REGISTO DE ENTRADA
N.º _____________
DATA: _____ / _____ / _______
Proc. N.º _____ / _____ / ______
Classificação: _______________

PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA

Rbr. ______________________
Fatura N.º _______ / _________

Assunto: AUTORIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE SUPORTE
DAS ESTAÇÕES DE RADIOCOMUNICAÇÕES E ACESSÓRIOS

Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Bombarral

Nome _____________________________________________________, contribuinte fiscal
n.º___________________, BI / CC n.º ___________________, com sede/morada em
__________________________________________________ n.º/Lote, ____, andar_____,
localidade ________________________, código postal ________ - _______, freguesia
______________________ telefone n.º_______________, fax n.º ____________________;
endereço eletrónico ________________________________, na qualidade de  proprietário

Imp-DOPU/GU-37-01_B0 (nov2019)

 outro _______________________________ do prédio (1) _______________________,
situado em (2) ______________________________________________________________
________________________________________, localidade ________________________
código postal _______ - _____, freguesia ________________________________________.
Requer a V. Exª., ao abrigo do disposto do art.º 5.º do DL n.º11/2003 de 18 de janeiro, com a
redação vigente, a autorização de instalação de infraestruturas de suporte das estações de
radiocomunicações e respetivos acessórios em  terreno, ou  edifício.
 Autorizo que utilizem os meios de comunicação acima mencionados, para efeitos de
notificação, designadamente o correio eletrónico.
 Anexo documentos de acordo com a NIP-DOPU/GU-37-01.
(1) Rústico, urbano, misto ou no loteamento;
(2) Indicar o endereço completo;

A/O Requerente,

Data: ____ / _____ / ______

Assinatura: ______________________________
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Foi exibido o B.I ou C.C n.º __________________, válido até ___/____/_____.
A/O funcionária/o: ______________
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INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS

PARECER

DESPACHO
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