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DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA SOLICITAÇÃO DE GUIA DE DIRETRIZES  
PARA ESTAÇÕES DE RÁDIO BASE – ERB’S E EQUIPAMENTOS AFINS  

DE TRANSMISSÃO DE TELECOMUNICAÇÕES 
 
 

 
 
Obs.: Todos os documentos deverão ser entregues em 1 (uma) via impressa e 1 (uma) via 
digital, da mesma forma para os desenhos (projetos e levantamento planialtimétrico) em 
mídia digital (CD ou DVD), exceto o Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV, que deverá ser 
entregue em 2 (duas) vias impressas e encadernadas e 1 (uma) via digital ***. 
 

1. a- Requerimento padrão (preenchimento on-line);  

2. 

Comprovante do pagamento da Guia de Recolhimento de custas de análise e 

expedição de diretrizes urbanísticas (gerado a partir do preenchimento do 

requerimento on-line); 

3. 
Cópia da Certidão de Matrícula atualizada (30 dias) do imóvel da(s) gleba(s) / 

lote(s);  

4. 

 

Cópia da RRT – Registro de Responsabilidade Técnica ou ART – Anotação de 

Responsabilidade Técnica; 

5. 
Comprovação do atendimento aos índices de radiação estabelecidos na resolução 

da Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL; 

6. 

Planta do Levantamento planialtimétrico na escala 1:2.000, georreferenciado 

adotando-se o Datum SIRGAS 2000* sistema de projeção UTM em metros, tendo 

como referência a Rede de Referência Cadastral Municipal – RRCM**, contendo: 

a. Curvas de nível de 1 (um) em 1 (um) metro;  

b. Divisas da área, localização dos cursos d´água, áreas alagadiças, vegetação, 

construções existentes, bens e monumentos tombados pelo patrimônio 

municipal, estadual ou federal, e áreas de domínio público, quando 

houver no entorno; 

7. 
Planta de situação com indicação do arruamento contíguo a todo o perímetro da 

área, na escala 1:10.000; 

8. 

Projeto de implantação das infraestruturas e seus equipamentos, em escala 

compatível, acompanhado de memorial descritivo, contendo todas as 

informações técnicas necessárias, indicando a existência de outras edificações no 

terreno; 

9. Autorização do proprietário do imóvel, quando couber; 

10. 
Autorização do Comando Aéreo Regional (COMAER) quando a instalação for 
de ERBCV ou ERBPP e equipamentos afins. 
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* O georreferenciamento das feições das áreas de interesse deverá ser feito e entregue, adotando-se 
o Datum SIRGAS 2000, sistema de projeção UTM em metros com o fuso devidamente especificado, 
sendo a planta do levantamento planialtimétrico elaborada e plotada a partir do Sistema Topográfico 
Local – STL. 
 
 
** A Rede de Referência Cadastral Municipal – RRCM, implantada em 2008 pela Prefeitura Municipal 
de Campo Grande, passa a constituir referência oficial obrigatória para: 

a) todos os trabalhos de cartografia e topografia de apoio à construção e atualização de 
plantas do Sistema Cartográfico Municipal; 
b) todos os serviços topográficos de demarcação, de anteprojetos, de implantação e 
acompanhamento de obras de engenharia em geral, de levantamentos de obras conforme 
constituídas (as built) e de cadastros imobiliários para registros públicos e fiscais; e 
c) amarração, de um modo geral, de todos os serviços de topografia, visando a incorporação 
das plantas deles decorrentes às Plantas de Referência Cadastral do Município. 

 
 
*** Arquivos vetoriais digitais georreferenciados deverão ser elaborados em qualquer plataforma SIG 
e entregues anexados zipados (ZIP) contendo os arquivos em formato shapefile (extensões *.SHP; 
*.SHX; *.DBF), em mídia digital. 

 


