
 

 

 

 
REUNIÃO PÚBLICA DE CÂMARA DE 28 DE JUNHO DE 2017 

 

 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado o início de procedimento de alteração ao 

Regulamento do Plano Diretor Municipal da Amadora (PDM), com a introdução do artigo 

33.º-A, relativo a categoria de espaço de uso especial – espaço de infraestruturas 

estruturantes. 

Foi ainda aprovado, nos termos e ao abrigo do n.º 2 do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 

165/2014 de 5 de novembro, a abertura de discussão pública por um período de 15 dias 

úteis, para apresentação de reclamações, observações ou sugestões. – Regulamento do 

Plano Diretor Municipal da Amadora – Alteração – Discussão Pública. 

 

A Câmara Municipal da Amadora estabeleceu, ao abrigo do artigo 134.º do Decreto-Lei n.º 

80/2015 de 14 de maio, as medidas preventivas no âmbito da Revisão do Plano Diretor 

Municipal da Amadora, bem como aprovou submeter à CCDRLVT para emissão de 

competente parecer, nos termos e ao abrigo do artigo 138.º do aludido diploma legal. - 

Medidas Preventivas. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi ratificado, nos termos e ao abrigo do n.º 3 do artigo 

35.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na sua atual redação, o despacho da Presidente 

datado de 12.06.17, através do qual autorizou o início do procedimento regulamentar com 

vista à revisão do Título XIX – Da Utilização do Complexo Desportivo Municipal Monte da 

Galega, do Código Regulamentar do Município da Amadora, bem como a alteração da 

Tabela de Tarifas do Município da Amadora no que respeita ao referido Complexo 

Desportivo. – Código Regulamentar do Município da Amadora – Revisão do Título XIX 

– Da Utilização do Complexo Desportivo Municipal Monte da Galega - Início do 

Procedimento - Ratificação de Ato. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a minuta do protocolo a celebrar entre o Município 

da Amadora e a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da Amadora (AHBVA), 

através do referido instrumento jurídico, serão desenvolvidas ações por aquela Associação  



 

 

 

Humanitária, no âmbito da proteção civil, permitindo também cumprir o POM (Plano 

Operacional Municipal) e o PMEPC (Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil). – 

Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da Amadora - Minuta de Protocolo.  


