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ruassp.prefeitura.sp.gov.br

Se a rua estiver 
autorizada, posso 
pular para fase 02

Observação: não há cobrança 
de taxas, processo gratuito

Fase 01 

1º preciso verificar
se minha rua tem
 autorização.

Solicitar 
autorização 
da rua 



Fase 01 

Minha rua NÃO
está cadastrada,
teremos que
solicitar a autorização
preenchendo o formulário

Solicitar 
autorização 
da rua



Fase 01 

Solicitar 
autorização 
da rua

Na mesma página, logo
abaixo, tem a opção de
 “Cadastrar rua”.
Aqui a solicitação é apenas
para a rua, caso ela seja 
aprovada, deverá enviar 
o projeto na fase 02

ruassp.prefeitura.sp.gov.br

https://ruassp.prefeitura.sp.gov.br/pre-cadastro


Fase 01 

Solicitar 
autorização 
da rua

Vamos verificar o Diário
Oficial da Cidade de São Paulo...

Oba! Consegui! Minha
via foi aprovada
Agora vamos para
a Fase 02



Fase 01 Fase 01 

Concluída!

Fase 01 Fase 01 Fase 02 Fase 03 Fase 01 Fase 04 



https://sei.prefeitura.sp.gov.br/

Agora é hora  de solicitar 
a permissão para o
estabelecimento.
Vamos entrar no SEI - Sistema
Eletrônico de  Informações.
Tenha em mãos os documentos 
listados na próxima 
página.

Fase 02 

Solicitar 
autorização 
para o 
estabelecimento

E lembre- se, você
vai precisa ter uma
SenhaWeb 

https://sei.prefeitura.sp.gov.br/
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CHAPA DE METAL
CORRUGADO

CHAPA DE METAL

Croqui especificando 
logradouro e local/área a serem 
utilizados para colocação de 
mesas e cadeiras, com suas 
respectivas dimensões, de 
acordo com as diretrizes do 
Decreto nº 60.197/2021 e da 
Portaria nº 24/2021/SMUL.G

Documentação comprobatória 
da condição legal da empresa - 
Contrato social da empresa ou 
cartão CNPJ 

Documentação comprobatória da 
sua qualidade de representante do 
estabelecimento -  Documento 
pessoal do representante (RG, 
CNH ou Procuração)

Auto de  Licença de Funcionamento 
ou Alvará de Funcionamento de 
Local de Reunião válido do 
estabelecimento

Fase 02 Solicitar 
autorização para 
o estabelecimento

Exemplo
de croqui

Documentos
necessários



Solicitar 
autorização 
para o 
estabelecimento

Fase 02 

Atenção
1. A SMUL poderá solicitar correções e/ou adequações do 
Croqui ofertado visando atender às diretrizes do Decreto 
nº 60.197/2021 e da Portaria nº 24/2021/SMUL.G;
 
2. O não atendimento da solicitação de correções e/ou 
adequações prevista no parágrafo anterior, no prazo 
improrrogável de 30 (trinta) dias, gerará o arquivamento 
do pedido;

3. O Termo de Permissão Eletrônica – TPE deverá ser 
renovado ao término do prazo de isenção de preços 
públicos previsto no artigo 10, do Decreto nº 60.197, de 
2021, ou quando ocorrer a modificação da colocação de 
mesas e cadeiras, com suas respectivas dimensões, de 
acordo com o projeto ou croqui.

Atenção



Fase 02 

Solicitar 
autorização 
para o 
estabelecimento

Vamos verificar o Diário
Oficial da Cidade de
São Paulo...
Oba, consegui!

Diário Oficial da Cidade de São Paulo

Projeto Ruas SP, 



Concluída!

Fase 01 Fase 01 

Concluída!

Fase 02 Fase 03 Fase 01 Fase 04 



(...)

– Ombrelones, guarda-sóis e biombos 

transparentes: a somatória das inserções 

não poderá ser superior a 0,50m²

(cinquenta decímetros quadrados) por 

elemento, ficando livre

na face inferior dos ombrelones ou 

guarda-sóis;

II – Mesas, sem restrições de tamanho;

III – Cadeira, até 02 (duas) inserções por 

cadeira, em faces opostas dos encostos, 

com dimensões máximas de 0,20m (vinte 

centímetros) por 0,20m (vinte centímetros), 

ou área equivalente, cada inserção; 

Resolução SMUL.ATECC.CPPU/003/2021 

DOC - 15.05.2021 - pag18.

Fase 03

Autorizado!  
Instalar
mesas e 
cadeiras

Feito! 
Usar logotipos nos guarda-sóis
e cadeiras pode me ajudar a viabilizar
a implementação do projeto junto
aos patrocinadores.

Para tanto, preciso respeitar 
o protocolo de segurança 
e disponibilizar informações
em materiais impressos, estes 
sem logo ou identidade visual.
Consulte a resolução na íntegra,
clicando AQUI 

https://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/wp-content/uploads/2021/05/RUAS-SP-resolu%C3%A7%C3%A3o-003.2021-CPPU-atos-da-presidente-SMUL-SMDU-CPPU-DOC-15.05.2021-%C2%B4pag-18.pdf


Fase 01 

Concluída!

Fase 01 Fase 01 

Concluída!

Fase 02 

Concluída!

Fase 03 Fase 01 Fase 04 



https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/licenciamento/servicos/index.php?p=308717

Fase 04 

Exibir
o Selo no 
estabelecimento

gráficas online

ENTER

Você pode 
enviar o arquivo
para uma gráfica. 
Usando um site 
de busca você 
encontra muitas 
opções de 
serviço online.

Vamos para a última fase?
Acesse:
http://smul.prefeitura.sp.gov.br/
Para baixar o seu selo.

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/licenciamento/servicos/index.php?p=308717
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/licenciamento/servicos/index.php?p=308717


Fase 04 

Exibir
o Selo no 
estabelecimento

Se decidir fazer você mesmo,
 recorte a imagem na 
direção das marcas de
aparagem, é o traçado na
 cor cinza claro que aparece
nas bordas da imagem 

O Selo tem 21 cm x 21 cm



Fase 04 

Exibir
o Selo no 
estabelecimento

Coloque em
uma moldura,
pendure em
um local visível,
e pronto.
Concluído!



Fase 01 

Concluída!

Fase 01 Fase 01 

Concluída!

Fase 02 

Concluída!

Fase 03 Fase 01 Fase 04 

Concluída!



Legislação
http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/decreto-60197-de-23-de-abril-de-2021

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/licenciamento/servicos/index.php?p=308717

https://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/wp-content/uplo-
ads/2021/05/RUAS-SP-resolu%C3%A7%C3%A3o-003.2021-CPPU-atos-da-presidente-
SMUL-SMDU-CPPU-DOC-15.05.2021-%C2%B4pag-18.pdf

http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/portaria-secreta-
ria-municipal-de-urbanismo-e-licenciamento-smul-24-de-26-de-abril-de-2021

Decreto nº 60.197/2021

Resolução SMUL.ATECC.CPPU/003/2021

Portaria nº 24/2021/SMUL.G

http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/portaria-secreta-
ria-municipal-de-urbanismo-e-licenciamento-smul-25-de-26-de-abril-de-2021

Portaria nº 25/2021/SMUL.G

http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/portaria-secreta-
ria-municipal-de-urbanismo-e-licenciamento-smul-30-de-14-de-maio-de-2021

Portaria nº 30/2021/SMUL.G

http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/portaria-secreta-
ria-municipal-de-urbanismo-e-licenciamento-smul-33-de-21-de-maio-de-2021

Portaria nº 33/2021/SMUL.G

http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/portaria-secreta-
ria-municipal-de-urbanismo-e-licenciamento-smul-35-de-31-de-maio-de-2021

Portaria nº 35/2021/SMUL.G

Secretaria Municipal de Urbanismo de Licenciamento | Ruas SP

http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/decreto-60197-de-23-de-abril-de-2021
https://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/wp-content/uploads/2021/05/RUAS-SP-resolu%C3%A7%C3%A3o-003.2021-CPPU-atos-da-presidente-SMUL-SMDU-CPPU-DOC-15.05.2021-%C2%B4pag-18.pdf
http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/portaria-secretaria-municipal-de-urbanismo-e-licenciamento-smul-24-de-26-de-abril-de-2021
http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/portaria-secretaria-municipal-de-urbanismo-e-licenciamento-smul-25-de-26-de-abril-de-2021
http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/portaria-secretaria-municipal-de-urbanismo-e-licenciamento-smul-30-de-14-de-maio-de-2021
http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/portaria-secretaria-municipal-de-urbanismo-e-licenciamento-smul-33-de-21-de-maio-de-2021
http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/portaria-secretaria-municipal-de-urbanismo-e-licenciamento-smul-35-de-31-de-maio-de-2021
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/licenciamento/servicos/index.php?p=308717
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