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dimentos per capita superiores a €550,00 e inferiores a €825,00, 
usufruem dos mesmos benefícios dos beneficiários do Cartão da 
Idade de Ouro.

4 — Os portadores de grau de incapacidade referido no n.º 2 do 
artigo anterior, independentemente da idade e rendimento usufruem 
dos mesmos benefícios dos beneficiários do Cartão da Idade de 
Ouro.

Artigo 84.º
Condições de acesso

1 — Os candidatos à bolsa devem satisfazer, cumulativamente, as 
seguintes condições:

a) Residirem no concelho de Elvas;
b) Terem finalizado formação profissional com nível de qualifi-

cação 1;
c) Terem idade compreendida entre os 18 e a idade legalmente 

estabelecida para a reforma do sistema de Segurança Social;
d) Frequentarem o curso de formação profissional ministrado pelo 

IEFP e/ou outras entidades que lecionem cursos reconhecidos pelo 
IEFP com nível de qualificação 2,3 ou 4.

e) Não possuírem qualquer outra fonte de rendimento.
f) Estarem inscritos no IEFP.

2 — As alterações decorrentes de qualquer circunstância que possa 
influir nas condições de acesso à bolsa pode, mediante deliberação da 
Câmara Municipal, levar ao cancelamento da mesma.»

21 de maio de 2019. — O Diretor de Departamento, Carlos Alexandre 
Henriques Saldanha.
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 MUNICÍPIO DE FARO

Aviso n.º 9541/2019

Delimitação da área de reabilitação urbana (ARU) da frente ri-
beirinha de Faro e programa estratégico de reabilitação urbana 
(PERU) da área de reabilitação urbana da frente ribeirinha de 
Faro.
Rogério Conceição Bacalhau Coelho, Presidente da Câmara Municipal 

de Faro, torna público que a Assembleia Municipal, em sessão ordinária 
de dia 29 de abril de 2019, deliberou nos termos do n.º 1 do artigo 13.º 
do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana (RJRU), 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 delimitação da área 
de reabilitação urbana (ARU) da frente ribeirinha de Faro, e ainda, 
nos termos no n.º 1 do artigo 17.º do Regime Jurídico da Reabilitação 
Urbana (RJRU), 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 o programa estratégico de reabilitação urbana (PERU) da área 
de reabilitação urbana da frente ribeirinha de Faro.

Mais informa que, nos termos do n.º 4 do artigo 13.º e do n.º 5 do 
artigo 17.º ambos do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana, os ele-
mentos que acompanham a delimitação da área de reabilitação da frente 
ribeirinha e o programa estratégico de reabilitação urbana da frente 
ribeirinha de Faro, poderão ser consultados na página da internet do 
Município de Faro, em www.cm -faro.pt bem como nas instalações do 
Departamento de Infraestruturas e Urbanismo da Câmara Municipal 
de Faro.

Para constar se publica este Aviso no Diário da República, 2.ª série 
e, outros de iguais teores que vão ser afixados nos lugares de estilo e 
na página eletrónica do município.

13 de maio de 2019. — O Presidente da Câmara Municipal de Faro, 
Rogério Bacalhau Coelho. 
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 Edital n.º 693/2019

Plano de Pormenor do Bom João
Rogério Conceição Bacalhau Coelho, presidente da câmara municipal 

de Faro, torna público que, na reunião de câmara ordinária pública de 
15 de abril de 2019, foi deliberado dar início à elaboração do Plano de 
Pormenor do Bom João, aprovando os termos de referência que funda-
mentam a sua oportunidade e fixam os respetivos objetivos.

Mais informa que, na referida reunião de câmara, foi ainda deliberado 
submeter o plano ao procedimento de Avaliação Ambiental Estratégica 
e Avaliação de Impacte Ambiental.

Nos termos do n.º 2 do artigo 88.º do Decreto -Lei n.º 80/2015, de 
14 de maio, decorrerá por um período de 30 dias para audição pública, 
durante o qual os interessados poderão proceder à formulação de suges-
tões, bem como à apresentação de informações sobre quaisquer questões 
que possam ser consideradas no âmbito do respetivo procedimento de 
elaboração.

O período de audição pública terá início no 5.º dia útil após a publi-
cação do presente edital no Diário da República.

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 


