Decreto-Lei n.º 130/92
de 6 de Julho
O presente diploma destina-se a proteger a segurança das pessoas e dos
bens contra os riscos decorrentes da utilização de aparelhos a gás, definindo
os requisitos essenciais que os aparelhos a gás devem satisfazer e os
procedimentos adequados à certificação e ao controlo da conformidade dos
aparelhos com aqueles requisitos.
Tais requisitos e procedimentos constam, aliás, da Directiva do Conselho n.º
Estados membros respeitantes aos citados aparelhos por forma a garantir a
sua livre circulação, sem prejuízo da satisfação dos requisitos imperativos
essenciais de saúde e segurança, a ser aplicados criteriosamente, tendo em
cumprimento.
Assim:

1 - O presente diploma aplica-se:
a) Aos aparelhos que queimam combustíveis gasosos, utilizados para
designados «aparelhos», sendo também assim considerados os queimadores
com ventilador e os geradores de calor equipados com tais queimadores;
b) Aos dispositivos de segurança, de controlo e de regulação, bem como aos
subconjuntos, que não os queimadores com ventilador e os geradores de calor
equipados com tais queimadores, colocados no mercado separadamente para
serem utilizados por profissionais e destinados a serem incorporados num

2 - Os aparelhos especificamente destinados a serem utilizados em
processos industriais utilizados em estabelecimentos industriais são excluídos

gasoso.
Regulamentação técnica
As normas técnicas relativas aos requisitos essenciais que os aparelhos e
equipamentos devem satisfazer, assim como as especificações respeitantes
aos sistemas de comprovação da conformidade, à marca CE de
conformidade, às inscrições complementares e à documentação relativa à

Colocação no mercado e em serviço
1 - Só podem ser colocados no mercado e postos em serviço os aparelhos
que, normalmente utilizados, não comprometam a segurança das pessoas,
dos animais domésticos e dos bens.

a) Esteja correctamente instalado e seja sujeito a manutenção regular, em
conformidade com as instruções do fabricante;
alimentação;
c) Seja utilizado em conformidade com o fim a que se destina.
Presunção de conformidade
Presume-se que cumprem os requisitos essenciais referidos no artigo 2.º os
aparelhos e os equipamentos conformes com:
a) As normas portuguesas que adoptem as normas harmonizadas e cujos
números de referência estejam publicados no Jornal Oficial das Comunidades
b) As normas portuguesas para as quais não existam normas harmonizadas
mas que a Comissão das Comunidades Europeias, após parecer do comité

Os organismos de certificação, os organismos de inspecção e os laboratórios
de ensaio envolvidos nos sistemas de comprovação da conformidade

responsabilidade civil nos casos em que essa responsabilidade não for
coberta pelo Estado, bem como ser notificados nos termos do artigo 9.º da

Procedimentos efectuados em outros Estados membros
Os procedimentos da certificação ou controlo relativos a aparelhos ou
equipamentos efectuados em qualquer Estado membro das Comunidades
Europeias de harmonia com a Directiva do Conselho n.º 90/396/CEE têm o
mesmo valor que os procedimentos nacionais correspondentes.
Cláusula de salvaguarda
marca CE de conformidade podem comprometer a segurança das pessoas ou
dos bens será proibida ou limitada a sua comercialização, mediante despacho

Responsabilidade pelos encargos
1 - Os encargos decorrentes da realização dos ensaios dos aparelhos e
serão suportados pelas autoridades que a promoveram.
correspondem à segurança exigível nos termos do presente diploma, os
encargos com a mesma serão imputados ao agente económico.

1 - A fiscalização do cumprimento do disposto no presente diploma será

2 - Os técnicos das entidades a que se refere o n.º 1, que possuirão cartão de
execução das suas funções.
3 - Das infracções verificadas será levantado auto, nos termos das
disposições legais aplicáveis.
4 - Os autos relativos a infracções verificadas por outras entidades serão por
estas enviados àquela a quem competir a aplicação das sanções, depois de

autoridades, sempre que necessário ao exercício das suas funções.
Contra-ordenações

produtos em causa sempre que a sua utilização em condições normais
2 - Se o infractor for uma pessoa colectiva, o montante máximo da coima é de

4 - A aplicação das sanções previstas nos n.os 1 e 2 compete ao director da
5 - A receita das coimas previstas nos n.os 1 e 2 terá a seguinte distribuição:
a) 60% para o Orçamento do Estado;
c) 10% para o serviço que aplicou a coima;

medidas necessárias à prossecução dos seus objectivos e as que se
destinem a assegurar a ligação com a Comissão e os Estados membros das
Comunidades Europeias.
a) Publicará as referências das normas portuguesas referidas no artigo 4.º;
b) Notificará a Comissão e os Estados membros dos organismos de

c) Informará imediatamente a Comissão das medidas tomadas ao abrigo do
artigo 7.º, indicando os seus fundamentos e, em especial, se a situação em
causa resultou:
De não se presumirem cumpridos os requisitos essenciais estabelecidos na

De se verificarem lacunas ou aplicações incorrectas das normas referidas no
3 - O organismo notificado que verifique ter sido aposta a marca CE ou emitida
a declaração correspondente em aparelhos ou equipamentos com
conformidade deve informar de tal facto os outros organismos notificados e

relatá-lo ao IPQ, que informará a Comissão e os Estados membros das
medidas tomadas.
4 - A Direcção-Geral de Energia manterá a Comissão e os Estados membros
da Comunidade Europeia permanentemente informados dos tipos de gás e
das pressões de alimentação correspondentes utilizados em Portugal.
Norma revogatória

de harmonia com as respectivas disposições poderem ser colocados no
mercado ou em serviço até 31 de Dezembro de 1995.

