Declaração
de simplificação

Fluxograma do processo de licenciamento

B. Apreciação documental

A

Requerer junto
da DST

i. Apresentar o pedido previsto no
DL n.º 16/96/M de 1 de Abril, com
demais elementos necessários*.

Apreciação
preliminar

ii. Apresentar o projecto de
arquitectura (planta, alçado e
corte) com indicação da
disposição de mobiliários e
equipamentos.

Declaração
de simplificação

B.

Carecer de
modificacões

Apresentação do projecto
de alteração conforme as
opiniões recebidas

Carecer de
modificacões

B.1

Reunir os requisitos
previstos no Regulamento

B.2

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

B.3

Se as modificações implicam alteração
aos projectos especializados, devem
ser apresentados de novo os
documentos referidos em ii e iii, ou
seja, deve ser requerida à DSSOPT
alteração ao projecto de obra.

B.4

Pedido de
pareceres
*【Nota】

Análise dos
pareceres

Apreciação
do pedido



Informações referentes a taxas e a
documentos a entregar estão disponíveis
no portal da indústria da DST;



O impresso C2 da DSSOPT é aplicável a
estabelecimentos instalados em prédios
em construção;



O impresso M6 da DSSOPT é aplicável a
estabelecimentos instalados em prédios a
que foi emitida a licença de utilização.

Merecer aprovação

C. Instalar dispositivos

e equipamentos no
estabelecimento

D. Vistoria

D.1

Requerer vistoria

D.4

Rectificação
Não reunir
condições de
funcionamento

D.3 Pareceres

complementares

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

Reunir condições
básicas mas carecer
de melhorias

D.2

Vistoria e emissão
de pareceres
Ser determinado estar
em condições de
funcionamento

Reunir os
requisitos exigidos

E.

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

Confirmação

Além de pagamento da taxa e
entrega
dos
elementos
necessários*, caso seja concluída a
obra, é preciso requerer vistoria
juntando os seguintes documentos:
 Cópia carimbada pela DSSOPT
dos projectos especializados
aprovados;
 Licença de obra;
 Cópia de N1-Comunicação de
conclusão da obra e respectivo
comprovativo de apresentação;
ou cópia do ofício sobre a
aprovação do projecto de
legalização
e
recibo
do
pagamento da taxa.

A vistoria é realizada por uma
comissão
composta
por
representantes dos seguintes
serviços: DST, DSSOPT,
IACM, SS, CB, DSPA (e/ou
CPSP, DSAL, IC).

Requerente
DST

F.

Emissão da licença

Comissão

