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REUNÉO DE 2021t10t21

UNTDADE ORGÂN|CA: ADM|N|STMçÃO AUTÁRQUICA

PROPOSTA X.. 15 tZOZt

ASSUNTO: CONSTITUIçÃO DE COMTSSÃO DE VTSTORTAS PARA A EruSSÃO DE LTCENçA PARA
uflLlzAçÃo E FUNctoNAl'tENTo DE REctNTos DE EspETÁculos No ÂilBlTo Do
DECRETO.LEI NO 3O9I2OO2, DE í 6 DE DEZEMBRO

De acordo com o Decreto-Lei n" 309/2002, de 16.12, alterado pelos Decretos-Lei nos

26812009, de 29 setembro e 20412012, de 29 de agosto, que estabelece o regime jurídico da

instatação e funcionamento dos recintos de espetáculos e de divertimentos públicos, a licença

de funcionamento de tais recintos destina-se a comprovar a adequação do recinto ao uso

previsto, bem como a observância das normas técnicas e de segurança aplicáveis e ainda as

relativas às condições sanitárias e à segurança contra riscos de incêndio.

Para o efeito e de acordo com o artigo 10o, no 3 a referida licença está sujeita à realização de

vistoria obrigatória nos termos do artigo í1o do citado Decreto-Lei.

Assim e nos termos do disposto naquele diploma legat, tal vistoria deve ser realizada por uma

comissão composta por representantes de diferentes entidades.

Deste modo, propõe-se que o Executivo Municipal delibere constituir a Comissão de Vistorias

a que se refere o artigo 11o do citado diptoma legal, com os seguintes etementos:

Engenheira Anabela Jorge Gameiro, técnica superior da Diüsão de Obras, Serviços

Urbanos, Ambiente e Quatidade de Vida (DOSUA), ou seu representante nomeado para

o efeito.

o

Seguimento

DAO - Pubticação em Editat, conhecimento e notificação à
Autoridade de Saúde, aos Comandantes dos Bombeiros Votuntários
de Montiio e de Canha e aos restantes membros da comrssao;

GCRP. no sítio do

O Presidente da Câmara Munici pa[,

DOSUA e DPTU - conhecimento.

e no Botetim

Montijo, 18 de outubro de2O21
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. Arquiteto Paulo Lima, técnico superior da Divisão de Planeamento do Território e

Urbanismo (DPTU), sendo substituído nas suas fattas e impedimentos por arquiteto

adstrito à DPTU.

o Um representante do Serviço Nacional de Bombeiros.

o Um representante da Autoridade de Saúde competente.

Publicação da presente deliberação em edital afixado nos lugares de estilo

durante 5 dos 10 dias subsequentes à tomada da deliberação, bem como no sítio da

lnte:'net do municípic e enn boletim mun!c!pa!, em confo:'nnidade corn o disposto

no artigo 56o, nos I e 2 do Anexo I à Lei n" 7512013, de 12 de setembro.

Mais se propõe que o Executivo Municipal delibere a:

DELIBERAçÃo: Ap^ jcl collr clvrcô úJ"= Õ !â'Jbí)

lJ=- Jo ì,= a l[i= Àôb a dcros nLJe"Fs-= A.' 
"o-t

Aprovada em minuta, para efeitos do disposto do n.o 4, do Art.o
57.o, da Lei n.o 75120'13, de 12 de setembro, conforme
del,iberação de 2í de outubro de2021, titulada peta Proposta n.o

o\t2021.

Ánn

Seguimento

DAO - Pubticação em Editat, conhecimento e notificação à

Autoridade de Saúde, aos Comandantes dos Bombeiros Votuntários
de Montijo e de Canha e aos restantes membros da comissão;

GCRP - Pubt no sítio do

O Presidente da Câmara Municipal,

DOSUA e DPTU - conhecimento

e no Botetim

Montijo, 18 de outubro de2021


