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TERMO DE CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE DOS MORADORES DA VIA A SER ESTUDADA 

PARA A IMPLANTAÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADA PARA PEDESTRES 

 

Nós, abaixo-assinado, moradores da Rua / Av.: _______________________________________________ 

declaramos ter ciência das normas da Resolução Nº 738 de 06 de setembro de 2018, vantagens e desvantagens 

da implantação do dispositivo redutor de velocidade: TRAVESSIA ELEVADA e das demais das demais 

informações constantes neste FORMULÁRIO PARA IMPLANTAÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADA PARA PEDESTRES 

(FAIXA ELEVADA). 

 

RESPONSÁVEL PELO IMÓVEL “01” DO CROQUI  

Eu, ______________________________________________________________________ , portador do 

RG nº ___________________  proprietário do imóvel sito a Rua______________________________________ 

_______________________________________ , nº ____________ , Bairro____________________________ 

do Município de São Bernardo do Campo – SP, declaro ter ciência das normas da Resolução Nº 738 de 06 de 

setembro de 2018, vantagens e desvantagens da implantação do dispositivo redutor de velocidade: TRAVESSIA 

ELEVADA PARA PEDESTRES e das demais informações constantes neste FORMULÁRIO PARA IMPLANTAÇÃO 

DE TRAVESSIA ELEVADA PARA PEDESTRES (FAIXA ELEVADA), bem como, autorizo a execução do dispositivo 

em frente ao meu imóvel. 

 

RESPONSÁVEL PELO IMÓVEL “02” DO CROQUI  

Eu, ______________________________________________________________________ , portador do 

RG nº ___________________  proprietário do imóvel sito a Rua______________________________________ 

_______________________________________ , nº ____________ , Bairro____________________________ 

do Município de São Bernardo do Campo – SP, declaro ter ciência das normas da Resolução Nº 738 de 06 de 

setembro de 2018, vantagens e desvantagens da implantação do dispositivo redutor de velocidade: TRAVESSIA 

ELEVADA PARA PEDESTRES e das demais informações constantes neste FORMULÁRIO PARA IMPLANTAÇÃO 

DE TRAVESSIA ELEVADA PARA PEDESTRES (FAIXA ELEVADA), bem como, autorizo a execução do dispositivo 

em frente ao meu imóvel. 
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RESPONSÁVEL PELO IMÓVEL “03” DO CROQUI  

Eu, ______________________________________________________________________ , portador do 

RG nº ___________________  proprietário do imóvel sito a Rua______________________________________ 

_______________________________________ , nº ____________ , Bairro____________________________ 

do Município de São Bernardo do Campo – SP, declaro ter ciência das normas da Resolução Nº 738 de 06 de 

setembro de 2018, vantagens e desvantagens da implantação do dispositivo redutor de velocidade: TRAVESSIA 

ELEVADA PARA PEDESTRES e das demais informações constantes neste FORMULÁRIO PARA IMPLANTAÇÃO 

DE TRAVESSIA ELEVADA PARA PEDESTRES (FAIXA ELEVADA), bem como, autorizo a execução do dispositivo 

em frente ao meu imóvel. 

 

RESPONSÁVEL PELO IMÓVEL “04” DO CROQUI  

Eu, ______________________________________________________________________ , portador do 

RG nº ___________________  proprietário do imóvel sito a Rua______________________________________ 

_______________________________________ , nº ____________ , Bairro____________________________ 

do Município de São Bernardo do Campo – SP, declaro ter ciência das normas da Resolução Nº 738 de 06 de 

setembro de 2018, vantagens e desvantagens da implantação do dispositivo redutor de velocidade: TRAVESSIA 

ELEVADA PARA PEDESTRES e das demais informações constantes neste FORMULÁRIO PARA IMPLANTAÇÃO 

DE TRAVESSIA ELEVADA PARA PEDESTRES (FAIXA ELEVADA), bem como, autorizo a execução do dispositivo 

em frente ao meu imóvel. 
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Nome para contato: ________________________________________________________________________  

Endereço:____________________________________________________ Telefone:____________________ 

 

Nº da 

casa 

Nome legível Nº RG Sou favorável 

à implantação 

da travessia  

Assinatura 

SIM NÃO 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 


