
MUNrCíPrO DO MONTTfO
CÂMARA MUNÍCIPAL

EDITAL N.o 17212021

coNSTtTUçÃO DE COMTSSÃO DE VTSTORTAS PARA A EMFSÃO DE L|CENçA PARA

uTtuzAçÃo E FUNctoNAMENTo DE REcrNTos DE EspETAcuLos tto ÂMaffo Do
DECRETO.LEI NO 309/2002, DE í6 DE DEZEMBRO

NUNo MtcuEL cARAMUJo RtBEtRo cANTA, pRESTDENTE DA cÂunnn MUNtctpAL DE

MONTIJO

Considerando que de acordo com o Decreto-Lei n0 30912002, de 1ô.12, alterado pelos Decretos-Lei nos 268/2009,

de 29 setembro e 20412012, de 29 de agosto, que estabelece o regime juridico da instalação 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.--

Considerando que para o efeito e de acordo com o artigo 100, no 3 a referida licença está sujeita à realização de

vistoria obrigatória nos tennos do artigo 110 do citado Decreto-Lei, assim e nos termos do disposto naquele diploma

legal, tal vistoria deve ser realizada por uma comissão composta por representantes de diferentes enüdades.-----

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

através da proposta no 1512021, aprovou constituir a Comissão de Vistorias a que se refere o artigo 11.0 do citado

diploma Ègát, cóm cinco votos a Íavor, três do PS e dois do PSD, e duas abstençôes da CDU, com os seguintes

a Engenheira Anabela Jorge Gameiro, técnica superior da Divisão de Obras, Serviços Urbanos, Ambiente

e Qualidade de Vida (DOSUA), ou seu representante nomeado para o a{aifn

Arquiteto Paulo Lima, técnico superior da Divisão de Planeamento do Tenitório e Urbanismo (DPTU),

sendo substituido nas suas faltas e impedimentos por arquiteto adstrito à

Um representante do Servigo Nacional de Bombeiros.--------

Um representante da Autoridade de Saúde competente

dj)a Áltt' -- , Técnica Superior afeta à Divisão de Administração

a

a

a

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

E eu,

osu

-fu"--'.

-1-



4p>

MUN|CíPIO DO MONTUO
CÂMARA MUNICIPAL

Paços do Município de Montijo, 25 de outubro de2021

O PRESIDENTE DACÂMARA

Nuno Ribeiro Canta
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