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DECRETO.LEI N' 268/2009, DE 29 DE SETEMBRO

A salvaguarda da defesa e da segurança dos utentes bem como a quatidade da construção e

funcionamento dos recintos de espetácutos e divertimentos, tem sido uma preocupação

constante.

Com o início de vigência do Decreto-Lei no 26812009, de 29 de setembro, com úttima redação

dada pelo Decreto-Lei n." 912021, de 29 de janeiro, procedeu-se à criação de um quadro

tegislativo que visou aliar o regime do licenciamento próprio dos recintos itinerantes e

improvisados às normas técnicas e de segurança aplicáveis à instatação e ao funcionamento

dos equipamentos de diversão instalados nesses recintos.

O referido diploma estabetece o regime do licenciamento dos recintos itinerantes e
improvisados, bem como as normas técnicas e de segurança aplicáveis à instatação e

funcionamento dos equipamentos de diversão instatados nesses recintos.

Em consequência, propõe-se que o Executivo Municipal detibere:

1. Delegar no Presidente da Câmara, com faculdade subdelegatória, o

licenciamento relativo à instalação dos recintos itinerantes e improvisados (cfr.

artigo 3o do Decreto-Lei n" 268/09, de 29 de setembro, na sua redação

atuatizada) e as competências conferidas ao órgão executivo previstas,

designadamente, nos artigos 3o, 4o, 6o, I o 2 (para substituição dos técnicos que

compõem a comissão de vistorias por falta ou impedimento dos mesmos ou
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sempre que se justifique por motivos de interesse púbtico e do bom e/ou

regutar funcionamento dos serviços), 15o e 16o do referido diploma tegat;

2. Constituir a Comissão de Vistorias a que se refere o no 2 do artigo 6o e no 3 do

artigo 16o. do Decreto-Lei n' 268109, de 29 de setembro, nos termos seguintes:

1.1. COMPOSTçÃO

o Eng". Anabela Jorge Gameiro - técnica superior da Divisão de Obras, Serviços
Urbanos, Ambiente e Quatidade de Vida (DOSUA), ou seu representante
nomeado Dârâ o efeito-

. Engo Nuno Garrete - Chefe de Divisão da DOSUA, ou seu representante

nomeado para o efeito.

o Representante do Serviço Nacional de Bombeiros - a convocar.

r Representante da autoridade de saúde competente - a convocar sempre que

se considere retevante a avaliação das condições sanitárias do recinto,

designadamente situações de risco para a saúde púbtica.

1.2. FUNCIONAÀ4ENTO

f. augêngia de qualquer dos membros da comissão não impede a reatização da

vistoria, sendo que a entidade não representada procederá à emissão de

parecer no prazo de três dias, vatendo o seu sitêncio como concordância.

o Após a realização da üstoria a comissão etabora o respetivo auto, do qual

devem constar o nome do promotor do evento, do administrador do

equipamento e do responsável petas condições gerais e de segurança do

a
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recinto, as conformidades e/ou desconformidades com as disposições legais e

regulamentares em ügor, nomeadamente no que respeita a condições higieno-

sanitárias, bem como outros elementos considerados pertinentes.

2. Publicar a presente detiberação em edital afixado nos lugares de estilo durante 5 dos

10 dias subsequentes à tomada da deliberação, bem como no sítio da lnternet do

município e boletim municipal em conformidade com o disposto no artigo 56o, nos I e
2 do Anexo I à Lei no 7512013, de 12 de setembro.

DELIBERAçÃO: ca-o-r Crncô tJÀ* a 'Qxtú,
+-ès icl= z doi= A asD a At-hrs aLr-\en À coJ .cÕ2s

I

Aprovada em minuta, para efeitos do disposto do n.o 4, do Art.o
57.", da Lei n.o 7512013, de í2 de setembro, conforme
detiberação de 2í de outubro de 2021, titutada pela Proposta n.o

oUzozt.
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