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Verifica9aO Peri6dica dos Instrumentos de Medieao
(Decreto-Lei n.0 29/2022 de 7 de Ab「iI e regulamentado peia Portaria n.O 211/2022 de 23 de Agosto)

O P「esidente da Camara MuniCiPaI deste Municipio to「na pubiico em confo「midade com o estabelecido

na legisla9aO aCima mencionada, que aS emP「eSaS e agenteS eCOn6micos章que ut帖zem instrumentos de

medi9aO nO eXerCfoio da sua atividade, devem promover a sua verifica9aO Peri6dica de l de janeiro a 30

de Novembro,

O controio met「Oi6gico e rea=zado no Iocal onde se encontra instalado o inst「umento de medi9aO,

Contudo, eXistem situa96es em que a verifica9aO POde ser rea=zada no Serv-9O Mun-C-Pal de Metro看ogla,

nomeadamente:

Medidas materializadas de massa (PeSOS);

Vendedores ambu看antes;

Equipamentos sujeitos a repara9aO (Primeira verifica9aO, aP6s repara9aO).

A verifica9aO Peri6dica devera se「 「eque「ida peios meios disponiveis para o efeito, naS Seguintes

Situa96es:

lnicio de atividade;

Inst「umentos cu」a Verifica9aO tenha caducado;

-　Aquisi9aO de instrumentos novos ou usados;

看nstrumentos cu」aS marCa96es ou selos tenham sido inutiIizados;

lnstrumentos cu」a Verificaeao peri6dica nao tenha sido executada ate ao final do mes anterior, da

Validade da opera9aO de controIo metro16gico legaI;

Quando os regulamentos especificos da categoria dos instrumentos de medi9aO aSSim o

dete「minem.

Os utilizado「es de inst「umentos de medi9aO devem p6r a disposI?aO das entidades competentes, OS

meios mate「iais e humanos indispensaveis ao controIo met「o16gico dos mesmos, SemP「e que ta=hes

Se」a SOlicitado. Deverao tambem conservar os instrumentos de medi9aO em bom estado de

funcionamento e manter os documentos comprovativos do controIo metroI6gico junto dos mesmos,

Peia verifica9aO e devida uma taxa metroi6gica, qualquer que seja a entidade interessada (P心blica ou

P「ivada), a Pagar COntra 「eCibo fo「mal.

Os u帥zado「es cu」OS instrumentos nao forem submetidos a ve「ifica?aO Peri6dica anuai ficam sujeitos a

PrOCeSSO de contraordenaeao, Puniveis com coima como dete「mina o Decreto-Lei n.0 9/2021, 29 de

Janei「o de 2021, Sec9aO =, Artigo 17.0, 18.O e 19, Poderao ainda ficar impedidos do manuseamento dos

inst「umentos de medieao, Ou OS meSmOS Serem aP「eendidos.

Para que nInguem POSSa aIega「 IgnO「anCia, Publica-Se O PreSente ED看丁AL que vai se「 afixado nos Iocais

P心b=cos do municipio de O=vei「a de Azemeis.

O=veira de Azemeis, 2 dejaneiro de 2023

O Presidente da C台mara MunlCIPa看
○　　　　　○

ServlCO MunlCIPa音de MetroIog看a

Rua Soares de Basto, nO 60

3720-319 O=veira de Azemeis

Contactos: 925 661 439 (Chamada para a rede m6vel nacionai) / Servico.met「oIoqia@cm-OaZ.Pt

Horario de atendimento: quarta-feira, das 9hOO as 12h30 e das 14hOO as 17h30


