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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 SMDU, em conjunto com o IPUF, 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. Propomos
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.

Nelson Gomes Mattos Júnior

Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano

Ilha do Campeche | Florianópolis

REDE DE ESPAÇOS PÚBLICOS
Planejamento integrado

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, para com 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 SMDU, IPUF, FLORAM,
Mobilidade e Infraestrutura. A estes somam-se woutras 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 IPUF

Michel Mittmann

Arquiteto e Urbanista
Diretor da Região Metropolitana
do IPUF
Legenda
de Foto

IPUF

REGRAS PARA OCUPAÇÃO COMERCIAL
DE FAIXAS DE AREIA

LEGENDA

As orlas e faixas de areia são alguns dos locais mais belos e característicos da Ilha
de Santa Catarina. No entanto, a ocupação comercial destes espaços, tão importante
para Florianópolis, é, hoje, desordenada e irresponsável. Procuramos aqui ordenar
tais ocupações, padronizando mobiliário, ampliando passeios pedonais e otimizando
as áreas ocupadas. Com isso, agregamos valor estético e turístico à estes cenários
tipicamente florianopolitanos.
área da projeção da testada

linha limite de ocupação

ilhas de ocupação

linha da maré mais alta do dia

área proibida para estacionar

linha de projeção

1

LOTE DO
ESTABELECIMENTO

PROJEÇÃO DA
TESTADA

Só poderá ser ocupado o
espaço que compreenda a
projeção da testada do lote do
estabelecimento na faixa de areia.
Além disso, o limite máximo para
colocação de mesas será o de
metade da faixa de areia, a partir
da linha da maré mais alta do dia.

varia
com a
maré

varia
com a
maré

2
1/4 da
faixa
1/4 da
faixa

ILHA DE
OCUPAÇÃO 2

ILHA DE
OCUPAÇÃO 1
10,00m

2,00m

10,00m

As ilhas de ocupação deverão
ter largura máxima de 1/4 da
largura da faixa de areia, a partir
da linha média, em direção ao
estabelecimento. Deverão ter
comprimento máximo de 10 (dez)
metros, e deverá haver, entre ilhas
de ocupação, área de circulação
de no mínimo 2 (dois) metros.

LOTE DO
ESTABELECIMENTO

3
Os espaços de estacionamento
contidos na área formada pela
projeção da testada do lote do
estabelecimento se tornarão áreas
de estacionamento proibido,
protegidas por balizadores e de
circulação pedonal apenas.

ESTACIONAMENTO PROIBIDO

ILHA DE
OCUPAÇÃO 1

ILHA DE
OCUPAÇÃO 2

4
PLACA
INFORMATIVA

As
ocupações
deverão
ser
sinalizadas com placas indicando
qual estabelecimento licenciou
o espaço, e o mobiliário utilizado
deve ser o indicado no passo a
passo a seguir. Eventualmente
os tipos de mobiliário aprovados
serão indicados em um Acervo
Municipal de Mobiliário Urbano.

i

Acesse o acervo referencial de mobiliários-tipo CLICANDO AQUI

OUTRAS CONSIDERAÇÕES
•
•
•
•
•
•

Calçadas e espaços de circulação de pedestres não poderão ser ocupados ou obstruídos
por mesas, cadeiras ou outros equipamentos do comerciante;
Estabelecimentos deverão servir alimentos e bebidas, preferencialmente, em recipientes
recicláveis ou retornáveis, não cortantes/incisivos e não perfurantes;
É proibida a limpeza/lavação de qualquer utensílio ou objeto em faixas de areia
O estabelecimento deverá manter a limpeza e recolher os resíduos gerados no espaço
público que está ocupando;
É proibida a cobrança pelo uso dos equipamentos colocados na faixa de areia e a
reserva de espaço mediante exigência de pagamento. Também é vedada a cobrança de
consumação;
Estabelecimentos terão 30 dias, a partir da publicação da Instrução Normativa que
estipula estas regras, publicada pelo IPUF-SMDU, para trocar seu mobiliário por mobiliário
condizente com os inclusos no acervo anexo.

COMO SOLICITAR SUA AUTORIZAÇÃO:
PASSO A PASSO
A autorização para ocupar faixas de areia com mobiliário para fins comerciais
poderá ser concedida pela Prefeitura Municipal de Florianópolis caso o comerciante
apresente proposta que se adequa aos requerimentos deste Manual, bem como aos
requerimentos do Decreto 19.267/2018, que regulamenta a ocupação de faixas de areia
no município.
Ao final deste passo a passo, encontram-se links para documentos relevantes para a
solicitação da autorização no Pró-Cidadão, como a Prancha Padrão, o formulário de
consulta de viabilidade e a placa informativa padrão.
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ESCOLHA O TIPO DE MOBILIÁRIO
Segundo as novas regras de ocupação comercial de faixas
de areia, será obrigatório o uso de mobiliário que possua
dimensões e materiais similares aos dos mobiliários-tipo
aprovados pela SMDU/IPUF/SUSP.
Até confecção futura de anexo positivando os mobiliáriostipo aprovados, serão aprovadas propostas de ocupação do
espaço público que utilizem materiais de boa qualidade,
como aço leve e madeira, e que não possuam superfície
destinada à publicidade, como logos e similares, maior
que área de 20cm por 20cm.

2

ELABORE DESENHO TÉCNICO
Se faz necessário apresentar uma proposta com planta
em desenho técnico, cotado, discriminando o lote do
estabelecimento, a projeção de sua testada sobre a faixa
de areia, a linha média aproximada da faixa de areia e as
ilhas de ocupação pretendidas, com o devido espaço de
circulação entre as mesmas. Além disso, caso se façam
presentes vegetação ou vias, estes devem ser indicados.
Os desenhos devem ser apresentados na Prancha Padrão,
disponível em link na página seguinte.

3

ELABORE LEVANTAMENTO
FOTOGRÁFICO E INDIQUE MOBILIÁRIO

Além de planta de implantação, também se deve apresentar
levantamentos fotográficos do local que se pretende
ocupar, bem como do mobiliário que se pretende utilizar.
Estes também devem ser apresentados em Prancha
Padrão, em imagem abaixo.

4

APRESENTE CONSULTA DE
VIABILIDADE

Por final, deve-se preencher consulta de viabilidade, a ser
entregue no Pró-Cidadão, identificando o estabelecimento
requerente.
Para obter uma resposta rápida, certifique-se de que todos
os documentos estão em ordem e que a proposta se adequa
às exigências deste Manual.

DOCUMENTOS IMPORTANTES (clique para acessar)
NOME ESTABELECIMENTO

ÁREA
REGULAMENTADA
PARA MOBILIÁRIO
EM ESPAÇO
PÚBLICO

SMDU

Consulta de Viabilidade

PROPONENTE(S):

PROJETISTA:

ESCALA:

REVISÃO:

NOME

NOME

ESCALA

NUMERO

ENDEREÇO COMPLETO DO(S) ESTABELECIMENTO(S) :

CONTEÚDO DA PRANCHA:

DATA:

FOLHA:

ENDEREÇO

IMPLANTAÇÃO E LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO

DATA

NUMERO

Prancha Padrão (A3)

espacospublicos.pmf.sc.gov.br

Placa Informativa

ATRIBUIÇÕES, REFERÊNCIAS E LINKS
drawing tool by Manish from the Noun Project
Photo by Rose Alice Design from the Noun Project
Document by Dinosoft Labs from the Noun Project
Chair by Nibras@design from the Noun Project
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