PROCESSO RESUMIDO
INÍCIO

30 DIAS ÚTEIS

ETAPA 1
PROJETAR
PARKLET

ETAPA 2
SOLICITAR

PROPONENTE

PROPONENTE

PROPONENTE

Apresentar na Prefeitura
os documentos
necessários

ETAPA 3
APROVAR
PREFEITURA

PREFEITURA

publicação de
nota oficial para
conhecimento público

QUAIS SÃO OS PRAZOS para APROVAÇÃO?
A Prefeitura tem um prazo de resposta de 30 dias úteis a partir da data de solicitação com todos os
documentos exigidos. Assim que a Prefeitura publicar o edital destinado a dar conhecimento
público do pedido, o proponente tem que afixá-lo no local durante 10 dias úteis. Na ausência
de reclamação, um termo de cooperação será assinado permitindo a instalação do parklet por 3 anos.

PROPONENTE

30 DIAS ÚTEIS
PREFEITURA

PREFEITURA

PREFEITURA

Assinatura e
publicação do Termo
de Cooperação

Solicitação
aprovada

Prefeitura analisa
processos de
solicitação

ONDE APROVAR?
O pedido para implantar um parklet deve ser feito no Protocolo Geral da
Prefeitura, que o encaminhará à Secretaria Municipal de Planejamento e Meio
Ambiente (SMPMA) - responsável pela sua aprovação, ouvindo-se a Secretaria
Municipal de Transportes (SMT) e o Conselho Municipal do Patrimônio
Artístico e Cultural (COMPAC), se o caso.

ETAPA 4
CONSTRUIR E
INSTALAR PARKLET
PROPONENTE

ETAPA 5
GERIR
PROPONENTE

10 DIAS ÚTEIS
TERCEIROS

Manifestação de interesse
(solicitação de segundo
proponente) ou contestação

Afixar o aviso
no local do
parklet

A partir da fixação do aviso, pode
ser que haja mais de um interessado
no local do parklet ou pessoas que
contestem a instalação no local. O
segundo proponente deverá apresentar
a documentação necessária.

Solicitação da prefeitura;
descumprimento do termo de
cooperação ou vencimento
do termo de cooperação

QUAIS SÃO OS RECURSOS
POSSíVEIS?
Depois da aprovação da implantação
do parklet, a SMPMA dará
conhecimento público da decisão em
sua sede e através da Imprensa Oficial
do Município e do Portal da Prefeitura
na Internet - www.jundiai.sp.gov.br no
ícone da Secretaria Municipal de
Planejamento e Meio Ambiente.
Será aberto um prazo de 10 dias úteis
para manifestações de interesse ou de
contrariedade em relação ao parklet.
Caso o reclamante esteja interessado
na instalação de parklet na mesma
área, ele tem 30 dias úteis para
apresentar seu pedido com todos os
documentos requisitados. A SMPMA
emitirá pronunciamento conclusivo
sobre as eventuais manifestações,
mediante decisão fundamentada. Caso
seja necessária a escolha entre dois
projetos de implantação, a SMPMA
aprovará o pedido que melhor atenda
ao interesse público.
ETAPA 6
REMOVER
PARKLET
PROPONENTE

RENOVAR
AUTORIZAÇÃO

