
Formulário 6 – Identificação de requisitos legais e outros requisitos 
 
Referência do documento  Data da última revisão: 
Sítio  (edifício, equipamento) 
Sector (Departamento, Divisão, Sector,…) 
Preparado por (responsável) 
 

Actividade 
abrangida pela 

legislação 
Legislação 

Forma como 
afecta a 

organização 

Controlos 
existentes 

Secções/Serviços/ 
Divisões em que se 

aplica 

Responsável 
(nome /cargo) 

Acções 
necessárias 
para cumprir 

Aplicação e 
acções judiciais 

Área temática: (ex: Legislação nacional na área do ambiente, de âmbito geral) 

1.         

2.         

3.         

4. 
        

Área temática: (ex: Gestão de resíduos) 

1. 

(Ex: 
Tratamento de 
animais de 
estimação)  

(Ex: Decreto-Lei 
nº178/2006, de 
5 de Setembro) 

(Ex: 
obrigatoriedade em 
proceder ao registo 
no SIRAPA, dos 
resíduos 
hospitalares 
produzidos) 

(Ex: existe um 
contrato com uma 
empresa que recolhe 
os resíduos e envia 
posteriormente as 
Guias com os valores 
recolhidos; 
Anualmente é 
efectuado o registo 
com base nos valores 
dessas Guias) 

(Ex: Serviço de veterinária 
municipal – produtor dos 
resíduos; Divisão do 
Ambiente – responsável pelo 
registo no SIRAPA)  

(Ex: nome dos 
responsáveis) 

(Ex: proceder ao 
respectivo registo 
dentro do prazo 
estipulado) 

(Ex: Autoridade 
Regional de Resíduos 
– CCDR; e 
IGAOT; Punível com 
a coima de 2 500€ a 
30 000€) 



2.         

3.         

Área temática: (ex: Qualidade da água) 

1. … 
       

 
Notas de preenchimento: 

1. Deverá mencionar todas as actividades abrangidas pelo SGA (e identificadas nas tarefas anteriores desta Fase 1), e que são influenciadas pela 
legislação ou regulamentos correspondentes. 

2. Seguidamente deverá indicar a designação oficial da legislação específica; Poderá haver mais do que um acto legislativo para a mesma 
actividade e dentro de cada área temática. 

3. Deve ser feita uma descrição resumida de como esta legislação se articula com as actividades da Autarquia; 
4. Deverá fazer uma descrição sumária dos controlos existentes para assegurar o cumprimento da legislação. 
5. Deverá indicar as secções/serviços precisos em que a legislação se aplica. 
6. Deverá indicar o nome e o cargo da pessoa responsável por assegurar eu são efectuados todos os procedimentos para o cumprimento dos 

requisitos legais. 
7. Indique as acções que são consideradas como necessárias para dar cumprimento à legislação. 
8. Deverá ser mencionada a entidade que aplica a legislação e as consequências em caso de incumprimento. 


