Registo
Ação de Fiscalização

Referência do Documento

Data

/

Hora

/

Fiscalização informativa



Fiscalização preventiva



Fiscalização ex oficio



Fiscalização solicitada



Fiscalização pedagógicopreventiva



Fiscalização Repressiva



I. LOCAL / ENTIDADE FISCALIZADA
Denominação
Localização
Residência/sede
Telefone

Telemóvel

E-mail

NIF
Confrontações
Tipo de estabelecimento
Processo de obras
n.º

Alvará de
utilização/ocupação n.º

Alvará de licença
sanitária n.º

II. PESSOAS NO LOCAL
Nome
Residência
Telefone

Telemóvel

E-mail

III. FISCALIZAÇÃO
Áreas Fiscalizadas
Obras



Estabelecimento comercial de Restauração e bebidas



Vegetação



Venda Ambulante



Mercado Municipal



Outras



Constatações
A. OBRAS

Sim

Não

N/A

1

Realizou operações urbanísticas sujeitas a prévio licenciamento sem o respetivo alvará e licenciamento?







2

Realizou quaisquer operações urbanísticas em desconformidade com o respetivo projeto ou com as condições
do licenciamento ou da admissão da comunicação prévia?







3

Executou trabalhos em violação do disposto no n.º 2 do artigo 80.º - A - Informação sobre o início dos trabalhos
e o responsável pelos mesmos?







4

Procedeu à ocupação de edifícios ou suas frações autónomas sem autorização de utilização ou em desacordo
com o uso fixado no respetivo alvará ou na admissão de comunicação prévia, salvo se estes não tiverem sido
emitidos no prazo legal por razões exclusivamente imputáveis à câmara municipal?







5

Os avisos estão devidamente afixados?


Sim


Não


N/A

B. VEGETAÇÃO
1

Efetuou a gestão de combustível de acordo com o DL 124/2006 e posteriores alterações ou não cumpre com os
critérios do anexo?







2

Viola o regulamento municipal de higiene e salubridade?
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C. ESTABELECIMENTO COMERCIAL E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Sim

Não

N/A

1

O estabelecimento comercial encontra-se em obras?







2

Houve alteração ao projeto?







3

Possui licença de utilização geral e/ou especifica?







4

Possui máquinas elétricas de diversão?







5

Possui ocupação do domínio público?







6

Possui publicidade?







7

Possui recintos improvisados?







8

Possui mapa de horário?







9

O uso dado ao local encontra-se de acordo com o previsto no alvará de utilização?







10

Possui instrumentos de medição (balanças, pesos, contadores de tempo) sujeitos a verificação metrológica?







Sim

Não

N/A

D. MERCADO MUNICIPAL
1

Cumpre as disposições do regulamento?







2

Exibiu, quando solicitado o alvará que legitima a ocupação do espaço e o certificado de vistoria higiene-sanitária
sempre que exigível?







3

Mantém apenas dois colaboradores a funcionar em simultâneo?







4

Efetua qualquer venda fora da loja, banca, mesa, ou terrado ou coloca produtos mercadorias ou objetos fora
das áreas que lhes foram atribuídas?







5

Coloca nas lojas e bancas, mesas e lugares de terrado qualquer mobiliário não autorizado, bem como utilizar
pregos e escapulas nas paredes ou fixar armações?







6

Ocupa espaços destinados à circulação e/ou permanência de pessoas?







7

Possuem alvará de concessão ou autorização para utilização diária?







8

Procedeu a cedência do local de venda sem prévia autorização?







9

Realizou obras da responsabilidade do município ou obras da sua responsabilidade sem prévia comunicação ao
município?







10

Os instrumentos de medição (balanças e pesos) possuem a etiqueta de verificação metrológica atualizada?







Sim

Não

N/A

E. VENDA AMBULANTE
1

Exercem a atividade com caracter de permanencia em local fixo privado







2

Exercem a actividade sem ser portador do respectivo cartão ou autorização especial







3

Exercem a atividade com cartão caducado







4

Exercem a actividade junto de estabelcimentos escolares







F. OUTRAS
QUAL:_________________________________________________________________________________________

III. OBSERVAÇÕES

______ / ______ / ______

A equipa de Fiscalização
________________________________
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