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Artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 11/2003, de 18 de janeiro

Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão
Identificação do/a requerente
Nome: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
N.º Identificação Civil: _____________________ Validade: _____________________NIF: __________________________________________________________________________
Morada: ______________________________________________________________________________________________________________ C. Postal: _____________________________________
Freguesia/União de Freguesias: ________________________________________________________________________________________________________________________________
Telemóvel: _____________________ e-mail: ______________________________________________________________________________________________________________________________
Autorizo a utilização dos contactos de telemóvel e e-mail acima referenciados para o envio de informações e notificações, bem
como na disponibilização de informação na plataforma atendimento@net relativamente a este processo.

Identificação do/a representante
Nome: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
N.º Identificação Civil: _____________________ Validade: _____________________NIF: __________________________________________________________________________
Morada: _____________________________________________________________________________________________________________ C. Postal: ______________________________________
Freguesia/União de Freguesias: ________________________________________________________________________________________________________________________________
Telemóvel: _____________________ e-mail: _____________________________________________________________________________________________________________________________
Pretensão
Vem requerer a V. Exa. autorização de:
Instalação de infraestruturas de suporte de radiocomunicações e respetivos acessórios
Local da pretensão
Morada: ___________________________________________________________________________________________________________C. Postal: _________________________________________
Freguesia/União de Freguesias: _______________________________________________________________________________________________________________________________
Prédio(s) descrito(s) na Conservatória do Registo Predial sob o(s) n.º(s) __________________________________ e inscrito(s) na matriz
sob o(s) artigo(s): ____________________________________________________________________________ o(s) e com a área de ___________________________________ m2
Antecedentes
Existem antecedentes processuais na Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão
Identificação do processo: _______________________________________________________________________________________________________________________________________
Em nome de: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Elementos instrutórios
O pedido vem instruído com os elementos abaixo indicados, em conformidade com o estabelecido Decreto-Lei

n.º 11/2003, de 18 de janeiro:
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Regulamento Geral de Proteção de Dados – Informação sobre o tratamento de dados pessoais
O município de Vila Nova de Famalicão é responsável pelo tratamento de dados pessoais do requerente subscritor do requerimento, sendo a finalidade a expressa no presente formulário. O titular dos dados tem
direito de acesso, retificação, apagamento, limitação, oposição e portabilidade dos dados pessoais, bem como poderá a qualquer altura do tratamento retirar o consentimento. Em caso de dúvida poderá ser
consultado o Encarregado de Proteção de Dados através do email: dpo@famalicao.pt. Para mais informações consulte www.famalicao.pt/politica_de_privacidade.

NIF 506 663 264

Infraestruturas de Radiocomunicação

Documentos comprovativos da qualidade de titular de qualquer direito que confira a faculdade de
apresentação do pedido:
003 - Certidão da Conservatória do Registo Predial atualizada (Este documento é válido por um
período de 6 meses)
012 - Documentos comprovativos da qualidade de titular de qualquer direito que confira a faculdade
de realização da operação ou da atribuição dos poderes necessários para agir em sua representação
002 - Certidão da Conservatória do Registo Comercial
114 – Caderneta predial (quando a CRP não contemple a União de Freguesias)
012 - Cópia do documento de que conste a autorização expressa para a instalação do proprietário ou
dos condóminos, nos termos da lei aplicável, (quando aplicável)
012 - 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
126 - Identificação do título emitido pelo ICP — ANACOM, quando existente, nos termos do Decreto-Lei n.º
151-A/2000, de 20 de julho
020 - Memória descritiva da instalação (com indicação dos critérios adotados condicionantes, materiais
empregues e métodos construtivos e de fixação)
026 - Planta de localização à escala de 1:25 000
024 - Planta de implantação à escala de 1:200 ou de 1:500
021 - Projeto de arquitetura composto por e plantas e alçados à escala de 1:100
104 - Termo de responsabilidade civil do técnico responsável pela instalação
144 - Comprovativo de pessoa legalmente habilitada a ser autor do projeto, incluindo comprovativo de
contratação de seguro de responsabilidade civil válido (quando aplicável)
037 - Termo de responsabilidade do técnico responsável pelas instalações elétricas
038 - 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
033 - 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 (quando aplicável)
034 - Termo de responsabilidade do projeto de estabilidade
035 - Comprovativo de habilitação do autor do projeto de estabilidade, incluindo comprovativo de
contratação de seguro de responsabilidade civil válido (quando aplicável)
Elementos complementares que se mostrem necessários à sua correta compreensão, em função, nomeadamente,
da natureza e localização da operação urbanística pretendida
073 - Outros pdf
074 - Outros dwf
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Observações

Pede deferimento,
Aos

_____/_____/_____

O/A Requerente
__________________________________________________

Taxa paga pela guia ___________________________
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O/A Colaborador/a ______________________________

