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EDITAL N.o 17112021

DELEGAçÃO Oe COMPETÊNCA. COMTSSÃO DE VISTOR|AS . NOMEAçÃO. DECRETO.LET

NO 268í2009, DE 29 DE SETEMBRO

NUNO MIGUEL CARAMUJO RIBEIRO CANTA, PRESIDENTE DA CÂUNM MUNICIPAL DE

MONTIJO

Considerando que a salvaguarda da defesa e da segurança dos utentes bem como a qualidade da construção e

funcionamento dos recintos de espetáculos e divertimentos, tem sido uma preocupação constante.--

Considerando que o inicio de vigência do Decreto-Lei no 268/2009, de 29 de setembro, com última redação dada

pelo Decreto-Lei n.0 912021, de 29 de janeiro, procedeu-se à criação de um quadro legislativo que visou aliar o

regime do licenciamento próprio dos recintos itinerantes e improvisados às normas técnicas e de segurança

aplicáveis à instalação e ao funcionamento dos equipamentos de diversão instalados nesses recintos

Considerando ainda que o referido diploma estabelece o regime do licenciamento dos recíntos itinerantes e

improvisados, bem como as normas técnicas e de segurança aplicáveis à instalação e funcionamento dos

equipamentos de diversão instalados nesses recintos.----

FAZ SABER QUE a Câmara Municipal de Montijo, na sua primeira reunião realizada em 21 de outubro de 2021,

através da proposta no 1412021, aprovou, com çinco votos a favor, três do pS e dqiq do !SD, e duas abstenções da

1. Delegar no Presidente da Câmara, com faculdade subdelegatória, o licenciamento relativo à instalação

dos recintos itinerantes e improvisados (cfr. artigo 30 do Decreto-Lei no 268/09, de 29 de setembro, na sua

redação atualizada) e as competências conferidas ao órgão executivo previstas, designadamente, nos

artigos 30, 40, 60, n o 2 (para substituição dos técnicos que compõem a comissão de vistorias por falta ou

impedimento dos mesmos ou sempre que se justifique por motivos de interesse público e do bom e/ou

regular funcionamento dos serviços), 150 e 160 do referido diploma legal;-----

2. Constituir a Comissão de Vistorias a que se refere o n0 2 do artigo 60 e no 3 do artigo 160. do Decreto-Lei

no 268/09, de 29 de setembro, nos termos seguintes:--
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. Eng'. Anabela Jorge Gameiro - técnica superior da Divisão de Obras, Serviços Urbanos, Ambiente e

Qualidade de Vida (DOSUA), ou seu representante nomeado para o efeito.

. Engo Nuno Garrete - Chefe de Divisão da DOSUA, ou seu representante nomeado para o efeito.----

. Representante do Serviço Nacional de Bombeiros - a convocar.------------

. Representante da autoridade de saúde competente - a convocar sempre que se considere

relevante a avaliação das condições sanitárias do recinto, designadamente situações de risco para a

saúde pública

1.2. FUNCIONAMENTO--

o A ausência de qualquer dos membros da comissão não impede a realização da vistoria, sendo que a

entidade não representada procederá à emissão de parecer no prtìzo de três dias, valendo o seu

silêncio como concordâncía.-----

o Após a realização da vistoria a comissão elabora o respetivo auto, do qual devem constar o nome do

promotor do evento, do administrador do equipamento e do responsável pelas condiçÕes gerais e de

segurança do recinto, as conformidades e/ou desconformidades com as disposíções legais e

regulamentares em vigor, nomeadamente no que respeita a condi@es higienesanitárias, bem como

outros elementos considerados

Para constar, se publica este Edital e outros de igual teor que vão ser afixados nos lugares públicos do costume.--

o!-L{ ô^ &-^-*- , Técnica Superior afeta à Divisão de Administração

Paços do Municipio de Montijo, 25 de outubro de2021

O PRESIDENTE DA CÂMARA

Nuno Ribeiro Canta
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