
CHECK LIST DA ESTAÇÃO 

 

NOME: _________________________________________________________________ 

 

INDICATIVO: ________________________________ 

 

Segue abaixo uma lista para conferencia de “obrigatoriedades básicas” para o funcionamento de uma 

estação de Radioamador ou Faixa do Cidadão.  

Veja se você está em dia com o mínimo de exigência que a Anatel exige (lembrando que nesse Check List 

é o básico, podendo numa fiscalização ser fiscalizado mais coisas). 

Correto você imprimir e fazer a conferencia deixando junto com os documentos da estação. 

 

- LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DA ESTAÇÃO FIXADA EM LOCAL VISIVEL (taxas pagas em dia, tem 

muitas estações que mudaram de endereço e ainda não atualizaram na ANATEL, isso é infração 

gravíssima). TEM MUITOS QUE USA MOVEL NÃO SOLICITOU LICENÇA PARA MOVEL OU VICE E VERSA. 

- RADIO HOMOLOGADO COM ETIQUETA COLADA E O CERTIFICADO DA HOMOGAÇÃO IMPRESSO. 

- RADIO TRANSMITINDO COM A POTENCIA QUE CONSTA NA HOMOLOGAÇÃO. 

- RADIO TRANSMITINDO DENTRO DA FAIXA DE FREQUENCIA QUE CONSTA NA HOMOLOGAÇÃO. (Radio 

HF não pode estar transmitindo na faixa do cidadão, nem faixinha de 40 metros. Radio da Faixa do 

Cidadão tem que estar de acordo com as frequências impostas dos 80 canais pela lei).  

- RELATORIO DE CONFORMIDADE DAS ANTENAS QUE POSSUI (é checado pelo fiscal estacionaria dentro 

da faixa de cada antena, Antena na altura correta para cada faixa de operação conforme o relatório de 

conformidade). 

- UM SIMPLES ATERRAMENTO NO RADIO. 

- UMA CARGA FANTASMA. 

- MANTER SEUS REGISTROS DE LOGS ATUALIZADOS DOS CONTATOS REALIZADOS (ou papel ou online) 

 

Se faltou algum tópico acima na sua estação, corra regularizar pois se você receber uma visita do Fiscal 

pode sofrer penalidades por deixa de cumprir as exigências para funcionamento. 

Lembrando que Rádios, HTs e outros transmissores não homologados não podem estar na sala de rádio, 

deixa guardado em outro local até a regularização do mesmo. 

Todos os equipamentos que transmitem RF, Amplificadores (Lineares) Rádios, HTs e Outros, tem que ser 

homologados (NÃO ADIANTA HOMOLOGAR UM AMPLIFICADOR (LINEAR) E SUA LICENÇA NÃO PERMITE 

OPERAR NA FAIXA COM POTENCIA MAIOR).Estação Móvel (Carro e HT), também tem que cumprir as 

mesmas exigências acima, lembrando que nas memorias nos rádios não podem constar memorias de 

frequências fora da faixa que consta na Homologação.  


