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CHECK LIST – IMPLANTAÇÃO DE PARKLET (Pessoa Jurídica) 

 
a) Requerimento Nº 01 – Geral devidamente preenchido e assinado pelo Responsável Legal da 

empresa; 

b) Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ (cópia simples); 

c) CPF, RG e Comprovante de endereço do Representante Legal (cópia simples); 

d) Registro Comercial ou Certidão Simplificada (expedida pela Junta Comercial do Estado ou 

Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas) ou Ato Constitutivo e alterações subsequentes ou 

Lei Instituidora ou Decreto de Autorização para Funcionamento, conforme o caso; 

e) Termo de Compromisso de Responsabilidade Técnica (instalação, manutenção e retirada) 

do Parklet: devidamente assinado pelo Proprietário e Responsáveis Técnicos (conforme previsto 

no Anexo Único 13.654, de 25 DE AGOSTO DE 2015 e na legislação aplicável) com o respectivo 

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT ou Anotação de Responsabilidade Técnica - ART; 

f) Comprovante de pagamento do DAM – Documento de Arrecadação Municipal (cópia 

simples) - Emitido na central de acolhimento das regionais competentes; 

g) Planta de situação, indicando a localização do Parklet no contexto urbano com indicações de 

edificações e equipamentos de destaque na vizinhança (terminais de transporte público, polos 

geradores de tráfego, praças e parques) com Registro Fotográfico do local; 

h) Planta baixa da estrutura, com indicação das dimensões propostas, dos imóveis e/ou 

edificações lindeiros, a largura do passeio público existente, definição dos níveis e inclinação 

transversal do passeio, bem como locação, dimensionamento e especificação de todos os 

equipamentos e mobiliários instalados no passeio a ser utilizado, nos 20m (vinte metros) de 

cada lado do local do Parklet proposto; 

i) Descrição e Planta dos tipos de equipamentos que serão alocados (Conforme Art. 2°, Decreto 

N° 13.654); 

j) Plano de Manutenção. 

OBS 1: Outros documentos poderão ser solicitados pelos analistas durante a análise do processo, de acordo 
com as especificidades de cada caso. 

ATENÇÃO: ESTE PROCESSO DEVERÁ SER PROTOCOLADO NA REGIONAL ONDE O 
EQUIPAMENTO SERÁ IMPLANTADO 

 


