
Quero regularizar o

Acesso da minha

propriedade ou empresa

O Acesso é existente?

Sim

Sim

Não

É necessário enviar a concessionária:

 Cópia do projeto As-Built aprovado

pelo DNIT;

 Cópia do contrato de permissão

especial de uso (CEPEU) ou

documento que comprove a

aprovação, ou cópia do distrato

Os projetos estão sujeitos à análise da concessionária

podendo ser exigida complementação;

O nível de exigência dos estudos poderá variar conforme

a complexidade do projeto apresentado.

É necessário enviar a concessionária:

 Requerimento assinado;

 Solicitação de análise preenchida;

 Projeto Geométrico;

 Projeto Topográfico;

 Projeto de Pavimentação;

 Projeto de Terraplenagem;

 Projeto de Drenagem;

 Projeto de Sinalização;

 Cronograma;

 Planejamento;

 ART do projeto acopanhada do comprovante de pagamento

Os projetos estão sujeitos à análise da concessionária podendo ser exigidos complementos;

O nível de exigência dos estudos poderá variar conforme a complexidade do projeto apresentado.

Não

Já havia sido

regularizado pelo DNIT,

anterior a concessão?

Sim

Não

É necessário enviar a concessionária

todos os projetos aprovados pelo

DNIT.

Os projetos estão sujeitos à análise da

concessionária podendo ser exigidos

complementos.

FLUXOGRAMA ACESSOS:

Foi necessário algum

complemento?

Foi necessário algum

complemento?

Sim
Não

Todos complementos

solicitados foram

apresentados?

Projeto será

encaminhado para

avaliação da ANTT

Não

Sim

Documentação é

solicitada novamente

O Projeto foi aprovado

pela ANTT?

Não
Sim

Sim
Não

Todos complementos

solicitados foram

apresentados?

Projeto será

encaminhado para

avaliação da ANTT

Não

Sim

Documentação é

solicitada novamente

O Projeto foi aprovado

pela ANTT?

Não
Sim

Será encaminhado à

concessionária via ofício a

aprovação da ANTT, juntamente

com a Portaria no D.O.U.

Bastando apenas assinar o

contrato (CPEU - Contrato de

Permissão Especial de Uso),

mediante a documentação

solicitada, para  início das obras.

É necessário enviar a concessionária:

 Requerimento assinado;

 Solicitação de análise preenchida;

 Projeto Geométrico;

 Projeto Topográfico;

 Projeto de Pavimentação;

 Projeto de Terraplenagem;

 Projeto de Drenagem;

 Projeto de Sinalização;

 Cronograma;

 Planejamento;

 ART do projeto acompanhada do comprovante de pagamento

Os projetos estão sujeitos à análise da concessionária podendo ser exigidos complementos;

O nível de exigência dos estudos poderá variar conforme a complexidade do projeto apresentado.

Já havia sido

regularizado pelo DNIT,

anterior a concessão?

Será encaminhado à

concessionária via ofício a

aprovação da ANTT, juntamente

com a Portaria no D.O.U.

Bastando apenas assinar o

contrato (CPEU - Contrato de

Permissão Especial de Uso),

mediante a documentação

solicitada, para  início das obras.


