
 
 

 
 

Decreto 47.550 – 26/06/2020 – Liberação de calçadas e vagas de estacionamento 

 

Vigência – até 31/12/2020 

Necessária autorização e pagamento de TUAP 

 

02/07/2020 até 16/07 (fases 3ª e 3B) 

com mesas com espaçamento de 2 metros entre elas  

preferência aos espaços abertos, tais como varandas, passeios públicos, afastamento frontal, 

estacionamentos, etc. 

Vedado sistema self-service. 

Não ultrapassar 50% da capacidade das mesas nos espaços internos. 

Vedado funcionamento após as 23h. 

Vedada música ao vivo. 

 

A Partir de 17/07/2020 (Fase 4) 

com mesas com espaçamento de 2 metros entre elas  

preferência aos espaços abertos, tais como varandas, passeios públicos, afastamento frontal, 

estacionamentos, etc. 

Vedado sistema self-service. 

Não ultrapassar 50% da capacidade das mesas nos espaços internos. 

 

Utilização de Vagas de estacionamento - necessária autorização 

vaga de estacionamento: faixas de espaços públicos destinadas ao estacionamento de veículos, 

restritas aos limites perpendiculares à testada do estabelecimento, apresentando as seguintes 

medidas: 

a) Vagas paralelas à calçada -  largura – 1,80m  

Comprimento - mínimo de 5,25m e máximo de 11,20m 

 

b) Vagas não paralelas largura – mínima de 4,20m e máxima de 6,70m 

Comprimento –4,70m  

 

c) Distância mínima de 40 centímetros em relação às vagas adjacentes 



 
 

 
 

 

d) instalação de elementos removíveis que proporcionem segurança aos 

frequentadores do estabelecimento, com altura mínima de oitenta centímetros, tais 

como balizadores com material reflexivo, trava-rodas ou equipamentos similares; 

 

e) uso facultativo de deques ou plataformas de madeira ou outro material resistente, 

preservando-se em qualquer caso a integridade do piso ocupado; 

 

f) anuência da Companhia de Engenharia de Tráfego - CET-Rio; 

 

g) Será publicada resolução da SMF para as autodeclarações e deverão ser 

apresentados os seguintes documentos para requerer a autorização:  

I - alvará do estabelecimento; 

II - projeto contendo: 

a) planta baixa do local, em duas vias, assinada e com título, indicando, com as 

respectivas cotas: 

1. a área a ser utilizada para a colocação das mesas e cadeiras, 

2. o mobiliário que será utilizado, 

3. todo o mobiliário urbano e outros elementos existentes na calçada, 

4. a localização das entradas principais e garagens das edificações vizinhas, 

5. a indicação do PAA do local 

6. os materiais que serão utilizados 

b) opcionalmente, planta de situação, cortes, fachadas e detalhes que se fizerem 

necessários para a melhor compreensão do projeto. 

III - autorização dos demais proprietários da edificação ou cópia de ata de 

assembleia ou convenção do condomínio favorável ao uso, exceto quando se 

tratar de edificação de uso exclusivo. 

 

Flexibilização para utilização de calçadas  

Poderá ser utilizado qualquer assento individual e qualquer móvel ou anteparo utilizado para 

serviço de alimentos ou bebidas, inclusive aparador, bancada, tábua, bistrô ou equipamentos 

similares. 

Será publicada resolução da SMF para as autodeclarações e deverão ser respeitados os seguintes 

requisitos: 

1) a largura mínima da calçada será de 3m (três metros);  



 
 

 
 

2) a faixa máxima de ocupação da calçada não poderá ser superior a 60% 

(sessenta por cento) da sua largura; 

3) a faixa livre e desimpedida destinada à circulação de pedestres não poderá 

ser inferior a 2,00 m (dois metros);  

4) a área ocupada não poderá exceder a largura da testada do imóvel; 

5) o afastamento das entradas principais das edificações será de 2 m (dois 

metros), medidas pelo eixo do vão de acesso; 

6) o afastamento dos acessos às garagens das edificações será de 1 m (um 

metro); 

7) O afastamento mínimo entre as mesas deverá ser de 2,00 m (dois metros); 

8) o afastamento entre a mesa e o limite da área utilizável deverá ser de 0,75 m 

(setenta e cinco centímetros); 

9) o número máximo de cadeiras por mesa será de 4 (quatro); 

10) o nível do passeio não poderá ser alterado e será mantido sem ressaltos ou 

rebaixos, sendo permitida a utilização de dispositivo totalmente removível, 

destinado ao nivelamento e à regularização do piso; 

11) as áreas destinadas à colocação de mesas e cadeiras poderão ser delimitadas 

por muretas, gradis ou jardineiras, com altura máxima de 1 m (um metro), desde 

que sejam totalmente removíveis; 

 12) as coberturas podem ser por guarda-sol por mesa ou por toldos, que 

deverão ser totalmente removíveis, podendo ser apoiadas no piso, admitindo-

se o emprego de elementos verticais, que possibilitem o fechamento 

temporário da área utilizada; 

 

 

 

Horários 

I - sextas-feiras, sábados e vésperas de feriado:  das 19h até 01h do dia seguinte, podendo as 

mesas serem colocadas e organizadas meia hora antes; 

II - domingos e feriados: das 12h até 22h, podendo as mesas serem colocadas e organizadas 

meia hora antes. 

 

Vedações: 



 
 

 
 

I - qualquer atividade em área pública que, por sua natureza, gere produção de ruídos, 

aglomerações e incômodos à vizinhança; 

II - o uso de qualquer tipo de equipamento de som ou vídeo na calçada; 

III - a apresentação de música ao vivo na calçada, ainda que conste do alvará de licença ou 

autorização do estabelecimento a atividade de atrações musicais ou similar; 

IV - a estocagem de mesas, cadeiras ou outro equipamento na área externa dos 

estabelecimentos, ainda que nos horários de utilização permitida. 

 

Penalidades: 

 

Em caso de não observância da autodeclaração, descumprimento de qualquer norma ou 

reiteradas inffrações, poderão ser aplicadas as seguintes penalidades: 

1) apreensão de bens (mesas e cadeiras podem ser apreendidas) e mercadorias; 

2) interdição do local, no caso de exercício de atividade sem autorização ou em desacordo com 

os termos da autorização concedida, sem prejuízo das multas cabíveis; 

3) cancelamento da autorização, a qualquer tempo, pela autoridade competente, sempre que 

ocorrer transgressão da legislação vigente; 

4) Multas: 

a) 100% (cem por cento) sobre o valor atualizado da respectiva taxa, nos casos 

de exercício de atividades sem autorização; 

b) 50% (cinqüenta por cento) sobre o valor atualizado da taxa, nos casos de 

exercício de atividade em desacordo com os termos da autorização; 

c) R$ 267,48 por dia por colocar mesas e cadeiras em áreas públicas sem a 

devida autorização - por mesa com até quatro cadeiras;  

d) R$ 133.74 por dia por colocar mesas e cadeiras em áreas públicas em 

quantidade maior que a autorizada - por mesa com até quatro cadeiras.  

e) R$ 228,94 por não conservar a limpeza do passeio utilizado até a beira da 

calçada e até 10m dos alinhamentos laterais; 

f) R$ 366,30 por lançar detritos no leito do logradouro. 

 

 

 

 


