
Acesse o manual completo em: http://espacospublicos.pmf.sc.gov.br/

guia 
rápido

MESAS E CADEIRAS
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Chamamos o espaço de circulação de pedestres de Passeio 
Livre. Deve-se dimensionar o espaço de ocupação pretendido a 
partir das medidas mínimas indicadas (ver última página). 

1 DIMENSIONE O PASSEIO LIVRE

Utilize este guia rápido para montar sua ocupação: nas páginas 
2 e 3 desenhe sua linha de fachada conforme as medidas toma-
das no local. Recorte as mesas disponíveis no canto inferior da 
página 3 e cole a quantidade pretendida sobre a planta

3 PROJETE SUA OCUPAÇÃO

É necessário demarcar o espaço necessário para utilização de  
equipamentos públicos, tais como acessos à travessias de pe-
destres e garagens, orelhões e outros. Chamamos este espaço 
para utilização de equipamentos de Área Reservada.

2DIMENSIONE AS ÁREAS RESERVADAS

Com o projeto pronto, consulte o manual completo para orga-
nizar sua documentação, quais documentos são necessários e 
que compromissos são assumidos ao licenciar o espaço públi-
co. Também demonstramos como são calculadas as taxas que 
serão cobradas.

4SOLICITE SUA AUTORIZAÇÃO 

somente para ocupação de 4 a 10 mesas



projeção de ocupaçãoprojeção de ocupação
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Você deve medir o tamanho da calçada a partir 
do meio fio até a fachada do estabelecimento. 1

meio fio 

2

3

Este guia rápido é destinado para projetos de ocupação de 5 a 10 mesas. Em 

ocupações de até 4 mesas não se faz necessário projeto, e nas ocupações 

acima de 10 mesas deve-se contratar um profissional qualificado.

IMPORTANTE!

Cada quadrado tracejado 

corresponde a um metro no local 

e mede um centímetro na folha.

2 3

As linhas tracejadas abaixo servem como apoio para planejar a 
ocupação da calçada em planta baixa. Siga os seguintes passos:

1m
5m

Após traçar a linha da fachada do edifício, indentifique ele-
mentos de acesso e mobiliários já presentes no local, como 
portas, bancos, faixas de pedestres, lixeiras e outros.

Planta Baixa I Escala 1:100

Recorte os módulos de mesas ao lado e monte a disposição 
desejada dentro dos padrões definidos no manual comple-
to. Não esqueça de respeitar as dimensões de passeio livre 
(ver tabela da última página). Módulo de mesa 

(1,75 x 1,75m)



regras de dimensionamento do Passeio Livre

Tipologia
Dimensão/
Descrição

Horário de Uso
Largura mínima 
de Passeio Livre 
recomendada

Calçada

Menor que 
2,0m

Diurno: das 06 às 18h Ocupação proibida

Noturno: das 18 às 
06h

1,2m

De 2,0 à 4,0m

Diurno: das 06 às 18h
2,0m

Noturno: das 18 às 
06h

50% da largura 
da calçada, com 
mínimo de 1,2m

Maior que 
4,0m

Diurno e Noturno

50% da largura da 
calçada

Via 
exclusiva 

para 
pedestres

Menor que 
5,5m

Diurno e Noturno

2,5m em apenas um 
lado do calçadão

Maior ou igual 
à 5,5m

Diurno e Noturno

33% da largura do 
calçadão para cada 
Passeio Livre, com 
mínimo de 2,0m


