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grupo parlamentar 

PROPOSTAS DE ELIMINA~AO 

Ao abrigo das disposic;:oes regimentais aplicaveis, os Deputados do Grupo 
Parlamentar do PSD I Ac;:ores a baixo assinados, apresentam as seguintes 
propostas de eliminac;:ao a Proposta de Decreta Legislativo Regional n.Q 18/XI -
"Aprova o regime jurfdico das instalac;:oes de gas combustfvel em im6veis na 
Regiao Aut6noma dos Ac;:ores": 

Artigo 3.'~~V 
[ ... ] ~ 

[ Eliminado.] 

~~~ Artigo 9.Q 
[ ... ] 

[ Eliminado.] 

~ Artigo 10.Q 
[ ... ] 

[ Eliminado.] 

~~ Artigo 12.Q 
[ ... ] 

[ Eliminado.] 

Artigo 13.Q ~~~ [ ... ] 

[ Eliminado.] 

~yhj9 Artigo 16.Q 
[ ... ] 

[ Eliminado.] 

j\t '~~ Artigo 26.Q 
[ ... ] 

[ Eliminado.] 

1 



A CORES SO grupo parlamentar 
~'i'lt'.W.Of~I,C 

Horta, 29 de maio de 2019 
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PROPOSTAS DE ADITAMENTO 

Ao abrigo das disposi~6es regimentais aplicaveis, os Deputados do Grupo 

Parlamentar do PSD I A~ ores a baixo assinados, apresentam as seguintes 

propostas de aditamento a Proposta de Decreta Legislativo Regional n.Q 18/XI -

"Aprova o regime juridico das instala~6es de gas combustive! em im6veis na 

Regiao Aut6noma dos A~ores": 

Artigo 1.Q-A 

Defini~oes 

Para efeitos do presente diploma entende-se por: 

a) «Aparelho a gas», os aparelhos abrangidos pela regulamenta~ao europeia 

em vigor que queimam combustiveis gasosos, utilizados para cozinhar, 

refrigerar, condicionar o ar, aquecer o ambiente, produzir agua quente, 

iluminar ou lavar, bern como queimadores com ventilador e geradores de 

calor a serem equipados com esses queimadores; 

b) «Declara~ao de conformidade de execu~ao», a declara~ao de 

responsabilidade da entidade instaladora de que a execu~ao esta 

conforme com as normas legais, regulamentares e tecnicas aplicaveis e 

com o projeto da instala~ao de gas; 

c) «Declara~ao de inspe~ao», a declara~ao de responsabilidade da entidade 

inspetora de gas que atesta a aptidao da instala~ao para o inicio ou a 

continuidade do abastecimento de gas; 

d) «Defeito», a situa~ao que nao esteja conforme com o disposto nos 

regulamentos ejou normas tecnicas aplicaveis, podendo usar-se 

alternativamente o termo nao-conformidade, segundo o que melhor se 

adequar as defini~6es da Norma NP EN ISO 9000; 

e) «Entidade distribuidora (EEG)», entidade exploradora das armazenagens 

e das redes e ramais de distribui~ao de gas da classe I e II; 

f) «Entidade instaladora de gas (EI)», a entidade habilitada nos termos da 

Lei n.Q 15/2015, de 16 de fevereiro para a execu~ao, repara~ao, altera~ao 
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ou manutens;ao de instalas;oes de gas, e de redes e ramais de distribuis;ao 

de gas, bern como a instalas;ao de aparelhos a gas e intervens;ao em 

quaisquer atos para adaptar, reparar e efetuar a manutens;ao destes 

aparelhos; 

g) «Entidade inspetora de gas (EIG)», a entidade habilitada nos termos da 

Lei n. Q 15/2015, de 16 de fevereiro para realizar a inspes;ao de instalas;oes 

de gas e de redes e ramais de distribuis;ao de gas, incluindo equipamentos 

e outros sistemas de utilizas;ao de gases combustfveis, para verificar as 

condis;oes de instalas;ao e de funcionamento dos aparelhos a gas as 

condis;oes indicadas no projeto, dos sistemas de ventilas;ao dos locais 

onde existam aparelhos a gas ou destinados a sua instalas;ao; 

h) «Gases combustfveis», os gases de petr6leo liquefeito (GPL), ou outros 

destinados a alimentar aparelhos de acordo com a norma NP EN 

437:2003+A1, relativa aos Gases de Ensaio, Press6es de Ensaio e 

Categorias de Aparelhos; 

i) «lnstalas;ao de gas», o sistema instalado num ediffcio constitufdo pelo 

conjunto de tubagens, dispositivos, acess6rios e instrumentos de medis;ao, 

que assegura a alimentas;ao de gas desde a valvula de corte geral ao 

ediffcio ate as valvulas de corte dos aparelhos a gas, abrangendo essas 

valvulas, bern como alguma eventual extensao da tubagem a jusante 

destas; 

j) «Projetista», o profissional responsavel pelo projeto da instalas;ao ou das 

redes e ramais de distribuis;ao de gas e pela definis;ao ou verificas;ao da 

adequas;ao e das caracterfsticas dos aparelhos a instalar, desde que 

habilitado nos termos da Lei n.Q 15/2015, de 16 de fevereiro; 

k) «Reconversao», a operas;ao de adaptas;ao de uma instalas;ao de gas e dos 

respetivos aparelhos por mudans;a de familia de gas combustive!. 

l) «Termo de responsabilidade», a declaras;ao subscrita pelo projeto tecnico 

responsavel pela instalas;ao de gas, pela qual assume a responsabilidade 

pela elaboras;ao de projetos, pela execus;ao ou pela exploras;ao de 

instalas;oes de gas, em conformidade com as normas, regulamentos e 

regras tecnicas em vigor. 
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1\Q\Yv 
Atribuic;:oes do departamento do governo regional com competencia em 

materia de energia 

1 - Sem prejuizo das competencias da entidade reguladora dos servi~os 

energeticos (ERSE), cumpre ao departamento do governo regional com 

competencia em materia de energia assegurar o controlo da aplica~ao da 

disciplina do acesso e exercicio das atividades de projeto, de execu~ao e de 

inspe~ao das instala~6es de gas e das instala~6es de aparelhos a gas e de redes de 

gas e proceder ao respetivo acompanhamento. 

2 - Para efeitos do numero anterior ao departamento do governo regional com 

competencia em materia de energia compete: 

a) Criar, manter e gerir uma plataforma eletr6nica para o armazenamento 

e tratamento de dados destinados a monitoriza~ao e a produ~ao de 

indicadores das atividades; 

b) Organizar, manter e gerir o registo na plataforma eletr6nica das 

instala~6es de gas nos termos do artigo seguinte; 

c) Elaborar e divulgar procedimentos e formularies, assegurando a sua 

harmoniza~ao e respeito pelas normas legais e regulamentares e pelas 

instru~6es emitidas pelas entidades competentes, velando pelo 

cumprimento das normas tecnicas aplicaveis; 

d) Promover verifica~6es tecnicas, atraves de entidades exteriores 

independentes, relativamente as atividades e entidades que 

supervisiona, quando tal se mostre necessaria atendendo a 

complexidade da instala~ao; 

e) Efetuar a analise e instru~ao das reclama~6es relativas as atividades que 

supervisiona, promovendo as correspondentes verifica~6es tecnicas 

necessarias e dando o encaminhamento devido ao respetivo processo, 

nomeadamente por remessa as entidades competentes nos termos do 

presente diploma; 

f) Contribuir para a promo~ao de a~6es de divulga~ao e sensibiliza~ao para 

a realiza~ao das inspe~6es peri6dicas das instala~6es de gas, informando 
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oportunamente para o efeito os consumidores com base nos registos de 

que dispoe; 

g) N otificar os proprietarios ou usufrutuarios em caso de nao efetivac;ao da 

inspec;ao peri6dica nos termos previstos no presente diploma; 

h) Notificar a distribuidora em caso de nao efetivac;ao da inspec;ao 

peri6dica para efeitos do previsto no presente diploma; 

i) Apoiar a formac;ao de tecnicos qualificados para o exercfcio das 

atividades de projeto, de execuc;ao e de inspec;ao das instalac;oes de gas e 

das instalac;oes de aparelhos a gas e de redes de gas; 

j) Promover a harmonizac;ao dos procedimentos tecnicos das EI; 

k) Promover campanhas de sensibilizac;ao, informac;ao e formac;ao, tendo 

em vista a seguranc;a de pessoas e bens; 

I) Disponibilizar lista atualizada de todas as EI e EIG; 

m) Colaborar com as entidades competentes em todas as questoes 

que respeitem as atividades que supervisiona e, em geral, que respeitem 

a melhoria da seguran,a e utiliza,ao do gas. ~ 

Artigo 33ft-A _ ~ ,;5\_~ 
Entrada em opera~ao da plataforma eletr6nica "V \ 

A plataforma eletr6nica a que se refere a alfnea a) do n.Q 2 do artigo 2S.Q-A deve 

estar criada e operacional no prazo de urn ano ap6s a entrada em vigor do 

presente decreta legislativo regional. 

Anexo IV 

[Anterior Anexo II] 

AnexoV 

[Anterior Anexo Ill] 
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Horta, 29 de maio de 2019 

Os Deputados, 

('..-- ·· ~ • . ·-c , .. -~ // 
.. ····· ___ ... ------------~- •:----- -- .. .... --~c._ _______ ::> 
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PROPOSTA DE ADITAMENTO 

Ao abrigo das disposis;6es regimentais aplicaveis, os Deputados do Grupo 

Parlamentar do PSD I As;ores a baixo assinados, apresentam a seguinte proposta 

de aditamento a Proposta de Decreta Legislativo Regional n.Q 18/XI - "Aprova o 

regime juridico das instalas;6es de gas combustfvel em im6veis na Regiao 

Aut6noma dos As;ores": 

Artigo Unico 

Altera~ao sistematica 

Sao aditadas a Proposta de Decreta Legislativo Regional n.Q 18/XI - "Aprova o 

regime jurfdico das instalas;6es de gas combustivel em im6veis na Regiao 

Aut6noma dos As;ores", os capitulos e secs;6es com as seguintes epigrafes: 

a) 0 Capitulo I, com a epigrafe «Disposis;6es Gerais», que integra os artigos 1 .Q e 

1.Q-A; 

b) 0 Capitulo II, com a epigrafe «Instalas;6es de gas e aparelhos a gas », que 

integra os artigos 2.Q a 2S.Q; 

i) A Secs;ao I ao Capitulo II, com a epigrafe «Disposis;6es gerais relativas 

as instalas;6es», que integra OS artigos 2.Q e 3.Q; 

ii) A Secs;ao II ao Capitulo II, com a epigrafe «Projeto das 

instalas;6es de gas e das instalas;6es de aparelhos a gas», que integra os 

artigos 4.Q a 7.Q; 

iii) A Secs;ao III ao Capitulo II , com a epigrafe « Execus;ao das 

instalas;6es de gas e das instalas;6es de aparelhos a gas», que integra os 

artigos 8 .Q a 1S.Q; 

iv) A Secs;ao IV ao Capitulo II, com a epigrafe «Inspes;ao das 

instalas;6es de gas e das instalas;6es de aparelhos a gas », que integra os 

artigos 17.Q a 20. Q; 
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v) A Secs;ao V ao Capitulo II, com a epigrafe «Reclamas:oes», que 

integra o artigo 21.Q; 

vi) A Secs;ao VI ao Capitulo II, com a epigrafe «Ligas;ao e abastecimento de 

instalas;6es de gas», que integra o artigo 22.Q; 

vii) A Secs;ao VII ao Capitulo II, com a epigrafe «Manutens:ao das 

instalas;oes de gas e dos aparelhos a gas», que integra o artigo 23.Q; 

viii) A Secs:ao VIII ao Capitulo II, com a epigrafe «Inspes;oes peri6dicas e 

extraordinarias», que integra os artigos 24.Q e 25.Q. 

c) 0 Capitulo III, com a epigrafe «Acompanhamento das atividades de projeto, de 

execus:ao, de inspes;ao e exploras:ao», que integra os artigos 25 .Q-A e 27.Q; 

d) 0 Capitulo IV, com a epigrafe «Taxas, fiscalizas;ao e coimas», que integra os 

artigos 28.Q a 32.Q; 

e) 0 Capitulo V, com a epigrafe «Disposis;6es transit6rias e finais», que integra os 

artigos 33.Q a 35.Q. 

Horta, 29 de maio de 2019 

('",-· - .. . ..( 
__ ____ . _ _ ___::. . <:--....- -·- ...... ,.. 

··· ·'-
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PROPOSTAS DEAL TERA~AO 

Ao abrigo das disposis;oes regimentais aplicaveis, os Deputados do Grupo 

Parlamentar do PSD I As:ores a baixo assinados, apresentam as seguintes propostas 

de alteras:ao a Proposta de Decreta Legislativo Regional n.Q 18/XI - "Aprova o 

regime jurfdico das instalas:oes de gas combustive! em im6veis na Regiao 

Aut6noma dos As:ores": 

«Artigo 1. Q 

[ ... ] 

0 presente diploma estabelece o regime jurfdico das instalas;oes de gases 

combustfveis em ediffcios, adiante designadas por instalas;oes de gas, e dos 

aparelhos que aquelas abastecem, na Regiao Aut6noma dos As:ores, com exce~ao 

dos aparelhos alimentados diretamente por garrafas de gas colocados no 

local de consumo atraves de tubagem flexivel e respetivos acess6rios de 

liga~ao. 

2- [Eliminado.] 

3- [Eliminado.] 

Artigo 2.Q 

[ ... ] 

1 - Todos os edificios a construir ou sujeitos a obras com controlo previo nos 

termos do regime juridico da urbaniza~ao e edifica~ao devem ser dotados de 

uma instala~ao de gas que cubra todos os fogos, devendo as obras de 

constru~ao, de reconstru~ao, de amplia~ao e de altera~ao respeitar o projeto 

dessa instala~ao de gas. 

2 - Excluem-se da obriga~ao estabelecida no numero anterior as edifica~oes 

destinadas a atividade agricola, pecuaria, industrial, comercial e de servi~os 

que nao tenham prevista a utiliza~ao de gas. 
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3 - Os edificios e frar;oes referidos no numero anterior que pretendam, 

posteriormente, utilizar gas devem ser dotados de uma instalar;ao de gas e 

cumprir todos os procedimentos previstos neste diploma. 

4- (Eliminado.] 

5- (Eliminado.] 

Artigo 4.Q 

[ ... ] 

1 - 0 projeto das instalas;oes de gas e de instalas;ao dos aparelhos a gas deve ser 

elaborado por urn projetista da area do gas e obedecer as normas regulamentares 

e tecnicas aplicaveis. 

2 - 0 projeto mencionado no numero anterior deve ser acompanhado do respetivo 

termo de responsabilidade do autor, que ateste a conformidade com as normas 

regulamentares e tecnicas aplicaveis, conforme modelo constante do Anexo I do 

presente diploma, do qual e parte integrante. 

3 - As caracteristicas do gas butano (CAS 68512-91-4) a considerar na 

elaborar;ao dos projetos sao as constantes da tabela que constitui o Anexo II 

do presente diploma, do qual e parte integrante, sendo os valores do mesmo 

meramente indicativos e podendo ser substituidos, desde que o projetista 

responsavel pelo dimensionamento da rede, ramal ou instalar;ao de gas, 

justifique a sua origem. 

4 - Sem prejuizo do disposto no numero anterior, as redes e instalar;oes de 

gas ficam sujeitas aos regimes de pressoes e velocidades constantes da tabela 

que constitui o Anexo III do presente diploma, do qual e parte integrante. 

5 - A conformidade do projeto com as normas regulamentares e tecnicas 

aplicaveis deve ser atestada mediante declarar;ao emitida por uma entidade 

inspetora de gas (EIG). 

6- (Anterior n.Q 4.] 

7 - (Anterior n.Q 5.] 
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1 - [ .. .]. 

2 - [ ... ]. 

3 - [ .. .]. 
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Artigo 6.Q 

Elementos das instalaf;oes de gas 

4 - As altera~oes aos elementos referidos no n.Q 1 deste artigo, que possam vir a 

constituir as instala~oes de gas em ediffcios destinados a atividade agricola, 

pecuaria, industrial, comercial e de servi~os sao da responsabilidade do projetista, 

devendo obedecer as normas regulamentares e tecnicas aplicaveis. 

Artigo 7.Q 

[ ... ] 

1- 0 projetista deve dimensionar as instalaf;oes entre a valvula de corte geral e os 

diferentes pontos de utiliza~ao, por forma a assegurar a passagem dos caudais 

necessarios ao regular abastecimento de gas aos aparelhos de utiliza~ao. 

2 - [ .. .]. 

3 - [ ... ]. 

4- [ ... ]. 

5 - [ .. .]. 

6- [ ... ]. 

Artigo 8.Q 

[ ... ] 

1 - Devem ser utilizados nas instalaf;oes de gas equipamentos e materiais 

correspondentes a modelos ou tipos oficialmente aprovados e compativeis 

com o gas a utilizar. 

2 - As instalaf;oes de gas e a montagem dos aparelhos a gas devem ser 

executadas por uma El, nos termos da legislaf;ao aplicavel e obedecer aos 

seguintes requisitos: 
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a) Estar conforme com o projeto aprovado e com o regulamento 

tecnico relativo ao projeto, constrw;:ao, explorac;ao e manutenc;ao das 

instalac;oes de gas combustive! canalizado em edificios; 

b) [Anterior alfnea b) do n. g 1;] 

c) [Anterior alfnea c) do n.g 1.] 

3- [Anterior n.g 4.] 

4- [Anterior n. g 5.] 

5- [Anterior n.Q 6.] 

6- [Anterior n. g 7.] 

7- [Anterior n. g 8.] 

8- [Anterior n. g 9.] 

9 - Em moradias isoladas com ligac;ao a rede de distribuic;ao o contador 

podera estar instalado na caixa de entrada, sendo que esta devera cumprir 

com os requisitos de caixa de contador e caixa de corte geral. 

10- [ .. .]. 

11- [ .. .]. 

12 - [ .. .]. 

13 - 0 regulamento tecnico previsto na alinea a) do n.Q 2 e aprovado par portaria 

do membra do Governo Regional com competencia em materia de energia. 

14- [Eliminado.] 

Artigo 11.Q 

[ ... ] 

1 - No limite da propriedade, na entrada de cada ediffcio ou na proximidade deste, 

mas sempre acessivel pelo seu exterior, deve existir uma valvula de corte geral, nas 

condic;oes a definir no regulamento tecnico referido na alinea a) do n.Q 2 do artigo 

8.Q. 

2 - [ .. .]. 

3 - [ .. .]. 

4 - Em moradias isoladas com ligac;ao a rede de distribuic;ao, o contador 

podera estar instalado na caixa de entrada, sendo que esta devera cumprir 

com os requisitos de caixa de contador, caixa de corte geral e a valvula de 
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corte geral com rearme pela EEG e dispensavel se o redutor de seguran~a for 

de rearme manual e existir a montante deste uma valvula de corte de Yt. de 

volta. 

5- [Anterior n.Q 4.] 

6- [Anterior n.Q 5.] 

7 - No caso de instala~oes alimentadas por postos de garrafas, em moradias 

unifamiliares, e em casos devidamente justificados, a vcilvula de corte geral 

podera ficar instalada na cabine de garrafas. 

8- [Anterior n.Q 6.] 

Artigo 14.Q 

Equipamentos auxiliares de seguranc,:a e meios portateis e m6veis de extinc,:ao 

l- [ ... ]: a) Dispositivos de dete~iio de mon6xido de carbona (CO); ~ylkJ>' 
2 - [ ... ]. 

3 - [ .. .]. 

4 - [ .. .]. 

5 - [ ... ]. 

6- [ ... ]. 

b) [ ... ] 

c) [ .. .]. 

7- [Eliminado.] 

Artigo 15.Q 

[ ... ] 

1 - Conclufda a execuc,:ao da instalac,:ao de gas ou de aparelhos a gas, a EI deve 

subscrever e emitir uma declarac,:ao de conformidade de execuc,:ao, conforme 

modelo constante do Anexo IV do presente diploma, do qual e parte 

integrante, sempre que ocorra uma das seguintes situac,:oes: 

a) [ ... ]; 

b) [ ... ]; 
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c) [ ... ]. 

2 - A declarac;:ao mencionada no numero anterior atesta a conformidade de 

execuc;:ao, em consonancia como disposto no n.Q 2 do artigo 8.Q. 

3- [Eliminado.] 

Artigo 17.Q 

[ ... ] 

1 - [ .. . ]. 

2 - Os procedimentos tecnicos para a realizac;:ao da inspec;:ao de instalac;:oes 

de gas e de aparelhos a gas, bern como de redes e ramais de distribuic;:ao sao 

aprovados por despacho do membro do governo regional com competencia 

em materia de energia e publicitados em sitio na internet proprio. 

3 - Para efeitos da verificac;:ao do funcionamento dos aparelhos a gas, o 

abastecimento de gas deve ser ligado durante a realizac;:ao da inspec;:ao, sendo que 

para esse efeito devera haver, por parte da EIG, comunicac;:ao previa, com 

antecedencia minima de quarenta e oito horas, a EEG da data e hora da respetiva 

inspec;:ao. 

4- [ ... ]. 

5 - [ ... ]. 

1 - [ .. .]. 

2 - [ .. .]. 

3 - [ .. .]. 

Artigo 18.Q 

[ ... ] 

4 - Compete ao departamento do governo regional com competencia em 

materia de energia aprovar a lista de defeitos cuja existencia determina o 

enquadramento em cada urn dos tipos, tendo em conta os normativos 

aplicaveis no ambito do Sistema Portugues de Qualidade (SPQ). 
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Artigo 19.Q 

[ ... ] 

1 - Conclufda a inspe<;:ao, a EIG emite uma declara<;:ao de inspe<;:ao da instala<;:ao de 

gas ou das instala~oes de aparelhos a gas, conforme modelo constante do 

Anexo V do presente diploma, do qual e parte integrante, a qual atesta a 

aptidao da instala~ao para o inicio ou a continuidade do abastecimento de 

gas. 

2 - [ .. .]. 

3 - [ ... ]. 

4 - Caso a repara<;:ao de urn defeito do tipo NG1 nao for promovida no prazo 

previsto no numero anterior, apos notifica<;:ao pelo departamento do governo 

regional com competencia em materia de energia, a EEG procede ao corte de 

abastecimento de gas a instala<;:ao de gas em falta findo 0 prazo indicado no pre

aviso comunicado ao consumidor pela EEG, nos termos da Lei n.Q 23/96, de 26 de 

julho, alterada pelas Leis n.Q 12/2008, de 26 de fevereiro, 24/2008, de 2 de junho, 

6/2011, de 10 de mar<;:o, 44/2011, de 22 de junho e 10/2013, de 28 de janeiro. 

5 - 0 codigo de acesso a declara<;:ao de inspe<;:ao e disponibilizado, de imediato, pela 

EIG ao proprietario, a EI, a EEG, ao departamento do governo regional com 

competencia em materia de energia e a entidade licenciadora da obra. 

6- [ ... ]. 

7 - [ .. .]. 

8- [ .. .]. 

9- [ ... ]. 

Artigo 21.Q 

Reclama<;:oes relativas a execu~ao ou inspe~ao 

1 - As reclama<;:oes de natureza tecnica relativas a execu<;:ao ou inspe<;:ao das 

instala<;:5es de gas ou da instala<;:ao de aparelhos a gas sao dirigidas ao 

departamento do governo regional com competencia em materia de energia, a 
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submeter no prazo de quinze dias a contar da data da rece~ao da declara~ao de 

conformidade de execu~ao ou da declara~ao de inspe~ao, devendo conter: 

a) [ ... ]; 

b) [ .. .]. 

2 - 0 departamento do governo regional competente em materia de energia 

analisa e profere decisao fundamentada sobre a reclamac;:ao no prazo de 30 dias, da 

qual constam as medidas a serem adotadas, sem prejuizo do disposto nos n.Qs 3 

e 4 do presente artigo. 

3 - 0 departamento do governo regional competente em materia de energia 

notifica a EI ou a EIG, conforme se trate de uma reclama~ao relativa a 
execu~ao da instala~ao de gas, ou a sua inspe~ao, para se pronunciarem 

sobre a reclama~ao no prazo de 10 dias. 

4 - 0 prazo previsto no n.Q 2 suspende-se durante o prazo de pendencia de 

resposta da entidade notificada para se pronunciar sobre a reclama~ao ou 

ate a conclusao de outras diligencias promovidas pelo departamento do 

governo regional com competencia em materia de energia. 

5 - Para efeitos da decisao mencionada no n.Q 2, o departamento do governo 

regional com competencia em materia de energia pode promover uma 

verifica~ao tecnica da instala~ao de gas ou da instala~ao dos aparelhos a gas. 

6 - Caso a decisao do departamento do governo regional com competencia 

em materia de energia seja favoravel ao reclamante, os custos associados a 
verifica~ao tecnica referida no numero anterior sao imputados a EI, ou a EIG, 

conforme se trate de uma reclama~ao relativa a execu~ao da instala~ao de 

gas, ou a sua inspe~ao. 

7 - Caso a decisao do departamento do governo regional com competencia 

em materia de energia seja favoravel a EI ou a EIG, os custos associados a 
verifica~ao tecnica referida no n.Q 5 sao imputados ao reclamante. 
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Artigo 22.Q 

[ ... ] 

1 - A EEG s6 pode iniciar o abastecimento quando na posse da declara~ao de 

conformidade de execu~ao prevista no artigo anterior e na posse da 

declara~ao de inspe~ao emitida pela EIG, depois desta ter procedido a uma 

inspe~ao das partes visiveis, aos ensaios da instala~ao e a verifica~ao das 

condi~oes de ventila~ao e de evacua~ao dos produtos da combustao, por 

forma a garantir a regular utiliza~ao do gas em condi~oes de seguran~a. 

2 - A EIG, caso considere que a instala~ao de gas nao apresenta deficH~ncias, 

emite uma declara~ao de inspe~ao em conformidade com o artigo 19.Q. 

3 - Caso o proprietario manifeste desacordo sobre o resultado da inspe~ao, 

devera apresentar reclama~ao, nos termos do artigo 21.Q. 

4 - Na circunstancia do departamento do governo regional com competencia 

em materia de energia considerar a instala~ao conforme, a sua decisao 

substitui a declara~ao referida no n.Q 2. 

5 - Para efeitos de inspe~ao, a EIG pode aceder ao projeto da instala~ao de gas 

e a declara~ao de conformidade de execu~ao atraves da plataforma 

eletr6nica e regista nesta a declara~ao de inspe~ao emitida nos termos do 

artigo 19.Q, quando esta nao possa ser emitida atraves desta plataforma. 

6 - 0 c6digo de acesso a declara~ao de inspe~ao e entregue pela EIG as 

entidades previstas no n.Q 5 do artigo 19.Q no prazo maximo de sete dias. 

Artigo 24.Q 

[ ... ] 

1 - [ ... ] : 

a) A cada tres anos para as instala~oes de gas afetas a edificios e recintos 

classificados como utiliza~oes-tipo Ill, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI e XII, ou 

outros nao enquadrados nas utiliza~oes-tipo descritas, mas que recebam 

publico; 

i. [Eliminada;] 
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, ~ V ii. [Eliminada.] 

~ ~ b) A cada cinco anos, as instala,oes de gas executadas M mais de dez anos e 

que nao tenham sido objeto de remodelac;:ao. 

2 - Caso o proprietario ou usufrutuario nao realize a inspec;:ao peri6dica dentro dos 

'\.l\ ~\ ~ ~ prazos previstos no numero anterior, e notificado pelo departamento do governo 

\ VJ~ regional com competencia em materia de energia para a concretizar nos tres 

meses seguintes. 

3 - 0 departamento do governo regional com competencia em materia de energia 

deve desenvolver urn mecanismo de aviso ao proprietario e a EEG, caso se trate de 

urn abastecimento par rede de gas, o qual e comunicado com seis meses de 

antecedencia, sabre a data em que se torna exigivel a realizac;:ao da inspec;:ao. 

4- [ ... ]. 

5 - [ ... ]. 

6 - [ ... ]. 

7 - [ .. .]. 

8 - [ .. .). 

9 - Se, findo o prazo fixado no numero anterior, o departamento do governo 

regional com competencia em materia de energia nao tiver conhecimento de nova 

declarac;:ao de inspec;:ao com a correc;:ao dos defeitos encontrados, deve notificar a 

EEG desse facto para que esta possa proceder ao corte do abastecimento de gas, 

mediante pre-aviso nos termos da Lei n.Q 23/96, de 26 de julho, alterada pelas Leis 

n.05 12/2008, de 26 de fevereiro, 24/2008, de 2 de junho, 6/2011, de 10 de marc;:o, 

44/2011, de 22 de junho, e 10/2013, de 28 de janeiro. 

10 - E proibida a cobranc;:a ou imposic;:ao, pela EEG ou pela El, de comissoes a 

serem pagas pela entidade inspetora pela realizac;:ao de inspec;:oes nos 

termos previstos no presente artigo. 

11 - Os estabelecimentos afetos ao alojamento local estao abrangidos pelo 

disposto na alinea a) do n.Q 1 do presente artigo, e nao podem iniciar a sua 

atividade sem uma declarac;:ao de inspec;:ao aprovativa e valida. 

Artigo 25.Q 

[ ... ] 
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1 - [ ... ]: 

a) [ ... ]; 

b) [ ... ]; 

c) [ .. .]. 

2 - As inspe~oes extraordinarias aplicam-se os procedimentos previstos para as 

inspec;oes peri6dicas dispostos nos artigos 17.Q e 24.Q. 

3 -A mudan~a de EEG e a mudan~a de titularidade no contrato de fornecimento de 

gas nao implicam a realiza~ao de inspe~ao extraordinaria desde que nao haja 

interrup~ao de fornecimento de gas por motivos tecnicos, nem se verifique 

nenhuma das situa~oes descritas no n.Q 1 e exista declara~ao de inspe~ao valida 

que aprove a i nstala~ao e que permita validar que nao ocorreu a substituic;ao 

de qualquer dos aparelhos a gas e dos sistemas de ventilac;ao e exaustao dos 

produtos da combustao dos aparelhos a gas. 

4 - [ ... ]. 

5 - [ ... ]. 

6 - Em caso de recusa do proprietario, usufrutuario, arrendatario em realizar a 

inspe~ao extraordinaria que a EEG considerar ser necessaria, esta comunica a 

ocorrencia ao departamento do governo regional com competencia em materia 

de energia. 

7 - E proibida a cobranc;a ou imposic;ao, pela EEG ou pela El, de comissoes a 

serem pagas pela entidade inspetora pela realizac;ao de inspec;oes nos 

termos previstos no presente artigo. 

Artigo 27.Q 

[ ... ] 

1- 0 registo na plataforma electr6nica referida na alfnea b) do n.Q 2 do artigo 25 .Q 

A, contem a seguinte informa~ao: 

a) [ ... ]; 

b) [ ... ]; 

c) [ ... ]; 

11 



2 - [ .. .]. 

3 - [ ... ]. 

\ \ j 4- [ .. .]. 

d) [ ... ]. 

grupo parlamentar 

i, O' Jl.r 5- Sem prejufzo das suas obrigay6es legais e para efeitos da alfnea b) do n.Q 1, as 

\""\J \ EEG e as EIG devem proporcionar ao departamento do governo regional com 

competencia em materia de energia a informayao que detenham a data da 

constituiyao da plataforma electr6nica. 

Artigo 29.Q 

[ ... ] 

Sem prejufzo das competencias atribufdas par lei . a outras entidades, a 

competencia para a fiscalizayao do cumprimento das disposiy6es do presente 

diploma cabe ao departamento do governo regional com competencia em 

materia de energia. 

Artigo 31.Q 

[ ... ] 

1 - No caso de reincidencia no incumprimento do disposto no n.Q 1 do artigo 24.Q, 

simultaneamente com a coima, sea inspeyao peri6dica nao for promovida no prazo 

previsto no n.Q 2 do artigo 24.Q, ap6s notificayao pelo departamento do governo 

regional com competencia em materia de energia, pode ser aplicada sanyao 

acess6ria, designadamente a EEG procede ao corte de abastecimento de gas a 
instalayao em falta findo o prazo indicado no pre-aviso comunicado ao consumidor 

pela EEG, nos termos da Lei n.Q 23 /96, de 26 de julho, alterada pelas Leis n. 05 

12/2008, de 26 de fevereiro, 24/2008, de 2 de junho, 6/2011, de 10 de maryo, 

44/2011, de 22 de junho, e 10/2013, de 28 de janeiro. 

2 - Realizada a inspeyao em falta, o departamento do governo regional com 

competencia em materia de energia comunica a EEG a autorizayao para repor o 

abastecimento de gas. 
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3 - Ap6s comunica~ao do departamento do governo regional com competencia 

em materia de energia, a reposi~ao do abastecimento de gas a instala~ao devera 

ser realizada pela EEG no prazo de tres dias uteis. 

Artigo 32.Q 

[ ... ] 

1 - Sem prejufzo das competencias atribufdas por lei a outras entidades, a 

iniciativa para a instaura~ao dos processos de contraordena~ao compete ao 

departamento do governo regional com competencia em materia de energia. 

2 - A decisao e aplica~ao das coimas e san~oes acess6rias e da competencia do 

departamento do governo regional com competencia em materia de energia. 

3 - [ ... ]. 

Artigo 33.Q 

[ ... ] 

1- [ ... ]: 

a) [ ... ]; 

b) [ ... ]; 

c) [ ... ]; 

d) [ .. .]. 

2- As referencias e competencias neles feitas a Dire~ao - Geral da Energia, a DGEG e 

as dire~oes regionais do Ministerio da Economia, reportam-se, na Regiao, ao 

departamento do governo regional com competencia em materia de energia, 

incluindo as competencias de instru~ao de processos contraordenacionais, 

cabendo ao departamento do governo regional com competencia em materia de 

energia a decisao sobre os processos contraordenacionais, sobre as materias neles 

previstas e a aplica~ao de coimas e das san~oes acess6rias. 

3 -As referencias feitas na Lei n. Q 15/2015, de 16 de fevereiro, no Decreta-Lei n.Q 

124/97, de 23 de maio, no Decreta-Lei n.Q 125/97, de 23 de maio, alterado pelo 

Decreto-Lei n.!! 389/2007, de 30 de novembro, e no Decreta-Lei n.Q 267/2002, 

de 26 de novembro, alterado pelos Decretos-Lei n.!!s 389/2007, de 30 de 

novembro, 31/2008, de 25 de fevereiro, 195/2008, de 6 de outubro, 

13 



- -------------------------

grupo parlamentar 

217/2012, de 9 de outubro, e pela Lei n.Q 15/2015, de 16 de fevereiro, a 
Dire~ao-Geral da Energia, a DGEG e as dire~6es regionais do Ministerio da 

Economia, reportam-se, na Regiao, ao departamento do governo regional com 

competencia em materia de energia, incluindo as competencias de instru~ao e dos 

processos contraordenacionais, cabendo ao departamento do governo regional 

com competencia em materia de energia a decisao sabre os processos 

contraordenacionais, sabre as materias neles previstas, a aplica~ao de coimas e das 

san~6es acess6rias. 

Artigo 34.Q 

[ ... ] 

1 - Ate a aprova~ao do regulamento tecnico relativo ao projeto, constru~ao, 

explora~ao e manuten~ao das instala~oes de gas combustivel canalizado em 

edificios, previsto na alinea a) do n.Q 2 do artigo 8.Q, aplica-se o regulamento 

em vigor a que se refere a alinea a) do n.Q 1 do artigo 8.Q do Decreto-Lei n.Q 

97/2017, de 10 de agosto, alterado pela Lei n.Q 59/2018, de 21 de agosto. 

2 - Ate a aprova~ao dos procedimentos tecnicos para a realiza~ao da inspe~ao 

de instala~oes de gas e de aparelhos a gas, bern como de redes e ramais de 

distribui~ao de gas, previstos no n.Q 2 do artigo 17.Q, aplicam-se os 

procedimentos a que se refere o n.Q 2 do artigo 14.Q do Decreto-Lei n.Q 

97/2017, de 10 de agosto, alterado pela Lei n.Q 59/2018, de 21 de agosto. 

3 - Ate a aprova~ao da lista dos defeitos da instala~ao de gas prevista no n.Q 4 

do artigo 18.Q, e aplicada a lista elaborada e publicitada pela DGEG a que se 

refere o n.Q 4 do artigo 15.Q do Decreto-Lei n.Q 97/2017, de 10 de agosto, 

alterado pela Lei n.Q 59/2018, de 21 de agosto. 

4 - Ate a entrada em funcionamento da plataforma eletr6nica prevista na 

alinea a) do n.Q 2 do artigo 25.Q, o termo de responsabilidade do projetista, a 

declara~ao de conformidade de execu~ao, e a declara~ao de inspe~ao serao 

emitidas em papel, segundo os modelos constantes nos Anexos I, IV e V do 

presente diploma, do qual sao parte integrante. 
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5 - Ate a entrada em funcionamento da plataforma eletr6nica prevista na 

alinea a) do n.Q 2 do artigo 25.Q-A, o projetista de gas, a EI e a EIG enviam para 

o departamento do governo regional com competencia em materia de 

energia uma c6pia, em formato eletr6nico ou em papel, do projeto e termo de 

responsabilidade, da declaraf;ao de conformidade da instalaf;ao e da 

declaraf;ao de inspef;ao, respetivamente. 

6 - Enquanto a plataforma eletr6nica prevista na alinea a) do n.Q 2 do artigo 

25.Q-A nao estiver implementada e operacional, a EIG acede aos documentos 

mencionados no n.Q 5 do artigo 22.Q atraves do proprietario ou do 

usufrutuario da instalaf;ao, da EI, ou ainda solicitando c6pia dos documentos 

ao departamento do governo regional com competencia em materia de 

energia. 

7 -Ate a publicaf;ao da portaria prevista no artigo 28.Q mantem-se em vigor 

os valores das taxas previstos no Despacho n.Q 17924/2006, publicado no 

Diario da Republica, 2.~ serie, n.Q 171, de 5 de setembro, ao abrigo da Portaria 

n.Q 625/2000, de 22 de agosto. 

Anexo II 

Carateristicas do gas butano (CAS 68512-91-4) a considerar na elaboraf;ao 

dos projetos 

Caracteristica (a) Unidades Butano 

Ponto de fusao Q( -138 

Ponto de ebuli~ao Q( -2 

Temperatura critica Q( 152 

Massa especifica da fase liquida Kgjm3 578 

Massa especifica da fase gasosa Kgjm3 2,46 
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Densidade fase gasosa --- 2,01 

kcaljkg 11750 
Poder calorffico superior- PCS 

kcal/Nm3 32114 

kcaljkg 10924 
Poder calorffico inferior- PC! 

kcal/Nm3 29605 

kcal / Nm3 20429 
fndice de Wobbe sobre PC! 

kcaljkg 7538 

kcal/Nm3 22161 
fndice de Wobbe sabre PCS 

kcaljkg 8108 

' . -(a) - Caracten sticas determmadas atraves da aphca~ao dos metodos de ensaw constantes na norma ISO 

6976:1995. 

Anexo III 

Regimes de pressao e velocidade a que ficam sujeitas as redes e instala~oes 

de gas a considerar na elabora~ao dos projetos e execu~ao das instala~oes de 

gas 

Parametro Unidades 
Butano 

Pressao de alimenta~ao dos aparelhos mbar 30 

Rede de Distribui~ao mbar 400 

Pressao maxima de servi~o Coluna Montante mbar 400 

Interior dos fogos mbar 30 

Perda de carga maxima Rede de Distribui~ao mbar so 
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Coluna montante mbar 30 

Interior dos fogos mbar 1,5 

Rede de distribui~ao mjs 15 
Velocidade maxima 

admitida 
Coluna montante mfs 15 

Interior dos fogos mjs 10 

Horta, 29 de maio de 2019 

Os Deputados, 

C"~-- · 

. <:, ' 
---------- 17'--- - - ~ - ~ -

_,_ ...... -~· 
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