
ANEXO I 

LEGALIZAÇÃO

A liberação está condicionada à obtenção de autorização provisória de uso
do  solo  público,  emitida  pela  Secretaria  de  Sustentabilidade  em  Meio
Ambiente e Atividades Urbanas (SESMAUR) com aprovação da Secretaria
de  Mobilidade  Urbana  (SMU)  e  a  administração  pública  municipal,
estipulando as obrigações a serem observadas pelo requerente. Não serão
emitidas  autorizações  aos  solicitantes  inadimplentes  com  obrigações
tributárias municipais;

O  interessado  que  obtiver  a  autorização  para  o  uso  da  vaga  de
estacionamento frente ao seu estabelecimento é responsável pela aquisição,
manutenção e segurança, tanto do usuário, quanto do mobiliário utilizado e
de todos  os  seus  elementos,  assim como pela  instalação  e  remoção do
equipamento, de acordo com os prazos e condições estabelecidas no termo
de compromisso celebrado, além de todos os custos financeiros decorrentes;

A aprovação  da  instalação  fica  condicionada  à  avaliação  de  viabilidade
quanto ao local solicitado, uma vez que as vagas de estacionamento variam
de tamanho dependendo do endereço;

Ao dar  entrada  no  pedido,  faz-se necessário  enviar  croqui  do  projeto  de
instalação  (Projeto  preliminar  da  instalação,  contendo  suas  dimensões  e
descrição dos elementos que serão alocados no equipamento).  O projeto
deve  respeitar  as  condições  existentes  no  local,  tais  como  drenagem  e
iluminação  e  estarão  sujeitas  à  avaliação  do  croqui  apresentado  pelo
requerente pela SESMAUR e SMU;

Uso  de  cobertura  não  é  obrigatório,  desde  que  sejam  respeitadas  as
orientações de segurança e visibilidade estabelecidas;

A instalação  deverá  apresentar  sinalização  refletiva  nas  arestas  voltadas
para a via;

As instalações não devem obstruir:  faixas de pedestre, pontos de ônibus,
vagas  destinadas  a  carga/descarga  e/ou  pontos  de  embarque  e
desembarque,  pontos  de  táxi,  vagas  para  pessoas  que  possuam
regulamentação  especial  (idosos,  deficientes…),  acessos  a  garagens,
hidrantes e  equipamentos de combate a  incêndios,  ralos,  bocas de lobo,
caixas de visita e manutenção, guias rebaixadas e rebaixamentos de acesso
para pessoas com deficiência, ciclovias, ciclofaixas, pista de caminhada.



 
DAS MEDIDAS OBRIGATÓRIAS 

É  responsabilidade  do  estabelecimento  o  controle  rigoroso  dos  clientes,
observadas as regras e normas vigentes no município, vide orientações do
programa JF Viva.

É recomendável  a  adoção de  práticas que garantam a acessibilidade de
todos,  como,  instalação  de  rampas  de  acesso,  cardápios  em  braile,
espaçamento adequado entre as mesas e banheiros acessíveis. 
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