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Foi regulamentada pela Prefeitura Municipal de São Paulo a instalação de PARKLETs nas 

vias do município através do Decreto Municipal n° 55.045 de 16 de Abril de 2014, da 

Resolução SMDU.CPPU/017/2014 e da Portaria SMT nº 75/14. 

 

Conforme Legislação acima considera-se parklet “a ampliação do passeio público, 
realizada por meio da implantação de plataforma sobre a área antes ocupada pelo leito 
carroçável da via pública, equipada com bancos, floreiras, mesas e cadeiras, guardasóis, 
aparelhos de exercícios físicos, paraciclos ou outros elementos de mobiliário, com função 
de recreação ou de manifestações artísticas.” 
 
O parklet, assim como os elementos neles instalados, serão plenamente acessíveis ao 
público, vedada, em qualquer hipótese, a utilização exclusiva por seu mantenedor. 
 
As solicitações para instalação de parklets somente serão protocoladas nas 

subprefeituras, sendo que estas entrarão em contato com a CET quando tiverem 
dúvidas específicas sobre a proposta do interessado. O posicionamento da CET será 
necessário, conforme a Portaria SMT 75/14, nos casos onde houver supressão de vagas 
de Zona Azul para a instalação dos parklets. 
 
Os parklets não se enquadram na “Lei de eventos”, podem ser instalados em áreas de 
Zona Azul, com supressão do estacionamento rotativo e não precisam passar por 
emissão de TPOV, uma vez que sua montagem ocorre em geral em poucas horas, 
durante a noite, e é de interesse do poder público municipal. 
 
O decreto citado estabelece as seguintes condições para instalação de Parklets nas vias 
(Art.5°): 

 
§1º O projeto de instalação deverá atender às normas técnicas de acessibilidade, às 
diretrizes estabelecidas pela Secretaria Municipal de Transportes – SMT e pela Comissão 
de proteção à Paisagem Urbana – CPPU, bem como aos seguintes requisitos:  
I - a instalação não poderá ocupar espaço superior a 2,20m (dois metros e vinte 
centímetros) de largura, contados a partir do alinhamento das guias, por 10m (dez metros) 
de comprimento em vagas paralelas ao alinhamento da calçada, ou de 4,40m (quatro 
metros e quarenta centímetros) de largura por 5m (cinco metros) de comprimento em vagas 
perpendiculares ou a 45º (quarenta e cinco graus) do alinhamento;  
II - a instalação não poderá ter qualquer tipo de fixação no solo maior que 12 cm (doze 
centímetros) ou provocar qualquer tipo de dano ou alteração no pavimento que não possa 
ser reparada pelo responsável pela instalação do parklet;  
III - a instalação só poderá ocorrer em local antes destinado ao estacionamento de veículos, 
sendo vedada em locais onde haja faixa exclusiva de ônibus, ciclovias ou ciclofaixas;  
IV - o parklet somente poderá ser instalado em via pública com limite de velocidade de até 
50 km/h (cinquenta quilômetros por hora) e com até 8,33% (oito inteiros e trinta e três 
centésimos por cento) de inclinação longitudinal;  
V - o parklet deverá ter proteção em todas as faces voltadas para o leito carroçável e 
somente poderá ser acessado a partir do passeio público;  
VI - o parklet deverá estar devidamente sinalizado, inclusive com elementos refletivos;  
VII - as condições de drenagem e de segurança do local de instalação deverão ser 
preservadas;  
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VIII - remoções de interferências poderão ser aceitas e indicadas, ficando a cargo do 
responsável pela manutenção, instalação e retirada do parklet todos os custos envolvidos 
em remanejamentos de equipamentos existentes e sinalizações necessárias.  

 
§ 2º O parklet não poderá ser instalado em esquinas e a menos de 15m (quinze metros) do 
bordo de alinhamento da via transversal, bem como à frente ou de forma a obstruir guias 
rebaixadas, equipamentos de combate a incêndios, rebaixamentos para acesso de pessoas 
com deficiência, pontos de parada de ônibus, pontos de táxi, faixas de travessia de 
pedestres, nem poderá acarretar a supressão de vagas especiais de estacionamento, nos 
termos das diretrizes expedidas pela Secretaria Municipal de Transportes – SMT.  
 
§ 3º Será incentivada a associação entre a instalação de parklets e equipamentos para o 
estacionamento de bicicletas do tipo paraciclo.  
 
Atendendo ao que determina o Decreto portaria SMT 75/14 complementa as diretrizes para 
instalação de parklets na via pública: 
 
I – Deverá ocorrer preferencialmente em vias secundárias, onde os conflitos de trânsito são 
menos intensos e o volume de veículos menor. 
II – Deverá ocupar preferencialmente o lado esquerdo da pista quando ocorrer em vias de 
sentido único onde circula transporte coletivo. 
III - Deverá ter proteção de no mínimo 1,20m (um metro e vinte centímetros) de altura em 
todas as faces voltadas para o leito carroçável e somente poderá ser acessado a partir do 
passeio público; 
IV – A superfície do fechamento das faces voltadas para o leito carroçável deverá ser 
sinalizada com elementos refletivos na cor laranja com no mínimo 15 cm (quinze 
centímetros) de comprimento e 10 cm (dez centímetros) de altura, em intervalos de 1m (um 
metro), a fim de aumentar a visualização da instalação, principalmente à noite; 
V – Deverá respeitar o intervalo mínimo de 100m (cem metros) entre os parklets quando 
ocorrerem em vias regulamentadas com Estacionamento Rotativo Pago (Zona Azul), a fim 
de preservar a oferta pública de vagas rotativas. 
Art. 2º - As vagas de Estacionamento Rotativo Pago (Zona Azul), atingidas por propostas de 
instalação de parklets serão suprimidas. 
§1º - A Companhia de Engenharia de Tráfego, CET, deverá ser notificada pela 
Subprefeitura competente sobre a retirada de vagas de Estacionamento Rotativo Pago de 
um determinado local em virtude da instalação do parklet. 
§2º - É vedada a supressão de vagas especiais para Deficientes Físicos e Idosos. 
§3º - A eventual necessidade de remoção e adequação da sinalização vertical e horizontal 
de regulamentação de Estacionamento Rotativo Pago deverá ser feita pelo proponente do 
parklet e às suas expensas, após apresentação do projeto de adequação da sinalização à 
CET para ciência e aprovação. 

 

Quando houver dúvidas com relação à regularidade do parklet, o questionamento deve 
sempre ser dirigido à Subprefeitura responsável. 
 
Anexa segue apresentação que ilustra este assunto. 
 
 

 

 

UO DE ORIGEM:  SPP / DP / CGP 



Uma maneira de recuperar o ambiente 
urbano e estimular as pessoas a ocuparem os 

espaços públicos 



Objetivos

 divulgar internamente a regulamentação da instalação de Parklets

 alinhar as áreas envolvidas para que todas estejam a par do assunto

 evitar que ocorram intervenções nas ruas com os promotores dos Parklets



Instalação de Parklets na cidade

ATIVIDADES GERAIS 



O que são Parklets?
 Proposta interessante de ampliar os passeios e abastece-los com

equipamentos que permitam o descanso e a interação entre as pessoas.

 Extensões temporárias de passeio público “realizadas por meio da
implantação de plataforma sobre a área ocupada pelo leito carroçável da
via pública, equipada com bancos, floreiras, mesas e cadeiras, guarda-sóis,
aparelhos de exercícios físicos, paraciclos ou outros elementos de
mobiliário, com função de recreação ou de manifestações artísticas ou
culturais.



Onde está definido, quem pode 
instalar e qual o tempo de 

permanência?

 Decreto municipal 55.045, de 16 de abril de 2014,
regulamenta a instalação, mediante a assinatura de um termo
de cooperação de Parklets na cidade.

 O decreto define que qualquer pessoa física ou jurídica, e o
poder público, podem apresentar às subprefeituras uma
proposta de instalação e manutenção dessas extensões
temporárias que, após aprovação, poderão ficar montadas até
3 anos



O decreto estabelece as seguintes condições para 
instalação de Parklets nas vias (Art.5°):

 §1º O projeto de instalação deverá atender às normas técnicas de acessibilidade,
às diretrizes estabelecidas pela Secretaria Municipal de Transportes – SMT e pela
Comissão de proteção à Paisagem Urbana – CPPU, bem como aos seguintes
requisitos:

I - a instalação não poderá ocupar espaço superior a 2,20m (dois metros e vinte centímetros) de largura,
contados a partir do alinhamento das guias, por 10m (dez metros) de comprimento em vagas paralelas ao
alinhamento da calçada, ou de 4,40m (quatro metros e quarenta centímetros) de largura por 5m (cinco metros)
de comprimento em vagas perpendiculares ou a 45º (quarenta e cinco graus) do alinhamento;
II - a instalação não poderá ter qualquer tipo de fixação no solo maior que 12cm (doze centímetros) ou
provocar qualquer tipo de dano ou alteração no pavimento que não possa ser reparada pelo responsável pela
instalação do parklet;
III - a instalação só poderá ocorrer em local antes destinado ao estacionamento de veículos, sendo vedada em
locais onde haja faixa exclusiva de ônibus, ciclovias ou ciclofaixas;
IV - o parklet somente poderá ser instalado em via pública com limite de velocidade de até 50km/h (cinquenta
quilômetros por hora) e com até 8,33% (oito inteiros e trinta e três centésimos por cento) de inclinação
longitudinal;
V - o parklet deverá ter proteção em todas as faces voltadas para o leito carroçável e somente poderá ser
acessado a partir do passeio público;
VI - o parklet deverá estar devidamente sinalizado, inclusive com elementos refletivos;
VII - as condições de drenagem e de segurança do local de instalação deverão ser preservadas;
VIII - remoções de interferências poderão ser aceitas e indicadas, ficando a cargo do responsável pela
manutenção, instalação e retirada do parklet todos os custos envolvidos em remanejamentos de equipamentos
existentes e sinalizações necessárias.



 § 2º O parklet não poderá ser instalado em esquinas e a menos de 15m
(quinze metros) do bordo de alinhamento da via transversal, bem como à
frente ou de forma a obstruir guias rebaixadas, equipamentos de combate
a incêndios, rebaixamentos para acesso de pessoas com deficiência,
pontos de parada de ônibus, pontos de táxi, faixas de travessia de
pedestres, nem poderá acarretar a supressão de vagas especiais de
estacionamento, nos termos das diretrizes expedidas pela Secretaria
Municipal de Transportes – SMT.

 § 3º Será incentivada a associação entre a instalação de parklets e
equipamentos para o estacionamento de bicicletas do tipo paraciclo.



 No dia 1º de outubro de 2014 foi publicada a portaria SMT 75/14 que 
complementa as diretrizes para instalação de parklets na via pública:

I – Deverá ocorrer preferencialmente em vias secundárias, onde os conflitos de trânsito são menos intensos e o
volume de veículos menor.
II – Deverá ocupar preferencialmente o lado esquerdo da pista quando ocorrer em vias de sentido único onde
circula transporte coletivo.
III - Deverá ter proteção de no mínimo 1,20m (um metro e vinte centímetros) de altura em todas as faces
voltadas para o leito carroçável e somente poderá ser acessado a partir do passeio público;
IV – A superfície do fechamento das faces voltadas para o leito carroçável deverá ser sinalizada com elementos
refletivos na cor laranja com no mínimo 15 cm (quinze centímetros) de comprimento e 10 cm (dez centímetros)
de altura, em intervalos de 1m (um metro), a fim de aumentar a visualização da instalação, principalmente à
noite;
V – Deverá respeitar o intervalo mínimo de 100m (cem metros) entre os parklets quando ocorrerem em vias
regulamentadas com Estacionamento Rotativo Pago (Zona Azul), a fim de preservar a oferta pública de vagas
rotativas.

 Art. 2º - As vagas de Estacionamento Rotativo Pago (Zona Azul), atingidas por propostas de instalação de
parklets serão suprimidas.

 §1º - A Companhia de Engenharia de Tráfego, CET, deverá ser notificada pela Subprefeitura competente
sobre a retirada de vagas de Estacionamento Rotativo Pago de um determinado local em virtude da
instalação do parklet.

 §2º - É vedada a supressão de vagas especiais para Deficientes Físicos e Idosos.
 §3º - A eventual necessidade de remoção e adequação da sinalização vertical e horizontal de

regulamentação de Estacionamento Rotativo Pago deverá ser feita pelo proponente do parklet e às suas
expensas, após apresentação do projeto de adequação da sinalização à CET para ciência e aprovação.



Por onde são realizados os pedidos de instalação 
de Parklets?

 As únicas portas de entrada para os pedidos de instalação de parklets são as 

subprefeituras
 As subprefeituras entrarão em contato com a CET 

quando tiverem dúvidas específicas sobre a proposta do interessado 

 A dinâmica prevista pelo decreto e pela portaria facilita bastante a instalação de parklets com
relação à burocracia municipal.

 Os parklets não se enquadram na “Lei de eventos”, podem ser instalados em áreas de Zona Azul,
com supressão do estacionamento rotativo e não precisam passar por emissão de TPOV, uma vez
que sua montagem ocorre em geral em poucas horas, durante a noite, e é de interesse do poder
público municipal. Estas disposições estão amparadas pelo Decreto e pela Portaria SMT.

 Diante disso, poderá acontecer com alguma frequência que os agentes da CET (GET, GOB, Zona
Azul) se deparem com uma instalação como essas na rua, sem que tenha havido informação prévia.

Nesses casos, se houver dúvida com relação à regularidade do parklet,
o questionamento deve ser dirigido à Subprefeitura responsável.
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