OCUPAÇÃO
Conteúdo:
Procedimento para ocupação de faixa de domínio

A ocupação da faixa de domínio da rodovia tem de respeitar o Regulamento de Uso da Faixa de
Domínio.

Documentação necessária para solicitação de ocupação da faixa de domínio:
1) Ofício solicitando viabilidade para ocupação da faixa de domínio. No ofício deverá conter:

•
•
•
•
•

Local (Rodovia, sentido, km, lado);
Nome completo do Requerente e/ou Empresa;
Endereço completo, CEP, cidade;
Telefones para contato;
E-mail.

•

Tipo de solicitação:
1 - Linhas aéreas de transmissão de energia
2 - Gasodutos
3 - Oleodutos
4 - Telefonia
5 - Adutora de água ou emissário de esgoto
6 - Linhas físicas de telecomunicações, metálicas e em fibras ópticas

3) Documentação do Projeto:
•

Memorial descritivo e justificativo;

•

Planta baixa contendo a indicação da localização quilométrica e a demarcação da faixa de
domínio e não-edificável;

•

Perfil da referida ocupação, com a indicação da implantação em relação à faixa de domínio
da rodovia;

•

Sinalização da obra, quando a mesma interferir no tráfego da Rodovia;

•

Etapas de execução com cronograma físico;

•

Licença Ambiental para a respectiva instalação ou documento de comprovação de sua
inexigibilidade.

4) Observações:
•

Para análise da Concessionária, deverá ser apresentado uma via impressa, em A1 (projetos)
e A4 (documentos);

•

O projeto para envio a ANTT deverá ter as respectivas documentações e apresentado em
três vias impressas e duas cópias em meio digital, gravadas e mídia nos formatos pdf e
dwg(Cad).

•

Os projetos deverão obedecer à regulamentação vigente concernente ao assunto (ANTTDNIT);

•

A quilometragem deverá ser a mesma em todos os documentos apresentados (ART,
plantas, selo, memorial descritivo, ofício, carta prazo, etc.).

•

O interessado deverá apresentar cópia da ART do projeto, com comprovante de
pagamento.

Documentos de Referência:
RESOLUÇÃO Nº 1187/2005 - ANTT
INTRUÇÕES DE SERVIÇO/DG Nº 06 A 08/2008 – DNIT (disponível no site do DNIT)
MANUAL DE PROCEDIMENTOS PARA A PERMISSÃO ESPECIAL DE USO DAS FAIXAS DE DOMÍNIO DE
RODOVIAS FEDERAIS E OUTROS BENS PÚBLICOS SOB JURISDIÇÃO DO DEPARTAMETO NACIONAL
DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT

ANEXO 1
REQUERIMENTO PARA PERMISSÃO DE OCUPAÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO

Concessionária Rota do Oeste
Dep. Faixa de Domínio
Avenida Miguel Sutil, 15.160, Jardim Ubatã
CEP – 78025-700 – Cuiabá/MT.
Nome.........................................................................................com sede a ......................................................
..................................................................................... e CNPJ ......................................................... por seu
representante legal abaixo assinado pela presente requer a Vsª. A permissão de uso para implantação no
Sistema Rodoviário compreendido:
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
(Discriminar trechos)

A seguinte instalação de serviço.........................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
(Discriminar a instalação desejada)
Declara que conhece e se compromete a respeitar o disposto nos Manuais, encontrados no site:
(www.dnit.gov.br/menu/rodovias/faixa_dominio/)
- Manual para ordenamento do uso do solo nas faixas de domínio e lindeiras das rodovias federais – DNIT – 2005
- Manual de Acesso de Propriedades Marginais a Rodovias federais – DNIT – 2006
- Manual de Sinalização de Obras e emergências – DNIT
Reconhece que a autorização a ser concedida será a título precário, não induzindo, por esse motivo, sem
qualquer direito de posse ou servidão.
De acordo com o estabelecido nos Manuais, anexamos à presente solicitação os seguintes
documentos.........................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
(relacionar todos os documentos enviados)
Sem mais, aguardamos o pronunciamento de V.S.ª.

(local)...................................................................................
(dia,mês,ano)
ass.:......................................................................................
nome:....................................................................................

Endereço para correspondência
rua:
fone:

cep:
município:

