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Elementos anexos ao requerimento
NOTA: na 1ª coluna assinale os elementos apresentados com o requerimento
a 2ª coluna destina-se ao uso exclusivo dos serviços camarários.

Certidão da descrição e de todas as inscrições em vigor emitida pela conservatória do registo predial,
ou código de acesso à certidão permanente do registo predial; quando omissos, a certidão negativa do
registo predial, e a caderneta predial com os correspondentes artigos matriciais
Documentos comprovativos da qualidade de titular de direito, para realização da operação ou da
atribuição dos poderes para agir em sua representação, sempre que tal não resulte do número anterior
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
Planta topográfica à escala 1:2000 obtida nos serviços municipais competentes, com indicação das
coordenadas geográficas dos limites da área da operação urbanística, no sistema de coordenadas
geográficas ETRS89-TM06
Identificação do título emitido pelo ICP-ANACOM, quando existente, nos termos do D.L. nº 151A/2000 de 20 de Julho
Planta de implantação, desenhada sobre o levantamento topográfico, quando este for exigível,
indicando a construção e as áreas impermeabilizadas e os respetivos materiais e, quando houver, as
alterações na via pública.
Plantas e alçados à escala 1:100
Termo de responsabilidade dos técnicos responsáveis pela instalação, quer a nível civil, quer a nível
das instalações elétricas
Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil dos técnicos, nos termos da Lei n.º
31/2009, de 3 de julho;
Comprovativo da habilitação dos técnicos responsáveis
Declaração emitida pelo operador que garanta a conformidade da instalação em causa com os níveis
de referência de radiação aplicáveis
Cópia em suporte informático (peças escritas em .pdf e peças desenhadas em .dwf) e declaração de
conformidade digital
Outro: __________________________________________________________________________
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Tratando-se da instalação de estações em edificações, devem ainda ser anexos:
Estudo justificativo da estabilidade das edificações sob o ponto de vista estrutural e da fixação das
infraestruturas
Cópia do documento de que conste a autorização expressa do proprietário ou dos condóminos
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