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TAXAS A COBRAR NA APROVAÇÂO DE CISTERNAS  

(submetido pelos representantes do IMT) 

 

O projeto submetido pelas DRE’s ao Governo, de acordo com o que está lavrado em ata da 45.ª 

sessão da CNTMP, apostou essencialmente na continuidade e na “clarificação de conceitos”. 

Ora, atendendo ao que são presentemente as amplas responsabilidades dos organismos de 

inspeção (OI’s) na matéria atinente a ensaios, inspeções e verificação de conformidade de cis-

ternas, e ainda dada a necessidade de reduzir custos de contexto (ver anexo) para as nossas 

empresas, proporíamos as seguintes alterações à proposta de despacho ministerial, ponto por 

ponto: 

 

1-a) Unificariamos as taxas de aprovação de cisternas novas ou usadas. A taxa de “aprovação 

de construção* de cada unidade parece um exagero face à supervisão de fabrico, e também à 

análise de dossiê feita pelos OI’s, designadamente na inspeção inicial. Devia ser eliminada esta 

taxa até porque acresce a taxa de autorização de utilização que também é obrigatória.  

1-b)   Proporíamos uma taxa nova, para 1-b: 

“Aprovação de revisão de projeto” (225 euros). Tal taxa justifica-se, designadamente, para casos 

de reavaliação de conformidade. 

1-c e 1-d) manteríamos as taxas indicadas. 

 

Ou seja, ficaríamos com o seguinte quadro de taxas a cobrar pelas DRE’s: 

 

1-a) Aprovações de cisternas: 

Aprovação de tipo de cisternas novas – 225 euros 

Aprovação de cisternas usadas  -225 euros 
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1-b) “Aprovação de  revisão de  projeto”  - 225 euros; 

1-c) … 

1-d) ... 

ANEXO - TABELA COMPARATIVA DE CUSTOS PARA COLOCAÇÂO EM CIRCULAÇÃO DE UMA CISTERNA-FIXA NOVA 

PROPOSTA DAS DRE PROPOSTA DO IMT 

Aprovação tipo (DRE) Idem 

Inspeção Inicial com verificação de conformidade (OIs) 

 

Inspeção Inicial com verificação de conformidade (OIs) 

 

Aprovação de construção 

Para efeitos de obtenção da aprovação da construção de cis-
ternas, o construtor ou seu representante, deverá apresentar o 
respetivo requerimento ( minuta 2 ) à DRE, acompanhado dos 
seguintes elementos: 

 Documento de aprovação/homologação da entidade 
competente do país de origem; (no caso de cisterna 
importada)  

 Relatório de aprovação de construção emitido pelo 
organismo de inspeção do país de origem; (no caso 
de cisterna importada)  

 Relatórios de inspeção e ensaios iniciais e de 
receção por parte do organismo de inspeção 
nacional  

 Lista de Matérias (quando aplicável)  

 Certificados dos materiais e de qualificação dos sol-
dadores;  

 Relatórios de ensaios não destrutivos (radiografias, 
líquidos penetrantes, etc.);  

 Desenho de conjunto da cisterna construída em 
escala conveniente;  

 Catálogos ou certificados dos equipamentos; 

 

Autorização de utilização (DRE) Idem 

Homologação de veículo (IMT) Idem 

Total: 475 euros+ taxas de homologação + tarifas de inspeção 

inicial 

Total: 300 euros + taxas de homologação + tarifas de inspeção 

inicial 

 


