mértola, com idade compreendida 
entre os 31 e 66 anos de idade excecionando reformados e pensionistas, 
na viagem cultural que se realiza anualmente para fora de Portugal.

Artigo 3.º
Destino da Viagem

O local de destino da Viagem Cultural — Idade Ativa a realizar uma 
vez por ano, será decidido anualmente pela Câmara Municipal de entre 
as cidades consideradas com elevado interesse patrimonial e cultural e 
divulgado através de edital.

Artigo 4.º
Candidatos

1 — Podem candidatar -se à viagem as pessoas que preencham os 
seguintes requisitos:

a) Ser residente no Concelho de Mértola há mais de 2 anos;
b) Ter idade compreendida entre os 31 e 66 anos de idade à data de 

início da viagem, à exceção dos reformados e pensionistas.


