
Registo N  ___________________________º

Processo n  _____________/____________º

Registado em ________/_______/______

O Funcionário _______________________

Guia n  ______________ - _____________º €

Exma. Senhora

Presidente da Câmara Municipal

REDES DE COMUNICAÇÕES ELETRÓNICAS – AUTORIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO
Decreto-Lei n  151-A/2000, de 20 de julhoº

Processo n : º   

REQUERENTE

Nome: 

Residente/ Sede em:   

Código Postal:    Freguesia:   Concelho: 

NIF/NIPC:  B.I./Cartão Cidadão:  Telefone: 

 Telemóvel  E-mail:

 Na qualidade de   Proprietário   Mandatário   Usufrutuário  

Procurador  Outro 

PROCURADOR

Nome: 

Residente/ Sede em:   

Código Postal:    Freguesia:   Concelho: 

NIF/NIPC:  B.I./Cartão Cidadão:  Telefone:

 Telemóvel  E-mail:

Código de consulta procuração online: 

NOTIFICAÇÃO POR MEIOS ELETRÓNICOS

Solicita que todas as notificações no âmbito da presente comunicação sejam remetidas exclusivamente por

e-mail         Sim  Não 

PRETENSÃO

Requer a V.  Ex , ao abrigo do artigo 5  do Decreto-Lei n  11/2003, de 18 de janeiro, autorização para aª ª º º

instalação de infraestruturasde suporte das estações de radiocomunicações e respetivos acessórios no

prédio sito em  descrito na conservatória

do registo predial sob o n  º  e inscrito na matriz predial  rústica e/ou  urbana sob o

artigo 
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ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS

Junta os seguintes elementos: 

 Identificação do titular;

 Identificação do título emitido pelo ICP - ANACOM, quando existente, nos termos do Decreto-Lei n.  151-º

A/2000, de 20 de Julho;

 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 1:2000 ou de 1:5000 e plantas e alçados à escala de 1:1000);

 Termo de responsabilidade dos técnicos responsáveis pela instalação, quer a nível civil, quer a nível das

instalações elétricas;

 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;

 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,  deverão  ainda  ser  apresentados  os  seguintes

elementos:

 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.

Se o pedido de autorização for requerido por qualquer sociedade que desenvolva a atividade de instalação e

exploração de infraestruturas de suporte de estações de radiocomunicações, deverá o pedido ser instruído

ainda com:

 Documento comprovativo do pedido de instalação do operador à respetiva sociedade.

FORMATO DIGITAL

As peças escritas deverão ser apresentadas em formato PDF e as desenhadas em DWF.

O subscritor, sob compromisso de honra e consciente de incorrer em eventual responsabilidade penal caso

preste  falsas  declarações,  declara  que  os  dados  constantes  do  presente  documento  correspondem à

verdade.

Silves, de de 

O requerente,

(Assinatura do  requerente ou de outrem a seu rogo, se o mesmo não souber ou não puder assinar)

GESTOR DE PROCEDIMENTO 

Nome: _________________________________________________________________________________________________

E-mail: dgu.administrativo@cm-silves.p
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