
      

 

INSTRUÇÕES PARA EMISSÃO DO TERMO DE ANUÊNCIA (RETIFICAÇÃO DE ÁREA) 

 
 
 

1. FLUXO PARA EMISSÃO DO TERMO DE ANUÊNCIA:  
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2. ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO: 
 
O requerente deverá encaminhar toda a documentação solicitada (conforme relação abaixo) 
para o e-mail faixadedominio.viasul@grupoccr.com.br .  

 
a) Requerimento assinado, conforme modelo anexo; 

b) Arquivo .kmz com a delimitação da área requerida; 

c) Arquivo . dwg georreferenciado (DATUM SIRGAS2000) com o levantamento  
topográfico da área e a respectiva delimitação da propriedade; 

d) Cadastro do cliente, conforme formulário anexo (documento excel para Pessoa 

Jurídica e documento word para Pessoa Física); 

e) Cópia da matrícula do imóvel atualizada (emitida em até 1 ano); 

f) Memorial descritivo em coordenadas UTM (DATUM SIRGAS2000) assinado pelo 

responsável técnico; 

g) Levantamento topográfico em coordenadas UTM (DATUM SIRGAS2000), assinado 

pelo mesmo responsável técnico do memorial; 

h) ART do responsável técnico assinada; 
 

 
Os modelos das documentações a serem apresentadas estão no arquivo VS.Anexos. Cabe 
salientar que os únicos campos que devem ser alterados são os que estão destacados na cor 
amarela. O interessado deverá preencher, também, a Ficha de Cadastro de Cliente. O 
requerente e o responsável técnico devem, impreterívelmente, assinar  os documentos. 

 
3. ANÁLISE CONCESSIONÁRIA: 

A documentação será analisada pela equipe técnica da Concessionária e, não havendo 
necessidade de retificação ou envio de documentos complementares, a Concessionária relizará 
o protocolo  junto à ANTT e solicitará o pagamento da tarifa do Termo de Anuência. 

 
4. PAGAMENTO DA TARIFA: 

Após o envio da documentação para a ANTT,  a Concessionária entrará em contato para 

cobrança da TARIFA DE ANÁLISE DO TERMO DE ANUÊNCIA que deverá ser paga através de 

boleto bancário no valor R$ 50,00. 

 
5. ENVIO AO INTERESSADO: 

Após a expedição do termo pela ANTT, não havendo pendências, inclusive financeiras, a 

Concessionária encaminhará o mesmo para o endereço do e-mail do interessado. 
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OBSERVAÇÕES: 
 
 

1. A análise será feita pela equipe técnica da Concessionária que, não havendo 

sobreposição da área indicada com a faixa de domínio, realizará a cobrança da tarifa da análise 

e solicitará documentação completa (2. Envio de documentação) para encaminhamento à 

ANTT; 

2. Caso haja sobreposição da área com a delimitação da faixa de domínio, será 

informado ao interessado para que realize adequações dos documentos; 

3. As cópias dos documentos devem ser originais, assinadas ou autenticados   em 

cartório (digitalizadas de forma legível); 

4. Em caso de procuração, encaminhar a cópia; 

5. O Termo de Anuência só será enviado ao requerente mediante apresentação do     

comprovantede pagamento da Tarifa de Análise do Projeto; 

6. Caso não haja manifestação do interessado, em um período de até 30 dias, após o 

recebimento da análise preliminar da Concessionária, o processo será automaticamente 

encerrado. 


