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PARTE C
CULTURA
Direção-Geral das Artes
Aviso n.º 16265-A/2018
A Direção-Geral das Artes (DGARTES) torna público, através do
presente aviso, a abertura de procedimento simplificado para a apresentação de candidaturas no âmbito do Programa de Apoio a Projetos, nos
domínios da circulação nacional, edição, formação, internacionalização

e investigação, no montante financeiro global disponível de € 50.000,00,
fixado por despacho, de 08/11/2018, da Ministra da Cultura.
O procedimento decorre nos termos do Decreto-Lei n.º 103/2017 de
24 de agosto (Regime de Atribuição de Apoios Financeiros do Estado
às Artes) e da Portaria n.º 301/2017 de 16 de outubro (Regulamento
dos Programas Apoio às Artes) e o respetivo Aviso de abertura, com
todas as condições aplicáveis, encontra-se disponível para consulta dos
interessados no Balcão Artes, em https://www.dgartes.gov.pt.
8 de novembro de 2018. — A Diretora-Geral, Sílvia Belo Câmara.
311804124

PARTE H
MUNICÍPIO DE PAMPILHOSA DA SERRA
Aviso n.º 16265-B/2018
José Alberto Pacheco Brito Dias, Presidente da Câmara Municipal de
Pampilhosa da Serra, torna público que a Câmara Municipal de Pampilhosa da Serra, na sua reunião ordinária realizada em 29 de outubro de
2018, deliberou aprovar e submeter a discussão pública a Operação de
Reabilitação Urbana (ORU) Sistemática, orientada por um Programa
Estratégico de Reabilitação Urbana (PERU) da Vila de Pampilhosa da
Serra, de acordo com o previsto no n.º 4 do artigo 17.º do Decreto-Lei
n.º 307/2009, de 23 de outubro, na redação que lhe foi conferida pela
Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto, que estabelece o Regime Jurídico da
Reabilitação Urbana, a qual será promovida nos termos do disposto
no artigo 89.º do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio.

O período de discussão pública decorrerá de acordo com o estabelecido no n.º 2 do artigo 89.º do RJIGT, por um período de 20 dias, com
início 5 dias após a data da publicação do presente Aviso no Diário da
República.
Os documentos inerentes encontram-se disponíveis no Edifício dos
Paços do Concelho, na Divisão Técnica de Obras e Urbanismo, onde
poderão ser consultados todos os dias úteis das 9:00 às 12:30 e das 14:00
às 17:30 horas, bem como no sítio do Município de Pampilhosa da Serra
na internet (http://www.cm-pampilhosadaserra.pt).
As sugestões deverão ser formuladas, por escrito, com referência
expressa ao assunto, dirigidas ao Sr. Presidente da Câmara Municipal,
através do endereço: Rua Rangel de Lima, 3320-229 Pampilhosa da Serra
ou para o correio eletrónico: município@cm-pampilhosadaserra.pt, até
às 17:30 do último dia do prazo acima referido.
6 de novembro de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal de
Pampilhosa da Serra, José Alberto Pacheco Brito Dias.
311796074

PARTE J1
FINANÇAS
Comissão de Recrutamento e Seleção
para a Administração Pública
Despacho n.º 10420-A/2018
Na sequência do despacho do Senhor Ministro da Defesa Nacional,
transmitida em 2 de novembro de 2018 à Presidente da Comissão de Re-
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crutamento e Seleção para a Administração Pública (CReSAP), procede-se à anulação do procedimento concursal n.º 750_CRESAP_03_02/17,
para o cargo de Vogal do Conselho Diretivo do Instituto de Ação Social
das Forças Armadas, I. P., cuja abertura foi publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 234, de 6 de dezembro de 2017, através do Aviso
(extrato) n.º 14719/2017, com fundamento na alteração superveniente
do perfil previamente identificado.
07-11-2018. — A Presidente da Comissão de Recrutamento e Seleção
para a Administração Pública, Maria Júlia Ladeira.
311799833
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