Elementos Autorização Suporte
Infraestruturas Telecomunicações
Código

Designação do elemento
0 - Elementos gerais

0req

Requerimento tipo disponibilizado pela CMM

0crp

Certidão da descrição e de todas as inscrições em vigor emitida pela Conservatória
do Registo Predial referente ao prédio ou prédios abrangidos, ou indicação do
código de acesso à certidão permanente do registo predial;
Quando omissos, a respetiva certidão negativa do registo predial, acompanhada da
caderneta predial onde constem os correspondentes artigos matriciais

0titular

Documentos comprovativos da qualidade de titular de qualquer direito que lhe
confira a faculdade de realização da operação ou da atribuição dos poderes
necessários para agir em sua representação

0repres

Mandato de representação do requerente

0pl_cmm

Delimitação da área objeto da operação e sua área de enquadramento em planta de
localização fornecida pela câmara municipal ou planta de localização à escala
1:1000, com indicação das coordenadas geográficas dos limites da área da operação
urbanística, no sistema de coordenadas geográficas utilizado pelo município

0foto

Fotografias do imóvel sempre que se trate de obras de alteração, reconstrução,
ampliação ou existam edificações
adjacentes

0outro_pdf

Qualquer documento não identificado legalmente que o requerente pretenda
apresentar

0outro_dwf

Qualquer documento desenhado não identificado legalmente que o requerente
pretenda apresentar

1 - Elementos da operação urbanística
1par_ext

Pareceres, autorizações ou aprovações das entidades externas cuja consulta seja
obrigatória nos termos da Lei

25 - Autorização de suporte de infraestruturas de telecomunicações
25tr_sit

Termo de responsabilidade subscrito pelo técnico responsável pela instalação, a
nível das instalações elétricas

25ord_sit

Documento comprovativo da inscrição do técnico legalmente habilitado a
subscrever um projeto, na ordem profissional

25seg_sit

Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil do autor do
projeto, nos termos da Lei n.º 31/2009, de 3 de julho

25dec_ope

Declaração emitida pelo operador que garanta a conformidade da instalação em
causa com os níveis de referência de radiação aplicáveis, de acordo com normativos
nacionais ou internacionais em vigor

25tr_est_sit

Termo de responsabilidade subscrito pelo técnico legalmente habilitado declarando
a segurança estrutural da estrutura

25ord_est_sit

Documento comprovativo da inscrição do técnico legalmente habilitado a
subscrever um projeto, na ordem profissional

25seg_est_sit

Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil do autor do
projeto, nos termos da Lei n.º 31/2009, de 3 de julho

25_est_estru

Estudo justificativo da estabilidade do edifício sob do ponto de vista estrutural e da
fixação das infraestruturas de suporte das estações de radiocomunicações ao edifício

