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Beira Mar Norte | Florianópolis, SC

MAIS CONVÍVIO NA CIDADE
Espaços públicos que transformam

A qualificação dos espaços abertos públicos como fator de melhoria da qualidade de vida dos 
cidadãos, bem como a utilização desses espaços por aqueles que nos visitam é, sem dúvida, uma 
ação prioritária. O mobiliário urbano removível, constituído especialmente por mesas e cadeiras, 
tradicionalmente utilizado em espaços públicos frontais à estabelecimentos gastronômicos 
e de lazer, funciona como uma forma de estimulo à convivência e à participação efetiva da 
comunidade na configuração dos lugares de uso comum.

Gean Loureiro
Prefeito Municipal de Florianópolis

Convictos da nossa responsabilidade com a qualificação urbana e humanização da cidade, a 
SMPU, em conjunto com o IPUF e a SUSP, apresenta este manual que cria os procedimentos 
para a instalação de mesas e cadeiras removíveis nos espaços públicos abertos de Florianópolis. 
Além dos elementos técnicos necessários para orientar e formatar os projetos e as propostas dos 
interessados, foram definidos os passos e mecanismos de viabilização administrativa, propondo 
um modelo facilitado de trâmite, aprovação e liberação das instalações. Acreditamos que estas 
definições irão contribuir para organizar e dinamizar, de forma qualificada, as áreas públicas 
aptas a receber esse tipo de mobiliário.

Michel Mittmann
Secretário Municipal de Mobilidade e Planejamento Urbano
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REDE DE ESPAÇOS PÚBLICOS
Planejamento integrado

Mercado Público | Florianópolis, SC

 
IPUF

Espaços públicos são o conjunto de lugares comuns a todos. São nossas ruas, praças, parques, 
alamedas, orlas e outros. Nas cidades, são esses lugares que dão suporte à nossa mobilidade, 
lazer e convivência, constituindo o palco principal das interações sociais de forma mais 
permanente. 
Urbanisticamente, é fundamental compreendê-los como uma rede, conectados entre si, 
desencadeando uma necessária ação integrada de planejamento em diferentes escalas. É 
importante compreender as peculiaridades e significados de cada lugar, identificando suas 
vocações e funções para com o bairro, a cidade e para com a metrópole de forma articulada.
A população tem percebido a importância da qualificação dos espaços públicos para a 
melhoria da qualidade de vida. Assim, empresas, iniciativas individuais, coletivos, associações, 
e, naturalmente, os órgãos públicos municipais procuram cada vez mais encaminhar ideias, 
projetos, propostas de adoções e de intervenções. 
Para esta diversidade é necessário estabelecer uma política pública clara que oriente e 
unifique a sociedade como um todo, para que os projetos e obras cada vez mais estejam em 
sintonia com demandas técnicas, qualidade nos resultados e atendimento às expectativas das 
comunidades. 
Neste sentido, o IPUF estabeleceu como um dos principais eixos de trabalho a Rede de Espaços 
Públicos de Florianópolis, que pretende aproximar os conceitos urbanísticos contemporâneos 
dos projetos e obras de intervenção. O programa rompe com os limites do órgão de planejamento 
urbano para ser um Programa Municipal, com a participação ativa da SMPU, IPUF, FLORAM, 
SMDU e SMI. A estes somam-se outras secretarias municipais e a desejada participação da 
sociedade, buscando integrar estratégias e ações de planejamento, adoção e intervenção 
nos espaços públicos de Florianópolis, ampliando o conceito da rede física, para uma rede de 
conhecimento, compartilhamento de responsabilidades e difusão de informação entre todos 
os cidadãos.

Ildo Raimundo da Rosa
Superintendente do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Florianópolis

 
Elisa de Oliveira Beck

Coordenadora da Rede de Espaços Públicos



Este Manual surgiu como resposta às 
demandas de comerciantes de Florianópolis 
por regras de ocupação do espaço público que 
fossem compatíveis com a realidade urbana 
do município e claras nas suas definições, 
proporcionando maior segurança jurídica e 
apoio institucional.

Para aqueles estabelecimentos que já ocupam 
o espaço público, o Manual dá as orientações 
necessárias para a adequação às novas regras. 

Mais ordenada, condicionando a ocupação dos espaços de uso 
comum da população à devida responsabilidade dos comerciantes 
em mantê-los limpos e organizados.

Mais democrática, garantindo a acessibilidade universal aos espaços 
públicos, com especial atenção aos idosos, às crianças e pessoas com 
deficiência ou mobilidade reduzida.

Menos poluída visualmente, restringindo o uso de mobiliário 
saturado de publicidade, bem como ordenando e reduzindo o 
depósito de objetos diversos sobre as calçadas.

Mais ativa e integrada, estimulando a ampla utilização dos espaços 
de uso comum em horários diversos, o que agrega atratividade e 
segurança para transeuntes e usuários dos equipamentos.

Mais dinâmica e competitiva, com regras claras e atualizadas, que 
permitam aos comerciantes explorar o potencial econômico de 
ocupação dos espaços públicos com qualidade e segurança jurídica.

Para aqueles que pretendem ocupar, uma 
leitura cuidadosa deste Manual pode poupar 
tempo, recursos e mal entendidos. 

Para ambos, as regras são definidas, ilustradas, 
explicadas e justificadas do ponto de vista do 
funcionamento democrático e ordenado dos 
espaços de uso comum da população.

Assim sendo, este Manual pretende 
contribuir para uma cidade:

Departamento de Desenho Urbano e Espaços Públicos
Elisa de Oliveira Beck, Ingrid Etges Zandomeneco, Marcela dos Reis Costa e 
Marco Avila Ramos - Arquitetos e Urbanistas 

Equipe
técnica
IPUF

Acadêmicos de Arquitetura e Urbanismo      
Daniel Martins da Silveira, Gustavo Konrad, Keven Prates, Natália Baltensberger 
e Vinicius Simão Rzatki  

MESAS E CADEIRAS
Sobre este manual

Praça Pereira Oliveira | Florianópolis, SC
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Restaurante Mishiguene | Buenos Aires, ArgentinaMercado Público | Florianópolis, SC
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Figura 3 - Av. Hercílio Luz 

A  ampla utilização do espaço público como 
local de encontros, contemplação, vivência 
e lazer é característica no cotidiano de 
Florianópolis. Contribuem para essa forma de 
ocupação do espaço público, tanto os traços 
culturais de sua população quanto os belos 
cenários naturais e a amenidade climática 
que favorece a permanência ao ar livre na 
maior parte do ano, seja durante o dia ou à 
noite. 

Naturalmente, um grande número de 
estabelecimentos comerciais buscam 
atender à demanda por consumo ao ar livre,  
dispondo suas mesas e cadeiras nas calçadas 
e calçadões de Florianópolis, assim como 
visto em diversas cidades pelo mundo.

A utilização do espaço público por 
atividades comerciais e de entretenimento 
apresenta inúmeros  aspectos  positivos, 
mas,  infelizmente, também pode ensejar 
situações indesejáveis ou inconvenientes, que 
pretendemos ordenar, reduzir ou eliminar 
com este Manual, tais como:

•	 Depósito de lixo nas calçadas e 
calçadões, que atraem pragas como 
ratos e baratas, deixando nossas ruas 
sujas e desagradáveis (Figura 1);

•	 Poluição visual, gerada pela publicidade 
exacerbada em fachadas e no próprio 
mobiliário disposto no espaço público 
ou que tenha visibilidade pública, 
degradando a imagem urbana e 
turística da cidade (Figura 3);

•	 Obstrução do passeio com mobiliário, 
impedindo a circulação de pedestres, 
em especial pessoas com deficiência 
visual que utilizam  as fachadas como 
guia para se locomover (Figura 2);

•	 Expansão de ocupações não planejadas 
ou autorizadas sobre o espaço público, 
prejudicando ou interferindo noutras 
funções urbanas (Figura 3).

Essa é a prática que o presente Manual 
visa reforçar, e o faz adequando as normas 
municipais à realidade dos nossos espaços 
públicos e aos desejos dos munícipes. 
Buscou-se potencializar o aspecto econômico, 
vinculado à ocupação do espaço público, 
oferecendo uma legislação atualizada e a 
decorrente segurança jurídica aos nossos 
comerciantes, garantindo simultaneamente 
a natureza democrática das nossas calçadas, 
que devem proporcionar, sempre e a todos,  
a plena acessibilidade e a convivência dos 
diversos usos.

POR QUE INCENTIVAR O USO DO ESPAÇO PÚBLICO? QUAIS OS CONFLITOS ATUAIS?

Figura 1 - Rua Victor Meirelles

Figura 2 - Rua Victor Meirelles

 Rua Felipe Schmidt| Florianópolis, SC
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Todo e qualquer comerciante tem, em 
princípio, a possibilidade de ocupar o espaço 
público com mesas e cadeiras. Para isso se 
concretizar, no entanto, o interessado deve 
adequar-se às regras aqui expostas, desde 
o correto dimensionamento do espaço de 
circulação de pedestres até a manutenção 
permanente do espaço que licenciou.

Quem pode ocupar a calçada?

Onde pode ocupar?

Este Manual explica as regras para ocupação 
de calçadas e calçadões, dadas pelo Código 
de Posturas de Florianópolis (Lei 1224/1974, 
alterada pela Lei 661/2019). A ocupação de 
faixas de areia é regulamentada pelo Decreto 
nº18.234 de 2017 e, portanto, não é contemplada 
aqui. Para consultar a possibilidade de ocupar 
outros espaços que não os citados acima, 
entre em contato com o IPUF, via Pró-Cidadão.

Posso ocupar área em frente a outro 
imóvel?

Caso um comerciante queira licenciar área 
em frente ao lote de outro proprietário, deverá 
obter um Termo de Anuência assinado pelo 
mesmo. Tal termo encontra-se no capítulo 
“Documente sua ocupação”.

E se a minha calçada está fora de 
norma?

Caso a sua calçada esteja fora de norma, o 
processo de licenciamento será prejudicado. 
Para saber como adequar sua calçada às 
normas, consulte o Manual Calçada Certa (link 
ao lado) elaborado pelo IPUF.

Acesse o Manual Calçada Certa: 
https://espaçospublicos.pmf.gov.br

PASSO A PASSO

Pretendo utilizar poucas mesas, faz 
diferença?

Caso o comerciante queira dispor até 4 mesas, 
com 4 cadeiras cada uma, no espaço público, 
está isento de pagamento de taxas, assim 
como de requerer licença para a ocupação. 
Todavia, caso a ocupação não respeite o 
espaço que deve ser deixado para Passeio Livre 
e Áreas Reservadas, tal ocupação poderá ser 
removida a qualquer momento pela Prefeitura 
Municipal de Florianópolis.

Recomendamos que, mesmo que sua 
ocupação tenha apenas 4 mesas e até 16 
cadeiras, procure obter licenciamento (a 
isenção de pagamento não será perdida), para 
que haja maior segurança jurídica e  harmonia 
entrte os estabelecimentos e o espaço de uso 
comum da população.

No caso de ocupação de 4 a 10 mesas, o projeto 
de ocupação pode ser feito com o auxílio do 
Guia Rápido Mesas e Cadeiras, anexado no 
processo junto ao Pró-Cidadão, não havendo 
a necessidade de seguir a prancha padrão 
contida neste manual. No caso de ocupação 
por em uma quantidade maior que 10 mesas, 
deve-se contratar um profissional qualificado 
para o desenho do projeto.

Que área posso ocupar em um calçadão?

No caso de calçadões, a ocupação será 
sempre compartilhada entre proprietários. 
Cada um possui a opção de ocupar 50% da 
Área de Ocupação contida na área formada 
pela projeção da testada do lote sobre o 
calçadão. Isso quer dizer que, no mínimo, dois 
proprietários cujos lotes se encontram de 
frente um para o outro deverão assinar um 
Termo  de Anuência para que seja licenciado 
o espaço público.

DÚVIDAS FREQUENTES

Posso dispor mobiliário em ruas de 
interesse histórico ou urbanístico?
Dado o caráter dinâmico da cidade e da 
necessária adequação à vida urbana, vias 
como, por exemplo, a Avenida Hercílio Luz ou 
a Rua Felipe Schmidt, de grande relevância 
urbanística e histórica, estão sujeitas  a 
.eventuais planos específicos de ocupação, 
definidos pelo IPUF, como espaços de teste 
para diferentes regras de ocupação que, 
eventualmente, poderão ser incorporadas a 
este Manual, num processo de melhoramento 
contínuo.

1

2

3

4

Tendo em mente o local que se pretende ocupar com mesas 
e cadeiras, o primeiro passo é definir quanto espaço deve 
ser deixado livre para circulação de pedestres. Chamamos o 
espaço de circulação de pedestres de Passeio Livre.

DIMENSIONE O PASSEIO LIVRE

Uma vez definido o tamanho do Passeio Livre, temos que 
demarcar o espaço necessário para utilização de  equipa-
mentos públicos, como acessos à travessias de pedestres e 
garagens, orelhões e outros. Chamamos este espaço para 
utilização de equipamentos de Áreas Reservadas.

DIMENSIONE AS 
ÁREAS RESERVADAS

Do espaço que se pretendia ocupar, retiramos o necessário 
para circulação de pedestres (Passeio Livre) e para uti-
lização de equipamentos públicos (Áreas Reservadas). A 
área restante pode receber mesas e cadeiras. Neste passo 
mostramos quais móveis podem ser utilizados e como pro-
jetar sua ocupação.

PROJETE SUA OCUPAÇÃO

Com o projeto pronto, explicamos neste passo como organi-
zar sua documentação, quais documentos são necessários e 
que compromissos são assumidos ao licenciar o espaço pú-
blico. Também demonstramos como são calculadas as taxas 
que serão cobradas.

SOLICITE SUA AUTORIZAÇÃO

Veja mais na página 15.

Veja mais na página 21.

Veja mais na página 27.

Veja mais na página 35.



DIMENSIONE O 
PASSEIO LIVRE4321

Travessa Ratclif | Florianópolis, SC
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Passeio Livre

legenda

PASSEIO LIVRE

Na tabela abaixo,  resumimos as 
regras de ocupação em relação ao 
Passeio Livre, que ilustraremos nas 
próximas páginas. As dimensões 
mínimas de Passeio Livre garantem 
o espaço destinado à circulação de 
pedestres, permitindo o livre fluxo 
de pessoas independentemente da 
largura e tipo de rua. 

Diretrizes

Fica definido como Passeio Livre o espaço 
destinado exclusivamente ao trânsito de 
pedestres, que deve estar, salvo exceções, 
adjacente à testadas de lote e livre de 
obstruções. Seu cálculo é especificado na 
seção de dimensionamento, bem como 
detalhado e ilustrado nas páginas seguintes. 

Foram usados como critérios para 
dimensionamento o tipo de logradouro que 
se pretende ocupar, a largura disponível para 
pedestres e o horário em que o comerciante 
pretende utilizar o espaço.

02
O Passeio Livre não poderá ser 
ocupado ou obstruído por mesas, 
cadeiras, equipamentos ou 
outros objetos do comerciante.

01
Salvo exceções, que merecerão 
estudos específicos, o Passeio 
Livre será sempre adjacente à 
testada dos lotes.

REGRAS DE DIMENSIONAMENTO

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

Por que não posso  ocupar junto a qualquer fachada?

A fachada (frente das edificações) é 
muito importante para a locomoção 
de pessoas com deficiência visual, 
que se orientam com a bengala longa. 

A determinação de que ela deve ficar 
livre de obstruções vem das Normas 
Brasileiras de Acessibilidade, da ABNT, 
NBR 16537 e do Manual Calçada Certa.

As larguras mínimas para circulação de pedestres, 
onde houver ocupação com mesas e cadeiras, 
são determinadas pelo Código de Posturas 
Municipal, Lei Ordinária 1224/74, alterada pela Lei 
Complementar 661/2019.
No entanto, neste Manual priorizamos a 
acessibilidade e adotamos critérios mais restritivos 
à opupação das vias públicas, em observância à 
NBR9050, conforme determina a Lei Ordinária 
7801/2008.
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DIMENSIONAMENTO DE CALÇADAS

Calçadas menores que 2,0m

Calçadas de 2,0m até 4,0m

Calçadas maiores que 4,0m

Ocupação diurna com 
mesas e cadeiras é proibida.

Para uso diurno, deve-se 
reservar ao Passeio Livre 
no mínimo 2m de largura, 
adjacentes à fachada.

Para uso diurno e noturno, 
deve-se reservar ao Passeio 
Livre no mínimo 50% da 
largura total da calçada, 
adjacentes à fachada.

Para uso noturno, deve-se 
reservar ao Passeio Livre 
no mínimo 1,2m de largura, 
adjacentes à fachada.

Para uso noturno, deve-se 
reservar ao Passeio Livre 
50% da largura total da 
calçada, sendo admitido no 
mínimo 1,2m.

Calçadões menores que 5,5m

Calçadões de 5,5m ou mais

Em calçadões de largura menor 
que 5,50m, deve-se reservar 2,50m 
de largura para, excepcionalmente, 
apenas um Passeio Livre do lado do 
calçadão cujas fachadas possuírem o 
menor número de acessos.

Exemplo: Travessa Ratcliff

Em calçadões de largura maior ou 
igual a 5,50m, deve-se reservar largura 
para Passeios Livres adjacentes 
à ambas as fachadas com 33% da 
largura total do calçadão, sendo 
admitido o mínimo de 2m.

Exemplo: Rua Felipe Schmidt

DIMENSIONAMENTO DE CALÇADÕES

Passagens transversais

Nos calçadões, ocupação contínua 
não poderá ter comprimento maior 
que 15 metros, sendo obrigatória a 
abertura de uma passagem trasversal 
que possibilite travessia de pedestres, 
com largura mínima igual a largura 
mínima do Passeio Livre do calçadão.

Passeio 

Livre

15 m
etro

s

Passeio 

Livre

2,5m

1/3

1/3

1/3

≥ 2m

≥ 2m
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DIMENSIONE 
AS ÁREAS 

RESERVADAS31 2

Largo da Ordem I  Curitiba, PR
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Passeio Livre

ÁREAS RESERVADAS À EQUIPAMENTOS PÚBLICOS

Diretrizes

Fica definida como Área Reservada à 
Equipamentos Públicos a área sobre a 
qual estão os equipamentos urbanos mais 
utilizados por pedestres, evitando obstruções 
e garantindo a acessibilidade do equipamento 
a qualquer momento. Essa área é especificada 
para cada equipamento na seção de 
dimensionamento. 

Caso se queira ocupar espaço adjacente à um 
equipamento urbano não listado neste Manual, 
o comerciante deverá notificar a Prefeitura e 
reservar área para esse equipamento.

02
As Áreas Reservadas não poderão 
ser ocupadas ou obstruídas 
por mesas, cadeiras ou outros 
equipamentos. 

01
O equipamento público deverá 
ser conectado ao Passeio Livre da 
maneira que melhor proporcione 
seu uso.

Áreas 
Reservadas

legenda Faixas de pedestres, rampas e 
rebaixos: 

A área reservada deverá ter a largura da 
faixa de pedestres e seu comprimento 
deverá ser o necessário para conectar 
o Passeio Livre ao meio-fio.

Pontos e paradas de ônibus: 

Deve-se reservar largura igual à 
largura de ponto de ônibus, mais 
80cm de cada lado. Deve-se conectar 
os fundos do ponto ao Meio-Fio.

Orelhões e totens informativos: 

Deve-se reservar, paralelamente ao 
Passeio Livre, largura de 60cm para 
cada lado do orelhão ou totem, que 
deve estar conectado ao Passeio Livre.

Largura do acesso

DIMENSIONAMENTO POR TIPO DE EQUIPAMENTO

Passeio Livre

Passeio Livre

Largura do ponto

60cm
60cmDo meio fio 

ao passeio 
livre

Do m
eio fio 

ao passeio 

livre

Passeio LivrePasseio Livre
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DIMENSIONAMENTO POR TIPO DE EQUIPAMENTO

Bancos:  

Deve-se reservar, paralelamente ao 
Passeio Livre, largura igual à largura do 
banco, mais 80cm de cada lado para 
cadeirantes. Deve haver comprimento 
suficiente para conectar o banco ao 
Passeio Livre.

Lixeiras e parquímetros: 

Deve-se reservar, paralelamente ao 
Passeio Livre, largura igual à largura 
da lixeira ou parquímetro, que deve 
estar conectada(o) ao Passeio Livre.

80cm

80cm

Largura do 
elemento

Calçadão Jõao Pinto | Florianópolis, SC

Passeio Livre

Passeio Livre
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PROJETE SUA 

OCUPAÇÃO31

Av. Hercílio Luz | Florianópolis, SC
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Área de 
Ocupação

legenda

ÁREAS DE OCUPAÇÃO

Diretrizes

Área destinada ao uso do comerciante 
com mesas, cadeiras e outros mobiliários. 
É também a área que o comerciante 
deverá se comprometer a limpar e manter, 
independentemente de sua utilização ou 
não-utilização, uma vez que tenha licenciado 
o espaço.  Tal compromisso faz parte do Termo 
de Compromsso que deverá ser entregue 
assinado pelas partes que desejam licenciar o 
espaço público.

02
As Áreas de Ocupação devem 
conter a circulação entre mesas e 
cadeiras, bem como espaço para 
entrar e sair do conjunto.

As Áreas de Ocupação nunca 
devem estar sobrepostas 
ao Passeio Livre ou às Áreas 
Reservadas à Equipamentos 
Públicos.

01

mesa
30cm 

cadeiras

livre circulação

Já defini a área de ocupação que quero 
propor, e agora?
Depois de demarcar o espaço que será deixado 
para Passeio Livre e as Áreas Reservadas aos 
equipamentos urbanos, o restante poderá 
ser ocupado por mobiliário do comerciante. 
Neste ponto, se você está em uma calçada, 
vale lembrar de duas coisas: sua calçada deve 
estar adequada às normas e, caso queira 
expandir sua Área de Ocupação para espaços 
em frente a imóveis de outro proprietário, não 
esqueça de redigir um Termo de Anuência!

Se você está em um calçadão, precisará de 
um Termo de Anuência com os vizinhos que 
ocupam lotes em frente ao seu. 

Caso tudo esteja em ordem e você deseja 
prosseguir elaborando sua proposta, 
podemos tratar de mobiliário. Existe alguma 
recomendação da Prefeitura? Quanta 
publicidade pode haver neles? Veremos a 
seguir.

Sugerimos, na imagem adjacente, 
dimensionamento adequado às diretrizes.

DIMENSIONAMENTO DA ÁREA DE OCUPAÇÃO

45cm 

Rua Victor Meirelles I Florianópolis, SC
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RECOMENDAÇÕES DE MOBILIÁRIO

Supe
rfície

Públ
icitár

ia

Nossa preocupação, ao dispor sobre o 
mobiliário que deverá ser utilizado em espaços 
públicos, diz respeito, novamente, ao balanço 
entre potencial econômico e convivência 
democrática. Procuramos reduzir a poluição 
visual gerada pelo excesso de publicidade no 
mobiliário que ocupa as calçadas e calçadões 
de Florianópolis além de dar coerência ao 
processo de cobrança ditado pela legislação 
municipal.

Limite  máximo 
de superfície publicitária

Para cada peça de mobiliário, 
superfície destinada à publicidade 
deverá ter dimensões máximas de 148 
por 210mm (equivalente à uma folha 
A5).

Tal superfície poderá ser dividida 
entre diferentes anúncios na mesma 
peça de mobiliário.

A que tipo de mobiliário devo dar 
preferência?

Para evitar a poluição visual, 
sugerimos que se dê preferência à 
mesas de madeira ou metálicas, em 
tons neutros. Ambos os tipos já são 
comuns em nossas ruas e de custo 
acessível para comerciantes de todo 
porte.

Se utilizar mesas plásticas, busque 
utilizar cores neutras, evitando, por 
exemplo, o amarelo vivo.

Em todos os processos de licenciamento 
do espaço público, a SUSP é o órgão que 
faz a avaliação técnica sobre a proposta de 
ocupação. Além de seguir à risca a legislação 
existente, atentar-se às recomendações 
deste manual sobre forma de ocupação, 
mobiliário e publicidade garante que 
seu processo corra com maior agilidade, 

poupando tempo e dinheiro.

Tendo identificado o local em que se encontra o estabelecimento (calçada ou calçadão), os 
equipamentos urbanos do entorno, e o mobiliário que pretende usar, o comerciante pode então 
elaborar desenhos técnicos da sua proposta de ocupação. Procure produzir desenhos legíveis e 
completos, de forma a facilitar a tramitação do processo de licenciamento.

Levantamento fotográfico do local Termo de anuência
Para auxiliar na elaboração do projeto e 
registro documental, é importante a realização 
de levantamento fotográfico, para melhor 
identificar os elementos existentes no entorno 
da área escolhida, conforme vistas definidas 
na imagem abaixo.

Insira as fotos na Prancha Padrão no tamanho 
A2 (link abaixo) e identifique as vistas 
adequadamente.

O termo de anuência deve ser elaborado caso 
o comerciante queira ocupar área de calçada 
em frente a lote que não o pertença ou, caso 
o comerciante queira ocupar espaço público 
em calçadão, devendo buscar anuência do(s) 
proprietário(s) do(s) lote(s) em frente ao seu.

Acesse a Prancha Padrão:
http://espacospublicos.pmf.sc.gov.br/downloads/A&P_

mobiliario/MESAS.CADEIRAS/prancha_padrao_A2.pdf

Acesse o Modelo do 
Termo de Anuência:

http://espacospublicos.pmf.sc.gov.br/downloads/A&P_

mobiliario/MESAS.CADEIRAS/termo_anuencia.pdf

PROJETO E DOCUMENTAÇÃO

vista lateral 
esquerda

vista diagonal
direita

vista diagonal
esquerda

vista frontal

detalhes
ex: rachadura, guia quebrada  

vista lateral 
direita

área de ocupação

Levantamento fotográfico: vistas

http://espacospublicos.pmf.sc.gov.br/downloads/A%26P_mobiliario/MESAS.CADEIRAS/prancha_padrao_A2.pdf
http://espacospublicos.pmf.sc.gov.br/downloads/A%26P_mobiliario/MESAS.CADEIRAS/prancha_padrao_A2.pdf
http://espacospublicos.pmf.sc.gov.br/downloads/A%26P_mobiliario/MESAS.CADEIRAS/termo_anuencia.pdf
http://espacospublicos.pmf.sc.gov.br/downloads/A%26P_mobiliario/MESAS.CADEIRAS/termo_anuencia.pdf
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PROJETO E DOCUMENTAÇÃO

Se faz obrigatório, nesta planta:

1. Nome da rua, número e nome do estabelecimento;
2. Comprimento da fachada do estabelecimento;
3. Largura da calçada/calçadão e largura do(s) Passeio(s) Livre(s), cotados;
4. Indicação de rebaixos para entrada e saída de veículos dos imóveis lindeiros e para 

acessibilidade de pedestres;
5. Indicação das Áreas Reservadas à Equipamentos Públicos no seu entorno (ver página 

22);
6. Número e disposição do mobiliário que se pretende dispor, com área.

Levantamento do local e implantação
Deve-se confeccionar, também, uma planta 
de implantação, que deverá deixar claro o 
local em que se insere o estabelecimento 
do comerciante bem como a área que se 
pretende ocupar com mesas e cadeiras. 
Neste desenho também se deve detalhar a 
ocupação em si, definindo a disposição do 

mobiliário. Deve-se utilizar a Prancha Padrão 
no tamanho A2 na escala de 1:100 (ver link na 
página 31). Nesta página apresentamos um 
exemplo em escala reduzida.

COR TIPO m²
Passeio Livre 22,5
Área Reservada à Equipamentos Públicos 5,22
Área de Ocupação 17,28

CÁLCULO DE ÁREAS
TIPO DESCRIÇÃO MEDIDAS QTD.
M1 Mesa quadrada de madeira 70cm x 70cm 7
M2 Mesa alta redonda de madeira Ø50Cm 1
C1 Cadeira dobrável de madeira e lona 64cm x 50cm 20
C2 Banqueta alta quadrada de madeira 35cm x 35cm 2
P1 Placa dobrável tipo cavalete 66cm x 80cm 1

TABELA DE MOBILIÁRIOS

NOME DO ESTABELECIMENTO QUE DESEJA OCUPAR
TIPO DE USO

Nº

NOME DA VIA

eixo da via

FOLHA:

REVISÃO:

NUMERO

NUMERO

DATA:

DATA

ENDEREÇO COMPLETO DO(S) ESTABELECIMENTO(S) :

ENDEREÇO

PROPONENTE(S):

NOME

PROJETISTA:

NOME

CONTEÚDO DA PRANCHA:

IMPLANTAÇÃO E LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO

ESCALA:

ESCALA

1,50 m
1,50 m

15,00 m

0,97 m 0,90 m 9,05 m 2,58 m 1,50 m

P1 M1

C1

M2

C2

Para auxiliar o usuário deste Manual, 
disponibilizamos uma lista da documentação 
necessária. Caso esteja usando a versão em 
PDF do Manual, recomendamos que imprima 
esta página para se manter atento aos 
documentos que já possui e de quais ainda 
precisa. Caso esteja usando o Manual em sua 
versão impressa, marque esta página para 
utilizá-la!

Levantamento do local com proposta de 
implantação;

Formulário de consulta de viabilidade 
preenchido;

Cópia do documento de identidade do 
proponente;

Cópia da inscrição no Cadastro de Pessoas 
Físicas (CPF) do proponente;

Cópia de registro comercial, certidão 
simplificada emitida pela Junta Comercial 
do Estado ou Cartório de Registro Civil de 
Pessoas Jurídicas;

Cópia da inscrição no Cadastro Nacional 
de Pessoas Jurídicas – CNPJ;

Levantamento fotográfico do local;

Levantamento fotográfico do mobiliário a 
ser utilizado (Recomendado);

Termo de Anuência assinado por todas as 
partes, caso aplicável.

CHECKLIST DA SOLICITAÇÃO

Av. Hercílio Luz | Florianópolis, SC
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Mercado Público | Florianópolis, SC
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SOLICITAÇÃO DE LICENCIAMENTO

O processo de licenciamento do espaço 
público deve ser iniciado no Pró-Cidadão, 
que será sempre o único interlocutor do 
comerciante.

A proposta de licenciamento deverá seguir o 
modelo disponibilizado e ser instrumentada 
com a seguinte documentação:

1.1. Formulário de Consulta de Viabilidade de 
Localização (vide ilustração ao lado);

1.2. Pranchas (modelo padrão em tamanho 
A2), contendo:

 a. Levantamento do local com proposta 
de implantação;
 b. Tabela com quantidades de cada 
móvel utilizado;
 c. Levantamento fotográfico do local;

1.3. Documentação das pessoas jurídicas:

 a. Cópia de registro comercial, certidão 
simplificada emitida pela Junta Comercial do 
Estado ou Cartório de Registro Civil de Pessoas 
Jurídicas;
 b. Cópia da inscrição no Cadastro 
Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ.

1.4. Documentação do proponente:

 a. Cópia da identidade do proponente;
 b. Cópia do CPF do proponente;  

1.5. Termo de Anuência, caso o comerciante 
deseje ocupar testada de outro lote ou esteja 
em calçadão. O termo deve ser assinado por 
todas as partes.

O formulário de Consulta de Viabilidade de Localização é PDF editável (evite imprimir 
e preencher a mão, pois o mesmo pode ser preenchido no computador, bastando 
salvar uma cópia depois de digitar os campos);

A prancha A2 de implantação é obrigatória (deve-se gerar um arquivo PDF do 
levantamento utilizando a mesma);

Todo o material em meio digital deverá ser protocolado no Pró-Cidadão, incluindo 
os documentos de pessoa jurídica (os mesmos poderão ser digitalizados no Pró-
Cidadão no ato da abertura do processo).

CONSULTA DE VIABILIDADE DE OCUPAÇÃO 
DE CALÇADAS OU CALÇADÕES

Número:   

Consulte o Mesas e Cadairas - Manual de Ocupação de Calçadas e Calçadões - para observar as diretrizes de localização e forma de 
apresentação do levantamento e do projeto.

Apresentar os seguintes documentos (TODOS em meio digital):

1.1 Formulário de CONSULTA DE VIABILIDADE DE LOCALIzAÇÃO (este documento);

1.2 Pranchas de apresentação (prancha modelo padrão em tamanho A2), contendo:

 a. Levantamento do local e projeto de implantação;

 b. Levantamento fotográfico do local e mobiliário escolhido;

1.3 Identificação de pessoa física (proponente):

 a. Cópia do documento de identidade;

 b. Cópia da inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF;

1.4 Identificação de pessoa jurídica (estabelecimento):

 a. Cópia de registro comercial, certidão simplificada emitida pela Junta Comercial do Estado ou Cartório de Registro Civil de 
Pessoas Jurídicas;

Reservado à PMF

DADOS DO PROPONENTE

Nome:

CPF:

Endereço completo:

Telefone:                                                                          E-mail:

DADOS DO ESTABELECIMENTO

ATenção: sAlvAr versão digiTAl desTe formulário Ao finAl

 SMPU  
IPUF

Endereço:  

(rua e número)                              

Nome:

CNPJ:

Endereço completo:

Telefone:                           E-mail:

DADOS DA OCUPAÇÃO

Outros:

Qtdes.

Bairro:

Mesas:                              

Cadeiras:

Guarda-sois:

limPAr formulário imPrimir

IMPORTANTE!

Com o licenciamento aprovado pela SUSP, o 
comerciante poderá voltar ao Pró-Cidadão 
com seu Termo de Cooperação assinado 
(link abaixo). Nesta página, destacamos ao 
comerciante as obrigações com as quais 
se compromete quando assina o Termo de 
Cooperação. Em caso de descumprimento 
do Termo de Cooperação, o cooperante será 
notificado para, no prazo de cinco dias úteis, 
comprovar a regularização dos serviços, sob 
pena de rescisão.

Manutenção e limpeza
É dever do comerciante garantir à calçada 
ou calçadão um bom estado de conservação. 
Deve-se manter a rotina de limpeza e rega da 
vegetação. 

A ocupação deverá ter lixeira para receber 
resíduos dos usuários, que devem ser 
retirados periodicamente. É aconselhável 
ter um  plano  de  manutenção  periódica  e  
preventiva.  Além  da  manutenção  habitual,  
podem  ocorrer  reformas  para  reparar  danos  
causados  por  condições  climáticas  adversas 
ou depredações, bem como pelos efeitos do 
desgaste natural da calçada ou calçadão.

O licenciamento do espaço público para 
ocupação com mesas e cadeiras deve 
ser renovado todo ano, e a renovação é 
condicionada ao cumprimento do Termo de 
Cooperação e à boa gestão e manutenção do 
espaço.

Renovação do licenciamento

Fidelidade à proposta
O comerciante não deve ocupar espaço além 
das Áreas de Ocupação determinadas em 
projeto, sempre respeitando a delimitação 
de Passeios Livres e Áreas Reservadas à 
Equipamentos Públicos.

Também deve respeitar o número de mesas 
que determinou em projeto, e lembrar que a 
verificação de repetidas irregularidades pela 
fiscalização pode prejudicar a renovação do 
seu licenciamento.

Na hipótese de qualquer solicitação de 
intervenção por parte da Prefeitura, obras 
na via ou implantação de desvios de tráfego, 
restrição total ou parcial do estacionamento ao 
lado da via, implantação de faixa exclusiva de 
ônibus, bem como em qualquer outra hipótese 
de interesse público, o comcerciante será 
notificado pela Prefeitura e será responsável 
pela remoção imediata do mobiliário. Tal 
remoção do mobiliário é temporária e não 
gera qualquer indenização ao comerciante.

Remoção temporária da ocupação

Assiduidade nos pagamentos
Atrasos nos pagamentos acarretarão em multa, 
e eventual rescisão do Termo de Cooperação. 
Repetidos atrasos também podem prejudicar 
a renovação do licenciamento.

APROVAÇÃO E A GESTÃO DO ESPAÇO PÚBLICO

Acesse o Modelo do 
Termo de Cooperação:

http://espacospublicos.pmf.sc.gov.br/downloads/A&P_

mobiliario/MESAS.CADEIRAS/termo_cooperacao.pdf

Acesse o Modelo da Consulta de 
Viabilidade:

http://espacospublicos.pmf.sc.gov.br/downloads/A&P_

mobiliario/MESAS.CADEIRAS/viabilidade.pdf

http://espacospublicos.pmf.sc.gov.br/downloads/A%26P_parklets/1-ConsultaViabilidadeLocalizacao.pdf
http://espacospublicos.pmf.sc.gov.br/downloads/A%26P_mobiliario/MESAS.CADEIRAS/viabilidade.pdf
http://espacospublicos.pmf.sc.gov.br/downloads/A%26P_mobiliario/MESAS.CADEIRAS/termo_cooperacao.pdf
http://espacospublicos.pmf.sc.gov.br/downloads/A%26P_mobiliario/MESAS.CADEIRAS/termo_cooperacao.pdf
http://espacospublicos.pmf.sc.gov.br/downloads/A%26P_mobiliario/MESAS.CADEIRAS/viabilidade.pdf
http://espacospublicos.pmf.sc.gov.br/downloads/A%26P_mobiliario/MESAS.CADEIRAS/viabilidade.pdf
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A mesa-referência
A cobrança pela licença para ocupar o espaço 
público, em Florianópolis, é feita através do 
número de mesas dispostas pelo comerciante. 

De mesas compridas, com mais de 10 
assentos, para uso compartilhado, até 
pequenas mesinhas feitas para uso de uma 
ou duas pessoas, em pé, é utilizado em nossa 
cidade todo tipo de mobiliário, ainda que não 
necessariamente no espaço público. 

Todavia, não podemos contabilizar mesas 
compridas, com mais de 10 assentos, e 
pequenas mesinhas,  feitas para uso de uma 
ou duas pessoas em pé, da mesma forma.   
Se o fizéssemos, estaríamos incentivando o 
comerciante a utilizar as maiores mesas que 
conseguisse encontrar. 

A mesa-referência, recentemente definida 
em nova redação do Código de Posturas,  
será utilizada na contagem de mesas para 
cobrança. Ela servirá para garantir segurança 
jurídica ao comerciante, e ao mesmo tempo 
para agilizar e tornar mais eficiente o processo 
de fiscalização. 

A mesa-referência terá 1m² e poderá servir até 
4 cadeiras. Mesas maiores e cadeiras adicionais 
serão cobrados de forma proporcional, com o 
custo de uma mesa-referência como base de 
cálculo, enquanto mesas menores ou iguais 
serão cobradas normalmente, conforme 
tabelado no Código de Posturas e ilustração 
abaixo.

Custo por período

1,1601 UFIR

por mesa, por dia

23,2017 UFIR

por mesa, por mês

23,2017 UFIR

por mesa, por ano

1

30

365

O custo do licenciamento é calculado por dia, 
mês ou ano, por unidade de mobiliário (mesa), 
conforme preferência do comerciante.  O 
valor é definido pela LC 07/1997, alterada pela 
LC 646/2018. O cálculo é feito com base na 
UFIR, cujo valor pode ser acompanhado em 
https://www.debit.com.br/consulta20.php?bd_
tabela=ufir

1 m 1 m

CRÉDITOS DAS IMAGENS

Fotografia pag. 21: Os bares do Largo da Ordem by Marinelson Almeida 
                                    is licensed under CC BY 2.0

Todas as demais fotografias e ilustrações utilizadas neste Manual pertencem ao acervo do IPUF. 
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Cadernos de Planejamento e Projetos Urbanos de Florianópolis 

MESAS E 
CADEIRAS

 SMPU  
IPUF SUSP


