ANEXO IV

Auto de Vistoria
Operador

Email

Ident. do Projeto

Nº Processo EDA

Ilha

Freguesia

Concelho

Período de realização dos trabalhos

INICIO

FIM

Assinalar: (√) Conforme; (X) Não Conforme; (NA) Não aplicado; (NV) Não possível avaliar mas aplicável;
(Nos itens que forem preenchidos com (NV) deverá indicar‐se no campo de observações o motivo)

Condições necessárias para o Comissionamento
Foram observadas as distâncias regulamentares em relação ao solo, ao longo das vias, em travessias e em relação
a edifícios.
Foram consideradas as distâncias mínimas entre cabos de energia elétrica e entre estes e cabos de
telecomunicações nas condições, mais desfavoráveis de temperatura ambiente e de flecha.
Os cabos do operador de comunicações eletrónicas foram montados utilizando as furações inferiores dos apoios
de betão e apenas estas, sem prejuízo da garantia de cumprimento das distâncias regulamentares ao solo, aos
edifícios e aos cabos da rede de distribuição.
Foi considerado pelo menos um espaço de reserva para a instalação de cabos de distribuição, garantindo 0,25m
abaixo do cabo existente situado no plano inferior.
Ficou garantido o acesso dos técnicos da EDA às redes elétricas de distribuição, às baixadas e aos equipamentos
de Iluminação Pública.
A fixação de caixas dos operadores de comunicações eletrónicas nos apoios foi feita na face oposta à via pública.
Nos apoios com luminárias de IP, a fixação de caixas dos operadores de comunicações eletrónicas nos apoios foi
feita na face oposta à da luminária.
Os cabos e equipamentos do operador de comunicações eletrónicas foram identificados em todos os apoios,
através de etiqueta colorida com a cor atribuída ao respetivo operador de comunicações eletrónicas e colocadas
por baixo do cabo de forma a serem visíveis do solo e da via pública.
Confirma‐se que não foram instaladas derivações em apoios da EDA, nomeadamente cabos de ligação de clientes
(“baixadas”), que ocupam as faces desses apoios viradas para a via pública.
Foi cumprido o prazo máximo de 5 dias úteis, após a conclusão dos trabalhos, tendo sido remetido à EDA um Auto
de Conclusão de Trabalhos, onde confirme a boa execução dos mesmos, de acordo com o projeto viabilizado;

Observações:
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

Operador: _________________________________________________________________________________________

EDA: ___________________________________________________________________ Nº EDA: ___________________
Data da Vistoria: ____/____/________

