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Bem vindo ao sistema de uso do espaço público para comércio e prestação de serviços! 

Clique sobre o item para mais informações sobre o assunto escolhido. 

 

 

Confira os detalhes de 
cada tipo de permissão e 
autorização. 
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Acompanhe a abertura 
de inscrições.  

Confira as 
atividades 
disponíveis.  



 

Senha Web / Certificado Digital 
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Atenção!  

Para acesso aos 
serviços disponíveis no 
sistema é necessário ter 
Senha Web ou 
Certificado Digital. 



 

Senha Web / Certificado Digital 
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Atenção! 

Sua Senha Web deve estar desbloqueada! 

Para informações ou problemas relacionados à Senha Web, consulte a 
página da Secretaria Municipal da Fazenda. 

Acesse o sistema com os mesmos 
dados que estão no seu TPU ou 
Portaria de Autorização.   

Atenção!  

• digite o CPF se o seu 
documento estiver cadastrado 
no seu nome;  

 
• ou digite o CNPJ se o 

documento estiver no nome da 
sua empresa. 

Acesse o sistema com 
Certificado Digital.  



 

Documentos necessários / Guia de pagamento 
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Veja a lista de documentos 
necessários para solicitação de 
TPU ou Portaria de Autorização. 

Acesso a guias de 
pagamento. 



 

Solicitações enviadas 

 
Sistema Tô Legal - Uso do espaço público para comércio e prestação de serviços – Manual do usuário 7 

 

 

Atenção!  

Clique na aba correspondente 
ao documento solicitado. 

Consulte a situação 
da sua solicitação.  



 

Documentos emitidos 
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Atenção!  

Clique na aba correspondente 
ao documento solicitado. 

Imprima o seu 
documento.  



 

Solicitação de TPU - Valet 
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Insira somente os números do Auto de Licença de Funcionamento 
ou Auto de Licença de Funcionamento Condicionado. 

Insira o número do Registro de Responsabilidade 
Técnica do técnico habilitado pelo CAU, ou a 
Anotação de Responsabilidade Técnica do técnico 
habilitado pelo CREA. 

Insira os números do CREA, ou a letra “A” e os 
números do CAU.  

Confira o nome do Responsável Técnico.  



 

Solicitação de TPU - Mesas, cadeiras e toldos 
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Se você pretende ocupar passeio contíguo 
informe o endereço. 

Informe a área total a ser ocupada para a 
colocação de mesas, cadeiras e toldos. 



 

Solicitação de TPU - Compartilhamento de bicicletas 
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Insira somente os números do Auto de Licença de Funcionamento ou 
Auto de Licença de FuncionamentoCondicionado. 

Insira os números do CREA, ou a letra “A” e os 
números do CAU.  

Confira o nome do Responsável Técnico.  

Insira o número do Registro de Responsabilidade 
Técnica do técnico habilitado pelo CAU, ou a 
Anotação de Responsabilidade Técnica do técnico 
habilitado pelo CREA. 

 



 

Solicitação de Portaria de Autorização 
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Clique na lupa.  

Depois escolha um local para se instalar.  

Digite a atividade desejada, 
ou escolha na lista.  



 

Solicitação de Portaria de Autorização 
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Digite equipamento compatível 
com a atividade desejada, ou 
escolha na lista.  

Digite a área total ocupada pelo 
equipamento e a atividade. 



 

Solicitação de Portaria de Autorização 
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Selecione as datas, períodos e dias da semana 
que desejar.  

Clique em “Consultar dias disponíveis” para 
verificar se a sua escolha está disponível. 

 


