PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
ESTADO DE SÃO PAULO
LEI N• 6.900, DE 28 DE MARCO DE 2.017
Dispõe sobre a regulamentação dos "Parklets"
no Município de Bauru e dá outras
providencias.

P. 13.613/17

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos tennos do an. 51 da Lei Orgânica do Município de Baurn. faz saber que a
Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
An. 1°

Para efeito desta lei, considera-se "Parklet" a extensão temporária do passeio público ou via pública, mediante autorização
do Poder Público e realizada por meio da implantação de plataforma sobre a área antes ocupada pela área de
estacionamento da via pública, bancos, floreiras, mesas e cadeiras, guarda-sóis, aparelhos de exercícios fisicos. paraciclos
ou outros elementos de mobiliário, com função de recreação, uso coletivo ou de manifestações anisticas.

§ lº

Fica permitida a extensão do passeio sobre a área destinada a estacionamento de veículos em vias públicas fronteiriças,
para a colocação de mobiliário urbano, desde que obedecidas as seguintes condições:

1li -

llf -

Vias com velocidade máxima de 50 km/h;
Não sejam implantados 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 e faixas de
travessia de pedestres;
Não suprimam vagas especiais de estacionamento.

§ 2º

Fica vedada, sob qualquer hipótese, a utifü.ação exclusiva do Parklet por seu man tcncdor.

An. 2°

A instalação, manutenção e remoção será realizada pelo{s) interessado(s), pessoa fisica ou jurídica, observada a legislação
específica e vigente.

§ lº

O estabelecido no "caput", sendo realizado pela Prefeitura Municipal, a requerimento do(s) interessado(s), arcará es1e(s)
com o seu custeio.

§ 2º

Deverá ainda, ser observada a sinalização do espaço para efeitos de segurança dos usuários. pedestres e condutores de
veículos.

An. 3°

Fica expressamente proibida a comercialização de produtos e a prestação de serviços nos espaços destinados a instalação
dos parklets.

An.4°

Fica expressamente proibido utilizar o Parklct como supone para propaganda publicitária.

An. 5°

Será permitida instalação de placas infonnativas e identificadoras, desde que não haja menção promocional.

An. 6°

Esta Lei será regulamentada pelo Prefeito Municipal

Art. 7°

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Bauru, 28 de março de 2.017.

f

ntro de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua publicação.
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LETICIA ROCCO KIRCHNER
SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO

Projeto de iniciativa do
PODER LEGISLATIVO

1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BA URU
ESTA DO DE SÃ O PAULO
D EC RETO N" 13.4 7 1, D E 28 D E ,JU L ll O DE 2.01 7

Reg ulamen ta a i n s t a l a~: <1o e o uso d..: <.: .\lC11S<1o
t..:rn porú ria de passeio p[1h lirn. ck no111in ada .. parkkt ".
instit11ída pe la l.ci Muni c ipal n" 6.900. de 28 de ma n,:o
de 2.0 17.

!'. IJ .<i l.1/ 17

O l' Rl-:l :l·TJ"O Ml JNICll' /\I. DI ·: B/\ lJ RlJ, no uso de suas atrib uir;ües legai s. co nlCridas pelo arl. 5 1 da l.ei
Org;'111ica tio Município tl e 13 auru.
D E C I{ ETA

CA PÍT U LO 1
DI SPO SI ÇÔES GE R A I S

.'ln . 1··

/\ inslala\:<l o c o 11so dc cx1 cns;lo tcrnporú ria de passeio público. dL:11rn11i11atl ;1 ··parklcl ... li ca111 rc g1il;1111L:111 ados
nos lc' rn 1os dc sl<.: dccr.:to.

/\ ri. 2"

!'ara lin s tkstc tkc rcto. considera-se ·'pa rklc1.. a <1111pli aç;1u do passe io púb lico, rcali/.ada pu r rn eio da
i111p lantaç1io d..: pla1afo r111a solm: a área an tcs ocup ada p.:lo le ito ca r ro ~ {1 vc l da via pú blica. cq uipacla co m
han..:os, llor..:iras, mesas e cade ira s. guarda-só is. apare lhos dc ..:xcn:kios Jisicos. pa rae icl os ot l ou tros
c le111e11t os dc 111obili ári o. co m runç ào ele n:creaçào ou el e 111 a 11i 1C s t a ~ ões art ísticas.

l' arú gra !O úni co.

O "parklct ". ass im como os el ementos 1H:lcs in sta lados. scr<io pkn am..: nte acess íveis ao pú bli co. vcch1tl a. cm
qua lqu..: r hipótese, a ut ilizaç <1 o exc lusiva por seu 111an tcncdor.
CA PÍ TU LO li

no PHOCE DI MEN TO
Scçiio 1
Dos P ro pon c nt!'s
/\ri .

.1"

J\ instalaç11o. man ut enção e remoção do " parklct" da r-sc-il por iniciati va da /\ dmin istrac;ào Munic ipal uu por

rc qu erim cnw de pessoas fís icas ouj urid icas, de din.:i 10 púh lirn 011 privado .
l' a1·úgra l(>ún ico.

J\ insta la<;i\o de "pa rklci'· por inici ativa da /\ d111i nis1raçilo Municipa l obcclt::ceni aos requisitos técn icos

previstos neste decreto e 11a legislação apl icáve l. devendo ser precedi da de ed ital que lh e de publ icidad e. na
fo rma do § 1º do an. 6º e seguintes deste det:rcto.
Seçã o li
Do l'!' cl icl o e cio l' roj!'to

() pedido ele in sla la.;<10 e manutcn<; ào de "pa rklct '. po r inici ativa de pessoas lls icas 011 j ur íd icas. d.: di reito
pú blic<1 ou privado. scrú protocoli /.acl o no l'ou patc111po. ..:nden.:çado ao Secrd ú1·io 1vl1111ici pal ele
l' l;111 eja 11 1c11 10.
Tra tando -se ck pessoa fl s ica. o pedido deverú se r inst ruíd o co m:

I"

111 111

P"

Trat ando-se de pessoa ju ríd ica. o pedido deverá ser instruído co m:
1-

li /\ ri .

cúpia do cloc.: u1 11c11to ele iden ti dade:
cópia da inscri çüo no Cadas tro de Pessoas Físicas - Cl'F:
có pia ele co mp rova nt e de res iclcncia.

5"

cópia dn reg istro comercial. cc rli d<lo simpli licada exped ida pela Juma Comercia l do l·: stad (1 ou
Ca rt úrio de Rcg.istro Civi l de Pessoas Jur íd icas. ato rn11 stitu 1ivo e alic raçlics ,; uhscq urnt cs. ki
instit uidora 011 decreto de auto ri zaçiio para fu11 ciona111cnto, con fon nc o caso;
cópi a da i11 scriç;1o no Cadastro Nac ional de Pessoas Juríd icas -· CN l'J :

O ped ido se rú instru ido. ainda. co m projdo dc insta lnç;1o que aprcscn t•' os seg uintes clc111rn tos:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
ESTADO DE SÃO PA ULO
Re r. Dcc. 11" 13 ,,17 1117

li 111

~ 1''

ns normas t0cni cas de acess ib il idack. ús cliretr i/.es estab cb :id;1s pela
lcgislaçào vigente e emitidas pela Scen.:tari a Munici pal de l'lanejairn: nto e pela Emp resa Mun icipal de
Descnvolvimc nto l Jrbano c Ru ral de Bauru - Ei'v1D lJ Rl3, ouv ido o Con se lho do Mun..:íp in de: Baurn CM B.
b..:m como ao« seg uintes n:quisitos:

O projeto de insta lação dever{\ atc:ndcr

1 -·

li

Ili -

IV -

V

VI V I! VIII

s 2"

~

plant a ini cia l do local e rotogralias que mostrem a localização e .:shrn,:o da instalaç;lu. inc lui ndo sua
di111cn sào aprox imada, imóveis con fron tantes. a largura cio passeio público exi stente. a im:linaçüo
transversal do passeio. hem como todo s os cquipa1m: ntos e mobili <ir ios in stal ados no p; tssc: io nos 20in
(vinte: 1m:trns) de cada lado do local do ·'parklct .. pro posto;
ckscriçào dos tipos de equipa mentos que serüo a locados. con!Ormc pn:vis to no art. 2" deste decreto :
descriçào do atendim..:n to aos crit0 ri os técnicos d..: inst81açiio. n1<mu tençüo e rctiradu cio " parklet''
previ stos neste ckcn:to e na lcgislaçüo ap lid tvcl.

a i11stalaç<lo niio poderá ocup<ll' espaço superior a 2.20 (dois lllctros e vi nte ce ntímetros) d..: largura.
con tados a partir do alinhalllcnto das guias. por 1Om (dez metros) de COl1lp1·illlcnto el\l Vilgas parale las
ao alinhamcnto da ca lçada. ou de 4.40111 (qu atro e metros e q uarenta ccntimetros) de largura por 5m
(\:inc o me tros) de cm npr illlcnto cm vagas perpe ndiculares ou a 45" (quarcn1 a c c inco graus ) do
alinh alllcnto:
a insta laç;\o 11 '10 podcrú ter qua lquer tipo de fi xaç;\o no solo maior que l 2cm (doze ccntímctros) ou
provn..:ar q11a lq11cr tipo d..: dano ou altcraç<1o no pavimen to quc 11'10 possa ser reparada pe lo
rcsponsci vc l p<:la in stalaçao do ··parklet":
<t inst alaçào só pod crá ocorrer cm loca l antes dcstin<1clo ao estacionmnento de vcírnl os. sendo vedada
cm locais onde ha.ia vaga de idoso. vaga para ddit:ien tcs llsicos. li1ixa cxclu,; iva de ônibu s. ciclol'ias
ou eic lofiiixa s:
o "pa rklet.. somente pode rá ser insta lado ..:m via pública m m lim itc de ve loci dmk de atl' 50km/h
(cinquenta quilü111ctros po r hora) e co111 até 8.33 % (oi to inteiros c trint a e três cen tésimos por cen to )
dc i11clinaçüo longitlldinal:
o ··parkkt" deverá ter a proteção cm todas as fiices voltad as para o kito carroçúvcl c somente podcrú
ser acessado a part ir do passcio públi co:
o "parklct .. deverá estar devidamente sinali1ado. inclusive com clcmcntos refle tivos:
as con dições de drenagem e ele segurançil do loca l de in stal aç<lci dcverüo sc r preservadas:
remoçües de int.:r fcrê ncias poderüo ser acc ilils e indicadas. fi cando a ca rgo do rcsponsàvc l pela
111a1111 tcnçtlo. instalnç;1n c retirada do " parkl ct .. to dos os custos cnvolvid os em reman ejamentos de
equipame nto s cxist<.:ntcs e sinal izações ncccss:írias.

O "parklct" n<lo podrrú ser in stalado em esqui nas c a me nos ele 15111(qui111c111ct rns) cio bordo ele al inh amen to
da via tra nsversal. bem corno à frente ou de forma a obstruir guias re baixadas. equ ipamentos ele combate a
incêndios. rebaixamentos para acesso de pessoas com clcticiência, pontos de parada de ôn ibus, pontos ck túx i.
foi xas di.: travessia de pcd..:stres. nem podcrá acarreta r a sup ressllli ck vagas cspeciais ele es tacio name nt o.

Scr<'1 incen tivada a associaç;lo entre a insta laç;lo de " parklcts·· e eq uipament os parn o cstacionnrrn:nto de
bicicletas do tipo paracic lo.
Sc1·ão Ili
Da Análise e ela Aprovação
/\rt. (J"

Caber{\;\ Secrctar·i a Municipal de Pl aneja ment o awriguar o att:ncl imcnto ao int eresse pú bl ico. n co nve ni ência
do pcdido. bem corn o o atcndim..:nto a todos os requis itos estabc lce idos neste decreto e na Jcg.islaçüo
aplidvel.

~

No pram max 11110 de 05 (cinco) dia s úteis co ntados do recebimento do ped ido, a Secretaria Municipal de
Pl anejamento remeterá o processo adm ini strat ivo à Sec retari a Municipal do s Negóc ios .lu ridicos para
1n do edita l dt:st inado a dar co nh ecimento púb li co do pedi do, contendo o nome do propone nte ..: o
e labornç<
local ela implan taç<io. a ser afi~ado cm sua sede c pub li cado no Di ár io Oficia l de Il auru e no l'ona l da
l'rell:itura do Mun icíp io de nauru na internet.

!"

ss -

") ( l

O propo nent e dever;\ afi xú- lo no local em que se pretende a i11sta laç<lo do "parklct''.

2

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
ESTADO DE SÃO PAULO
Jü;L J)ec .

11' '

13 .<17 1/ 17

Será aberto o prazo de 1O (ckz) dias Íltci s. con tados da data da rekrida publ ieaçüo. pura e\·entuais
lllanikstaçõc s de in teresse ou de co ntrariedade cm relaçfüi ú in stalaçüo.

*·I"

Na hipótese ele manill:staçàn de interesse na instalaçüo de "parkkt .. na mcsllla úren. de ntro cio prazo
estabe lecido pelo ;i 3" deste art igo. o novo proponente dcverú ap re srn tar seu pedido ;í Secn.: tarin Municipal de
l'lanej amenlo. nu pra zo de até 30 (trinta) dia s. atendendo a todos os requi sito s pre vistos neste· decn.: to. e111
especi;il nos seu s an s. 1J" e 5°.

;\ rt. 7"

h :pi ra clo o prazo de que trata o § J º do art. (," ou . na hipótese de 111a11ifcstaç;io de outros interessados.
transcorrido o prazo de seu ;i 4". a Secretaria Municira l de l'J ;111cjalllrnto aprcci<JJ'á t.: 1·en t1rn is 111 an ifç s ta~· õt.:s
n:ceh ida :-. ç c1niti rá rronunciainento conclusivo sobre o pedido. mediante dt:ci süo l'unda111e11tadu do Secretário
Municipal de Ph1nejamento.

~

,..

J·:vl'.1Jluai s ohj cçôcs ;i instalm,:<io seriio aval iadas rela S1:cn:1m ia Municipal dL: l'lunejamcnto, quc podcrú
co ns ultar qualqu t.: r cntid ade pública ou privada, no âmbi to ele suas respectivas at ribuic,:<'ies.
O redid o de insta lação de "parklct'' cm úrca cnvoltó ria de hem tombado dcpcndcrú de prévia autorização da
Sccn;taria Mu nicipal de Cultura. ouv ido o rcspcdivo C'nnsclho de Dcf'csa do l'atriml\nio C ul turnl dc Bauru e
l'atrim<inio J Jistúrico.
Na hipótese dt: manil'cstac,:<1o de outros in te ressados na instalação do " parklet" na rnc snrn úrca. no s lermos do
§ 4º dn an . ú". a Secreta ria Municipal de Plancja1111:nto cxa111inarú os pedidos que 111clhor mcndert.:m ao
intcrt.:sse público e se manil'cstarú l'undnincntndnmL' ntc por sua rcjcic,:<lo ou apro vação. cabendo a dcc is.1o ao
Sl'.crctúrio Municipal de Pl anejaml'.nto .

§ 3''

/\rl.

8"

Cumprid os tod os os requi sit os previstos neste clt.:c rcto e na hipútl'.sc tk clccis<1o favonívc l ú in stalaçüo. a
St.:crctnria Munic ipal ele l'l a11cja111cnto rrn1etcrú o proc..:sso à Secretaria Municipal cios N<.:góc ios Juríd icos
qu e cla borarú o termo de cooperação para in s tahi ç ~ o. m a nu ten ~· ào e remoção clu "rarkl et", l'onnalinmdn no
Dcpar1a111cn 1n dl'. Comu ni caçüo e Documcntm,:ào e notilicnnclo o inte ressado para assiná- lo.
O coopera nt e lica rú m1to ri zado, após a as sinatura do termo de cooperaçüo. a in sta lar o cqui pamrn to.
O tcrm o de coopcrac;ào tnú prazo múximo de 03 (tr\:s) anos. podendo ocorrer rcnovaçôcs desde que
r..:qucridas at ~ 120 (cento e vin te) di as antes do venc imento.
CAPÍ TULO Ili
IMS OB RI GAÇÕES DO MANTENEDO R

/\ri. 9"

O propo 11 l'. 11 te e 1nantcncclor do " parklct" scrü o único n:spons6vcl pe la n.:a liLaç il o dos serv iços descri to s no
respecti vo lermo de cooperaçüo. be111 corno por qu ai squer danos cvcnt ua lmcntc causados.

l'aràgra lú t111ico.

Os cust os linancciro s referentes à instalação, ma11utc11çào e rc moçilo cio " parkk t" st:rào de rcspo11sabilidade
exclusiva do mante nedor. inclus iv..: com con sumo de {1g ua e c11crg ia elétrica.

1\rt. 10

Será permitida a rnlocaçào dc uma rlaca com úrca 1rníx i111 a de 0.15111 2 (quin Ll'. clc<.:in11:tros quadrado s) para
1.:xposiçüo ck men sage m indi cativa de cooperação cm cada " pa rklct'' instalado.

~

/\ pla..:a com mensage m indicativa dt: coopernçilo clt.: vt.:n't conte r as informações sobre o coorcrantc e os dados
da coo pcraçüo cclehr;ida. ass im l'.onsiclcraclas, o nome cio coo perante. em caso ele ressoa fl sica ou. c111 caso ele
pessoa juríd ica, sua razão soc ial ou nome fantasia. sendo admitida a reli.:ri'ncia a seus produt os. scr\' ic,:os l'.
e11dcrcço detrônico .

I"

*2"
§ 3''

Em 1i.;11hu111a hipótese as pla..:as indicat ivas de eoop<.:raç<io s1:nio luminosas.
O rroponc ntc e 1nantcncclor cio " parklcl'· dcv1: instalar cm local visível. junto ao a1.:esso cio "park lct... um<1
placa com di1111:n s<io mínima de 20cm (v inte c1:11tímctrns) por JOcm (trint a ccnti1netros) para cxposiç·;1o da
seguinte mensa gem indicativa: .. Este é um espaço púb lirn aeess iwl a todos. !'~ vecl ad e. cm qualq11c1· hipótc~se .
sua ut ilin1v<10 exclusiva. incli1.-;iv1: ror sc11 111ank11..:dor."

3
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,\ri . 11

Na hipótese de qua lqucr so lici taçi1o dc intervenção por pa rte da Pn:li: it 11ra. obras na via ou implantaç!lo de
desvios de trúll:go. restr ição tota l ou parcia l ao estacionamento no lado da via, implantaçilo dc fo ixa exclusiva
de ônibus, bem como cm qua lquer outra hipótese de int1.:rcssc público. o 111a11tc11cdo r scrú nntilicadn pela
l'rcf'citura e scrú responsável pe la remoção do equipamento cm até 72h (setcnta e duas ilorn s). conl a
n.:stauraçfo dn logradouro püh lico ao seu estado origina l.

l'a1·ágralü L111ico .

;\ n.:mrn,:ilo dc que trata n c111mr
mantcncdor.

1\rt. 12

l·:m caso dc cksrnrnprimcnto do termo ele cooperação. o cooperante snú noti licacln pela Sccrcl<1 ria Mun icipal
dos Negócios Jurí dicos para. no pra1.o ck 05 (ci nco) dias útcis, comprova r a rc gulari1.açüo dos se rviços. sob
prna ck r1.:scisiio.

1\rt . 1.l

10 poderá se r determinada por ato cio Sccri.:túrio Mu ni cipal de l'lanc,iamcnto.
;\ rcscis<io do termo de coopcraç<
de1·idan1entc .i11sti licado. cm razão da ino bservância das co ndições tk manutcnç<lo previstas 110 krmo ele
rnopi.:raç11o ou prese ntes quai squer outras rnzõcs de inte resse público.

1\rt . l •I

( l aba ndono. a desis tência ou dc.:scumpri 111c11lo do lc.:n110 de.: rnopcniçilo 11<10 dispensn a ohr igrn,:<1c1 de rc1110ç11o
e restauração do logradouro públ ico no seu c.:s tado original.

11<'10

gera qualquer direito ú n.:i nsta laçào, 1·calocaçilo ou indcn i1açüo ao

CAPÍT U LO IV
OISPOSI ÇÜf:S FI NAIS
1\rt . 15

Os casos omissos serão regu lamentados pe la . (:r ta1·ia Municipal do s Negócios .lu ridicos.

1\ n. 16

J:stc Dcc1cto e11tr<1 cm vigo 1 na data de sua
ll<mrn.? ' . i " lho dd 017.

•

~I .

li

.>,.J

/\N IJ

•'

si:crrc

t

~u bl 1 cbç<10 .

~ G/\,ZZET'l~\

(,

/\R IO INTl ~ RI NO 1)1 ·: l'l ./\Nl ·:J/\ ivll-:NTO

leitura. na mesma data.
,,--::>

D/\t{l.L.D-A+:'f FI M PJ N I IEIRO
7'.lITÃM l·:NTO l> I: COMUN IC/\('ÀO E DOC t JM l :NT/\ÇÀO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
ESTADO DE SÃO PAULO
DECRETO Nº 13.471, DE 28 DE JULHO DE 2.017
Regulamenta a instalação e o uso de extensão
temporária de passeio público, denominada “parklet”,
instituída pela Lei Municipal nº 6.900, de 28 de março
de 2.017.

P. 13.613/17

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 51 da Lei
Orgânica do Município de Bauru,
DECRETA
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º

A instalação e o uso de extensão temporária de passeio público, denominada “parklet”, ficam regulamentados
nos termos deste decreto.

Art. 2º

Para fins deste decreto, 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, guarda-sóis, aparelhos de exercícios físicos, paraciclos ou outros
elementos de mobiliário, com função de recreação ou de manifestações artísticas.

Parágrafo único.

O “parklet”, assim como os elementos neles instalados, serão plenamente acessíveis ao público, vedada, em
qualquer hipótese, a utilização exclusiva por seu mantenedor.
CAPÍTULO II
DO PROCEDIMENTO
Seção I
Dos Proponentes

Art. 3º

A instalação, manutenção e remoção do “parklet” dar-se-á por iniciativa da Administração Municipal ou por
requerimento de pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado.

Parágrafo único.

A instalação de “parklet” por iniciativa da Administração Municipal obedecerá aos requisitos técnicos
previstos neste decreto e na legislação aplicável, devendo ser precedida de edital que lhe dê publicidade, na
forma do § 1º do art. 6º e seguintes deste decreto.
Seção II
Do Pedido e do Projeto

Art. 4º

O pedido de instalação e manutenção de “parklet” por iniciativa de pessoas físicas ou jurídicas, de direito
público ou privado, será protocolizado no Poupatempo, endereçado ao Secretário Municipal de
Planejamento.

§ 1º

Tratando-se de pessoa física, o pedido deverá ser instruído com:
I–
II –
III –

§ 2º

Tratando-se de pessoa jurídica, o pedido deverá ser instruído com:
I-

II Art. 5º

cópia do documento de identidade;
cópia da inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF;
cópia de comprovante de residência.

cópia do registro comercial, certidão simplificada expedida pela Junta Comercial do Estado ou
Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, ato constitutivo e alterações subsequentes, lei
instituidora ou decreto de autorização para funcionamento, conforme o caso;
cópia da inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ;

O pedido será instruído, ainda, com projeto de instalação que apresente os seguintes elementos:
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II –
III –

§ 1º

planta inicial do local e fotografias que mostrem a localização e esboço da instalação, incluindo sua
dimensão aproximada, imóveis confrontantes, a largura do passeio público existente, a inclinação
transversal do passeio, bem como todos os equipamentos e mobiliários instalados no passeio nos 20m
(vinte metros) de cada lado do local do “parklet” proposto;
descrição dos tipos de equipamentos que serão alocados, conforme previsto no art. 2º deste decreto;
descrição do atendimento aos critérios técnicos de instalação, manutenção e retirada do “parklet”
previstos neste decreto e na legislação aplicável.

O projeto de instalação deverá atender às normas técnicas de acessibilidade, às diretrizes estabelecidas pela
legislação vigente e emitidas pela Secretaria Municipal de Planejamento e pela Empresa Municipal de
Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru - EMDURB, ouvido o Conselho do Muncípio de Bauru – CMB,
bem como aos seguintes requisitos:
I–

a instalação não poderá ocupar espaço superior a 2,20 (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 e 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 instalaçao do “parklet”;
III –
a instalação só poderá ocorrer em local antes destinado ao estacionamento de veículos, sendo vedada
em locais onde haja vaga de idoso, vaga para deficientes físicos, 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 a 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.

§ 3º

Será incentivada a associação entre a instalação de “parklets” e equipamentos para o estacionamento de
bicicletas do tipo paraciclo.
Seção III
Da Análise e da Aprovação

Art. 6º

Caberá à Secretaria Municipal de Planejamento averiguar o atendimento ao interesse público, a conveniência
do pedido, bem como o atendimento a todos os requisitos estabelecidos neste decreto e na legislação
aplicável.

§ 1º

No prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis contados do recebimento do pedido, a Secretaria Municipal de
Planejamento remeterá o processo administrativo à Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos para
elaboração do edital destinado a dar conhecimento público do pedido, contendo o nome do proponente e o
local da implantação, a ser afixado em sua sede e publicado no Diário Oficial de Bauru e no Portal da
Prefeitura do Município de Bauru na internet.

§ 2º

O proponente deverá afixá-lo no local em que se pretende a instalação do “parklet”.
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§ 3º

Será aberto o prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data da referida publicação, para eventuais
manifestações de interesse ou de contrariedade em relação à instalação.

§ 4º

Na hipótese de manifestação de interesse na instalação de “parklet” na mesma área, dentro do prazo
estabelecido pelo § 3º deste artigo, o novo proponente deverá apresentar seu pedido à Secretaria Municipal de
Planejamento, no prazo de até 30 (trinta) dias, atendendo a todos os requisitos previstos neste decreto, em
especial nos seus arts. 4º e 5º.

Art. 7º

Expirado o prazo de que trata o § 3º do art. 6º ou, na hipótese de manifestação de outros interessados,
transcorrido o prazo de seu § 4º, a Secretaria Municipal de Planejamento apreciará eventuais manifestações
recebidas e emitirá pronunciamento conclusivo sobre o pedido, mediante decisão fundamentada do Secretário
Municipal de Planejamento.

§ 1º

Eventuais objeções à instalação serão avaliadas pela Secretaria Municipal de Planejamento, que poderá
consultar qualquer entidade pública ou privada, no âmbito de suas respectivas atribuições.

§ 2º

O pedido de instalação de “parklet” em área envoltória de bem tombado dependerá de prévia autorização da
Secretaria Municipal de Cultura, ouvido o respectivo Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Bauru e
Patrimônio Histórico.

§ 3º

Na hipótese de manifestação de outros interessados na instalação do “parklet” na mesma área, nos termos do
§ 4º do art. 6º, a Secretaria Municipal de Planejamento examinará os pedidos que melhor atenderem ao
interesse público e se manifestará fundamentadamente por sua rejeição ou aprovação, cabendo a decisão ao
Secretário Municipal de Planejamento.

Art. 8º

Cumpridos todos os requisitos previstos neste decreto e na hipótese de decisão favorável à instalação, a
Secretaria Municipal de Planejamento remeterá o processo à Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos
que elaborará o termo de cooperação para instalação, manutenção e remoção do “parklet”, formalizando no
Departamento de Comunicação e Documentação e notificando o interessado para assiná-lo.

§ 1º

O cooperante ficará autorizado, após a assinatura do termo de cooperação, a instalar o equipamento.

§ 2º

O termo de cooperação terá prazo máximo de 03 (três) anos, podendo ocorrer renovações desde que
requeridas até 120 (cento e vinte) dias antes do vencimento.
CAPÍTULO III
DAS OBRIGAÇÕES DO MANTENEDOR

Art. 9º

O proponente e mantenedor do “parklet” será o único responsável pela realização dos serviços descritos no
respectivo termo de cooperação, bem como por quaisquer danos eventualmente causados.

Parágrafo único.

Os custos financeiros referentes à instalação, manutenção e remoção do “parklet” serão de responsabilidade
exclusiva do mantenedor, inclusive com consumo de água e energia elétrica.

Art. 10

Será permitida a colocação de uma placa com área máxima de 0,15m² (quinze decímetros quadrados) para
exposição de mensagem indicativa de cooperação em cada “parklet” instalado.

§ 1º

A placa com mensagem indicativa de cooperação deverá conter as informações sobre o cooperante e os dados
da cooperação celebrada, assim consideradas, o nome do cooperante, em caso de pessoa física ou, em caso de
pessoa jurídica, sua razão social ou nome fantasia, sendo admitida a referência a seus produtos, serviços e
endereço eletrônico.

§ 2º

Em nenhuma hipótese as placas indicativas de cooperação serão luminosas.

§ 3º

O proponente e mantenedor do “parklet” deve instalar em local visível, junto ao acesso do “parklet”, uma
placa com dimensão mínima de 20cm (vinte centímetros) por 30cm (trinta centímetros) para exposição da
seguinte mensagem indicativa: “Este é um espaço público acessível a todos. É vedade, em qualquer hipótese,
sua utilização exclusiva, inclusive por seu mantenedor.”
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Art. 11

Na hipótese de qualquer solicitação de intervenção por parte da Prefeitura, 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 pela
Prefeitura e será responsável pela remoção do equipamento em até 72h (setenta e duas horas), com a
restauração do logradouro público ao seu estado original.

Parágrafo único.

A remoção de que trata o caput não gera qualquer direito à reinstalação, realocação ou indenização ao
mantenedor.

Art. 12

Em caso de descumprimento do termo de cooperação, o cooperante será notificado pela Secretaria Municipal
dos Negócios Jurídicos para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, comprovar a regularização dos serviços, sob
pena de rescisão.

Art. 13

A rescisão do termo de cooperação poderá ser determinada por ato do Secretário Municipal de Planejamento,
devidamente justificado, em razão da inobservância das condições de manutenção previstas no termo de
cooperação ou presentes quaisquer outras razões de interesse público.

Art. 14

O abandono, a desistência ou descumprimento do termo de cooperação não dispensa a obrigação de remoção
e restauração do logradouro público ao seu estado original.
CAPÍTULO IV
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 15

Os casos omissos serão regulamentados pela Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos.

Art. 16

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Bauru, 28 de julho de 2.017.

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO CARLOS GARMS
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

MAURÍCIO PONTES PORTO
SECRETÁRIO INTERINO DE PLANEJAMENTO

Registrado no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data.

DANILO ALTAFIM PINHEIRO
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