REQUERIMENTO

AUTORIZAÇÃO
MUNICIPAL
DE
INFRAESTRUTURA DE SUPORTE
RADIOCOMUNICAÇÕES

INSTALAÇÃO
DA
ESTAÇÃO

DE
DE

Exmo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Cinfães

Nome
Morada
Freguesia

Código Postal
B.I. / Cartão Cidadão

Validade

Concelho

Contribuinte Fiscal

Telefone

Fax

Telemóvel

E-mail
Autorizo o envio de notificações, no decorrer deste processo, para o endereço eletrónico indicado (conforme previsto no artigo 121.º do RJUE)

Na qualidade

Proprietário

Usufrutuário

Locatário

Superficiário

Outro

REPRESENTANTE
Nome
Morada

(em caso de envio de correspondência)

Freguesia

Código Postal
B.I. / Cartão Cidadão

Validade

Concelho

Contribuinte Fiscal

Telefone

Fax

Telemóvel

E-mail
Autorizo o envio de notificações, no decorrer deste processo, para o endereço eletrónico indicado (conforme previsto no artigo 121.º do RJUE)

Na qualidade

Mandatário

Sócio-gerente

Administrador

Outro

PEDIDO
Em conformidade com o estabelecido no artigo 3.º e 5.º do Decreto-lei n.º 11/2003, de 18 de janeiro vem requer a V. Ex.ª
autorização para a instalação de infraestrutura de suporte da estação de radiocomunicações e respetivos
acessórios no prédio a seguir identificado:
Local
Freguesia
Matriz Predial

Código Postal
Urbana

Rústica

Artigo n.º

Mista
descrito da Conservatória do Registo Predial sob o n.º

Confrontações:
Norte
Sul
Nascente
Poente
Código da Certidão Predial Permanente:
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ANTECEDENTES
Não existem antecedentes processuais na Câmara Municipal de Cinfães para o local em questão
Pedido de informação prévia n.º
Alvará de Loteamento n.º
Licença

Autorização de Utilização

Comunicação Prévia

Número

Outro
ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS
Assinalar no quadrado “A” os elementos apresentados e identificar no quadrado “B” o número da respetiva página
O quadrado “C” destina-se a uso exclusivo dos Serviços Camarários
A

B

C

1. Documentos comprovativos da qualidade de titular de qualquer direito que confira a faculdade de realização da operação:
1.1. Documento de identificação civil
1.2. Documento de identificação fiscal
1.3. Certidão da Conservatória do Registo Comercial, no caso de pessoa coletiva
1.4. Ata da assembleia de condóminos
1.5. Outras autorizações que sejam devidas (senhorio / usufrutuário / com-proprietários, etc.)
2. Identificação do título emitido pelo ICP — ANACOM, quando existente, nos termos do Decreto-Lei n.º 151-A/2000, de 20
de Julho
3. Memória descritiva da instalação (com indicação dos critérios adotados, condicionantes, materiais empregues e métodos
construtivos e de fixação)
4. Peças desenhadas
4.1. Planta de localização à escala de 1:25 000
4.2. Planta de implantação à escala de 1:200 ou de 1:500
4.3. Plantas e alçados à escala de 1:100
5. Termo de responsabilidade dos técnicos responsáveis pela instalação, quer a nível civil, quer a nível das instalações
elétricas
6. Prova de inscrição do técnico em associação pública de natureza profissional
7. Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil do técnico
8. 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
9. 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, com exceção de instalação de
estações em edificações
10. 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, no caso de instalação de estações em edificações
11. Cópia do documento de que conste a autorização expressa para a instalação do proprietário ou dos condóminos, nos
termos da lei aplicável, no caso de instalação de estações em edificações
12. Documento comprovativo do pedido de instalação do operador à respectiva sociedade, no caso do pedido ser requerido
por qualquer sociedade que desenvolva a atividade de instalação e exploração de infraestruturas de suporte de estações de
radiocomunicações
13. Suporte Digital
13.1. Declaração de Conformidade Digital
13.2. Suporte Físico
14. Outros elementos
14.1.
14.2.
14.3.
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INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OBSERVAÇÕES
Os elementos que instruem o processo são organizados pela ordem indicada no presente requerimento, devidamente paginados e
numerados, resultando deste modo o Índice do Processo
As peças desenhadas e escritas devem cumprir com o disposto no Decreto-Lei n.º 11/2003, de 18 de janeiro
Enquanto não estiver em funcionamento o sistema informático, o pedido e respetivos elementos instrutórios serão apresentados em
duplicado, preferencialmente em papel opaco, acrescidos de tantas cópias quantas as entidades exteriores a consultar
Os modelos de requerimento e o Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação
www.cm-cinfaes.pt

(RMUE) podem ser consultados em

TOMA CONHECIMENTO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PEDE DEFERIMENTO
Data

Assinatura

NOTAS (RESERVADO AOS SERVIÇOS)

FUNCIONÁRIO DE ATENDIMENTO
Data

Assinatura
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