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A Associação Portuguesa de Certificação (APCER) certifica que o sistema da qualidade da 

The POltuguese Association for Certification (APCER) certifies that the quality system of 


Câmara Municipal de Valongo 
Av. 5 de Outubro, n° 160 

4440-503 Valongo 
PORTUGAL 

implementado na gestão de prestação de serviços de apoio ao munícipe no Gabinete do Munícipe; Licenciamento e/autorização de operações urbanísticas 
abrangidas pelo Regime jurídico de Urbanização e Edificação e de outras operações abrangidas por legislação específica, nomeadamente: 

Estabelecimentos de restauração e bebidas, estabelecimentos de comércio, estabelecimentos de armazenamento 
e abastecimento de combustíveis, empreendimentos turísticos, industrias Tipo 4, recintos de espectáculos e divertimentos públicos 

e infra-estruturas de suporte de instalações de radiocomunicações e respectivos acessórios, cumpre os requisitos da 
implemented in the management of lhe renderíng of services of support to lhe townsperson in lhe Cabinet of lhe Townsperson.' Ucensing and aulorízacion 
of urbanístic operations enclosed by the lega! Regime of Urbanization and Construction and other operations enc!osed for specific legis!ation. nominated 

Establishments of restoration and drinks. establishments of commerce. establíshmenls of storage and tourist fue! supplying. turism enterprises. industries Tipo 4 
enc!osures of shows and amusements and infrastructures of support of instal/atíons of radlo communications and respective accessories . meets lhe requirements of 

NP EN ISO 9001 :2000 

Sistemas de Gestão da Qualidade. Requisitos. 
Quality Managemenl Systems. Requirements. 

Data de emissão 2007-05-25 Válido até 2010-05-24 
Date of íssue Valld until 

-za 
Qualquer esclarecimento adicional sobre o âmbito deste certificado elou da aplicabilídade dos requisitos da nOlln8 NP EN ISO 9001 :2000 pode obter-se consultando a APCER. 
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