
[ MODELO DE REQUERIMENTO PARA INTERESSADO PESSOA JURÍDICA  - EMITIR EM PAPEL TIMBRADO PRÓPRIO] 
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[ MODELO DE REQUERIMENTO PARA INTERESSADO PESSOA JURÍDICA  - EMITIR EM PAPEL TIMBRADO PRÓPRIO] 

São Paulo, 00 de janeiro de 202X 

Ilmo. Sr. Nome do diretor 

Diretor Geral 

Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do 

Estado de São Paulo — ARTESP 

Rua Iguatemi 105 — 9º andar — Itaim-Bibi 

CEP — 01451-011 - São Paulo — SP. 

A nome da empresa com sede  à…, CNPJ:nº CNPJ, por seu representante 

legal abaixo assinado pelo presente requer a V.Sª. a permissão para 

IMPLANTAÇÃO OU REGULARIZAÇÃO de instalação na faixa de domínio do 

Sistema Rodoviário no seguinte local: 

Rodovia nome da rodovia: SP-XXX — Km: 00+000 ao km 00+000 

O seguinte serviço: 

• Exemplo: Implantação de (objeto) com extensão de xx,xx metros, em 

(material), Ø (diâmetro) mm.  

• Informar a Regularidade de ocupações existentes que façam parte do 

objeto. 

Esclarecemos que conhecemos e nos sujeitamos a todos os termos do 

"Regulamento para Autorização de Uso da Faixa de Domínio de Estradas e 

Rodovias Integrantes da Malha Rodoviária do DER - Departamento de 

Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo, para implantação e utilização 

de dispositivos destinados a serviços de terceiros, públicos ou particulares", 

aprovado com a Portaria SUP/DER 050 de 21/07/2009, e nos 

comprometemos a cumprir e respeitar todos os itens nele contidos. 

Reconhecemos que a autorização a ser concedida será a título precário, não 

induzindo, por esse motivo, em qualquer direito de posse ou servidão. 

Manifestamos  o compromisso  de atender às condições estabelecidas  na 

Portaria ARTESP 18 de 22/ 11/2010. 



[ MODELO DE REQUERIMENTO PARA INTERESSADO PESSOA JURÍDICA  - EMITIR EM PAPEL TIMBRADO PRÓPRIO] 

Declaramos o nosso compromisso de atender a Norma Técnica norma(s) DER 

em NEGRITO. 

De acordo com o estabelecido  no item 4.do Regulamento, anexamos à 

presente solicitação os seguintes documentos: 

▪ Lista_documentos de acordo com o certificado de aprovação prévia de 

implantação ou regularização  

Sem mais, aguardamos o pronunciamento de V.Sª. 

 

Atenciosamente , 

 

Clique ou toque aqui para inserir uma data. 

 

 assinatura do representante  

 Nome do representante  

 E-mail corporativo do representante  

 

 assinatura do representante  

 Nome do representante  

 E-mail corporativo do representante  

 



[ MODELO DE REQUERIMENTO PARA INTERESSADO PESSOA JURÍDICA  - EMITIR EM PAPEL TIMBRADO PRÓPRIO] 

São Paulo, 00 de janeiro de 201X 

Ilmo. Sr. Nome do diretor 

Diretor Geral 

Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do 

Estado de São Paulo — ARTESP 

Rua Iguatemi 105 — 9º andar — Itaim-Bibi 

CEP — 01451-011 - São Paulo — SP. 

Interessado, RG:rg, CPF:cpf, residente na endereço,proprietário/possuidor 

do imóvel imóvel, situado à endereço, requer a V.Sª a permissão para 

REGULARIZAÇÃO OU IMPLANTAÇÃO de instalação na faixa de domínio do 

Sistema Rodoviário no seguinte local: 

Rodovia: rodovia — SP SP-XXX km: 000+000 ao km 000+000 

O seguinte serviço: 

• Exemplo: Implantação de (objeto) com extensão de xx,xx metros, em 

(material), Ø (diâmetro) mm.  

• Informar a Regularidade de ocupações existentes que façam parte do 

objeto. 

Esclareço que conheço e me sujeito a todos os termos do "Regulamento para 

Autorização de Uso da Faixa de Domínio de Estradas e Rodovias 

Integrantes da Malha Rodoviária do DER - Departamento de Estradas de 

Rodagem do Estado de São Paulo, para implantação e utilização de 

dispositivos destinados a serviços de terceiros, públicos ou particulares", 

aprovado com a Portaria SUP/DER 050 de 21/07/2009, e me comprometo a 

cumprir e respeitar todos os itens nele contidos. 

Reconheço que a autorização a ser concedida será a título precário, não 

induzindo, por esse motivo, em qualquer direito de posse ou servidão. 

Manifesto o compromisso  de atender às condições estabelecidas  na Portaria 

ARTESP 18 de 22/ 11/2010. 



[ MODELO DE REQUERIMENTO PARA INTERESSADO PESSOA JURÍDICA  - EMITIR EM PAPEL TIMBRADO PRÓPRIO] 

Declaro o meu compromisso de atender à(s) Norma(s) Técnica(s) Nome do 

diretor. 

De acordo com o estabelecido  no item 4.do Regulamento , anexo à presente 

solicitação os seguintes documentos: 

• documento 

Sem mais, aguardo o pronunciamento de V.Sª. 

 

Atenciosamente , 

 

 

 

 assinatura do requerente  

 Nome do requerente  

 E-mail do representante  

 

 

 

 

 

 

 

 



[ MODELO DE REQUERIMENTO PARA INTERESSADO PESSOA JURÍDICA  - EMITIR EM PAPEL TIMBRADO PRÓPRIO] 

 

 

 

REGULARIZAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[ MODELO DE REQUERIMENTO PARA INTERESSADO PESSOA JURÍDICA  - EMITIR EM PAPEL TIMBRADO PRÓPRIO] 

São Paulo, 00 de janeiro de 202X 

Ilmo. Sr. Nome do diretor 

Diretor Geral 

Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do 

Estado de São Paulo — ARTESP 

Rua Iguatemi 105 — 9º andar — Itaim-Bibi 

CEP — 01451-011 - São Paulo — SP. 

A nome da empresa com sede  à…, CNPJ:nº CNPJ, por seu representante 

legal abaixo assinado pelo presente requer a V.Sª. a permissão para 

REGULARIZAÇÃO OU IMPLANTAÇÃO de instalação na faixa de domínio do 

Sistema Rodoviário no seguinte local: 

Rodovia: SP-XXX — Rodovia nome rodovia  Km: 00+000 ao km 00+000 

O seguinte serviço: 

▪ Exemplo: Regularização de (objeto) com extensão de xx,xx metros, em 

(material), Ø (diâmetro) mm.  

▪ Informar a Regularidade de ocupações existentes que façam parte do 

objeto 

Esclarecemos que conhecemos e nos sujeitamos a todos os termos do 

"Regulamento para Autorização de Uso da Faixa de Domínio de Estradas e 

Rodovias Integrantes da Malha Rodoviária do DER - Departamento de 

Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo, para implantação e utilização 

de dispositivos destinados a serviços de terceiros, públicos ou particulares", 

aprovado com a Portaria SUP/DER 050 de 21/07/2009, e nos 

comprometemos a cumprir e respeitar todos os itens nele contidos. 

Reconhecemos que a autorização a ser concedida será a título precário, não 

induzindo, por esse motivo, em qualquer direito de posse ou servidão. 

Manifestamos  o compromisso  de atender às condições estabelecidas  na 

Portaria ARTESP 18 de 22/ 11/2010. 



[ MODELO DE REQUERIMENTO PARA INTERESSADO PESSOA JURÍDICA  - EMITIR EM PAPEL TIMBRADO PRÓPRIO] 

Declaramos o nosso compromisso de atender a Norma Técnica norma(s) DER 

em NEGRITO. 

De acordo com o estabelecido  no item 4.do Regulamento, anexamos à 

presente solicitação os seguintes documentos: 

▪ Lista_documentos de acordo com o certificado de aprovação prévia de 

implantação ou regularização  

Sem mais, aguardamos o pronunciamento de V.Sª. 

 

Atenciosamente , 

 

Clique ou toque aqui para inserir uma data. 

 

 assinatura do representante  

 Nome do representante  

 E-mail do representante  

 

 assinatura do representante  

 Nome do representante  

 E-mail do representante  

 



[ MODELO DE REQUERIMENTO PARA INTERESSADO PESSOA FÍSICA] 

São Paulo, 00 de janeiro de 201X 

Ilmo. Sr. Nome do diretor 

Diretor Geral 

Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do 

Estado de São Paulo — ARTESP 

Rua Iguatemi 105 — 9º andar — Itaim-Bibi 

CEP — 01451-011 - São Paulo — SP. 

Interessado, RG:rg, CPF:cpf, residente na endereço,proprietário/possuidor 

do imóvel imóvel, situado à endereço, requer a V.Sª a permissão para 

REGULARIZAÇÃO OU IMPLANTAÇÃO de instalação na faixa de domínio do 

Sistema Rodoviário no seguinte local: 

Rodovia: rodovia — SP SP-XXX km: 000+000 ao km 000+000 

O seguinte serviço: 

▪ Exemplo: Regularização de (objeto) com extensão de xx,xx metros, em 

(material), Ø (diâmetro) mm.  

▪ Informar a Regularidade de ocupações existentes que façam parte do 

objeto 

Esclareço que conheço e me sujeito a todos os termos do "Regulamento para 

Autorização de Uso da Faixa de Domínio de Estradas e Rodovias 

Integrantes da Malha Rodoviária do DER - Departamento de Estradas de 

Rodagem do Estado de São Paulo, para implantação e utilização de 

dispositivos destinados a serviços de terceiros, públicos ou particulares", 

aprovado com a Portaria SUP/DER 050 de 21/07/2009, e me comprometo a 

cumprir e respeitar todos os itens nele contidos. 

Reconheço que a autorização a ser concedida será a título precário, não 

induzindo, por esse motivo, em qualquer direito de posse ou servidão. 

Manifesto o compromisso  de atender às condições estabelecidas  na Portaria 

ARTESP 18 de 22/ 11/2010. 



[ MODELO DE REQUERIMENTO PARA INTERESSADO PESSOA FÍSICA ] 

Declaro o meu compromisso de atender à(s) Norma(s) Técnica(s) Nome do 

diretor. 

De acordo com o estabelecido  no item 4.do Regulamento , anexo à presente 

solicitação os seguintes documentos: 

• documento 

Sem mais, aguardo o pronunciamento de V.Sª. 

 

Atenciosamente , 

 

 

 

 assinatura do requerente  

 Nome do requerente  

 E-mail do representante  

 

 


