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1  MODALIDADES



Foram estabelecidas as seguintes modalidades para a colocação de mesas, cadeiras 
e mobiliário complementar em logradouro público por estabelecimentos 
destinados a serviços de alimentação:

Espaço 
operacional

Parklet 
licenciado

Parklet 
operacional

Passeio Passeio 
operacional

INTRODUÇÃO

A colocação de mesas e cadeiras é permitida nos dias da semana e nos horários 
em que estiver admitida a atividade de serviços de alimentação com consumo no 
local.
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Parklet licenciado são estruturas de uso público, instaladas na área de 
estacionamento,  devidamente licenciadas como extensão da calçada.

Denomina-se parklet operacional a faixa de estacionamento utilizada 
temporariamente para colocação de mesas e cadeiras. Essa modalidade será 
demarcada e mantida pelo responsável legal pelo estabelecimento! Poderá ser 
instalada em todas as vias exceto as preferencialmente residenciais. Nas vias 
arteriais, dependerá de anuência prévia da BHTRANS.

Denomina-se passeio operacional a área em faixa de estacionamento ou faixa de 
pista de rolamento convertida temporariamente para o trânsito de pedestres. Essa 
modalidade é demarcada pelo Poder Executivo!

Denomina-se espaço operacional a área localizada em faixa de estacionamento, 
pista de rolamento ou praça, convertida temporariamente em espaço para 
colocação de mesas e cadeiras. Essa modalidade é demarcada pelo poder executivo 
através de solicitação pelos estabelecimentos!

Veja como consultar a classificação e a permissividade da via em que 
seu estabelecimento está localizado ao final do documento.



IMPOSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO

Mesas e cadeiras podem ser colocadas em todas as vias exceto:

Caso o estabelecimento esteja localizado em Via Preferencialmente Residencial 
(VR), não é permitida a colocação de mesas e cadeiras nas modalidades passeio, 
afastamento frontal em via arterial e de ligação regional tratado como 
prolongamento do passeio e parklet operacional.

ONDE POSSO COLOCAR MESAS E CADEIRAS?

Verificar qual 
classificação viária 

a via do seu 
estabelecimento se 

encontra

Passeio Afastamento 
frontal em vias 
arteriais e de 

ligação regional

Parklet 
operacional

Veja como consultar a classificação e a permissividade da via em que 
seu estabelecimento está localizado ao final do documento.
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POSSIBILIDADE DE EXPANSÃO

Nas modalidades parklet operacional, passeio e passeio operacional  são admitidas 
a colocação de mesas e cadeiras ao longo de toda a extensão da testada do 
estabelecimento, podendo avançar em até 6m para cada lado a partir do limite da 
mesma. A utilização de área que ultrapasse o limite da testada do 
estabelecimento demandará autorização dos vizinhos laterais.

6m

6mtestada do 

empreendimento



CRITÉRIOS DE SEGURANÇA

faixa de circulação

1,5m

3 m3 m

I

II

IIIa

IIIb
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Para colocação de mesas e cadeiras no logradouro público em todas as 
modalidades, deverão ser observadas todas as regras dispostas em portaria do 
órgão municipal responsável pela saúde pública.

Além desses deverão ser atendidos os seguintes critérios de segurança:

I – resguardar a circulação de pedestres;
II – respeitar a distância mínima de 1,5m do limite de acesso de garagem de imóvel 
vizinho;
III – não obstruir:
a) acesso e abrigos de pontos de ônibus, caso existam, ou o raio de 3,00m da placa 
do ponto de ônibus;
b) rampas para pessoas com mobilidade reduzida.

Distanciamento e Posicionamento de Mesas e Cadeiras:

- Respeitar a distância de 2m entre as mesas
- Respeitar o limite de 4 pessoas por mesa 
- Respeitar a distância de 1m entre as pessoas sentadas nas mesas

2m



PARKLET LICENCIADO

Em caso de parklets existentes, será permitida a colocação de mesas e cadeiras para 
uso do estabelecimento.

Nos parklets, em perfeito estado de conservação, poderá ser instalado engenho de 
publicidade na barreira de proteção dos parklets licenciados, limitado à extensão 
da área da barreira de proteção.
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publicidade

2m

Caso o estabelecimento tenha interesse em implantar um parklet aos moldes 
tradicionais, ele deverá seguir o passo a passo: 
prefeitura.pbh.gov.br/politica-urbana/planejamento-urbano/varandas-urbanas/
passo-a-passo 

Depois de realizado o licenciamento do parklet, a autorização simplificada para a 
colocação de mesas e cadeiras deverá então ser realizada.



1m

1m

6m

6m

(possibilid
ade 

de expansão)

(possibilid
ade de 

expansão)
testada do 

empreendimento

Balizador

I
II

III

2m

PARKLET OPERACIONAL

A  colocação de mesas e cadeiras em parklet operacional deverá atender aos 
seguintes critérios de segurança: 

I - instalação de mobiliário urbano de proteção constituído de grades ou floreiras 
removíveis para segurança dos usuários com, no mínimo, 0,90m e máximo de 1,10m 
de altura na extensão de toda área do logradouro utilizada para colocação de mesas 
e cadeiras;
II - não obstruir o sistema de drenagem;
III - dispor de balizadores removíveis para manutenção de distância de segurança 
de 1,00m (em relação às vagas de estacionamentos adjacentes, ou de solução 
semelhante);
IV - respeitar a angulação da demarcação do estacionamento e a distância de um 
metro das vagas limitadoras 
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A colocação de mesas e cadeiras em parklet operacional em vias arteriais 
dependerá de anuência prévia da Empresa de Transportes e Trânsito de Belo 
Horizonte – BHTrans.



ESTABELECIMENTO

CALÇADA

2m

PARKLET OPERACIONAL

Poderá ser instalado engenho de publicidade na barreira de proteção dos parklets 
operacionais.

Exemplo de parklet operacional em vagas anguladas:
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Balizadores removíveis a 1m para 
manutenção da distância em 
relação às vagas

Limite alinhado com a divisa 
do estabelecimento

Limite de utilização alinhado 
ao limite da vaga PNE

Largura 
compatível com a 

largura do 
estacionamento



PARKLET OPERACIONAL

Não é admitida a implantação de parklet operacional nas seguintes áreas:
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I- Vagas para veículos 
credenciados de pessoas idosas 

ou portadoras de deficiência, 
ambulância e veículos oficiais

II- Pontos de táxi

 III- Vagas de carga e descarga e 
de embarque e desembarque, 

durante o horário destinado para 
tal finalidade

IV- Faixas em que seja 
regulamentada a proibição de 

estacionamento

V- A uma distância inferior a 5m 
das esquinas

VI- Área de aproximação de 
ônibus demarcada na pista de 

rolamento ou a extensão de 10m 
de cada lado do local onde 

houver ponto de ônibus

5 m
10 m 10 m

ESTABELECIMENTO

CALÇADA
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2m

faixa de circulação

PASSEIO
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2m

AFASTAMENTO FRONTAL



PASSEIO OPERACIONAL

No caso de o estabelecimento se encontrar em uma via demarcada como passeio 
operacional, também é necessário realizar o requerimento para  a colocação de 
mesas e cadeiras no logradouro. O passeio operacional poderá ser usado para 
colocação de mesas e cadeiras observadas as definições de  horários.

Nas vias onde forem instaladas passeio operacional, os estabelecimentos poderão 
utilizar com mesas e cadeiras na área delimitada somente após o horário de 
encerramento do comércio. As regras são as mesmas aplicadas ao passeio 
operacional.  Para tanto, também será necessária solicitar a autorização.
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Fique atento aos horários e dias permitidos para as atividades definidos 
enquanto perdurar o estado de emergência!

2m

6mtestada do 

empreendimento

passeio operacional em faixa de estacionamento

Mesas e cadeiras podem ser 
posicionadas no passeio 
operacional SOMENTE após o 
horário de encerramento do 
comércio

Independente do horário, 
é necessário garantir a faixa 
mínima de circulação de pedestres



ESPAÇO OPERACIONAL

Os estabelecimentos de alimentação com consumo no local, poderão  requerer, 
individual ou coletivamente, o fechamento temporário da rua (espaço 
operacional), que será examinado caso a caso pela Prefeitura.

O formulário próprio estará disponível no Portal de Serviços da PBH 
(https://servicos.pbh.gov.br/).
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DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CLIMÁTICA

Será admitido coberturas do tipo guarda sol, desde que:

1• MODALIDADES

2m

Restrito ao horário de 

funcionamento do 

estabelecimento

Não conflite com a 

arborização e com o 

mobiliário urbano

Esteja exclusivamente 

sobre as mesas e 

cadeiras, respeitando a 

área a elas destinadas



COMO CONSULTAR O TIPO DE VIA?

Para consultar a classificação e a permissividade da via em que seu 
estabelecimento está localizado, veja seu Alvará de Localização e Funcionamento - 
ALF, como no exemplo abaixo:
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XXXXXXX

XXXXXXX XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

Aqui você pode consultar se 
sua via é de caráter 

PREFERENCIALMENTE 
RESIDENCIAL

XXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXX

Aqui você pode consultar se 
sua via é classificada como 

ARTERIAL

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX XXXXXXX



LICENCIAMENTO 
SIMPLIFICADO E 
DIFERENCIADO

2  



PASSO A PASSO LICENCIAMENTO SIMPLIFICADO

Para quem já tem licença de mesa e cadeira:

É  necessário observar as regras de distanciamento e posicionamento dispostas 
em portaria do órgão municipal responsável pela saúde pública. Caso o 
estabelecimento queria usufruir dos novos benefícios ele deve realizar os 
procedimentos de licenciamento simplificado, descritos a seguir.
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Parklet 
operacional

Passeio Afastamento 
frontal em vias 
arteriais e de 

ligação regional

Passeio 
operacional

Para as categorias de parklet operacional, passeio, passeio operacional e 
afastamento frontal em via arterial e de ligação regional tratado como 
prolongamento do passeio, o requerente deverá solicitar de maneira digital o 

licenciamento simplificado com antecedência de 3 dias úteis da colocação de mesas 
e cadeiras no logradouro, conforme documentação especificada no Portal de 
Serviços da Prefeitura (https://servicos.pbh.gov.br/)

O estabelecimento que deseja licenciar de mesas e cadeiras em condições distintas 
das apresentadas aqui, deverá protocolar solicitação por meio digital, conforme 
documentação especificada no Portal de Serviços da Prefeitura 
(https://servicos.pbh.gov.br/)

LICENCIAMENTO DIFERENCIADO



3  

 
DISPOSIÇÕES 

FINAIS



3• DISPOSIÇÕES FINAIS

A ocupação do logradouro público em desacordo com o disposto caracteriza 
funcionamento da atividade econômica em desconformidade com o Alvará de 
Localização e Funcionamento -ALF, ensejando a aplicação de penalidades.

Verificar qual 
classificação viária 

a via do seu 
estabelecimento se 

encontra

PENALIDADES

Em decorrência da pandemia, a colocação de mesas e cadeiras e do mobiliário 
complementar nos termos e condições aqui apresentada fica dispensada do 
pagamento de preço público. 

DISPENSA DE PAGAMENTO

Para solucionar dúvidas relativas ao licenciamento os requerentes poderão 
procurar:

GELAL - Gerência de Licenciamento de Atividades em Logradouro  através do 
e-mail: gelal@pbh.gov.br

DÚVIDAS
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