
Campo Tipo de Dado Tamanho Descrição

id_parklet integer
Registro sequencial de acordo com as entradas 

na tabela

termo_cooperaca

o
integer

Número do Parklet de acordo com a ordem de 

implantação em Belo Horizonte

protocolo_bh_digi

tal
character varying 50 Protocolo vinculado ao sistema BH Digital

mantenedor character varying 200 Pessoa física ou jurídica que mantém o Parklet

tplog character varying 50 Tipo do logradouro

nolog character varying 100 Nome do logradouro

numero_imovel character varying 100
Número do imóvel referência de localização do 

parklet

letra_imovel character varying 100
Letra do imóvel referência de localização do 

parklet

bar_restaurante character varying 3

Identificar se o parklet está vinculado a um 

estabelecimento de alimentação como bares, 

restaurantes, lanchonetes, cafés e similares

data_solicitacao_a

nalise_localizacao
date

Data em que foi solicitada a análise de 

viabilidade para implantação do parklet em 

determinado local

data_conclusao_a

nalise_localizacao
date

Data em que foi concluída a análise de 

viabilidade para implantação do parklet em 

determinado local

status_analise_loc

alizacao
character varying 15

Informa se a análise foi Aprovada, Reprovada ou 

Em Análise

status_analise_pro

jeto
character varying 15

Informa se a análise do projeto arquitetônico do 

parklet está Em andamento, Aprovado ou Não 

aplicável, este último significa que o projeto 

ainda não foi submetido a análise

data_emissao_ter

mo_provisorio
date

Data na qual o projeto é aprovado, sendo que o 

requerente tem 45 dias para construir o parklet

data_emissao_ter

mo_definitivo
date

Data em que o requerente informa a conclusão 

da execução do parklet e recebe o termo de 

cooperação válido por 24 meses

status_solicitacao character varying 30

Situação do Termo de Cooperação. Indica se 

está Assinado, Emitido sem assinatura ou Em 

elaboração



status_implantaca

o
character varying 50

Informa se o parklet foi Implantado com 

pendência, Implantado sem pendência, Não 

implantado ou removido

status_material_re

novacao
character varying 30

Informa se o material para renovação do Termo 

de Cooperação foi Enviado pelo mantenedor, se 

está Pendente ou se Não aplicável - caso for a 

primeira implantação do parklet ou se ele foi 

removido

status_termo character varying 20

Indica se o Termo está No prazo, Vencido ou 

Não aplicável - caso o processo ainda esteja em 

estágio anterior a análise de projeto

data_renovacao_t

ermo_definitivo
date

Data que indica o fim da vigência do Termo de 

Cooperação Definitivo e a necessidade de 

renovação do mesmo - prazo de 24 meses após 

a data do campo 

data_emissao_termo_definitivo

data_proxima_ren

ovacao_termo_def

initivo

date

Data que indica o fim da vigência do Termo de 

Cooperação Definitivo e a necessidade de 

renovação do mesmo - prazo de 24 meses após 

a data do campo 

data_renovacao_termo_definitivo

geometria geojson

Descrição da geometria no formato de ponto no 

sistema de referência cartográfica WGS 84 - 

EPSG 4326.


