Requerimento n.º

data

Pago pela guia n.º

valor

€

O Funcionário, __________________________
EXMO. SENHOR PRESIDENTE
DA CÂMARA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓ DOS VINHOS

INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE SUPORTE DAS ESTA~ÇÕES DE RADIOCOMUNICAÇÕES E RESPETIVOS
ACESSÓRIOS
Processo Nº

/

/

REQUERENTE
Nome
Morada
Freguesia

Código Postal

N.º Identificação
Fiscal

N.º Identificação
Civil

Válido
até

Telemóvel

Fax

-

-

Código da Certidão Comercial Permanente
Telefone
E-mail
Na qualidade

Proprietário

Usufrutuário

Locatário

Superficiário

Outro

REPRESENTANTE
Nome
N.º Identificação
Fiscal
Na qualidade

N.º Identificação
Civil
Mandatário

Sócio-gerente

Administrador

Válido
até

-

-

Outro

PEDIDO

Ao abrigo do disposto no Decreto-Lei n.º 151-A/2000, de 20 de julho, vem requerer a V. Exa. AUTORIZAÇÃO PARA
INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE SUPORTE DAS ESTAÇÕES DE RADIOCOMUNICAÇÕES E RESPETIVOS
ACESSÓRIOS no prédio a seguir identificado:

Local

Freguesia
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DOCUMENTOS INSTRUTÓRIOS
O seu pedido deve ser instruído com os elementos abaixo indicados. Assinale com uma cruz (X) os documentos que junta ao seu
processo.
1. Identificação do título emitido pelo ICP - ANACOM, quando existente, nos termos do Decreto-Lei n.º 151-A/2000, de 20 de
Julho;

2. Memória descritiva da instalação (com indicação dos critérios adotados condicionantes, materiais empregues e métodos
construtivos e de fixação) e peças desenhadas (planta de localização à escala de 1:25000, planta de implantação à escala de 1:200
ou de 1:500 e plantas e alçados à escala de 1:100);

3. Termo de responsabilidade dos técnicos responsáveis pela instalação, quer a nível civil, quer a nível das instalações
elétricas;

4. 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;
5. Cópia do documento de que conste a autorização expressa dos proprietários dos terrenos para a instalação das infraestruturas de suporte das estações de radiocomunicações e respetivos acessórios.

Tratando-se da instalação de estações em edificações, além dos elementos referidos nos números anteriores, devem ainda
ser juntos:
Estudo justificativo da estabilidade das edificações sob o ponto de vista estrutural e da fixação das infraestruturas de suporte das
estações de radiocomunicações ao edifício;
Cópia do documento de que conste a autorização expressa para a instalação do proprietário ou dos condóminos, nos termos da
lei aplicável.

PEDE DEFERIMENTO
Assinatura

Data

-

-

O Técnico de Atendimento procede à verificação do processo, aconselhando o requerente a não efetuar a entrega sem que o
mesmo seja devidamente corrigido.
NOTAS

O Técnico de Atendimento

Data

-

-
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