Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Secretaria Municipal Adjunta de Planejamento Urbano

PARKLETS
VARANDAS URBANAS
BELO HORIZONTE

VARANDAS URBANAS DE BELO HORIZONTE – www.pbh.gov.br/varandasurbanas
Secretaria Municipal Adjunta de Planejamento Urbano - Av. Augusto de Lima, nº 30, 3º andar – Centro
Cep 30.190-001. Belo Horizonte. MG - Tel: +55 31 3246-0022

Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Secretaria Municipal Adjunta de Planejamento Urbano

A HISTÓRIA DOS PARKLET’S
A ideia de ocupar espaços de estacionamento na rua com instalações temporárias e removíveis
não é inteiramente nova. Um dos exemplos pioneiros aconteceu nos anos 1970 com instalações da
artista estadunidense Bonnie Ora Sherk, batizadas de “Parques Portáteis”. Nos anos 1990, o arquiteto
espanhol Santiago Cirugeda propôs “receitas urbanas” que os cidadãos podem seguir e adaptar para
promover diretamente pequenas mudanças na cidade. Uma dessas receitas consiste na instalação de
caçambas que, em vez de serem usadas para receber entulho de construção, fornecem suporte para
instalação de elementos que permitem novos usos para o espaço (praça, playground, palco, canteiro
etc.). Naquela época a ideia do parklet como mobiliário urbano ainda não existia, então o uso das
caçambas foi uma tática para possibilitar o licenciamento desse tipo de intervenção. Outros exemplos
de instalação vêm ocorrendo desde 1998 no contexto da campanha “Na cidade sem meu carro”. Criada
originalmente na União Europeia, a campanha se espalhou por diversas cidades do mundo, com
experiências inclusive em Belo Horizonte. Em 2004, por exemplo, a campanha fechou 3 quarteirões da
Rua Rio de Janeiro, no centro, e instalou um “parque” temporário com grama sintética e plantas.

Fonte: alivinglibrary.org

O surgimento do parklet propriamente dito tem sido associado a uma intervenção específica do grupo
Rebar ocorrida em São Francisco, Estados Unidos, em 2005. A intervenção durou apenas duas horas,
mas deu origem ao conceito do Park(ing) Day, que ocorre anualmente no mundo todo em setembro,
com instalações de até um dia de duração. À medida que a ideia foi se espalhando, prefeituras de
algumas cidades do mundo – não somente San Francisco, mas também Los Angeles, Puebla, São Paulo e
Belo Horizonte, entre outras – passaram a incentivar instalações mais robustas e duradouras, que são
tratadas como mobiliário urbano e licenciadas por até três anos, renováveis ao término do período.

Fonte: Recetas Urbanas
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DEFINIÇÃO DE PARKLET
“Mas o que são os parklet’s ?”
Parklet’s são mini praças que ocupam o lugar de uma ou duas vagas de estacionamento em vias
públicas. Eles são uma extensão da calçada e funcionam como um espaço público de lazer e convivência
para qualquer um que passar por ali. Podem possuir bancos, mesas, palcos, floreiras, lixeiras, paraciclos,
entre outros elementos de conforto e lazer.
Dessa forma, enquanto duas vagas de estacionamento na rua são utilizadas por poucos veículos por dia,
um parklet pode atender dezenas de pessoas neste mesmo período, além de promover uma maior
interação social entre os cidadãos, melhorando a convivência de todos e promovendo o uso do solo de
forma democrática, não somente voltado para automóveis.
Esses pequenos parques urbanos “dão vida à cidade, aos percursos do nosso dia a dia,
criam espaços bonitos e agradáveis, fazendo com que tenhamos vontade de andar a pé.”
Marcela Céspedes (soulurbanismo.com.br).
A definição de parklet, de acordo com o Decreto 15.895/2015, que estabelece regras e condições para a
instalação, desse tipo de Mobiliário Urbano, em Belo Horizonte, é a seguinte:
Art. 1º - Denominam-se parklet’s o mobiliário urbano de caráter temporário instalado,
em geral, em paralelo à pista de rolamento de veículos, de forma a expandir o passeio
público, com o objetivo de ampliar a oferta de espaços públicos de fruição, providos de
estruturas que visem ao incremento do conforto e da conveniência dos cidadãos, tais
como bancos, mesas e cadeiras, floreiras, guarda-sóis, paraciclos e outros elementos
destinados à recreação, ao descanso, ao convívio, à permanência de pessoas e a
manifestações culturais.
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OBJETIVOS DOS PARKLET’S
São objetivos principais do programa de parklets de Belo Horizonte:
Promover o envolvimento direto dos cidadãos na construção e modificação dos espaços
urbanos: O parklet é um ato de cidadania e gentileza urbana. É importante que as pessoas
participem ativamente da conquista, construção e manutenção dos mesmos, para que todos
possam tirar o máximo proveito dos espaços públicos.
Ampliar o caráter público do espaço que tradicionalmente é ocupado na rua para
estacionamento de veículos: As cidades são feitas de pessoas, portanto, o melhor a se fazer é
ampliar os espaços públicos para sejam utilizados para elas.

Valorizar usos existentes do espaço público e propor novos usos: Para que a população possa
utilizar cada vez mais os espaços públicos, é necessário que eles sejam agradáveis,
humanizados, seguros, receptivos e diversificados. Parklets podem e devem ter diferentes
tipologias. Bancos, mesas, paraciclos, hortas, floreiras, dentre outros, são itens que podem
compor um parklet, desde que sejam todos fixos.
Oferecer espaços de descanso e fomentar a convivência entre as pessoas: A criação de
espaços de convivência e descanso nas ruas, para proporcionar à população maior interação
social com a sua comunidade, é uma tendência mundial. Essa relação entre pessoas aumenta a
segurança, estimula o comércio local e produz bairros mais humanizados.
Ampliar a vitalidade e a diversidade do espaço público: As cidades, atualmente, apresentam
uma carência de espaços públicos que realmente possam ser aproveitados recreativamente
pela população. Transformar grandes áreas em praças e parques, na maioria das vezes, é
inviável ou muito oneroso. A redução de custos e facilidade de implantação são vantagens que
viabilizam, consideravelmente, a existência dos parklets, devido ao seu tamanho relativamente
pequeno, baixo custo de instalação e manutenção, natureza temporária da intervenção e pelas
parcerias entre a prefeitura, comunidade e empresas privadas.
Incentivar modos de transporte não-motorizados: Os parklets são intervenções físicas no
sistema viário, que discutem o espaço dedicado ao automóvel e aquele dedicado às pessoas.
Ao mesmo tempo em que o parklet reduz o estacionamento dos carros, ele permite o uso do
espaço de forma democrática por pedestres, ciclistas, crianças e idosos. O acesso ao parklet é
feito através da calçada, o que incentiva que o mesmo seja feito a pé, de bicicleta, skate e
demais meios não motorizados.
“... o modelo (de mobiliário urbano) alinha-se às mais recentes tendências de
requalificação dos espaços urbanos: dá preferência a pedestres e ciclistas, invertendo a
lógica de priorização de veículos; e traz o cidadão de volta para as ruas, reduzindo a
violência, o abandono e a depredação do patrimônio público.” Leonardo Amaral Castro
- Secretário Municipal Adjunto de Planejamento Urbano.
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PARKLET’S EM BH – VARANDAS URBANAS
A história dos parklets em Belo Horizonte começou em março de 2015 com a publicação, no Diário
Oficial do Município, do decreto 15.895 estabelecendo as regras e condições para a instalação de
“parklet’s” no Município. Em menos de dois meses após a publicação do decreto foi instalado, na
Savassi, o primeiro parklet de Belo Horizonte. Foi uma instalação de curta duração, apenas 24 horas, o
que isenta da necessidade de requerimento e celebração de termo de cooperação (Art. 3º, parágrafo
4º).
Em Belo Horizonte, os parklets foram batizados de Varandas Urbanas e a primeira Varanda Urbana
licenciada da cidade foi inaugurada em junho de 2015, com a presença de várias pessoas e do prefeito
de Belo Horizonte, Marcio Lacerda, que enfatizou: “No urbanismo mais recente, locais como esses são
práticas das cidades gentis, ou seja, cidades que usam espaços públicos não só como local de passagem,
de estacionamento, compras e consumo, mas onde as pessoas possam conviver. Um ponto de encontro e
relaxamento”.
Desde então, vários foram os projetos apresentados e aprovados para instalação. Para
acompanhamento dos parklets aprovados e instalados em Belo Horizonte, acesse o site
pbh.gov.br/varandasurbanas e clique em um dos menus a seguir: Mural ou Mapa.

LEGISLAÇÃO EM BELO HORIZONTE
Portaria Conjunta SMAPU-SMAFIS Nº 001, de 05 de Abril DE 2016; - Dispõe sobre a implantação e uso
de parklet’s/varandas urbanas no município de Belo Horizonte.
Portaria Nº 6.691 e Deliberação Nº 3, de 29 de Julho de 2015; - Define critérios para representação do
projeto de parklet’s para avaliação da Comissão de Mobiliário Urbano.
Decreto Nº 16.042, de 23 de Julho de 2015 - Altera o Decreto nº 15.895/2015;
Decreto Nº 15.895, de 12 de Março de 2015 - Estabelece regras e condições para a instalação de
"parklet’s" no Município e dá outras providências.

Leia os textos das publicações no Anexo I
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QUEM PODE IMPLANTAR UMA VARANDA
URBANA?
Qualquer pessoa pode tomar a iniciativa da instalação desse tipo de projeto, desde que tenha permissão
pela Comissão de Mobiliário Urbano com a concordância do Secretário Municipal adjunto de
Planejamento Urbano, e arque com o projeto, os custos de implantação e manutenção. Até então,
sempre a iniciativa privada arca com a manutenção, ganhando assim uma vitrine alternativa para
divulgar a sua marca.

“É importante entender que um parklet é um espaço público aberto para todas as
pessoas. Isso significa que ao fazer um parklet você estará contribuindo com uma cidade
melhor e cooperando por uma cidade aberta ao convívio. É proibido vender ou fazer
qualquer tipo de propaganda dentro de um parklet.” Lincoln Paiva.

GESTÃO DAS VARANDAS URBANAS
Após o licenciamento, cada parklet deve ser gerido e mantido pelo seu proponente durante todo o
período de vigência do termo de cooperação, e após vencimento da licença, em caso de não renovação
da mesma, deve ser retirado também pelo proponente. O parklet é como uma pequena praça da
cidade: é um espaço público e deve ser garantido o livre acesso de qualquer pessoa.
ENVOLVENDO MORADORES DA REGIÃO
Para um bom uso e aceitação do paet, é recomendável que o interessado/mantenedor busque apoio da
comunidade a respeito da necessidade e viabilidade da implantação de um parklet na região. Procurar o
apoio da vizinhança pode ser fundamental para a sua conservação e manutenção, que pode ser
facilitada por meio de ações espontâneas de ajuda recíproca.
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MANUTENÇÃO DAS VARANDAS URBANAS
É dever do mantenedor garantir ao parklet um bom estado de conservação, de acordo com o art. 2º do
decreto 15.895/2015. A estrutura deve ser mantida de forma a manter-se em pleno estado de uso.
Deve-se manter a rotina de limpeza, rega e manutenção da vegetação. O parklet deverá ser limpo
regularmente e dispor de lixeira para recolhimento de resíduos dos usuários, que devem ser retirados
periodicamente. É aconselhável ter um plano de manutenção periódica e preventiva. Em alguns casos,
recomenda-se dedetizar o espaço para evitar infestação de pragas abaixo da plataforma. Além da
manutenção habitual, podem ocorrer reformas para reparar danos causados por condições climáticas
adversas, depredações, ou pelos efeitos do desgaste natural das peças. Alterações na estrutura/leiaute
do parklet deverão ser encaminhadas para apreciação da comissão de mobiliário urbano.

USO PÚBLICO
Todos os parklets são locais de uso público, abertos à utilização de qualquer pessoa. É vedado, aos
mantenedores dos parklets, a restrição, por qualquer natureza, do uso público, efetuar cobrança pela
utilização, exercer qualquer atividade econômica, inclusive atendimento a clientes e a colocação de som
mecânico, exceto em eventos autorizados.
Os elementos previstos no projeto devem permanecer, em sua totalidade, no espaço durante 24 horas
para o uso de qualquer pessoa.
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CRITÉRIOS PARA PROJETO
“Como deve ser o meu parklet?”
Não há um modelo pré-estabelecido a ser seguido. O parklet pode ter formas, funções e materiais
variados. O mais importante na hora de conceber a proposta é levar em consideração o contexto onde
ele será instalado. Algumas questões a se pensar:
Que tipo de espaço pode deixar o quarteirão mais agradável, interessante e diverso?
Como o parklet pode ser convidativo ao uso e fornecer um espaço de uso público para diversos
tipos de pessoas?
Alguns elementos e características que o seu parklet deve apresentar, de acordo com o Art. 4º do
Decreto 15.895:
Oferecer segurança e conforto ao usuário.
Deve apresentar proteção ao usuário instalada em todas as faces voltadas para a
pista de rolamento. Essa proteção pode ser feita por guarda-corpos, jardineiras,
bancos, ou outros elementos que impeçam o acesso direto à via ou a partir dela.
Deve apresentar sinalização refletiva nas quinas voltadas para a via. Essa sinalização
pode ser feita por adesivos, pintura ou outra solução que seja capaz de refletir com
eficiência a luz dos faróis dos automóveis que trafegam na via.
Deve promover acessibilidade universal a partir da calçada, especialmente no que se
refere ao nivelamento entre o piso do parklet e a calçada existente. Para maiores
detalhes sobre acessibilidade, consultar norma NBR 9050, disponível gratuitamente
na Internet.
Deve dispor de balizadores ou solução semelhante para manutenção de distância
segura em relação às vagas de estacionamento adjacentes. Os balizadores podem ser
barras metálicas, tachões ou outros elementos que protejam o parklet e seus
usuários do contato direto com automóveis que estacionarem próximos a eles.[P1]
O sistema construtivo, materiais e elementos devem prevenir acidentes decorrentes
de sua utilização.
Ser removível. Por se tratar de uma intervenção que não é permanente, é importante que o
parklet seja removível. O ideal é que o sistema construtivo proposto seja modular e
desmontável, de maneira a facilitar o transporte, instalação e futura remoção.
Ser permeável visualmente. O parklet deve evitar a obstrução visual de modo a manter a
amplitude do espaço urbano e a aumentar a segurança em sua utilização.
Para ter acesso à lista completa dos critérios, favor consultar os Decretos 15.895 e 16042.
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DOCUMENTAÇÃO
A documentação deverá ser submetida à Secretaria Municipal Adjunta de Planejamento Urbano, na Av.
Augusto de Lima, 30, 3º Andar - Centro. Funcionamento de 2ª a 6ª das 9h às 17h. Os documentos a
serem preparados e entregues são os seguintes:
1) Formulário específico:
Requerimento para licenciamento de parklet em logradouro público
2) Projeto do parklet proposto. O método de representação é livre e o projeto pode ser
simplificado, mas é importante incluir com clareza o maior número de informações possíveis para
facilitar a análise do seu pedido. Caso haja dúvidas sobre sua proposta, a Comissão de Mobiliário
Urbano poderá solicitar esclarecimentos adicionais, resultando em atraso no processo de
licenciamento. O projeto deverá conter, no mínimo:
a. Identificação da via e endereço do(s) imóvel(eis) lindeiro(s), para referência de
localização
b. Duas plantas de situação do local escolhido para instalação do parklet, uma indicando a
situação existente e outra a situação após a instalação. Essas plantas devem ter escala
mínima de 1/200 e cobrir todo o raio de 30 metros do local destinado ao parklet e mostrar,
no mínimo:
i. calçada lindeira ao parklet, com indicação de largura e declividades longitudinal e
transversal;
ii. delimitação e identificação das vagas de estacionamento (vaga comum, rotativa,
motos, carga e descarga, acessível, idosos, táxi etc.);
iii. equipamentos, mobiliários urbanos (hidrantes, abrigos de ônibus, lixeiras,
bancos, postes etc.) e elementos visíveis do sistema de drenagem (bocas-de-lobo,
poços de visita, sarjeta) existentes;
iv. árvores, arbustos, jardineiras e outros tipos de vegetação;
v. indicação da distância da esquina mais próxima, caso esta se encontre dentro do
raio de 30 m.
vi. rebaixos de garagem, rebaixos e faixas de pedestres;
vii. limite dos imóveis que têm acesso a partir da calçada lindeira ao parklet, com
identificação dos respectivos usos (residencial, loja, bar, restaurante etc.) e
indicação dos acessos de veículos;
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viii. demarcação e indicação da largura das faixas de estacionamento e de
rolamento da via;
ix. indicação do local e da espécie de árvore a ser plantada na calçada, caso não haja
nenhuma existente na extensão correspondente ao parklet a ser instalado (caso
previsto no § 2º do Artigo 4 do Decreto Nº 15.895)
c. Projeto do parklet e seus elementos contendo, no mínimo:
i. identificação (no desenho e em uma listagem completa) de todos os elementos
que serão alocados, incluindo mobiliário, guarda-corpos, vegetação, sistemas de
proteção, instalações etc.;
ii. indicação do sistema construtivo;
iii. demonstração do nivelamento entre o piso do parklet e a calçada, considerandose o desnível real entre meio-fio e a via, bem como a curvatura transversal da via;
iv. demonstração que o parklet não obstruirá a drenagem da sarjeta existente.
v. Identificação do local para instalação da placa indicativa e, se houver, da placa
informativa. Representação da(s) imagem(s)s a ser(em) aplicada(s) na(s) placa(s),
com respectivas cores.
d. Texto sucinto justificando a escolha do local, dos elementos, materiais e sistema
construtivo, bem como descrevendo o processo de montagem e desmontagem.
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FLUXOGRAMA DE APROVAÇÃO DAS VARANDAS URBANAS
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Anexo I
DECRETO Nº 15.895, DE 12 DE MARÇO DE 2015 (Já alterada pelo Decreto nº 16.042, de 23/7/2015)
Estabelece regras e condições para a instalação de “parklets”
no Município e dá outras providências.
O Prefeito de Belo Horizonte, no exercício da atribuição que lhe confere o inciso VII do art. 108 da Lei
Orgânica, e tendo em vista o disposto no Plano Diretor e no Código de Posturas do Município, decreta:
Art. 1º - Denominam-se parklets o mobiliário urbano de caráter temporário instalado, em geral, em
paralelo à pista de rolamento de veículos, de forma a expandir o passeio público, com o objetivo de
ampliar a oferta de espaços públicos de fruição, providos de estruturas que visem ao incremento do
conforto e da conveniência dos cidadãos, tais como bancos, mesas e cadeiras, floreiras, guarda-sóis,
paraciclos e outros elementos destinados à recreação, ao descanso, ao convívio, à permanência de
pessoas e a manifestações culturais.
Parágrafo único - O parklet e todo o mobiliário nele instalado serão destinados ao uso público, não se
admitindo, em qualquer hipótese, utilização exclusiva por seu mantenedor ou outros interessados.
Art. 2º - A autorização para a instalação de parklet será concedida à pessoa física ou jurídica, de direito
público ou privado, e decorrerá de termo de cooperação específico celebrado entre a Administração
Municipal e o proponente, do qual constarão as condições e regras para instalação e manutenção do
equipamento.
Parágrafo único - Os requisitos técnicos e operacionais para a instalação de parklets são os previstos
neste Decreto, os quais poderão ser acrescidos de outros estabelecidos pela Secretaria Municipal
Adjunta de Planejamento Urbano, a partir da análise individualizada e específica das propostas
apresentadas.
Parágrafo único - Os requisitos técnicos e operacionais para a instalação de parklets são os previstos
neste Decreto, os quais poderão ser acrescidos de outros, estabelecidos pela Comissão de Mobiliário
Urbano a partir da análise individualizada e específica das propostas apresentadas.
Parágrafo único com redação dada pelo Decreto nº 16.042, de 23/7/2015 (Art. 1º)

Art. 3º - O requerimento para instalação de parklet deverá ser apresentado à Secretaria Municipal
Adjunta de Regulação Urbana, por intermédio da Central de Atendimento Presencial - BH Resolve, e
instruído com a seguinte documentação:
I - formulário específico disponibilizado no sítio eletrônico www.pbh.gov.br;
II - projeto simplificado do parklet proposto, contendo:
a) identificação da via e endereço do(s) imóvel(eis) lindeiro(s) ao equipamento, para referência de
localização;
b) planta de situação, indicando o local para instalação do parklet, contendo a identificação de todos os
equipamentos, mobiliários urbanos e vegetação existentes no passeio num raio de 30 (trinta) metros do
local proposto, dimensões e inclinações longitudinal e transversal do passeio;
c) projeto do parklet, contendo suas dimensões e descrição dos elementos que serão alocados no
equipamento;
d) fotografias do local.

VARANDAS URBANAS DE BELO HORIZONTE – www.pbh.gov.br/varandasurbanas
Secretaria Municipal Adjunta de Planejamento Urbano - Av. Augusto de Lima, nº 30, 3º andar – Centro
Cep 30.190-001. Belo Horizonte. MG - Tel: +55 31 3246-0022

Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Secretaria Municipal Adjunta de Planejamento Urbano
§ 1º - O requerimento será objeto de análise pela Secretaria Municipal Adjunta de Regulação Urbana e
seu deferimento dependerá de parecer favorável da Comissão de Mobiliário Urbano, prevista no Decreto
nº 14.060, de 6 de agosto de 2010.
§ 2º - A representação gráfica do projeto e o procedimento para seu exame e sua aprovação objeto de
Portaria a ser publicada pela Secretaria Municipal Adjunta de Regulação Urbana.
§ 3º - Em conjuntos urbanos ou em áreas lindeiras a imóveis de interesse cultural, o requerimento
deverá ser submetido à análise da Diretoria de Patrimônio Cultural - DIPC.
§ 4º - As instalações com duração de até 24 h (vinte e quatro horas) são isentas da necessidade de
requerimento e celebração de termo de cooperação, desde que se enquadrem nos parâmetros
estabelecidos no art. 4º deste Decreto.
Art. 3º - O requerimento para instalação de parklet deverá ser apresentado à Secretaria Municipal
Adjunta de Planejamento Urbano e instruído de acordo com o estabelecido pela deliberação 03 de 2015
da Comissão de Mobiliário Urbano, instituída pelo Decreto nº 14.060, de 6 de agosto de 2010.
§ 1º - O requerimento será objeto de análise pela Secretaria Municipal Adjunta de Planejamento Urbano
e seu deferimento dependerá de parecer favorável da Comissão de Mobiliário Urbano.
§ 2º - Em conjuntos urbanos ou em áreas situadas no entorno de imóveis de interesse cultural, o
requerimento deverá ser submetido à análise da Diretoria de Patrimônio Cultural - DIPC.
§ 3º - O parecer da Comissão de Mobiliário Urbano consolidará a manifestação de cada um dos órgãos
municipais nela representados, inclusive na hipótese prevista no § 2º deste artigo.
§ 4º - A instalação de parklets de caráter temporário, com permanência de até 24 h (vinte e quatro
horas), fica dispensada da apresentação de requerimento, bem como da celebração de termo de
cooperação, desde que observados os parâmetros estabelecidos no art. 4º deste Decreto.
Art. 3º com redação dada pelo Decreto nº 16.042, de 23/7/2015 (Art. 2º)

Art. 4º - Para sua instalação, o parklet deverá obedecer às seguintes condições:
I - estar localizado em via com velocidade regulamentada de até 40 km/h, salvo autorização específica
da BHTrans;
II - ser instalado a distância mínima da esquina de 5,00 m (cinco metros), contados a partir do
alinhamento dos lotes;
III - não ocupar vagas de estacionamento destinadas a idosos, a pessoas com deficiência e outras que
possuam regulamentação especial, bem como áreas destinadas a carga e descarga ou embarque e
desembarque, salvo hipótese de remanejamento ou alteração da sinalização, a critério do órgão de
trânsito;
IV - não obstruir faixas de travessia de pedestres, rebaixos de meio-fio, acessos a garagens, ciclovias,
pistas de caminhada;
V - não obstruir pontos de ônibus e táxi;
VI - não obstruir o acesso a hidrantes, caixas de acesso e manutenção;
VII - resguardar as condições de drenagem da via, não interrompendo o escoamento de água em
sarjetas e não obstruindo bocas de lobo e poços de visita;
VIII - apresentar proteção ao usuário instalada em todas as faces voltadas para a pista de rolamento,
devendo ser acessado apenas a partir do passeio ou da área de circulação de pedestres.
IX - dispor de permeabilidade visual;
X - apresentar sinalização refletiva nas quinas voltadas para a via;
XI - dispor de balizadores ou solução semelhante para manutenção de distância de segurança em
relação às vagas de estacionamentos adjacentes;
XII - atender às normas de segurança e acessibilidade;
XIII - ser removível;
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XIV - não ocupar espaço superior a 2,20 m (dois metros e vinte centímetros) de largura, contados a partir
do alinhamento das guias, por 10 m (dez metros) de comprimento em vagas paralelas ao alinhamento da
calçada, ou de 4,40 m (quatro metros e quarenta centímetros) de largura por 5 m (cinco metros) de
comprimento em vagas perpendiculares ou a 45º (quarenta e cinco graus) do alinhamento.
Art. 4º - A instalação de parklet somente será admitida em via que não apresente tráfego intenso de
veículos em alta velocidade e deverá atender às seguintes condições:
I - observar a distância mínima da esquina de 5,00 m (cinco metros), contados a partir do alinhamento
dos lotes;
II - resguardar as condições de drenagem da via, não interrompendo o escoamento de água em sarjetas
e não obstruindo bocas de lobo e poços de visita;
III - apresentar proteção ao usuário em todas as faces voltadas para a pista de rolamento, de forma que
o acesso ao mobiliário somente possa ser feito a partir do passeio ou da área de circulação de
pedestres;
IV - dispor de permeabilidade visual;
V - apresentar sinalização refletiva nas quinas voltadas para a via;
VI - dispor de balizadores ou solução semelhante para manutenção de distância de segurança em
relação às vagas de estacionamentos adjacentes;
VII - atender às normas de segurança e acessibilidade;
VIII - ser removível.
Caput do art. 4º com redação dada pelo Decreto nº 16.042, de 23/7/2015 (Art. 3º)

§ 1º - Os parklets deverão atender, preferencialmente, às seguintes dimensões:
I - 2,20 m (dois metros e vinte centímetros) de largura, contados a partir do alinhamento das guias, por
10 m (dez metros) de comprimento, nos trechos nos quais as vagas de estacionamento tenham sido
implantadas paralelamente ao alinhamento da calçada;
II - 4,40 m (quatro metros e quarenta centímetros) de largura por 5 m (cinco metros) de comprimento nos
trechos nos quais as vagas de estacionamento tenham sido implantadas perpendicularmente ou a 45º
(quarenta e cinco graus) em relação ao alinhamento da calçada.
§1º acrescentado pelo Decreto nº 16.042, de 23/7/2015 (Art. 4º)

§ 2º - Na instalação dos parklets, é vedado:
I - ocupar vagas de estacionamento destinadas a idosos, a pessoas com deficiência e outras que
possuam regulamentação especial, bem como áreas destinadas a carga e descarga ou embarque e
desembarque, salvo hipótese de remanejamento ou alteração da sinalização, a critério do órgão de
trânsito;
II - obstruir faixas de travessia de pedestres, rebaixos de meio-fio, acessos a garagens, ciclovias, pistas
de caminhada;
III - obstruir pontos de ônibus e táxi;
IV - obstruir o acesso a hidrantes, caixas de acesso e manutenção.”
§2º acrescentado pelo Decreto nº 16.042, de 23/7/2015 (Art. 4º)

§ 1º - Os parklets deverão ser preferencialmente implantados em áreas com maior intensidade de fluxo
de pedestres e vias com presença significativa de comércio e serviço ou grande densidade de moradias.
§ 3º - Os parklets deverão ser preferencialmente implantados em áreas com maior intensidade de fluxo
de pedestres e vias com presença significativa de comércio e serviço ou grande densidade de moradias.
§1º renumerado como §3º pelo Decreto nº 16.042, de 23/7/2015 (Art. 4º)

§ 2º - Caso o passeio lindeiro, na extensão correspondente ao parklet, não possua árvore, o responsável
pela instalação deverá providenciar o plantio, exceto nas hipóteses em que a Secretaria Municipal de
Meio Ambiente o desaconselhar, conforme critérios técnicos.
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§ 4º - Caso o passeio lindeiro, na extensão correspondente ao parklet, não possua árvore, o responsável
pela instalação deverá providenciar o plantio, exceto nas hipóteses em que a Secretaria Municipal de
Meio Ambiente o desaconselhar, conforme critérios técnicos.
§2º renumerado como §4º pelo Decreto nº 16.042, de 23/7/2015 (Art. 4º)

Art. 5º - O interessado que obtiver a autorização para a instalação do parklet ficará responsável pela
confecção e segurança do mobiliário e de todos os seus elementos, assim como pela realização dos
serviços de instalação, manutenção e remoção do equipamento, bem como pela recomposição do
logradouro quando da remoção, de acordo com os prazos e condições do termo de cooperação
celebrado, assim como por todos os custos financeiros decorrentes.
Art. 6º - O parklet deverá dispor de placa informativa com dizeres e dimensões a serem definidos pelo
Executivo, esclarecendo que se trata de espaço público, podendo o equipamento ser utilizado por todos.
Art. 6º - O parklet deverá dispor de placa informativa relativa ao caráter público do mobiliário, com
dizeres e dimensões definidos pela Secretaria Municipal Adjunta de Planejamento Urbano.
Art. 6º com redação dada pelo Decreto nº 16.042, de 23/7/2015 (Art. 5º)

Art. 7º - Será autorizada a instalação de placa indicativa da parceria celebrada entre a pessoa física ou
jurídica e o Município, com a finalidade de divulgar a iniciativa da instalação do parklet pelo interessado,
conforme padrão a ser estabelecido pela Secretaria Municipal Adjunta de Planejamento Urbano.
Art. 8º - Na hipótese de qualquer solicitação de intervenção por parte do Executivo, obras na via ou
implantação de desvios de tráfego, restrição total ou parcial ao estacionamento no lado da via,
implantação de faixa exclusiva de ônibus, bem como em qualquer outra hipótese de interesse público, o
mantenedor será notificado e será responsável pela remoção do equipamento em até setenta e duas
horas, com a restauração do logradouro público ao seu estado original.
Parágrafo único - A remoção de que trata o caput deste artigo não gera qualquer direito à reinstalação,
realocação ou indenização ao mantenedor.
Art. 9º - Em caso de descumprimento das exigências estabelecidas neste decreto, aplica-se a
penalidade prevista no art. 318, III da Lei nº 8.616, de 14 de julho de 2003.
Art. 10 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Belo Horizonte, 12 de março de 2015
Marcio Araujo de Lacerda
Prefeito de Belo Horizonte

PORTARIA Nº 6.691, DE 29 DE JULHO DE 2015
O Prefeito de Belo Horizonte, no exercício de suas atribuições legais, e em
conformidade com o disposto no § 5º do art. 44 do Decreto nº 14.060, de 6 de agosto de
2010,
RESOLVE:
Art. 1º - Homologar a Deliberação nº 03, de 07 de julho de 2015, da Comissão de
Mobiliário Urbano, que integra o Anexo Único desta Portaria.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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Belo Horizonte, 29 de julho de 2015
Marcio Araujo de Lacerda
Prefeito de Belo Horizonte
ANEXO ÚNICO
DELIBERAÇÃO Nº 03, DE 07 DE JULHO DE 2015
Define critérios para representação do projeto de parklets para avaliação da
Comissão de Mobiliário Urbano.
A Comissão de Mobiliário Urbano, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto
14.060, de 06 de Agosto de 2010, DELIBERA:
A documentação para proposta de instalação de parklet deverá ser devidamente
assinada pelo proponente e deverá conter os seguintes elementos:
1 - Formulário específico preenchido conforme padrão disponibilizado no sítio web
www.pbh.gov.br/smapu.
2 - Representação da situação real de toda a área compreendida no raio de 30m
(trinta metros) do local escolhido para instalação do parklet, em planta ou em
representação tridimensional, com indicação dos seguintes elementos na escala mínima de
1/200:
a. identificação do(s) logradouro(s) públicos de instalação do parklet, com indicação
das testadas, numeração e usos (residencial, loja, bar, restaurante etc.) do imóveis
lindeiros;
b. demarcação das pistas de rolamento do logradouro;
c. delimitação e identificação das vagas de estacionamento existentes (vaga comum,
rotativa, motos, carga e descarga, acessível, idosos, táxi etc.) e indicação de sua largura;
d. indicação de faixa para travessia de pedestres no logradouro;
e. calçada, com indicação de sua largura e declividade longitudinal e transversal;
f. equipamentos e mobiliários urbanos existente (hidrante, bocas de lobo, poços de
visita, abrigos de ônibus, lixeiras, postes, bancos, cabines, bancas de jornal etc.);
g. árvores, jardineiras e outros tipos de vegetação na calçada;
h. rebaixos para entrada e saída de veículos dos imóveis lindeiros e para
acessibilidade de pedestres;
i. indicação da localização proposta para o parklet, indicando sua distância à esquina
mais próxima;
j. indicação do local e da espécie de árvore a ser plantada na calçada, caso não haja
nenhuma existente na extensão correspondente ao parklet a ser instalado (caso previsto no
§ 2º do artigo 4 do Decreto nº 15.895/15).
3 -. Projeto do parklet e seus elementos, representando sua organização geral e
todas as suas faces, seja em planta e elevações e/ou em vistas tridimensionais. Na opção
pela representação bidimensional, haverá necessidade de apresentar pelo menos uma
perspectiva. O projeto deverá contemplar, no mínimo:
a. identificação de todos os elementos que serão alocados, incluindo mobiliário
(bancos, paraciclos, mesas etc.), guarda-corpos ou outros elementos de proteção,
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vegetação, instalações, balizadores ou solução semelhante para manutenção de distância de
segurança em relação aos veículos estacionados etc.;
b. indicação do sistema construtivo;
c. demonstração do nivelamento entre o piso do parklet e a calçada, considerando-se
o desnível real entre meio-fio e a via, bem como a curvatura transversal da via;
d. demonstração que o parklet não obstruirá a drenagem da sarjeta existente;
e. Identificação do local para instalação da placa indicativa e, se houver, da placa
informativa. Representação da(s) imagem(s)s a ser(em) aplicada(s) na(s) placa(s), com
respectivas cores;
f. indicação da sinalização refletiva a ser instalada nas quinas.
4 -. fotografias do local.
5 - memorial descritivo e técnico justificando a escolha do local, dos elementos,
materiais e sistema construtivo, bem como descrevendo o processo de montagem,
manutenção e desmontagem.
6 - cópia digital de toda a documentação listada no itens anteriores.
Serão aceitos métodos de representação alternativos, desde que contemplem todas
as informações elencadas acima.
Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação.
Leonardo Amaral Castro
Presidente da Comissão de Mobiliário Urbano

PORTARIA CONJUNTA SMAPU-SMAFIS Nº 001, DE 05 DE ABRIL DE 2016
Dispõe sobre a implantação e uso de parklets/varandas urbanas no município de Belo
Horizonte
O Secretário Municipal Adjunto de Planejamento Urbano e o Secretário Municipal
Adjunto de Fiscalização, no exercício de suas atribuições legais,
RESOLVEM:
Art. 1º - Esta portaria complementa as normas para implantação e uso dos parklets
definidas por meio do Decreto nº 15.895, de 13 de março de 2015, bem como da Portaria
nº 6.691, de 29 de julho de 2015, que homologa a deliberação Normativa nº 03, de 9 de
julho de 2015 da Comissão de Mobiliário Urbano.
Art. 2º - Na hipótese de o proponente do parklet constituir estabelecimento
comercial ou de serviços, o seu licenciamento fica condicionado à apresentação dos
seguintes documentos:
I - alvará de localização e funcionamento do estabelecimento;
II - licença para colocação de mesas e cadeiras na calçada em frente ao
estabelecimento do interessado e na dos estabelecimentos vizinhos, se for o caso;
III - leiaute das mesas e cadeiras, de forma a preservar a livre circulação de
pedestres de acordo com a legislação municipal, bem como o livre acesso de pedestres ao
parklet, a ser aprovado pela Comissão de Mobiliário Urbano.
VARANDAS URBANAS DE BELO HORIZONTE – www.pbh.gov.br/varandasurbanas
Secretaria Municipal Adjunta de Planejamento Urbano - Av. Augusto de Lima, nº 30, 3º andar – Centro
Cep 30.190-001. Belo Horizonte. MG - Tel: +55 31 3246-0022

Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Secretaria Municipal Adjunta de Planejamento Urbano
Art. 3º - São condutas vedadas aos mantenedores dos parklets;
I - o estabelecimento de restrição de qualquer natureza ao uso público do parklet;
II - a cobrança por sua utilização;
III - sua utilização para fins diversos daqueles estabelecidos no termo de cooperação
emitido quando da aprovação do projeto;
IV - o uso de som mecânico, exceto na hipótese de evento devidamente licenciado;
V a prestação de serviços e o exercício de qualquer atividade econômica no parklet,
inclusive o atendimento a clientes do mantenedor.
Art. 4º - É obrigatória a instalação pelo mantenedor de placa alusiva à condição de
espaço público do parklet, com dimensões de 0,20 m (vinte centímetros) de altura por 0,30
m (trinta centímetros) de largura, instalada a uma altura máxima de 1,10 m (um metro e
dez centímetros) a partir do nível do pavimento da calçada, conforme modelo definido pela
Comissão de Mobiliário Urbano.
Parágrafo único - A placa de que trata o caput deste artigo deverá indicar o número
do termo de cooperação referente ao parklet.
Art. 5º - É admitida a instalação no parklet de 01 (uma) placa com a identificação de
seu mantenedor, bem como de informações a ele relacionadas, com área máxima total de
0,15 m² (quinze decímetros quadrados), comprimento máximo de 1,0 m (um metro),
instalada a uma altura máxima de 1,10 m (um metro e dez centímetros) a partir do nível do
pavimento da calçada.
Art. 6º - São de responsabilidade do mantenedor as informações indicadas no
projeto, bem como o levantamento dos elementos existentes no local, devendo ser
garantidas pelo mesmo a compatibilidade do parklet com a arborização, os elementos de
iluminação e o mobiliário urbano existente, sob pena de multa e remoção, nos termos da
legislação vigente.
§ 1º - A largura máxima do parklet deve corresponder àquela da faixa de
estacionamento existente no local de sua implantação.
§ 2º - As medidas indicadas §1º do art. 4º do Decreto nº 15.895/15 constituem
referência das dimensões prevalentes no Município e não substituem aquelas apuradas por
meio do levantamento em campo.
Art. 7º - Todos os elementos previstos no projeto devem permanecer no parklet ao
longo de todo o dia, de forma a garantir sua plena utilização em qualquer horário,
independentemente do horário de funcionamento das atividades do mantenedor.
Parágrafo único – O parklet não se equipara ao tablado removível previsto no art. 50
do Código de Posturas do Município.
Art. 8º – Constitui obrigação do mantenedor a manutenção do espaço do parklet,
inclusive a varrição e o acondicionamento do lixo para a coleta regular da Superintendência
de Limpeza Urbana – SLU.
Art. 9º - Todas as atividades realizadas no parklet e nas suas adjacências estão
condicionadas ao disposto no Código de Posturas do Município.
Art. 10 - Na hipótese de descumprimento das normas estabelecidas nesta portaria e
ou na legislação correlata, o mantenedor será informado pela Smapu, que solicitará as
adequações cabíveis.
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Parágrafo único - O não atendimento às adequações indicadas pela Smapu implicará
autuação do mantenedor pela Smafis, estando o mesmo sujeito à aplicação das penalidades
previstas em lei.
Art. 11 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belo Horizonte, 05 de abril de 2016
Alexandre Salles Cordeiro
Secretário Adjunto Municipal de Fiscalização
Leonardo Amaral Castro
Secretário Adjunto Municipal de Fiscalização
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REQUERIMENTO PARA LICENCIAMENTO DE
PARKLET EM LOGRADOURO PÚBLICO
1. DADOS DO PROPONENTE
NOME

CPF / CNPJ

ENDEREÇO (RUA, AV., PÇA., ETC.)

BAIRRO

MUNICÍPIO

TELEFONE(S)

Nº

COMPLEMENTO

UF

CEP

E-MAIL

2. DADOS DO RESPONSÁVEL PELA INSTALAÇÃO / RESPONSÁVEL TÉCNICO
NOME

CPF / CNPJ

ENDEREÇO (RUA, AV., PÇA., ETC.)

BAIRRO

MUNICÍPIO

TELEFONE(S)

Nº

COMPLEMENTO

UF

CEP

E-MAIL

3. DADOS DO PROJETO
ENDEREÇO DA OBRA (REFERÊNCIA)

BAIRRO

PRAZO DE EXECUÇÃO (Nº DE DIAS)

4. DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA
A DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA ESTÁ DISPONÍVEL NO SUBMENU “VARANDAS URBANAS” DO MENU “PROJETOS ESPECIAIS” NO SÍTIO
WWW.PBH.GOV.BR/SMAPU.
A documentação para proposta de instalação de parklet deverá ser devidamente assinada pelo proponente e deverá conter os seguintes elementos:

13/07/2015 – SMAPU/GPUR

1- Formulário específico preenchido conforme padrão disponibilizado no sítio web www.pbh.gov.br/smapu
2- Representação da situação real de toda a área compreendida no raio de 30 m (trinta metros) do local escolhido para instalação do parklet, em
planta ou em representação tridimensional, com indicação dos seguintes elementos na escala mínima de 1/200:
a. Identificação do(s) logradouro(s) públicos de instalação do parklet, com indicação das testadas, numeração e usos (residencial, loja, bar,
restaurante etc.) dos imóveis lindeiros;
b. Demarcação das pistas de rolamento do logradouro;
c. Delimitação e identificação das vagas de estacionamento existentes (vaga comum, rotativa, motos, carga e descarga, acessível, idosos,
táxi etc.) e indicação de sua largura;
d. Indicação de faixa para travessia de pedestres no logradouro;
e. Calçada, com indicação de sua largura e declividade longitudinal e transversal;
f. Equipamentos e mobiliários urbanos existentes (hidrante, bocas de lobo, poços de visita, abrigos de ônibus, lixeiras, postes, bancos,
cabines, bancas de jornal etc.)
g. Árvores, jardineiras e outros tipos de vegetação na calçada;
h. Rebaixos para entrada e saída de veículos dos imóveis lindeiros e para acessibilidade de pedestres;
i. Indicação da localização proposta para o parklet, indicando sua distância à esquina mais próxima.
j. indicação do local e da espécie de árvore a ser plantada na calçada, caso não haja nenhuma existente na extensão correspondente ao
parklet a ser instalado (caso previsto no § 2º do Artigo 4 do Decreto Nº 15.895)
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3- Projeto do parklet e seus elementos, representando sua organização geral e todas as suas faces, seja em planta e elevações e/ou em vistas
tridimensionais. Na opção pela representação bidimensional, haverá necessidade de apresentar pelo menos uma perspectiva. O projeto deverá
contemplar, no mínimo:
a. identificação de todos os elementos que serão alocados, incluindo mobiliário (bancos, paraciclos, mesas etc.), guarda-corpos ou outros
elementos de proteção, vegetação, instalações, balizadores ou solução semelhante para manutenção de distância de segurança em
relação aos veículos estacionados etc.;
b. indicação do sistema construtivo;
c. demonstração do nivelamento entre o piso do parklet e a calçada, considerando-se o desnível real entre meio-fio e a via, bem como a
curvatura transversal da via;
d. demonstração que o parklet não obstruirá a drenagem da sarjeta existente;
e. Identificação do local para instalação da placa indicativa e, se houver, da placa informativa. Representação da(s) imagem(s)s a ser(em)
aplicada(s) na(s) placa(s), com respectivas cores;
f. Indicação da sinalização refletiva a ser instalada nas quinas.
4- Fotografias do local.
5- Memorial descritivo e técnico justificando a escolha do local, dos elementos, materiais e sistema construtivo, bem como descrevendo o processo
de montagem, manutenção e desmontagem.
6- Cópia digital de toda a documentação listada nos itens anteriores.
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Serão aceitos métodos de representação alternativos, desde que contemplem todas as informações elencadas acima.
NOME DO REPRESENTANTE (EMPRESA OU PESSOA FÍSICA)

CNPJ / CPF

DATA

TELEFONE DE CONTATO

ASSINATURA DO REPRESENTANTE (EMPRESA OU PESSOA FÍSICA)

NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA INSTALAÇÃO (EMPREITEIRA OU PESSOA FÍSICA)

CNPJ / CPF

DATA

TELEFONE DE CONTATO

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA INSTALAÇÃO (EMPREITEIRA OU
PESSOA FÍSICA)
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