Apresentação do pedido de iní
cio da obra àDSSOPT

Declaração
de simplificação

Fluxograma do processo de licenciamento

B. Apreciação documental

A.

Requerimento à
DST

i. Apresentar o pedido previsto
no DL n.º16/96/M de 1 de Abril
ou no DL n.º47/98/M de 26 de
Outubro, consoante o caso, com
demais elementos necessá rios*.

Apreciaç ã o
preliminar

ii. Apresentar o projecto de
arquitectura (planta, alç ado e
corte) com indicaç ã o da
disposiç ã o de mobiliá rios e
equipamentos.

Declaração
de simplificação

B.5

Apresentaç ã o do projecto
de alteraç ã o conforme as
opiniõ es recebidas

É necessá rio proceder-se
a modificaç õ es

B.1

Conformar-se com os requisitos
previstos no Regulamento

a modificaç õ es

É necessá rio proceder-se

修改計劃
Entidades de consulta incluem
DSSOPT, IAM, SS, CB e DSPA;
em alguns casos poderá ser
pedido parecer do CPSP e/ou ID
e/ou do IC.

Se as modificaç õ es implicam alteraç ã o
aos projectos de especialidade, devem
ser apresentados de novo os documentos
referidos em ii e iii, ou seja, deve ser
requerida à DSSOPT alteraç ã o ao
projecto de obra.

B.2

B.3

B.4

Pedido de
pareceres
*【Nota】

Aná lise dos
pareceres

Apreciaç ã o
do pedido

Aprovaç ã o

C. Instalar dispositivos

e equipamentos no
estabelecimento

D. Vistoria

D.1

Entrega do pedido
de vistoria

D.4

Rectificaç ã o
Nã o reunir as condiç õ es de
funcionamento

D.3 Pareceres

complementares

É possível haver repetiç ã o
das etapas B, C e D conforme
o tipo de melhorias a
introduzir.

iii. Juntar o comprovativo relativo
à apresentaç ã o de documentos e
o impresso C2/M6* emitidos pela
DSSOPT bem como o índice dos
projectos de especialidade.



Informaç õ es referentes a taxas e a
documentos a entregar estã o disponíveis
no portal da Indú stria da DST;



O impresso C2 da DSSOPT é aplicá vel a
estabelecimentos instalados em pré dios
em construç ã o;



O impresso M6 da DSSOPT é aplicá vel a
estabelecimentos instalados em pré dios a
que foi emitida a licenç a de utilizaç ã o.

Alé m de pagamento da taxa e
entrega
dos
elementos
necessá rios*, caso seja concluída a
obra, é preciso requerer vistoria
juntando os seguintes documentos:
 Có pia carimbada pela DSSOPT
dos projectos de especialidade
aprovados;
 Licenç a de obra;
 Có pia de N1-Comunicaç ã o de
conclusã o da obra e seu recibo;
ou có pia do ofício de aprovaç ã o
do projecto de legalizaç ã o e
recibo do pagamento da taxa.

D.2

Vistoria e emissã o
de pareceres

Com as condiç õ es bá sicas mas é necessá rio
proceder-se ao melhoramento
Conformar-se com os requisitos
exigidos

Estar em condiç õ es de
funcionamento

E.

Confirmaç ã o

A vistoria é realizada por uma
comissã o
composta
por
representantes dos seguintes
serviç os: DST, DSSOPT, IAM,
SS, CB, DSPA (e/ou CPSP,
DSAL, ID, IC).

Requerente
DST

F.

Emissã o da licenç a

Comissão

