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OBJETIVOS

O QUE É UM PARKLET?

INTRODUÇÃO1
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OMBRELONE

BANCO

FLOREIRA

BALIZADORES

PISO SUSPENSO

LIXEIRA

IMAGEM ILUSTRATIVA - PARKLET
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  Pessoa física ou jurídica, 
proprietária ou locatária do imóvel 
que faz frente para  o espaço onde se 
pretende implantar o Parklet.

PROPONENTE

MANTENEDOR

  Responsável pela análise de 
viabilidade para implantação, 
fiscalização e liberação de uso do 
Parklet.

PREFEITURA

USUÁRIOS

TERMOS E AGENTES



8,33 %

2,0%

INCLINAÇÃO
  O Parklet só poderá ser instalado em locais com calçada 
de até 8,33% de inclinação longitudinal e até 2% de inclinação 
transversal.

VELOCIDADE DA VIA
  O Parklet somente poderá ser instalado 
em local destinado ao estacionamento de 
veículos e em vias com limite de velocidade 
menor ou igual a 40km/h.

  O projeto deverá atender a legislação municipal, as 
normas técnicas de acessibilidade (NBR9050) e ser 
instalado em plena continuidade com o passeio 
público, não sendo permitida a existência de degrau.

ACESSIBILIDADE
A autorização para instalação de Parklet em área envoltória de 
bem tombado dependerá de parecer favorável do Conselho 
Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, 
Urbanístico, Arqueológico e Arquitetônico de Taubaté.

  O Parklet e todos os elementos nele instalados deverão atender 
as legislações vigentes, bem como as seguintes diretrizes:

1,50
1,50

ACESSO

DIRETRIZES2

0606

VISTA SUPERIOR

VISTA LATERAL



2,20m de largura, contados a partir do alinhamento da guia, 
por 10,00m de comprimento em vagas paralelas ao 
alinhamento da calçada.

4,40m de largura por 5,00m de comprimento em vagas 
perpendiculares; ou a 45º em relação ao alinhamento.

O Parklet deverá ser implantado em área ocupada por 1 ou 2 
vagas de estacionamento de veículos no leito carroçável e 
manter uma distância mínima de 5,00m entre outros Parklets, 
além disso, a instalação deverá dispor de balizadores ou 
solução semelhante que garanta distância em relação às 
vagas de estacionamento adjacentes.

VISTA SUPERIOR

TIPOLOGIA DE VAGAS
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Em vias de mão dupla quando a sua largura mínima for de 
12,60m, sendo 4,00m para cada faixa de rolamento + 2,30m 
para vaga de estacionamento de ambos os lados da via.

4,00 4,00 2,302,30

4,0
0

4,0
0
2,3
0

2,3
0

Em vias de mão dupla quando sua largura mínima for de 10,30m, 
sendo 4,00m para cada faixa de rolamento + 2,30m para vaga de 
estacionamento.

4,00 4,00 2,30

4,0
0

4,0
0

2,3
0

3,50 2,302,30

3,5
0
2,3
0

2,3
0

Em vias de mão única com largura mínima de 8,10m, sendo 
3,50m para faixa de rolamento + 2,30m para vaga de 
estacionamento de ambos os lados da via.

3,50 2,30

3,5
0
2,3
0

Em vias de mão única com largura mínima de 5,80m, sendo 3,50m 
para faixa de rolamento + 2,30m para vaga de estacionamento.

O Parklet só poderá ser instalado em vias que atenderam asseguintes condições:
TIPOLOGIA DE VIA
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DRENAGEM E REDE ELÉTRICA
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0,20 M

CORTE ESQUEMÁTICO



Lista de equipamentos e elementos urbanos 
que impedem a instalação do Parklet:

LIMITAÇÕES
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DISTÂNCIA DA ESQUINA
  O Parklet não poderá ser instalado em esquinas e a menos 
de 10m (dez metros) do bordo de alinhamento da via 
transversal, conforme ilustrado na imagem abaixo:
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LOCALIZAÇÃO

LAUDO DE VISTORIA

SOLICITAÇÃO DO PARKLET

TERMO DE COOPERAÇÃO

LIBERAÇÃO DE USO

ANÁLISE DE VIABILIDADE

INSTALAÇÃO

FLUXOGRAMA DO PROCESSO3
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PESSOA JURÍDICA

PESSOA FÍSICA

  O proponente só poderá solicitar a instalação de 
Parklet nas vagas defronte ao seu estabelecimento, não 
podendo ultrapassar os limites de sua testada.
  Além disso, a sua instalação, só poderá ser realizada 
em áreas que atendam todas as diretrizes dispostas no 
Decreto Nº15.225/2022.

  O pedido de instalação do Parklet deve ser protocolado 
através de processo administrativo junto a Prefeitura 
Municipal e pode ser feito por pessoa física ou jurídica, de 
direito público ou privado, sendo detentores do direito de 
proposição, o proprietário do imóvel que faz frente com o 
espaço ou seu locatário.

PROPONENTE E LOCALA SOLICITAÇÃO DO PARKLETB
  O proponente só poderá solicitar a instalação de 
Parklet nas vagas defronte ao seu estabelecimento, não 
podendo ultrapassar os limites de sua testada.
  Além disso, a sua instalação, só poderá ser realizada 
em áreas que atendam todas as diretrizes dispostas no 
Decreto Nº15.225/2022.

PROPONENTE E LOCALA SOLICITAÇÃO DO PARKLETB
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O ESTABELECIMENTO 

DEVERÁ FIXAR CÓPIA DA 

NOTA OFICIAL NO LOCAL

A PREFEITURA DEVERÁ PUBLICAR 

NOTA NO DIÁRIO OFICIAL

DIÁRIO OFICIAL

PUBLICAÇÃO NAS MÍDIAS 

SOCIAIS DA PREFEITURA E DO 

ESTABELECIMENTO

Aprovada a viabilidade de implantação 
do Parklet, deve ser dada publicidade 
ao ato da seguinte forma:

[Art. 14º do Decreto 15.225/2022]

ANÁLISE DE VIABILIDADEC
  Caberá a Secretaria de Serviços Públicos e a Secretaria de Mobilidade Urbana a análise da 
ocupação da área pública, o impacto no trânsito local de veículos, os efeitos da supressão de 
vagas, dentre outros elementos. Após a referida análise, será feita manifestação técnica para 
deferimento ou indeferimento do pedido.



Nº DO TERMO DE COMPROMISO

TERMO DE COOPERAÇÃOD
A instalação do Parklet só pode ocorrer após a assinatura do 
Termo de Cooperação, o qual terá validade de 3 anos,   
podendo ser renovado pelo mesmo período, caso haja 
interesse de ambas as partes.
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INSTALAÇÃOE
  A instalação do Parklet é temporária, 
não sendo permitido qualquer intervenção 
de caráter permanente.

  PRAZO: Máximo de 45 dias contados 
a partir da emissão do Termo de 
Cooperação.

    O mantenedor deverá informar à 
Secretaria de Mobilidade Urbana - 
SEMOB, com no mínimo 1 semana de 
antecedência da data do início das obras, 
para programação e execução das 
sinalizações das vagas a serem 
suprimidas.

AlémAlém diso, é obrigatória, para composição 
do Parklet, a instalação permanente (não 
poderão ser removidos) dos seguintes 
elementos:

Fechamento Lateral
Lixeira
Banco 
Floreira com vegetaçãoFloreira com vegetação
Sinalização com elementos refletivos
Balizadores ou semelhantes
Placa indicativa de Parklet

FECHAMENTO LATERAL
O Parklet deverá apresentar fechamento lateral com altura 
mínima de 1,00m e máxima de 1,10m, a contar do nível do seu 
piso interno, em todas as faces voltadas para a pista de 
rolamento e ser acessado somente a partir do passeio público.

LIXEIRA

BANCO

FLOREIRA COM VEGETAÇÃO
As floreiras fazem parte da identidade visual dos Parklets, sendo 
responsabilidade do mantenedor a manutenção da vegetação, 
além disso,  sua escala não deve interferir no passeio público ou 
na via local.

PERMEABILIDADE VISUAL
Os equipamentos e elementos no Parklet devem possuir 
permeabilidade visual, ou seja, não devem bloquear e/ou isolar o 
Parklet do entorno através de barreiras físicas e/ou visuais.

ELEMENTOS FIXOS OBRIGATÓRIOS
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SINALIZAÇÃO COM 
ELEMENTOS REFLETIVOS
O Parklet deverá ser devidamente sinalizado com elementos 
refletivos, principalmente em suas quinas voltadas para a 
via.

BALIZADORES OU 
SEMELHANTES
A instalação do Parklet deverá dispor de balizadores ou 
solução semelhante que garanta distância em relação às 
vagas de estacionamento adjacentes.

PLACA INDICATIVA DE 
PARKLET

ELEMENTOS FIXOS OBRIGATÓRIOS
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ELEMENTOS OPCIONAIS

MESAS E CADEIRAS



ELEMENTOS OPCIONAIS

GUARDA-SOL E OMBRELONE
Os guarda-sóis e ombrelones, quando utilizados, deverão ser removíveis, ter altura máxima de 2,60m, 
sendo que a sua projeção horizontal não poderá ultrapassar os limites do Parklet, e não poderão 
conter propagandas ou logomarcas estampadas;

PERGOLADO
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VISTA LATERAL

VISTA LATERAL



OMBRELONE

FLOREIRA

BALIZADORES

PISO SUSPENSO

LIXEIRA

LIXEIRALIXEIRA

BANCO (DIMENSÕES MIN.)
1,40m x 0,40m

BANCO (ÁREA EXTRA)

IMAGEM ILUSTRATIVA 1
OPCIONAL

20

CADEIRA

MESA



FLOREIRA

BANCO (ÁREA EXTRA)

PISO SUSPENSO

BANCO (DIMENSÕES MIN.)
1,40m x 0,40m

LIXEIRA

LIXEIRA

PERGOLADO

OPCIONAL
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IMAGEM ILUSTRATIVA 2



LAUDO DE VISTORIA
  Após a instalação completa do Parklet, o 
mantenedor deverá apresentar o Laudo de Vistoria do 
local, contendo levantamento fotográfico do Parklet e 
seu entorno, assinado por profissional técnico 
habilitado.

    Deve ser anexada a respectiva RRT ou ART do 
responsável técnico pelo Laudo de Vistoria, contendo 
os dizeres “Atesto que o Parklet se encontra em 
condições de utilização, higiene e segurança”.

  Caso seja constatado desacordo com a legislação 
vigiente, não havendo regularização da situação em até 
10 dias, o Termo de Cooperação será revogado.
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0201

01 02

03 04

VISTAS DO PARKLET



LIBERAÇÃO DE USOG
  Tendo sido anexadas as documentações e atendidas as 

diretrizes de que se trata o Decreto 15.225/2022, a Secretaria de 

Desenvolvimento e Inovação, emitirá o Termo de Liberação de Uso 

do Parklet.

  A incidência de taxa pelo uso do espaço público seguirá o 

estabelecido na Tabela de Preços Públicos do ano corrente, para 

utilização mensal da calçada, por similaridade do objeto.

    

APROVEITE O PARKLET !
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LIBERAÇÃO DE USOG

APROVEITE O PARKLET !



SEPLAN

APROJ

PRODUÇÃO E REALIZAÇÃO:

Secretaria de Planejamento

Avenida Tomé Portes del Rei, 507 - Vila São José

Taubate-SP - CEP: 12070-610

email: planejamento@taubate.sp.gov.br

Prefeitura de Taubaté

Avenida Tiradentes, 520 - Centro

Taubate-SP - CEP: 12030-180

https://taubate.sp.gov.br/
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