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RUA
Conheça o projeto e suas regras gerais, legislação e obrigatoriedades



representante legal do estabelecimento;

 Após implantação do paklet é 
necessária vistoria da Comissão de Avaliação, 
com representantes da Secretaria de Meio Am-
biente e Ordenamento Urbano (SESMAUR) 
Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU) e 
Secretaria de Turismo (SETUR), para verifi-
cação do projeto realizado, antes do início da 
operação. Em caso de desconformidade do 
projeto realizado em referência ao projeto 
aprovado o estabelecimento poderá perder a 
autorização/licença.
 

O que é o “bar na rua”?
 Ficam autorizados  bares,  restaurantes, 
lanchonetes e hotéis em todas as regiões da 
cidade, no período de 11 de outubro de 2021 a 31 
de maio de 2022, a construção de “parklets”. 
Poderão ser utilizadas até duas vagas de      
estacionamento existentes nas vias públicas, 
em frente ao estabelecimento, para a colocação 
de mesas e cadeiras observado-se as 
disposições definidas em nota técnica, 
disponível em: https://covid19.pjf.mg.gov-
.br/arquivos/0810_nt_bar_na_rua.pdf

Regras gerais Legalização

 A exposição de logomarcas de               
empresas parceiras/patrocinadoras, devem 
estar restrita a até dois painéis nas dimensões 
aproximadas de 2m x 1m. É obrigatório fazer 
referência à Nota Técnica - Juiz de Fora Viva 
Cidade Em Movimento;

 As instalações NÃO PODEM 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 regulamen-
tação especial (idosos, deficientes, etc), acessos 
a garagens, hidrantes e equipamentos de com-
bate 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;

 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, 
banheiros acessíveis;

 É recomendável a adoção do selo Safe 
Travels, licenciado pela Secretaria de Turismo 
de Juiz de Fora;

 A equipe da Setur, de acordo com agen-
damento prévio, estará à disposição para    
auxiliar nas diversas etapas de produção dos 
parklets.

 No caso da testada do estabelecimento 
ser menor que a(s) vaga(s), ou que as duas 
vagas permitidas, para uso de todo o espaço 
da(s) vaga(s), o proponente deverá apresentar 
documento do dono do local onde parte do 
parklet estará instalado, informando a não 
objeção da sua parte, com comprovação de 

 Solicitar autorização via Prefeitura 
Ágil – Departamento de Licenciamento de 
Atividades Econômicas e Urbanas com entre-
ga de formulário de inscrição e croqui  (Projeto 

 O uso do espaço temporário das vagas 
será permitido todos os dias da semana,  
observadas as regras de funcionamento 
previstas pelo Comitê Juiz de Fora Viva inclu-
sive quanto ao horário de funcionamento 
autorizado;

 O interessado que obtiver a autorização 
para o uso do espaço em frente ao seu estabe-
lecimento 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, além de todos os 
custos financeiros decorrentes;

 O 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;

preliminar da instalação, contendo suas 
dimensões e descrição dos elementos que 
serão alocados no equipamento);

 O croqui deve seguir as especificações 
da nota técnica, observada a extensão da testa-
da do estabelecimento e as condições de 
tráfego do local;

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

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



Obrigatoriedades
A) A altura do anteparo para a rua deve ser de 
pelo menos 1,40m;

B) A altura do anteparo lateral deve ser de pelo 
menos 1,10m;

C) A largura total do deck deve respeitar no 
máximo a largura da calçada;

D) Elementos verticais não poderão ultrapas-
sar altura de 2,50m;

A instalação deve possuir permeabilidade 
visual, ou seja, que permita o contato visual 
dos pedestres com seu interior;

A instalação não pode ultrapassar o limite 
da(s) vaga(s) predentida(s).

Simulações
Parklets

Documentos úteis
Nota Técnica Bar na Rua:                                 
https : / /covid19 .p j f .mg.gov.br/arquiv-
os/0810_nt_bar_na_rua.pdf

Safe Travels: https://pjf.mg.gov.br/turis-
mo/safe-travels

Prefeitura Ágil: https://juizdefo-
r a . 1 d o c . c o m . b r / b . p h p ? p g = w p / w p & i t -
d=5&gr=4&id_assunto=28378

Linktree: https://linktr.ee/jfeuteamo
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Simulações
Painel publicitário

LOGO LOGO LOGO

LOGO LOGO LOGO

LOGO LOGO LOGO
Este projeto segue as orientações da Nota Técnica do 
Programa Juiz de Fora VIva - Cidade em Movimento


