ANEXO III
DECLARAÇÃO
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________(1),
na
qualidade
de
representante
legal
de
___________________________________________________________________(2),
nos termos e para os efeitos do Contrato de Acesso às Infraestruturas da Rede de Distribuição
de Energia Elétrica Aptas ao Alojamento de Redes de Comunicações Eletrónicas celebrado em
_____________ com a Eletricidade dos Açores S.A (EDA), e do Pedido de Viabilidade e Acesso
com a referência _________________ apresentado para o acesso e utilização das
infraestruturas da EDA em ___________________, no(s) concelho(s) de
______________________________ , com vista à instalação das suas redes de
comunicações eletrónicas, declara, sob compromisso de honra, que a sua representada obteve
ou obterá previamente ao início de quaisquer trabalhos de acesso ou instalação, junto das
entidades competentes, nomeadamente dos municípios, e de acordo com a legislação em vigor,
todas as licenças e autorizações administrativas necessárias ao exercício da atividade,
estabelecimento e exploração das suas redes de comunicações eletrónicas nas áreas dos
concelhos supra identificados.
Mais declara que obteve todas as licenças e autorizações de terceiros necessárias para aquele
acesso e utilização, designadamente e a título meramente exemplificativo, de particulares, de
concessionárias e subconcessionárias de exploração de vias públicas e de entidades competentes
em quaisquer outros domínios públicos de qualquer natureza, que não sejam da competência da
EDA.
O declarante tem pleno conhecimento de que a prestação de falsas declarações, para além dos
efeitos previstos no Regulamento e no Contrato, implica a obrigação de indemnizar a EDA, por
quaisquer danos e encargos daí decorrentes, sem prejuízo da participação à entidade
competente para efeitos de procedimento criminal.
____________________________________________________(3), ____________ (4),
___________________________________________________________________(5)
(1) Nome, número de documento de identificação e morada
(2) Firma, números de identificação fiscal e sede
(3) Local
(4) Data
(5) Assinatura pelo(s) representante(s) legal(ais) da empresa, devidamente identificado(s) e com
a indicação da qualidade da sua representação (ex: administradores, gerentes, procuradores,
indicando a data da procuração e juntando cópia da mesma)

