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APCER - Assoclaçlo Portuguesa de Certlflcaçlo certifica que o Sistema de GestAo da Qualidade da 
APCER - Associação Portuguesa de Certificação cettifies that the Quality Management System of 

CÂMARA MUNICIPAL DE VALONGO 
Edlflclo da CAmara Municipal de Valongo Edlflclo Faria Sampaio 

Av. 5 de Outubro, 160 Rua Aldeia dos Lavradores, 244 
4440-503 VALONGO 4445-640 ERMESINDE 

PORTUGAL PORTUGAL 

implementado na prestação de serviços municipais no gabinete de apoio a municipe. Controlo prévio e sucessivo de operações urbanísticas abrangidas pelo 
regime juridico de urbanização e edificaçlo e de outras operações abrangidas por legislação especifica, nomeadamente: estabelecimentos de restauraçlo e bebidas, 

estabelecimentos de comércio, estabelecimentos de armazenamento e abastecimento de combustiveis, empreendimentos turisticos, registo de atividade industrial 
tipo 3, recintos de espetáculos e divertimentos públicos e infraestruturas de suporte de instalações de radiocomunicações e respetivos acessórios. Fiscalizaçao 

urbanistica verificando o cumprimento dos projetos e condicionantes das licenças e comunicações prévias de operações urbanlsticas, mediante inspeções às obras, 
realizaçlo de vistorias e consulta a livros de obras cumpre os requisitos da norma 

imp/emented in the municipal services delivery at the office ofcitizen support. Prior and subsequent contraI ofurban operalions covered by the legal regime of urbanization and 

construction and olher operations covered by specif/C legislatíon, namely: bars & restaurants, oommercial establíshments, storage fací/ities and fuel supp/y, tourism enterprises, registration 

of industrial activity type 3, shows and public entertainment precincts and infrastructures support facilities radio and respective accessories. Inspection monitofing compliance with urban 

prajects and conditions of licenses and previous communications of urban operations, thraugh inspections ofconstruction, conducting surveys and consultation books construction, 

meets the requirements of the standard 

NP EN ISO 9001 :2008 

I 
Sistemas de GestAo da Qualidade - Requisitos 

Quallty Management systems - Requlrements 

Válido até 2016-05-24Data de emissAs;e2Q1. 
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Qualquer esclarecimento adlc:iOnal sobre este certificado pode obter ... consultando a APCER 
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