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OBJETIVO
Este procedimento tem como objetivo estabelecer as diretrizes básicas para obtenção de autorização para execução de serviços lindeiros,
junto à Concessionária Bahia Norte.

2.

3.

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA


Decreto nº 11.732, de 29 de Setembro de 2009;



Contrato de Concessão n° 001/2010 – Sistema Rodoviário BA 093.

CONCEITOS E DEFINIÇÕES


Faixa de Domínio: Conjunto de áreas declaradas de utilidade pública, desapropriadas e necessárias para implantação das obras
das estradas ou rodovias e seus dispositivos operacionais;

4.



Ocupação da Faixa de domínio: Utilização de trecho da faixa de domínio para instalações destinadas a serviços de terceiros;



Acesso à Faixa de Domínio: É toda interrupção, não acidental, da cerca de vedação da Faixa de Domínio;



DERBA: Departamento de Infraestrutura de Transportes da Bahia.

RESPONSABILIDADES
4.1

Prestador de Serviço


Informar à Concessionária Bahia Norte de todo e qualquer serviço que precise ser realizado às margens das rodovias sob
sua concessão;



4.2

5.

Atender as especificações deste procedimento para execução dos serviços na faixa de domínio.

Faixa de Domínio


Dar apoio a fim de garantir a segurança dos usuários e zelar pela rodovia;



Fazer liberação do serviço, de acordo com os tipos e as especificações de cada um.

DIRETRIZES
5.1

Serviços de Rotina

Para serviços de rotina, informar com antecedência de 24h para a Coordenação de Faixa de Domínio, através do telefone (71) 3023 6300
e/ou e-mail: faixadedominio@cbnorte.com.br - Prazo de resposta da Bahia Norte em até um dia útil;
Deve ser preenchido o formulário FR.ENG.014 - Solicitação de Autorização para Execução de Serviços Lindeiros, para que se faça o
registro

do

pedido.

O

formulário

está

disponível

no

endereço

eletrônico

da

Concessionária

Bahia

Norte

(http://www.cbnorte.com.br/comercial).

Elaboração:
Coord. de Faixa de Domínio

Aprovação:
Gerência de Engenharia
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Serviços Emergenciais

Para serviços emergenciais, executar sinalização apropriada para o evento, garantindo assim a segurança dos usuários da rodovia onde
estiver ocorrendo o serviço e avisar imediatamente ao setor de Operações da Concessionária Bahia Norte pelo telefone (71) 3023-6344 /
3023-6345 que funciona 24 horas de domingo a domingo.
Deve ser preenchido o formulário FR.ENG.014 - Solicitação de Autorização para Execução de Serviços Lindeiros, para que se faça o
registro

do

pedido.

O

formulário

está

disponível

no

endereço

eletrônico

da

Concessionária

Bahia

Norte

(http://www.cbnorte.com.br/comercial).

5.3

Novas implantações

Para execução de novos serviços de uso/ocupação da faixa de domínio, deve-se entrar em contato com a área de Gestão de Negócios,
através do telefone 71 3023 6300 ou do endereço: Rua Dr. José Peroba, 297- 7º Andar, Ed. Atlanta Empresarial – Stiep, Salvador-BA,
CEP: 41.770-235. O prazo de resposta de cada processo é de até 15 (quinze) dias úteis.
Deve ser preenchido o formulário FR.ENG.014 - Solicitação de Autorização para Execução de Serviços Lindeiros, encaminhada a
relação de documentos solicitada (disponível também no endereço eletrônico da Concessionária Bahia Norte) e atendido os requisitos
das instruções técnicas listadas a seguir, dependendo do tipo de implantação.



Acessos: Instruções técnicas para implantação de acesso nas faixas de domínio da SEINFRA/SIT.



Adutoras de água e emissário de esgoto: Instruções técnicas para implantação de adutoras nas faixas de domínio da
SEINFRA/SIT.



Polidutos: Instruções técnicas para implantação de polidutos nas faixas de domínio da SEINFRA/SIT.



Rede de energia elétrica: Instruções técnicas para implantação de rede de energia elétrica nas faixas de domínio da
SEINFRA/SIT.



Rede de telecomunicações (cabos metálicos ou de fibras ópticas): Instruções técnicas para apresentação de projetos e
implantação de rede de telecomunicações nas faixas de domínio da SEINFRA/SIT.



Engenhos publicitários: Instruções técnicas para implantação de engenhos publicitários nas faixas de domínio da
SEINFRA/SIT;



Engenhos publicitários: IT.ENG.002 – Instalação de Engenhos Publicitários (Instrução de trabalho elaborada pela
Concessionária Bahia Norte).

Nota: As instruções técnicas citadas anteriormente podem ser encontradas nos endereços eletrônicos listados a seguir:


Site da Concessionária Bahia Norte (todas): http://www.cbnorte.com.br/comercial



Site do DERBA (exceto IT.ENG.002): http://derbajblb02.derba.ba.gov.br/portalfxd/tema/derba/pfxdNormasEInstrucoes.jsp

Elaboração:
Coord. de Faixa de Domínio

Aprovação:
Gerência de Engenharia
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ANEXOS
Anexo I – Execução de Novas Implantações

7.

FLUXOGRAMA
Conforme Anexo I.

8.

CONTROLE DE REGISTROS

Identificação

Armazenamento

FR.ENG.014 –

Acesso restrito à

Solicitação de
Autorização para

Segurança

Eletrônico e Físico

Execução de

Faixa de
Domínio

Tempo de

Proteção

Recuperação

Backup e

Ordem

Período de

Armário

cronológica

Vigência de

Retenção

Descarte

Arquivo Morto

Concessão

Serviços Lindeiros

9.

HISTÓRICO DE REVISÕES
Revisão

Data

Histórico das Revisões

Item

00

27/12/2011

00

Todos

01

25/01/2012

Alterado “prazo de deferimento” para “prazo de resposta”

05

02

27/07/2015

Revisão Geral

Todos os itens
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