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Portaria n° 43/2004 

de 4 de Outubro 

Convindo nos termos do artigo 35" do Decreto-Lei n° 50/ 
2003, de 24 de Novembro, regulamentar a vistoria dos 
estabelecimentos comerciais que se dediquem a venda, par 
grosso ou a retalho de generos alimenticios; 

Ouvidas as associac;oes empresariais do sector e a 
Associar;ao Nacional dos Municipios de Cabo Verde; 
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Manda o Governo de Cabo Verde, pelo Ministro da 
· Economia, Crescimento, e Competitividade, o seguinte: · 

Artigo 1° 

{Pedido de vistoria) 

1. As vistorias a que se refere o artigo 35° do Decreto
Lei n°50/2003, de 24 de Novembro, devem ser solicitadas 
pela entidade responsavel pela explora9ao do 
estabelecimento. 

2. 0 pedido de vistoria e feito atraves de requerimento 
dirigido ao Director Geral do Comercio, ou por delega9ao, 
ao representante maximo do departamento regional, 
responsavel pelo sector do comercio ou ao presidente da 
associa9ao empresarial do respectivo sector ou area 
geografica, com jurisdi9ao na area onde se situa o 
estabelecimento. 

3. No caso do comercio a retalho, o pedido de vistoria e 
feito ao Presidente da Camara Municipal do concelho onde 
se situa o estabelecimento objecto da mesma. 

4. Do requerimento deve constar: 

a) A identifica9ao da entidade requerente, com a 
indicar,:ao do seu mimero de identifica9ao fiscal. 

b) A identifica9ao do estabelecimento a vistoriar, 
devendo-se anexar a planta de localiza9ao 
aprovada pela Camara Municipal do Concelho 
onde se situa; 

c) O ·esbocete do interior do estabelecimento 
indicando o fim a que se destina e a necessaria 
localiza9ao da parte destinada ao comercio, bem 
assim a zona de circular,:ao dos clientes, a zona 
dos sanitarios, a localiza9ao dos extintores, o 
sistema de ventila9ao e a rede de ilumina9ao; 

d) A identifica9ao do tipo de Comercio (grosso ou a 
retalho) dos generos alimenticios a serem 
comercializados no estabelecimento. 

5. Os pedidos de renova9ao da autoriza9ao previa, de 
trespasse de estabelecimento, de alargamento de classe 
ou de mudan9a de local, devem ser·precedidos de uma 
vistoria ao estabelecimento, devendo os mesiil0S serem 
feitos pelo interessado. 

Artigo 2° 

(Comissiio de vistoria) 

1. A vistoria s~ra realizada por uma comissao de vistoria 
coma seguinte composi9ao: • 

a): Um representante do Municipio da area onde se 
situa o estabelecimento, que preside; 

b) ! Um representante da Delegacia de Sau.de da area 
onde se situa o estabelecimento; 

'c) Um representante da Direc9ao-Geral do 
Comercio, ou por delega9ao, do departamento 
regional, responsavel pelo sector do comercio ou 
da associa9ao empresarial do respectivo sector 
ou area geografica, comjurisdir,:ao na area onde 
se situa o estabelecimento. 

2. A vistoria s6 podera servalidamente realizada quando 
estejam presentes todos os elementos da comissao. 

3. Sempre que a dimensao ou complexidade das 
instala96es a vistoriar o justifique, podera a comissao 
requisitar a intervenr,:ao de outros tecnicos ou peritos. 

Artigo 3" 

(Taxas de vistoria) 

1. Para efeitos do disposto no n° 5 do artigo 1 °, e devida 
uma taxa de vistoria. 

2. A taxa de vistoria para o comercio a grosso e fixada 
em 3.000$00 e devera ser paga no acto em que se requer a 
vistoria: 

a) Na Direc9ao Geral do Comercio, ou no 
departamento regional, mediante, 
comprovativo do deposito deste montante na 
conta do Tesouro; 

b) Na associa9ao empresarial do respectivo sector 
ou area geografica, comjurisdir,:ao na area onde 
se situa o estabelecimento, que depois remetera 
a Delegacia de Sau.de e a Camara Municipal, a 
quota parte recebida para remessa ao respectivo 
elemento da comissao de vistoria a que tern 
direito. 

3. A taxa de vistoria para o comercio a retalho e devida 
ao Municipio, em montante a ser fixado pelo Orgao 
competente. 

Artigo 4° 

(Data da vistoria) 

1. Compete a Direcr,:ao-Geral do Comercio, OU por 
delegac;ao, ao departamento regional responsavel pelo 
sector do comercio ou a associar,:ao empresarial do respectivo 
sector ou area geografica, com j urisdi9ao na area onde se 
situa o estabelecimento, acordar com os restantes 
departamentos e servir,:os envolvidos a data e hora para a 
realiza9ao da vistoria. 

2. · A vistoria sera realizada em dia util e dentro do 
horario normaldetrabalho em vigor na Administrac;ao 
Publica, no prazo maximo de 10 dias contados da entrega 
da solicita9ao. 

3. Se, porrazoes nao imputaveis a entidade que solicitou 
a vistoria, a mesma naofor realizada dentro do prazo fixado 
no numero anterior, se-lo-a em data posterior, dentro dos 
15 dias seguidos ao da data inicialmente indicada. 

4. Se a nao realiza9ao da vistoria dever-se a falta de 
quorum da comissao a vistoria realizar-se-a no 1 ° dia util 
seguinte, ao do impedimenta. 

5. Fodera a entidade que solicitou a vistoria requerer o 
seu adiamento no momento da comunicai;ao prevista no 
artigo 5,0 caso nao reuna as condic;oes constantes do artigo 
1°, n°s 2 e 3 do presente diploma. 
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Artigo 5" 

(Cornunica'rao da vistoria) 

A Direc9ao-Geral do Comercio ou a entidade que a 
representa por delega9ao, comunicara ao requerente da 
vistoria a data e hora fixadas para a sua realiza<;ao, com a 
antecedencia minima de 05 dias relativamente a essa data. 

Artigo 6" 

(Obriga4,oes da cntidade que solicita a vistoria) 

1. Na data e hora indicadas na comunicai;ao referida no 
artigo anterior, a entida<le que solicita a vistoria fara 
<leslocar ao estabelecimento a vistoriar um ou mais 
representantes seus devidamente credenciados, que 
acompanharao a vistoria. 

2. Os representantes da entidade que solicita a vistoria 
sao obrigados a facultar a comissao de vistoria: 

a) Visita a todas as instala9oes escritorio, loja, 
armazem que integram o estabelecimento, bem 
como as respectivas instalai;oes sanitarias e 
sociais e a quaisquer outras instala<;6es ou 
dependencias anexas ou acessorias; 

b) Consulta a todos os documentos relativos as 
instalai:;oes, designadamente desenhos, plantas 
e planos de implantai:;ao, autorizac;oes de obras 
e instrui:;oes tecnicas relativas as principais 
maquinas, equipamentos e instalai;:oes, os quais 
deverao estar disponiveis no estabelecimento. 

c) 0 pessoal e os meios tecnicos disponiveis e que 
sejam solicitados pela comissao com vista ao 
cabal desempenho das suas furn;oes; 

d) Todos os esdarecimentos relativos a implanta,;:ao 
e funcionamento das instala,;:oes que lhes sejam 
peclidos. 

(Faltas da entidacle que solicita a vistoria) 

L Considern-se que a vistoria nao se realizou por razoes 
imputavcis a entidade que a soliciiou sempre quc se 
verifique uma das sii.uac;oes seguinte>s; 

a) Quando dccorrida uma horn apos a hora fixada 
na ccnnunicn.;:i'w o. qu<' se refere o arligo 5° nfw 
sc tiver apn'sentado no esiabelecimento n 
rvprcsentante dc:-;-;a c•nt.idadc <lcvic!anHcnte 
cTedenciado; 

bi Quando a comisc:<io vt,riftcar da parte dos 
rcprcsentantes dc>ssn entidade uma atit nde 
volunUtria e reikn,da de uhstru1_;ao ntrnvl·s dn 
rccusa em dar cumprimento irn ohrig,K(Jc,s 
cstabelecidas non" 2 do art igo ;:,.nterior. 

1· 1 Qu ando a comissao verilicnr que o e;;iabelccinwni o 
nno rcl.'.me ns condic;6Ps Pxigidas na lq.:islrn:;£10 
comercial. 

2. Verificando-se qualquer das situai:;oes referidas no 
numero anterior, a comissao consignara o facto no auto 
de vistoria. 

3. Sem prejufzo do seu direito as vias normais de 
reclamac;iio e recurso, a entidade que explora o 
estabelecimento fica nesse caso obrigada a solid tar nova 
vistoria nos termos do artigo 1 ° e a pagar as despesas 
incorridas com a deslocai;:ao da comissiio de vistoria. 

Artigo 8° 

(Realiza(,'ao da vistoria) 

1. A comissao de vistoria e os representantes da entidade 
que explora o estabelecimento visitariio conjuntamente 
todas as instalai:,5es e dependencias anexas do mesmo, 
devendo analisar, designadamente, os aspectos seguintes: 

a) A conformidade com as disposic;oes legais 
aplicaveis, com os planos e projectos de 
implementac;ao do estabelecimento, 
designadamente no que se ref ere a localizac;ao e 
dimensao e as instalar;oes electricas adequadas 
as necessidades dos produtos a serem 
comercializados; 

b) A existencia de condir;oes de iluminac;ao e de 
ventilac;ao adequadas a natureza das 
actividades e que asseguram um ambiente de 
trabalho seguro. 

c) A existencia de instala<;5es sanitarias em numero 
suficiente e devidamente equipadas com esgoto 
sifonado e abastecimento de agua ccrrente, 
assim como dispositivos adequados a lii :1.peza e 
higienizac;ao <las instala,;:oes; 

d) A existencia de paredes e tectos revestidos com 
material liso, resistente, imputrescfvel, decor 
clara, nao t6xico, de facil limpeza e desinfec,;;ao, 
pmticularmente no caso de estabelecimentos que 
manuseiam produtos destinados a alimentm;:ao 
humana; 

e) A existencia de pavimentos revestidos com 
material impermeavel, resistente, anti
derrapante e com boa drenagem; 

fl A existi'lncia de material de stoclrngem dos 
produtos (prateleira:s, estantes, paletes) 
eontempladas ell' acm-do com n utilizrv;:.i.o d<:' 
produt.os de cni.egorias cliferc•ntes; 

gi A l'Xistencia de dispositivos de dctee<;fw (' com bate 
;:i incendios e insiala,;:i'1es de g,'is adequados it 
nulureza das aci..ividades desc,nvolvidas, bem 
cnmD a si1rnliza(;i'lo das snidas de ern,,rgencia s 

e-·acua~ao; 

!, i A e>:.istencia de boletim de• c:anicbde emitido pela 
Delcgncia de Sa(idc para tod,;s o funcion(,rioc: 
do vstnbt:leeimento inc!ush·c n respons{tvd do 
mcsmo. Os funcion.'H"ios devem estar nrnnido:c. 
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de uniforme adequado e cumprir as normas 
basicas de higiene; 

i) A existencia de instala,;:oes e de materiais de 
primeiros socorros adequados a natureza das 
actividades; 

2. A comissao de vistoria zelara para que nao sejam 
feitas exigencias excessivas ou desproporcionadas que 
prejudiquem. o born. andamento dos trabalhos ou o normal 
desenrolar das actividades do estabelecimento, tendo 
devidamente em conta a natureza dessas actividades. 

3. Salvo casos excepcionais, devidamente justificados, a 
dura,;ao da vistoria nao devera ultrapassar um dia util de 
trabalho. 

Artiga 9° 

(Auto de vistoria) 

1. Da vistoria efectuada e lavrado um auto, assinado 
por todos os intervenientes na mesm.a, do qual deve constar 
a aprecia,;:ao dos seguintes elementos: 

a) A conformidade da instalai;ao com os projectos 
aprovados pelo Municipio; 

b) 0 cumprimento das prescri,;oes tecnicas 
legalmente estabelecidas; 

c) A proced1'mcia de quaisquer reclamai;oes que 
eventualmente tenham sido apresentadas por 
terceiros; 

d) Quaisquer advertencias e recomendai;oes que a 
comissao entenda <lever dirigir a entidade que 
explora o estabelecimento. 

e) A verificai;ao de que o estabelecimento se 
encontra em. condi,;:oes de ser autorizada o seu 
funcionamento, a titulo definitivo. 

2. A Direc9ao Geraldo Comercio, ou por delegai;ao, a 
entidade que a substitui, comunicara no prazo maxima de 
sete dias uteis contado da data da realizac;ao da vistoria, a 
entidade que explora o estabelecimento e as restantes 
entidades que'participaram na vistoria, o resultado da 
mesma e o despacho sobre ela exarado. 

3. 0 modelo do auto de vistoria constara do despacho 
do membro do Governo responsavel pela area do comercio, 
sob proposta da Direci;ao-Geral do Comercio. 

Artiga 10° 

(Recurso) 

No caso de nao se conformar com o que consta da 
comunicai;ao referida no artigo anterior, a entidade que 
explora o estabelecimento podera interpor recurso 
hierarquico, no prazo de quinze dias contado da data da 
recepi;ao da referida comunicai;ao, para o membro do 
Governo responsavel pelo area do comercio, o qual 
comunicara a sua decisao aquela entidade e as restantes 
entidades intervenientes na vistoria no prazo de quinze 
dias uteis, contado da data da recepi;ao do recurso. 

Artigo 11" 

(Entrada em vigor) 

A presente portaria entrara em vigor 30 dias ap6s a sua 
publica,;ao no Boletim Oficial. 

Ministerio da Economia, Crescimento e Competitividade, 
na Praia, aos 30 de Setembro de 2004. - 0 Ministro da 
Economia, Crescimento, e Competitividade, Jofio Pereira 
Silva. 


