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� (P�VXD� WUDMHWÐULD� SURƮVVLRQDO� WDPEÆP� WHP�
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11Introdução

Introdução

(VWH� GRFXPHQWR� WUD]� XP� HVWXGR� HVSHFÊƮFR� GH� EHQ-
chmarking e das disposições legais que demonstrem 
caminhos e propostas para auxiliar o gerenciamento das 
autorizações de novos espaços construídos e a transfe-
rência de bens para afetados de deslocamento econô-
PLFR�HP�SURMHWRV�GH�LQIUDHVWUXWXUD�ƮQDQFLDGRV�QR�%UDVLO��
Por consequência, o documento também orienta reco-
mendações para a aplicação de soluções adequadas ao 
WHPD�HP�IXWXUDV�RSHUDÄÒHV�ƮQDQFLDGDV�SHOR�%,'��2�REMH-
tivo do trabalho está focado em apresentar alguns casos 
observados e os tratamentos adotados em experiências 
que envolveram o deslocamento e a formalização de 
comerciantes populares, em especial, ambulantes infor-
mais. As experiências apresentadas mostram situações 
ocorridas no Brasil e em outros países, sendo esses ca-
sos selecionados pela semelhança e aderência ao tema.

O documento contempla também os processos 
e instrumentos legais adotados para formalização da 
transferência de bens aos comerciantes como forma 
GH�EHQHƮFLDU�RX�PLWLJDU�RV� YHQGHGRUHV�TXH�VH�HQFRQ-
tram em espaços públicos que sofreram (ou sofrem) in-
tervenções de melhorias infraestruturais provenientes 
de investimentos públicos, de maneira que tais comer-
ciantes possam dar continuidade aos seus trabalhos 
integralmente. Estes instrumentos constituem diplomas 
legais que servem para a concretização e formalização 
GH�DOWHUQDWLYDV�RIHUHFLGDV�D�FRPHUFLDQWHV�EHQHƮFL¾ULRV�
realocados temporária ou permanentemente.

O estudo está focado em situações acerca de 
comércios, em especial o que estamos denominando 
como Comércio Popular, sendo essa uma categoria 
que abrange diversas situações que possam incorpo-

Ȧ
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rar algum tipo de risco ou vulnerabilidade social. 
A diversidade da categoria abarca casos como 
FRPHUFLDQWHV�DPEXODQWHV��Ʈ[RV��IRUPDLV�RX�LQIRU-
mais. Entende-se que os comerciantes ambulan-
tes são aqueles que migram de um local a outro, 
ou pelo menos do ponto de trabalho ao local de 
residência, colocando e retirando a estrutura e 
mercadorias do seu comércio, sendo estas estru-
turas móveis. Por outro lado, FRPHUFLDQWHV�Ʈ[RV�
são aqueles que atuam em um imóvel, quiosque 
ou outra estrutura permanente. A questão da 
formalidade envolve a categoria de comerciantes 
que possui uma autorização legal das autoridades 
governamentais para seu funcionamento, sendo 
este processo prescrito na legislação local e com 
LQVWUXPHQWRV�GH�RƮFLDOL]DÄÀR�GHƮQLGRV�

O comércio popular envolve contextos di-
versos, alguns deles são resultados de uma busca 
que tais trabalhadores tem para conquistar um es-
paço para realizar o seu ofício, mas, que geralmen-
te, está atrelado à apropriação não autorizada de 
um espaço público, no caso da informalidade.

2V�GHVDƮRV�HQIUHQWDGRV�WDQWR�SHOR�FRPHU-
ciante quanto pela municipalidade são diversos, 
envolvendo questões que tangem os limites entre 
a apropriação do bem e espaço público e o direito 
ao trabalho e geração de renda. Acabam por des-
dobrar em sérios impactos negativos quando não 
são adotadas melhores práticas na gestão dos 
espaços aliadas a condições adequadas de tra-
balho. Dentre esses impactos, podemos notar a 
repressão às atividades, a marginalização dos co-
merciantes, riscos de violência, deterioração dos 
espaços, entre outros.

Buscando ilustrar alguns casos elucidativos 
e apontar caminhos adequados na aplicação de 
soluções para estas situações, este estudo está 
estruturado em 6 seções que abrangem conteúdos 
que procuram elucidar os objetivos mencionados. 
A primeira seção traz uma breve introdução sobre 
o tema e os objetivos do estudo. A segunda seção 

é composta por situações modelo semelhantes 
àquelas enfrentadas por diversas cidades brasilei-
ras. Os exemplos escolhidos foram selecionados 
pela consistência de informações e proximidade 
com o tema, além de estarem disponíveis em fon-
WHV�H�SHVTXLVDV�RƮFLDLV�

A terceira seção contempla experiências de 
formalização de comércios populares nas duas 
maiores cidades brasileiras (São Paulo e Rio de 
Janeiro), e também em duas outras importantes 
cidades Sul-americanas (Bogotá e Quito), ilus-
trando a situação de comerciantes populares e as 
soluções adotadas em cada localidade. O capítulo 
não se dispõe a exaurir questões ligadas ao tema, 
mas o de evidenciar qual tratamento em cada local 
GHVWDFDQGR�VXDV�HVSHFLƮFLGDGHV��FDUDFWHUÊVWLFDV�
e soluções adotadas.

A quarta seção, por sua vez, mostra quais 
as opções previstas na legislação brasileira para 
o caso de que seja necessária a transferência de 
bens públicos a comerciantes populares. Muitas 
vezes, em programas sociais ou que envolvem 
implantação de obras que resultam em afetação 
à comunidade, a compensação, beneficiamen-
to ou mitigação pode ocorrer na forma de bens 
materiais que possibilitem os comerciantes a 
realizarem seus trabalhos. A adequada formali-
zação da transferência dos bens faz-se impor-
tante para que seja documentada e legalizada a 
desvinculação do patrimônio público e a posse 
deste pelo beneficiário.

A quinta seção apresenta exemplos de tra-
WDPHQWRV�DGRWDGRV�QD�PLWLJDÄÀR�H�EHQHƮFLDPHQ-
to de comerciantes populares em situações envol-
vendo o deslocamento temporário ou permanente 
HP�3URJUDPDV�ƮQDQFLDGRV�SHOR�%,'��

3RU�ƮP��D�VHVVÀR���WUD]�XPD�FRQFOXVÀR�JH-
ral sobre as melhores práticas e a formalização 
legal ideal a serem adotadas nos casos de afeta-
ção a comerciantes populares com deslocamen-
to da atividade.
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1R�FDVR�SDUWLFXODU�GH�SURJUDPDV�FR�ƮQDQFLDGRV�SHOR�%DQFR�,QWHUDPHULFDQR�GH�
Desenvolvimento (BID), a necessidade de deslocamento econômico de qual-
quer natureza pela afetação de obras constitui uma preocupação recorrente 
na preparação e execução dos projetos, tendo em vista o impacto negativo 
que este processo pode desencadear nos rendimentos e no funcionamen-
to de comércios. Este tema está previsto no rol de políticas de salvaguardas 
sociais e ambientais do Banco, que podem ser consultadas nos links abaixo:

,QWURGXÄÀR

Publicações 
Unidade de 
Soluções 
Ambientais e 
Sociais (ESG)

Políticas setoriais e documentos de 
quadro setorial: Documentos de quadro setorial | IADB

Política de acesso a informação: OP - 102

Política de Meio Ambiente e Observância 
de Salvaguarda: OP – 703 e Alinhamentos

Reassentamento involuntário – 
Política operacional e documento de 
antecedentes: OP- 710 e Alinhamentos

Avaliação de impacto social: como 
integrar questões sociais a projetos 
de desenvolvimento: https://publications.iadb.org/
en/social-impact-assessment-integrating-social-issues-development-
projects#sthash.Jd4LslIn.dpuf

&RQVXOWD�VLJQLƮFDWLYD�½V�SDUWHV�
interessadas: https://publications.iadb.org/en/meaningful-
stakeholder-consultation

https://www.iadb.org/pt/sobre-o-bid/documentos-de-quadro-setorial
https://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=39430506
https://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=1904450
https://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=2032315
https://publications.iadb.org/en/social-impact-assessment-integrating-social-issues-development-projects%23sthash.Jd4LslIn.dpuf
https://publications.iadb.org/en/social-impact-assessment-integrating-social-issues-development-projects%23sthash.Jd4LslIn.dpuf
https://publications.iadb.org/en/social-impact-assessment-integrating-social-issues-development-projects%23sthash.Jd4LslIn.dpuf
https://publications.iadb.org/en/meaningful-stakeholder-consultation
https://publications.iadb.org/en/meaningful-stakeholder-consultation
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Políticas 
públicas e 
comércio 
popular

As políticas públicas estão associadas às questões polí-
ticas e governamentais que mediam a relação entre Es-
tado e sociedade. Envolve as atividades governamentais 
TXH�LQưXHQFLDP�D�YLGD�GR�FLGDGÀR�

Para se desenvolver uma política pública de quali-
GDGH��Æ�SUHFLVR�WHU�HP�FRQWD�D�LGHQWLƮFDÄÀR�GD�TXHVWÀR�
a ser tratada, itens a serem trabalhados e suas priorida-
des, a formulação de alternativas e a melhor escolha, a 
implantação da alternativa, o monitoramento e avaliação 
crítica com proposta de melhoria contínua.

Comerciantes populares normalmente são traba-
lhadores informais que empreendem suas iniciativas de 
trabalho para obter renda. Os comerciantes ambulantes 
e os informais podem ter tratamentos diversos de acor-
do com as leis incidentes locais e as políticas públicas 
promovidas e que afetam direta ou indiretamente seu 
cotidiano de trabalho.

A seguir, são apresentados dois estudos a respei-
to de políticas públicas abarcando os comerciantes am-
EXODQWHV�H�UHưH[ÒHV�VREUH�R�DVVXQWR�

O primeiro estudo apresenta uma contextuali-
zação baseado na experiência da Wiego neste tema, 
ilustrando as situações encontradas, desdobramentos 
esperados e os problemas enfrentados, dando assim 
um pano de fundo sobre o tema. A Wiego – Women in 
Informal Employment: Globalizing and Organizing –é uma 
organização global focada no empoderamento de tra-
balhadores em situação de pobreza, especialmente mu-

ȶ
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lheres, em economia informal para garantir seus 
meios de subsistência. A Wiego busca promover a 
igualdade de oportunidades econômicas, direitos, 
proteção e voz a esses trabalhadores. 

O segundo caso envolve um estudo cientí-
ƮFR�UHDOL]DGR�SHOD�SHVTXLVDGRUD�$QD�0DULD�9DUJDV�
Falla, que fez um levantamento de várias outras 
ELEOLRJUDƮDV�H�FDVRV�QHVWD�WHP¾WLFD�SHOR�PXQGR��
Este estudo se torna relevante do ponto de vista 
de compreensão sobre a condição geral enfrenta-
da pelos comerciantes ambulantes, complemen-
tando a explanação feita no item anterior baseado 
nas avaliações da Wiego.

Estes dois estudos ajudam a compreender, 
em certa medida, o cenário enfrentado pelos co-
merciantes e pelas autoridades públicas, subsi-
diando o entendimento das sessões subsequentes.

2.1 Debates sobre comerciantes 
ambulantes - WIEGOǂ 

Segundo o Women in Informal Employment: Glo-
balizing and Organizing (WIEGO), uma organização 
global focada em garantir os meios de sustento 
dos trabalhadores em nível de vulnerabilidade, 
especialmente mulheres na economia informal - 
o comércio ambulante gera debates ao redor do 
mundo, no qual os temas são variados e polêmi-
cos. De qualquer forma, torna-se importante a 
devida consciência ao tratar o assunto para não 
incorrer em injustiça e prejuízo aos modos de vida 
da população, mas ao contrário, fomentar o de-
senvolvimento humano. 

Uma temática bastante discutida é a for-
malização e o pagamento dos impostos e taxas 
relativos ao exercício da atividade comercial. A 
argumentação de críticos à prática de comer-

ciantes ambulantes geralmente defende que os 
governos locais devem “formalizar” os trabalhos 
dos vendedores ambulantes, realocando-os 
fora da rua, onde se espera que eles se regis-
trem, paguem impostos e aluguem ou sejam 
proprietários de seu local de trabalho. Porém, há 
controvérsias nesse debate ocasionadas pelo 
necessário reconhecimento da vulnerabilidade 
de tais comerciantes que, geralmente, ganham 
muito pouco para o sustento das suas necessi-
dades básicas e de suas famílias, além de não 
possuírem, muitas vezes, o suporte necessário 
oferecido pelo governo aos comerciantes e tra-
balhadores formais.

Alternativamente, a visão de defensores des-
ta classe menciona que vendedores ambulantes têm 
custos diferentes e atendem a uma necessidade di-
ferente na economia local quando comparados aos 
comerciantes formais. A maioria dos vendedores 
ambulantes paga variados tipos de impostos e taxas 
e esta classe está particularmente sujeita a impos-
tos indiretos. Os vendedores ambulantes também 
estão sujeitos a custos imprevisíveis quando não 
HVWÀR� IRUPDOPHQWH� UHJLVWUDGRV�� FRPR� FRQƮVFR� GH�
mercadorias, por exemplo. Até mesmo vendedores 
ambulantes registrados nas autoridades locais ou 
por meio de suas associações costumam ser multa-
dos por uma variedade de infrações relacionadas à 
ocupação do espaço público (por exemplo, colocar 
EDUUDFDV�PXLWR�SHUWR�GR�PHLR�ƮR��

Os vendedores ambulantes também pagam, 
em determinadas situações, uma forma de aluguel 
por meio de taxas diárias cobradas em troca do 
uso do espaço público. 

De igual maneira, o comércio ambulante 
envolve o debate sobre o direito individual ao tra-
balho e o direito coletivo ao espaço público. Na 
maioria dos países, segundo WIEGO (2020), o es-

[1] https://www.wiego.org.

https://www.wiego.org/
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[CRÉDITO] Joa Souza / Shutterstock 

paço público é entendido como um bem coletivo 
que todas as pessoas têm o direito de desfrutar, 
e é responsabilidade do governo local regular seu 
uso para que esses direitos coletivos possam 
ser usufruídos. Os opositores aos comerciantes 
ambulantes argumentam que esses direitos co-
letivos são violados quando os comerciantes se 
apropriam do espaço público para seu próprio uso 
focado em exploração comercial. Nessa visão, os 
governos devem defender o espaço público de 
tais invasões, regulamentando estritamente ou 
mesmo proibindo as vendas nas ruas.

Conforme explicitado na Declaração Uni-
versal dos Direitos Humanos e em outras estrutu-
ras normativas nos níveis internacional e nacional, 
os vendedores ambulantes devem poder exer-
cer seus direitos econômicos. Segundo a WIEGO 
(2020), muitas constituições garantem o direito ao 
trabalho e/ou o direito de exercer um comércio ou 
negócio, e diversas organizações de comercian-
tes vem argumentando com sucesso nos tribunais 
que os governos não podem violar esse direito 
proibindo o comércio de rua baseando-se nos di-
reitos constitucionais.

Os defensores da liberdade econômica ar-
gumentam que a proibição de vender nas ruas 
viola os princípios da concorrência livre e aber-
ta, além dos direitos individuais ao trabalho e à 
não discriminação.

O comércio nas ruas gera polêmica nos de-
bates a respeito do planejamento urbano. Muitas 
cidades experimentam ciclos nos quais as autori-
dades locais toleram, regulamentam ou despejam 
vendedores ambulantes de acordo com o foco da 
gestão urbana. Na América Latina, estratégias de 
governança urbana empreendedora, guiadas por 
princípios orientados para o mercado que veem 
as cidades como concorrentes ao investimento 
estrangeiro e ao status de “cidade de classe mun-
dial”, levaram à retirada de vendedores ambulan-
tes dos centros históricos. Em todas as regiões, 
vendedores ambulantes são retirados para dar lu-
gar a grandes empreendimentos.

Tais ações não recomendadas assumem 
que os vendedores ambulantes são uma força 
negativa nas cidades. Alguns argumentam que 
tolerar vendedores ambulantes é oneroso porque 
os governos municipais não conseguem coletar 
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UHFHLWD� VXƮFLHQWH� GRV� YHQGHGRUHV� SDUD� FREULU� R�
custo de aplicar os regulamentos de venda. Al-
guns mercados de rua também são conhecidos 
por atividades criminosas, desde roubo e outras 
formas de pequenos delitos até a venda de bens 
e serviços ilegais. Finalmente, autoridades e mora-
dores tendem a reclamar do lixo não coletado e de 
esgoto não tratado nas áreas onde as vendas nas 
ruas estão concentradas.

Abordagens alternativas à governança ur-
bana tratam o comerciante ambulante como um 
recurso permanente e integral. O WIEGO (2020) 
argumenta que as vendas ambulantes contribuem 
para a vida econômica, social e cultural de uma 
FLGDGH��RIHUHFHQGR�XP�SRQWR�GH�YHQGD�FRQƮ¾YHO�
para uma ampla gama de produtos acessíveis, in-
cluindo produtos frescos, alimentos preparados, 
material escolar e de escritório, roupas, hardware 
e eletrônicos. Como os vendedores ambulantes 
vendem mercadorias a preços acessíveis em pe-
quenas quantidades, eles oferecem à população 
mais pobre acesso a produtos.

Eles também representam uma grande atra-
ção para turistas estrangeiros que procuram uma 
experiência autêntica. A comida de rua, em parti-
cular, gerou um número substancial de seguidores 
entre os turistas. A compra de comida de rua ou 
artesanato local em um movimentado mercado ao 
ar livre permite que turistas e moradores experi-
mentem a vitalidade da vida pública nas cidades 
globais. Fora das grandes cidades, os vendedores 
ambulantes representam uma parte vital da rede 
de distribuição de varejo, principalmente nas áre-
as mais isoladas, e podem contribuir para as metas 
macroeconômicas de concorrência no mercado e 
FRQWUROH�GD�LQưDÄÀR�

Além disso, segundo os estudos da WIEGO 
(2020) o comércio ambulante pode promover uma 
HFRQRPLD�ƮQDQFHLUD�QDV�FLGDGHV��SHUPLWLQGR�TXH�
os trabalhadores pobres gerem empregos para si 
mesmos, enquanto sem essa oportunidade eles 
podem se tornar mais dependentes dos serviços 
sociais ou recorrer a atividades criminosas para 
VREUHYLYHU��9HQGHGRUHV�DPEXODQWHV�SRGHP�JHUDU�

[CRÉDITO] Joa Souza  / Shutterstock 
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empregos não apenas para si mesmos, mas tam-
bém para outros. Em mercados de rua movimen-
tados, pessoas são necessárias para transportar 
mercadorias, por exemplo. Algumas associações 
de vendedores ambulantes, a título de exemplo, 
SRGHP� ƮQDQFLDU� VHJXUDQÄDV� RX� WUDEDOKDGRUHV�
para limpeza, ajudando a manter seus mercados 
seguros e limpos para os clientes.

3RU�ƮP��QR�TXH�GL]�UHVSHLWR�½�SROXLÄÀR�H�DR�
crime, a pesquisa realizada pela WIEGO mostra 
que os próprios vendedores ambulantes muitas 
vezes não são a fonte geradora. Segundo sua pes-
quisa, há evidências de que vendedores conscien-
tes trabalham arduamente para manter suas bar-
racas limpas e para fornecer ajuda ao combate do 
crime nas áreas onde estão localizados. 

2.2 Empoderamento de comerciantes 
ambulantes por meio da formalização – 
Estudo de Vargas Falla

2�HVWXGR�GH�$QD�0DULD�9DUJDV�)DOOD�SHOD�/XQG�8QL-
versity (2016) traz inferências a respeito do empo-
deramento de comerciantes ambulantes por meio 
do processo de formalização da sua atividade la-
boral. A pesquisa foi baseada em dados de traba-
lho de campo coletados como parte de sua tese 
de doutorado na disciplina de Sociologia do Direi-
to, sob a supervisão do professor Karsten Åström 
e Måns Svensson.

9DUJDV�)DOOD�FRPHQWD�HP�VHX�HVWXGR�TXH�
ser pobre, sem instrução e desempregado pode 
ser um crime em muitos lugares do mundo, prin-
cipalmente quando se decide vender alimentos 
ou outros produtos nas ruas. As multas para 
esse tipo de atividade, consta no estudo, podem 
chegar a seis meses de prisão em países como 
o Egito e podem incluir o confisco de bens do 
comerciante ou multas que devem ser pagas ao 
município. Uma análise radical da situação dos 
vendedores ambulantes globais pode ser exem-
plificada com a história de Mohamed Bouazizi, 
o vendedor tunisino de frutas e legumes que 
se incendiou em 2010 como um protesto após 
o confisco de seus bens pelas autoridades po-

liciais, tornando-se um catalisador da revolução 
tunisina e a primavera árabe. 

Em países como a Suécia, a migração de 
comunidades romanas nos últimos anos como 
mendigos desencadeou discussões sobre a cri-
minalização desse comportamento. Nesse senti-
do, o uso do espaço público por vendedores am-
bulantes e artesãos é frequentemente abrangido 
por leis criminais. Os comerciantes informais en-
frentam exclusão, pobreza e condições difíceis de 
trabalho devido a leis que criminalizam a atividade 
e impedem a possibilidade de registrar seus negó-
cios e trabalhar sob o Estado de Direito. 

Em um livro editado por Dan Banik (2011) 
sobre o empoderamento dos trabalhadores da 
HFRQRPLD�LQIRUPDO�QD��IULFD��HOH�DƮUPD�TXH��DSHVDU�
dos serviços e bens importantes fornecidos pelos 
trabalhadores informais, eles não recebem prote-
ção social, econômica, política e particularmente 
legal. No entanto, os trabalhadores informais con-
tribuem para a economia e constituem uma fron-
teira emergente para as estratégias de redução da 
pobreza na base da pirâmide econômica. 

2�HVWXGR�GH�9DUJDV�)DOOD��������WUD]�GDGRV�
empíricos para o debate sobre a capacidade da 
legislação em contribuir para o empoderamento e 
desenvolvimento dos trabalhadores informais, in-
vestigando o caso dos comerciantes ambulantes. 
Analisar o potencial que a lei tem para a redução 
da pobreza é importante na compreensão dos 
QÊYHLV�GH�HƮF¾FLD�SRVVÊYHLV�GH�VHUHP�DOFDQÄDGRV�
no empoderamento e desenvolvimento dos traba-
lhadores informais, e, por esse motivo, a pesqui-
sa realizada objetivou entender se a mudança da 
situação legal pode de fato trazer poder para os 
vendedores ambulantes. 

9DUJDV� )DOOD� ������� UHODWD� TXH� Y¾ULRV� HVWX-
dos na área sugerem que as reformas do estado 
de direito e as estratégias de empoderamento le-
JDO� WÇP� GLƮFXOGDGHV� SDUD� HPSRGHUDU� RV� SREUHV��
2� HPSRGHUDPHQWR�� GHƮQLGR� SHOD� DXWRUD� FRPR� D�
capacidade das pessoas de fazer escolhas inten-
cionais e transformar essas escolhas no resulta-
do desejado, não é necessariamente uma conse-
TXÇQFLD�GD� IRUPDOL]DÄÀR��6HJXQGR�DƮUPD�9DUJDV�
Falla, estudos qualitativos e quantitativos mos-
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tram resultados contraditórios, questionando o 
papel da formalização e enfatizando o fato de que, 
apesar de muitas reformas de formalização, a in-
formalidade está crescendo no mundo e a maioria 
dos fornecedores informais se recusa a formalizar 
seu trabalho. 

Além disso, autores no campo do empodera-
PHQWR�OHJDO�DƮUPDP�TXH��HPERUD�D�OHL�WHQKD�SRWHQ-
cial para melhorar a vida dos pobres, a reforma legal 
nem sempre é o principal caminho para os trabalha-
dores informais ganharem empoderamento. 

Para contribuir ao debate sobre a forma-
lização como ferramenta de empoderamento, o 
DUWLJR�GH�9DUJDV�)DOOD��������DQDOLVD�RV�HIHLWRV�GH�
um recente programa de formalização na cidade 
de Bogotá, Colômbia. Com base em 169 entre-
vistas estruturadas com vendedores ambulantes 
formalizados, esta pesquisa revelou percepções 
locais sobre empoderamento legal, formalização 
e Estado de Direito. Os resultados ilustram que o 
empoderamento vem da legalização do status dos 
comerciantes, permitindo que eles vendam sem 
medo de despejo policial e não necessariamente 
da melhoria da renda e do acesso ao crédito. 

Recentemente, o uso da lei para o desen-
volvimento social tem sido parte da luta global 
contra a pobreza, sob o pressuposto de que a lei 
pode ser uma ferramenta para o empoderamen-
to de grupos desfavorecidos. No entanto, para as 
pessoas que vivem na pobreza, a lei nem sempre 
é vista como ferramenta de empoderamento, mas 
em vez disso, como uma ferramenta de controle. 

'DYLG�+DUYH\��FLWDGR�SRU�9DUJDV�)DOOD�������ǃ, se 
refere a isso como a exclusão do direito à cidade 
e alega que esses tipos de regulamentação opri-
mem grupos desfavorecidos.

A lei pode ser uma ferramenta de empode-
ramento para os comerciantes ambulantes quan-
do eles adquirem status legal através da formaliza-
ção de seus negócios que lhes permitam trabalhar 
sem medo de despejo. 

Nesse campo, uma das contribuições mais 
debatidas é a do economista peruano Hernando De 
Soto, para quem a formalização, entendida como 
um ganho de status legal, pode ser uma ferramen-
ta de empoderamento econômico. A formalização 
permite que pequenos empreendedores acessem 
R� FUÆGLWR� IRUPDO� H� R� FDSLWDO� ƮQDQFHLUR� QHFHVV¾ULR�
para a expansão e crescimento de seus negócios.

Além disso, a formalização também faz 
parte de uma tendência global que visa usar re-
formas legais para melhorar a vida dos pobres. 
Essa tendência está sendo promovida em nível 
global pelas organizações internacionais em 
seus projetos de Estado de Direito em iniciativas 
como o Relatório de Negócios do Banco Mundial 
(2014)Ǆ e o Empoderamento Legal dos Pobres 
das Nações Unidas (2009)ǅ. Eles defendem o uso 
de reformas do Estado de Direito para promover 
a legalização e formalização dos trabalhadores 
pobres, através do uso de carteiras de identifi-
cação, direitos de propriedade, direitos em seus 
negócios, acesso à justiça e assistência jurídica, 
entre outros.

[2] David Harvey, ‘The right to the city’, in: 27 International Journal of Urban and Regional Research (2003).
[3] https://www.doingbusiness.org/en/reports/global-reports/doing-business-2014.
[4] https://www.un.org/esa/socdev/documents/reports/Legal%20empowerment%20of%20the%20poor.pdf.

https://www.doingbusiness.org/en/reports/global-reports/doing-business-2014
https://www.un.org/esa/socdev/documents/reports/Legal%20empowerment%20of%20the%20poor.pdf
https://www.un.org/esa/socdev/documents/reports/Legal%20empowerment%20of%20the%20poor.pdf
https://www.doingbusiness.org/en/reports/global-reports/doing-business-2014
https://www.un.org/esa/socdev/documents/reports/Legal%20empowerment%20of%20the%20poor.pdf


21Políticas públicas e comércio popular

[C
RÉ

DI
TO

] J
oa

 S
ou

za
  /

 S
hu

tte
rs

to
ck

 



22*HVWÀR�GH�GHVDƮRV�VRFLDLV�HP�LQWHUYHQÄÒHV�XUEDQDV

Ǯ&5¦',72ǰ 7KHOPD�$PDUR�9LGDOHV���Shutterstock 
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Experiências de 
formalização 
de comércios 
populares

Os casos de implantação de políticas públicas que pro-
movam a legalização e melhores condições aos comer-
ciantes populares são importantes para o enriquecimen-
to de experiências adquiridas e melhores práticas que 
possam servir de modelo para se alcançar resultados 
positivos no desenvolvimento de ações relacionadas.

Ao se referir à formalização de atividades econô-
micas, torna-se necessário considerar algumas variáveis 
importantes na gestão e implantação de medidas com 
R�REMHWLYR�GH�WRUQDU�R�SURFHVVR�EHQÆƮFR�DR�FRPHUFLDQ-
te. A formalização de um negócio potencialmente pro-
porciona melhor organização das atividades, oferta de 
ações sociais gratuitas ao empreendedor, possibilidade 
GH�DSRLR�MXUÊGLFR�H�ƮQDQFHLUR��PDLRU�TXDOLGDGH�GRV�SUR-
dutos e serviços oferecidos, combate a atividades ile-
gais e ilícitas. Isso tudo, evidentemente, quando implan-
tado e executado com as melhores práticas.

Segundo o Portal do Empreendedor Individual do 
Governo Federalǆ, a formalização é o procedimento que 
dá vida à empresa, ou seja, é o registro empresarial que 
consiste na regularização da situação da pessoa que 
exerce atividade econômica frente aos órgãos do Go-
verno, como Junta Comercial, Receita Federal, Prefeitu-
ra e órgãos responsáveis por eventuais licenciamentos, 
quando necessários.

No Brasil, a formalização pode ser gratuita em 
várias situações, e pode ser feita por diversos canais 
e oportunidades oferecidas, tanto pelo Portal do Em-

ȴ

[5] https://www.gov.br/empresas-e-negocios/
pt-br/empreendedor

https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor
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preendedor quanto por outras entidades e es-
tâncias governamentais. O Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), 
por exemplo, oferece orientação gratuita sobre 
a formalização. 

As instâncias governamentais no Brasil ofe-
recem a regularização das atividades que, em mui-
tos casos, acarretam necessidade de pagamento 
de taxas. Nesses casos, há uma série de incenti-
vos para que as taxas não afetem o rendimento do 
comerciante, podendo exigir pagamentos men-
sais de contribuições.

Por estas complexidades, compreende-se 
a importância de uma gestão adequada na for-
malização de comerciantes, pois, do contrário, os 
benefícios almejados podem se tornar objetivos 
inalcançáveis, além dos prejuízos como a piora na 
relação entre o comerciante informal e as entida-
des governamentais responsáveis.

É possível encontrar tais experiências no 
Brasil e no exterior, observando-se as convergên-
cias e semelhanças entre os casos. Neste item, 
são apresentados casos nacionais e internacio-
nais para debater soluções desenvolvidas a partir 
de experiências concretas.

Os casos apresentados a seguir devem ser 
analisados, também, do ponto de vista da sua re-
gião de inserção, tendo em vista que fatores diver-
VRV�SRGHP� WHU� LQưXHQFLDGR�RV� HVWXGRV�GH� FDVR��
DOÆP�GD�HVSHFLƮFLGDGH�GD�OHJLVODÄÀR�ORFDO�LQFLGHQ-
te. Para cada experiência é apontada qual a forma 
de alienação adotada, para evidenciar a conexão 
entre a teoria jurídica e a prática.

São, portanto, apresentados a seguir quatro 
casos de experiências de formalização de comér-
cios populares, sendo dois deles em cidades da 
América do Sul que trazem situações similares às 
ocorridas no Brasil, e outros dois nas duas maio-
res cidades brasileiras (São Paulo e Rio de Janei-
ro). Estes casos ilustram medidas adotadas para o 
tratamento e formalização de comerciantes popu-
lares, evidenciando, por vezes, algum ponto forte 
ou sensível dessas soluções. 

Dentre esses, o mais antigo caso apresen-
tado remonta da década de 1990, na cidade do Rio 
de Janeiro. Os casos em Bogotá e Quito já mos-
tram situações ocorridas entre 2006 e 2009. A 
cidade de São Paulo teve seu último programa de 
formalização instaurado em 2019, sendo assim, 
mais recente que os demais.

3.1 Formalização de comerciantes 
ambulantes em Bogotá

Em Bogotá, a lei da cidade (Acordo 079 de 2003)Ǉ 
estabelece a necessidade de uma permissão es-
pecial para realizar vendas nas ruas. Essa permis-
são pode ser uma licença individual, mas também 
pode ser o estabelecimento de uma zona de ven-
das, como no caso das 'zonas de transição'. Essas 
]RQDV�IRUDP�FULDGDV�HVSHFLƮFDPHQWH�SHOR�'HFUH-
to 419, assinado pelo prefeito de Bogotá em 2006, 
como parte de um plano geral para regulamentar o 
uso do espaço público. 

Este Decreto define as 'zonas de transi-
ção' como locais onde a venda é permitida sob 
a condição de que os comerciantes façam parte 
de uma associação. Era um regulamento interes-
sante porque não se baseava em licenças indivi-
duais, mas em uma permissão concedida a um 
grupo de comerciantes. 

$� SHUPLVVÀR� HVSHFÊƮFD� SDUD� FDGD� ]RQD� Æ�
decidida pelos prefeitos locais dos 20 distritos 
de Bogotá por uma resolução assinada por cada 
prefeito e pelo líder da associação de comercian-
tes. Esta resolução opera como um contrato que 
FRQWÆP�DV�UHJUDV�HVSHFÊƮFDV�QDV�]RQDV�GH�WUDQVL-
ção, incluindo os direitos e deveres de cada parte, 
R�SUD]R�SDUD�D�]RQD�H�R� ORFDO�HVSHFÊƮFR�RQGH�VH�
poderá explorar cada permissão. 

Ao contrário dos vendedores nas zonas 
de transição, a polícia poderia despejar os ven-
dedores que estão nas ruas a qualquer momen-
to. Esse despejo é legalmente baseado em um 
código municipal que permite à polícia confiscar 

[6] https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6671

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6671
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os bens e ferramentas usados pelos vendedo-
res ambulantes, forçando-os a sair do espaço 
público. Esse é o regulamento usado pela polí-
cia para assediar e despejar vendedores fora da 
área de transição. 

No entanto, a regulamentação das vendas 
ambulantes é um campo de desacordo constante. 
Com a Decisão T-772 de 2003ǈ, o Tribunal Consti-
tucional da Colômbia estabeleceu que, antes das 
expulsões, o governo deve fornecer fontes alter-
nativas de trabalho para os vendedores ambulan-
tes. O Tribunal argumentou que a Constituição Na-
cional da Colômbia de 1991 protege o direito ao 
trabalho e a meios de subsistência e, portanto, os 
vendedores ambulantes não podem ser despeja-
dos se não houver empregos no mercado ou alter-
nativas para gerar uma renda decente. Essa deci-
são é usada pelas organizações de comerciantes 
para defender seus direitos, mas o governo ge-
ralmente contra-argumenta citando seu dever de 
proteger o espaço público.

[CRÉDITO] Nowaczyk / Shutterstock 

Em resumo, a regulamentação do comércio 
ambulante é descentralizada para o governo local, 
PDV� DLQGD� Æ� LQưXHQFLDGD� SHOR� 7ULEXQDO� &RQVWLWX-
cional. Embora a lei e as decisões do Tribunal in-
ưXHQFLHP�QD�DSOLFDÄÀR�GD�OHL�QR�QÊYHO�ORFDO��R�IRFR�
desta pesquisa não foi nas leis formais que regu-
lam as zonas de transição, mas na maneira como 
elas funcionam.

O caso de formalização de comerciantes 
ambulantes na cidade de Bogotá usou o 'modelo 
de zoneamento' no qual a venda ambulante é per-
mitida sob a condição de que os fornecedores es-
tejam localizados em determinadas zonas geográ-
ƮFDV��(PERUD�R�PRGHOR�GH�]RQHDPHQWR�WHQKD�VLGR�
criticado em pesquisas anteriores por tentar mo-
ver vendedores ambulantes para fora do centro da 
cidade, as zonas de venda em Bogotá diferem dos 
modelos tradicionais de zoneamento. As zonas de 
venda em Bogotá estavam localizadas nos mes-
mos lugares em que os vendedores anteriormente 
utilizavam para conduzir seus negócios. 

[7] https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2003/t-772-03.htm

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2003/t-772-03.htm
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2003/t-772-03.htm
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Os vendedores não foram, portanto, des-
locados ou removidos da cidade, mas foram or-
ganizados em tendas situadas em locais movi-
mentados. O objetivo das 'zonas de transição' era 
melhorar o uso do espaço público para comer-
ciantes, pedestres e motoristas. Além do direito 
de vender, os comerciantes receberam uma bar-
raca de cerca de quatro metros quadrados, onde 
podiam armazenar e exibir seus produtos. O pro-
cesso para formalizar seus negócios nas zonas de 
transição era simples e acessível para vendedores 
ambulantes; não incluía o cumprimento de gran-
des burocracias nem pagamento de impostos ou 
taxas adicionais aplicáveis à cidade. 

Nesse sentido, o objetivo mais impor-
tante para o governo de Bogotá era que os co-
merciantes pudessem aumentar suas receitas 
e melhorar seus negócios, esperando-se que, 
paulatinamente, pudessem se mudar para lo-
cais comerciais de varejo no futuro. Então, seria 
possível cobrar impostos após a efetivação do 
deslocamento e proporcionar incremento dos 
negócios para os comerciantes. Como parte 
das obrigações devidas pela obtenção da per-
missão, os ambulantes deveriam aderir a uma 
associação profissional, porque era necessário 
organizar-se para participar da zona, incluindo 
a realização de pagamento das obrigações fi-
nanceiras dela decorrentes. Ainda, deveria ser 
realizado o pagamento de taxas de serviço de 
eletricidade à empresa de energia e, em alguns 
casos, pagamento por serviços de segurança no 
período noturno. 

Os comerciantes na zona de transição ti-
nham a possibilidade de armazenar suas mercado-
rias durante a noite, ao contrário dos comercian-
tes fora da área de formalização que precisavam 
transportá-las para um local de armazenamento 
próprio diariamente. Em contraste com os comer-
ciantes não formalizados, o grupo na zona de tran-
sição desfrutou da possibilidade de ter uma estru-
tura permanente para trabalhar.

Os comerciantes tiveram a possibilidade 
de renovar e melhorar a infraestrutura doada pela 
administração da cidade. Na maioria dos lugares, 
os comerciantes usavam as tendas dadas pelo go-

verno e adicionavam alguns móveis, como cadei-
ras e mesas, para seus clientes.

8PD� SHVTXLVD� UHDOL]DGD� SRU� 9DUJDV� )DOOD�
(2016) com comerciantes ambulantes informais em 
Bogotá, mostra que a maioria dos comerciantes 
DƮUPD�WHU�YLYHQFLDGR�XPD�PHOKRUD�GH�YLGD��UHVXOWD-
do que demonstra uma percepção positiva sobre 
a formalização entre a maioria dos comerciantes 
pesquisados. O número reduzido de comerciantes 
que consideraram suas vidas piores em relação ao 
período pré-formalização, citou como argumento 
a variação negativa na quantidade de mercadorias 
vendidas na comparação entre os dois períodos 
analisados – antes e depois da formalização. Alguns 
desses vendedores informaram considerar sair da 
zona de vendas e voltar a comercializar nas ruas, 
HQTXDQWR�RXWURV�DƮUPDUDP�TXH��PHVPR�FRP�XPD�
renda mais baixa, valia a pena estar formalizado. 

Alguns comerciantes fora das zonas de 
transição foram positivos quanto aos resultados 
indiretos proporcionados pela formalização. Em 
uma visita ao distrito de Kennedy – uma das zonas 
QDV�TXDLV�KRXYH�SURFHVVR�GH�IRUPDOL]DÄÀR�s�9DU-
gas Falla (2016), observou vários comerciantes 
fora das zonas de transição e entrevistou alguns 
deles sobre suas condições de trabalho e sobre 
os motivos pelos quais eles não foram formaliza-
dos. Um dos fornecedores disse: 

p(VWRX�HVSHUDQGR�QD�ƮOD�SDUD�HQWUDU�QD�]RQD�GH�
vendas, sou membro da associação de comer-
FLDQWHV�GHVVD�]RQD��WHQKR�PHX�FDUWÀR�GH�LGHQWLƮ-
cação e estou ativo em todas as reuniões. Assim 
TXH�XP�ORFDO�ƮFD�GLVSRQÊYHO��HOHV�R�DWULEXHP�½�
SUÐ[LPD�SHVVRD�GD�ƮOD�q��9$5*$6�)$//$��������S������

Para esse vendedor fazer parte de uma as-
sociação já era considerado uma maneira de me-
lhorar suas condições de trabalho. Segundo ele, 
às vezes, a polícia chegava e dizia para ele mudar 
de lugar, mas que nunca havia sido despejado, 
atribuindo essa forma de tratamento ao resultado 
direto de sua adesão à associação de comercian-
tes. O comerciante disse, ainda, que as pessoas na 
zona de transição o deixaram vender seu produto 
nas zonas formalizadas, uma bebida tradicional 
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chamada 'forcha', já que ele era o único a vender 
esse produto na área. E acrescentou:

“Eu sou uma boa pessoa, sempre pedi permissão 
DR�SURSULHW¾ULR�GD�EDUUDFD�SDUD�ƮFDU�DR�ODGR�GHOHV�
e dou-lhes um copo da minha bebida todos os 
dias como forma de mostrar minha gratidão.”  
�9$5*$6�)$//$��������S�������

Tais relatos demonstram que há uma espécie 
de intercâmbio e de processos colaborativos entre 
áreas formais e informais que estimulam esta última 
a melhorar suas condições de trabalho e, possivel-
mente, venham aferir maiores lucros quando com-
SDUDGDV�½V�¾UHDV�EHQHƮFLDGDV�FRP�D�IRUPDOL]DÄÀR��

O caso dos vendedores ambulantes nas zo-
nas de transição de venda em Bogotá ilustra que, 
contrariamente à teoria defendida por De Soto 
(1989, 2000, 2008), os vendedores ambulantes 
formalizados em Bogotá não conseguiram acessar 
crédito que poderia ajudá-los a investir mais em 
seus negócios. Em contrapartida, os resultados 
GD�SHVTXLVD�GH�9DUJDV�)DOOD��������LQGLFDP�TXH�RV�
vendedores ambulantes foram capazes de usar seu 

status legal para melhorar as condições de trabalho, 
aumentando seu orgulho, autoestima e segurança. 

Globalmente, os vendedores ambulantes 
experimentam uma constante pressão no traba-
lho devido a leis que os veem como invasores de 
espaços públicos, concorrentes injustos e, em ca-
sos extremos, leis que os veem como criminosos. 
Essas leis desempenham um papel central na vida 
de milhões de famílias que ganham a vida com a 
venda de bens ou serviços nas ruas. 

Ter uma estrutura legal que visa a capacita-
ção e a proteção do trabalho dos comerciantes in-
formais deve ser o objetivo principal nos projetos 
de Estado de Direito em todo o mundo, segundo 
9DUJDV�)DOOD��������

3.2 Formalização de comerciantes 
ambulantes em Quito – Equador

Através de suporte local e da participação de 
organizações internacionais, o município de 
Quito no Equador deslocou aproximadamen-
te 6.000 comerciantes ambulantes para onze 

[CRÉDITO]�&ODXGLQH�9DQ�0DVVHQKRYH�/ Shutterstock 
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centros comerciais populares distribuídos pela 
cidade. Uma pesquisa realizada por Sérgio Fer-
ragut e Georgina Gomez (2009)ǉ  revelou como 
o processo de formalização alterou o trabalho e 
as condições de vida desses comerciantes pela 
perspectiva de ambientes de trabalho suposta-
mente mais adequados. 

O estudo sugere que a formalização não 
necessariamente promove melhores ou piores 
condições de trabalho e condições de vida à po-
pulação, mas que estas melhorias estão mais di-
retamente relacionadas a outros benefícios agre-
gados (como o acesso a crédito, programas de 
capacitação, direito a segurança, entre outros ser-
viços que possam ser ofertados pelo governo) e 
quebras de paradigmas culturais.

Segundo os autores, nos últimos 60 anos, a 
economia informal teve um papel crucial na eco-
nomia geral do Equador. O rápido crescimento 
populacional concentrado em Quito e Guayaquil, 
resultante do êxodo rural e da migração das po-
pulações para as áreas urbanas, acelerou o pro-
cesso de urbanização, o que acarretou uma es-
cassez de postos de trabalho. Como o governo e 
o mercado falharam em criar uma demanda sus-
tentável por mão de obra, a economia informal 
emergiu como uma alternativa razoável para as 
novas gerações, especialmente para os grupos 
mais vulneráveis da sociedade.

Comerciantes ambulantes foram percebi-
dos como obstáculo principal para a organiza-
ção e administração do espaço público. Como 
forma de lidar com esse desafio, o Plano de Mo-
dernização e Reorganização de Comerciantes 
Ambulantes aprovado em 1998 não somente 
reconheceu o direto do comerciante em partici-
par e beneficiar-se do processo, mas, também 
objetivou apoiar sua reorganização e relocação 
no centro histórico.

A reorganização dos comerciantes mos-
trou mudanças significativas em suas vidas. 
Muitos não aderiram ao processo e permanece-

ram excluídos de benefícios que a formalização 
poderia proporcionar.

$� SHVTXLVD� LGHQWLƮFRX� GRLV� JUXSRV� GLVWLQ-
tos de comerciantes: um grupo menor que usu-
fruiu totalmente dos benefícios do processo e se 
encontram melhores agora; e um maior grupo de 
comerciantes que tem acessado somente alguns 
dos benefícios da formalização. O primeiro grupo 
é composto por comerciantes que foram orienta-
dos a empreender mesmo que informalmente e 
entendem que a formalização é uma oportunidade 
de crescimento. O segundo grupo é composto por 
comerciantes que foram inseridos na economia 
informal para sobreviver, como fonte alternativa 
de renda. Esse segundo grupo geralmente vive o 
dia a dia, obtendo rendimentos um pouco acima 
do nível da pobreza, e que algumas vezes não são 
VXƮFLHQWHV�SDUD�FREULU�DV�QHFHVVLGDGHV�E¾VLFDV��

Antes da formalização, um dos pilares para 
as estratégias de sobrevivência dos comerciantes 
DPEXODQWHV�IRL�D�GLYHUVLƮFDÄÀR�GDV�IRQWHV�GH�UHQ-
da. Quando foram transferidos ao centro comer-
FLDO� SRSXODU�� D� FDSDFLGDGH� SDUD� GLYHUVLƮFDU� VXDV�
fontes de renda tem se limitado. A pouca mobili-
dade e a concentração da diversidade de vendas, 
resultou em um processo de vulnerabilidade.

O estudo revelou ainda dois importantes 
aspectos no processo de formalização. O primei-
ro relativo à cobertura: nem todos os vendedores 
ambulantes foram incluídos no processo de for-
malização, embora tenha afetado todos eles em 
suas condições de vida. 

O segundo ponto relaciona-se aos resultados 
por terem um negócio formalizado. Não é evidencia-
do que as condições de trabalho e vida foram con-
sequentemente melhoradas com a formalização. 
Concluiu-se no estudo que os comerciantes forma-
OL]DGRV� WLYHUDP� RSRUWXQLGDGH� GH� VH� EHQHƮFLDUHP�
através das políticas oferecidas de formalização. Po-
rém, comerciantes ambulantes poderiam estar me-
lhores com políticas que objetivassem o suporte a 
eles a longo prazo, desde seu processo de transição.

[8] https://oxford.universitypressscholarship.com/view/10.1093/acprof:oso/9780199687015.001.0001/acprof-9780199687015-chapter-12

https://oxford.universitypressscholarship.com/view/10.1093/acprof:oso/9780199687015.001.0001/acprof-9780199687015-chapter-12
https://oxford.universitypressscholarship.com/view/10.1093/acprof:oso/9780199687015.001.0001/acprof-9780199687015-chapter-12
https://oxford.universitypressscholarship.com/view/10.1093/acprof:oso/9780199687015.001.0001/acprof-9780199687015-chapter-12
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desemprego). O formulário permite ao requerente 
indicar sua área de preferência para exploração 
da atividade comercial. Havendo indisponibilidade 
para a área escolhida, o requerente poderá optar 
SRU�ƮFDU�HP�XPD�OLVWD�GH�HVSHUD�

A Prefeitura do Rio de Janeiro desenvolveu 
XP�PÆWRGR�GH�SRQWXDÄÀR�SDUD�FODVVLƮFDÄÀR�GRV�
FRPHUFLDQWHV�FRP�D�ƮQDOLGDGH�GH�HIHWLYDU�D�FRQ-
cessão das licenças, conforme considerando as 
evidências apresentadas na etapa de entrega de 
documentos do requerente. 

A atividade de "comida sobre rodas" (foo-
dtruck) não é considerada comércio ambulante 
pelo município do Rio de Janeiro, sendo essas ati-
YLGDGHV�LQVWDODGDV�HP�SRQWRV�Ʈ[RV�HP�¾UHD�S×EOL-
ca, determinados pela prefeitura, sendo o proces-
so de seleção realizado a partir de edital publicado 
QR�'L¾ULR�2ƮFLDO��1R�FDVR�GH�UHDOL]DÄÀR�GH�IHLUDV�RX�
festivais de foodtrucks em área particular, a lega-
lização ocorre na modalidade de evento, devendo 
a solicitação ser realizada através de um portal de 
LQWHUQHW�HVSHFÊƮFR�GHQRPLQDGR�Carioca Digitalǂǂ.

3.3 Ambulantes no Município  
do Rio de Janeiro

Segundo a Prefeitura Municipal do Rio de Janei-
roǊ, o comércio ambulante é compreendido como 
sendo o exercício de atividades econômicas em 
área pública (vias de circulação, calçadas, praças, 
parques, praias). Esta atividade é autorizada a títu-
OR�SUHF¾ULR��R�TXH�VLJQLƮFD�TXH�SRGH�VHU�UHYRJDGD�
em qualquer tempo, desde que haja motivo que 
MXVWLƮTXH�R�DWR�

A concessão oferecida pelo município é re-
alizada de forma presencial em qualquer unidade 
da Inspetoria Regional de Licenciamento e Fis-
calização, responsável por gerenciar o tema em 
âmbito local, mediante o preenchimento de reque-
rimento e a apresentação de cópia dos documen-
tos de identidade e CPF, comprovante de residên-
cia e, quando aplicável, de evidência que ateste o 
preenchimento das condições expressas na Lei 
1.876/1992ǂǁ���GHƮFLÇQFLD�IÊVLFD��LGRVR��GHSHQGÇQ-
FLD�GH�ƮOKRV�PHQRUHV��HJUHVVR�GR�VLVWHPD�SHQDO�H�

[CRÉDITO] Piotr Piatrouski / Shutterstock [9] https://www.rio.rj.gov.br/web/seop/exibeconteudo?id=5478701
[10] https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=178221
[11] https://home.carioca.rio/

https://home.carioca.rio/
https://www.rio.rj.gov.br/web/seop/exibeconteudo?id=5478701
https://www.rio.rj.gov.br/web/seop/exibeconteudo?id=5478701
https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=178221
https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=178221
https://www.rio.rj.gov.br/web/seop/exibeconteudo?id=5478701
https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=178221
https://home.carioca.rio/
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rente, quando se tratar de comércio de 
gêneros alimentícios; e

• documento comprobatório de aprova-
ção do modelo do módulo ou veículo a 
ser utilizado.
A permissão para estabelecimento de 

SRQWR� Ʈ[R� SDUD� R� H[HUFÊFLR� GR� FRPÆUFLR� DP-
bulante é permitida, nos termos da lei, apenas 
SDUD�SRQWR�Ʈ[R�H�×QLFR�DR�SHUPLVVLRQ¾ULR��+¾�
um regramento que estabelece largura igual ou 
inferior a três metros, de modo a assegurar o 
livre trânsito de pedestre quando da instalação 
dos ambulantes. Em passeios com menos de 
quatro metros de largura, o tabuleiro ou barraca 
não deve exceder as dimensões de um metro 
por setenta centímetros.

A Lei ainda prevê proibições de comércio 
dos seguintes produtos: 

• I - bebida alcoólica, exceto chope e cerveja;
• II - arma, munição, faca e outros objetos 

considerados perigosos;
r� ,,,���LQưDP¾YHO��FRUURVLYR�H�H[SORVLYR�
r� ,9���S¾VVDUR�H�RXWURV�DQLPDLV��VHQGR�YH-

dada também a exploração de seus ins-
tintos e habilidades sob qualquer forma;

•� 9� �� DOLPHQWR� SUHSDUDGR� QR� ORFDO�� H[FHWR�
pipoca, algodão doce, amendoim, milho 
verde, churro, sanduíche em geral, ca-
chorro-quente e produtos pré-fabricados 
para cocção em veículos apropriados;

r� 9,���VDSDWR��PDOD�H�URXSD��H[FHWR�SHTXH-
nas peças de vestuário;

r� 9,,���UHOÐJLR��ÐFXORV��PHGLFDPHQWR��DUWL-
gos elétrico e eletrônico;

r� 9,,,� �� TXDLVTXHU� RXWURV� DUWLJRV� TXH� QÀR�
estejam expressamente previstos nesta 
Lei e que, a juízo do Poder Executivo, ofe-
reçam perigo à saúde pública ou possam 
apresentar qualquer inconveniente.

Lei Municipal 
1.876/92

30*HVWÀR�GH�GHVDƮRV�VRFLDLV�HP�LQWHUYHQÄÒHV�XUEDQDV

A Lei 1.876 de 29 de junho de 1992 dispõe 
sobre o comércio ambulante no município do 
Rio de Janeiro.

Esta lei estabelece que não é considera-
do comerciante ambulante aquele que exerce 
sua atividade em condições que caracterizem a 
existência de vínculo empregatício com forne-
cedor da mercadoria comercializada.

Esta lei também aponta a obrigatorie-
dade do comerciante ambulante em inscre-
ver-se como segurado da Previdência Social 
na categoria de autônomo.

Os documentos exigidos nesta lei para o 
cadastramento do comerciante são:

• comprovante de residência há mais de 
dois anos no Município, sendo aceitas para 
WDO�ƮP�JXLDV�GH�SDJDPHQWR�GH�OX]��WHOHIRQH��
título de eleitor, ou outros meios compro-
batórios que abranjam esse período, exce-
tuando-se desta exigência aqueles que já 
exercem a atividade de comerciante am-
bulante há mais de dois anos;

• prova de incapacidade física quando 
esta não for notória;

• declaração de não ser portador de molés-
tia infecto-contagiosa fornecida pelo ór-
gão sanitário competente do Município;

• documento de identidade;
• duas fotos três por quatro;
• declaração da Secretaria de Estado de 

Justiça quando for o caso de egresso do 
sistema penitenciário;

r� SURYD�GH�LQVFULÄÀR�QR�FDGDVWUR�ƮVFDO�GR�
órgão competente;

r� FHUWLƮFDGR� GH� SURSULHGDGH� TXDQGR� VH�
tratar de veículo motorizado ou “trailer”;

• prova de ter sido o veículo ou unidade 
vistoriado pelo órgão sanitário compe-
tente do Município, em nome do reque-
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A autorização é concedida a título precário, 
e pode ser cancelada a qualquer tempo pela auto-
ridade competente da Secretaria Municipal de Fa-
zenda do Rio de Janeiro por infração das disposi-
ções ou por motivo de interesse público relevante, 
sendo, neste caso, remanejada para local compa-
tível, com participação do interessado na escolha.

3.4 Ambulantes no Município  
de São Paulo

Quem precisa trabalhar nas ruas do município de 
São Paulo de forma legalizada, precisa possuir o Ter-
mo de Permissão de Uso para Comércio Ambulante, 
que é o documento que permite a instalação de um 
comércio ambulante em vias e logradouros públicos. 
A responsabilidade da emissão e gerenciamento é 
da Coordenadoria de Planejamento e Desenvolvi-
mento Urbano - Supervisão de Uso do Solo e Licen-
ciamentos da Prefeitura Municipal.

O serviço é oferecido de acordo com a 
demanda, ou seja, implica em o requerente soli-
citar um cadastro e em haver disponibilidade de 
vagas. Só haverá custos a serem pagos pelo re-
querente no caso de o pedido ser aceito.

Os documentos exigidos pelo sistema 
para emitir o Termo de Permissão de Uso são: 

• CPF e RG do permissionário;
• Título de eleitor;
• Atestado médico do qual conste que o 

interessado não é portador de moléstia 
contagiosa, infectocontagiosa ou repug-
nante e que declare o grau de deficiência 
física nos termos da lei 5440/57, expedido 
por órgão municipal competente, quando 
for o caso;

• Declaração de antecedentes criminais;
• Prova de residência no município de São 

Paulo, quando necessário;
• Cadastro de Contribuinte Mobiliário (C.C.M.);
• Requerimento padronizado; e
• Prova de pagamento de contribuição sindi-

cal, quando for o caso.
A Prefeitura Municipal de São Paulo atua na 

formalização de comerciantes ambulantes através 
do Programa Tô Legalǂǃ que visa a legalização de 
45 mil comerciantes. O conceito do Tô Legal é fo-
cado ao uso do espaço público para comerciantes 
e prestadores de serviço, o que traz uma perspec-
tiva diferente no qual se visa a legalização pela uti-
lização do espaço e não da atividade em si.

[CRÉDITO] Alf Ribeiro / Shutterstock [12] https://tolegal.prefeitura.sp.gov.br/

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


32*HVWÀR�GH�GHVDƮRV�VRFLDLV�HP�LQWHUYHQÄÒHV�XUEDQDV

[13] Ano de referência dos valores: 2020.

Conforme apresentado, a regularização no 
Município é dada pelo Termo de Permissão de Uso, 
renovado todos os anos, porém a maioria dos co-
merciantes ambulantes ainda vivem na ilegalidade 
atualmente. Segundo dados disponíveis no site do 
Programa Tô Legal, cerca de 70% da área da cida-
de de SP está autorizada a receber esses comer-
ciantes, incluindo proximidades de escolas, termi-
nais de ônibus e metrô. O entorno de hospitais e a 
entrada de parques, no entanto, não são elegíveis 
para a instalação desse tipo de atividade.

O interessado em aderir ao Programa deve 
preencher o cadastro pelo site da Prefeitura Muni-
cipal (https://tolegal.prefeitura.sp.gov.br/), infor-
mando a atividade comercial pretendida em uma 

lista pré-definida, e localizando em um mapa 
dinâmico o ponto de interesse dentre aqueles 
disponíveis. Na sequência é emitida guia para 
pagamento de uma taxa de autorização. O valor 
da taxa é calculado pela quantidade de dias a 
serem incluídos na permissão, sendo 90 a quan-
tidade máxima permitida.  Na definição do valor 
a ser pago também se leva em consideração a 
quantidade de metros quadrados da instalação 
a ser licenciada e o bairro de localização no qual 
o ponto está localizado. Considerando a sobre-
posição desses critérios, os valores podem va-
riar entre R$ 350,00 e R$ 1.000,00ǂǄ reais, consi-
derando a variação mínima e máxima de prazo e 
dimensões permitidas.

Figura 1 – Tela inicial da página eletrônica do Programa Tô Legal.

Ǯ)217(ǰ Prefeitura de São Paulo, 2020

https://tolegal.prefeitura.sp.gov.br/
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$R�ƮQDO�GR�SUD]R�R�FRPHUFLDQWH�SUHFLVD�ID-
zer outra solicitação e pagar nova taxa. Caso o es-
paço já tenha sido requisitado, terá que procurar 
outro local. Isso faz com que não haja privatização 
do local, segundo a Prefeitura de São Paulo14.

Segundo matéria veiculada no site do jornal 
O Estado de São Paulo (Estadão), em 01 de julho de 
201915, a opinião dos comerciantes ambulantes infor-
mais se divide quanto a esse programa. Alguns acre-
ditam que a sua adesão proporcionará mais seguran-
ça ao trabalhador, enquanto outros argumentam não 
YHU�EHQHIÊFLR�VXƮFLHQWH�SDUD�VDLU�GD�LQIRUPDOLGDGH�

O Programa Tô Legal foi lançado em julho de 
2019 e não foram divulgados ainda os resultados 
deste Programa.

3.5 Análise conclusiva das 
experiências apresentadas

Os casos apresentados mostram situações com 
aprofundamento de informações diferentes e com 
soluções por vezes semelhantes, por vezes distin-
tas. Importante destacar que este estudo se ba-
VHRX� HP� OHYDQWDPHQWRV� ELEOLRJU¾ƮFRV� GRV� TXDLV�
nem sempre contemplavam informações propor-
cionais ou equivalentes entre eles.

Para facilitar a compreensão e comparação 
entre os casos, é apresentado na Tabela 1 a seguir 
um resumo de cada um deles, destacando a so-
lução adotada, os pontos fortes e as fragilidades 
observadas.

Em Bogotá, a solução adotada foi a permis-
são especial para realizar vendas nas ruas, poden-
do esta ser individual ou em agrupamento de zonas 
de vendas. Este processo agregou muitos pontos 
positivos, como uma melhor organização social 
dos comerciantes, provocando um fortalecimento 
institucional da classe. Também facilitou o proces-

so de formalização do trabalho com baixos custos 
atrelados, o aumento da segurança e a facilidade na 
gestão do negócio sem a necessidade de desloca-
mentos constantes de mercadorias e estruturas. A 
autoestima dos comerciantes foi fortalecida neste 
SURFHVVR�� (P� FRQWUDSDUWLGD�� KDYLD� XP� FRQưLWR� QD�
legislação incidente, na qual uma permitia o uso de 
força policial para despejo de comerciantes sem 
formalização e fora das zonas permitidas, porém, 
outra lei exigia que fossem dadas alternativas de 
trabalho pelo poder público antes do despejo.

Em Quito, a maior fragilidade observada foi 
a restrição da diversidade de produtos vendidos, 
restringindo assim a forma de atuação do comer-
ciante, deixando-o mais suscetível à vulnerabilida-
de ao empobrecimento e redução de renda. Ou-
tra questão importante envolvendo a fragilidade 
observada neste programa foi de que, apesar de 
abranger 6 mil comerciantes, nem todos os co-
PHUFLDQWHV�GD�FLGDGH�IRUDP�EHQHƮFLDGRV��ƮFDQGR�
assim uma parte da classe trabalhadora carente 
de processos de formalização e regularização. 
3RU�ƮP��D�IDOWD�GH�PRQLWRUDPHQWR��DYDOLDÄÀR�FUÊWLFD�
e reorientação dos comerciantes foi outro ponto 
frágil observado neste processo de formalização. 

Por outro lado, a iniciativa e a estratégia de-
senvolvida em Quito possuíam um potencial forte 
de sucesso, tendo em vista que este foi planejado 
e implantado com a ajuda de outras entidades fora 
do poder público, incluindo organizações internacio-
nais. Este modelo contribui para um melhor debate 
e a aplicação de boas práticas aplicadas localmente 
e fora da região de inserção, ampliando as chances 
de sucesso do programa. A estratégia ainda permi-
tiu um grande sucesso no acesso a benefícios dis-
poníveis que agregam e potencializam os impactos 
EHQÆƮFRV�GD�LQLFLDWLYD��FRPR��SRU�H[HPSOR��R�DFHVVR�
a crédito, a programas de capacitação, o direito a se-
gurança e a quebra de paradigmas culturais.

[14] https://tolegal.prefeitura.sp.gov.br/ 
[15] KWWSV���VDR�SDXOR�HVWDGDR�FRP�EU�QRWLFLDV�JHUDO�FRYDV�ODQFD�SURJUDPD�SDUD�UHJXODUL]DU�FDPHORV�H�UHIRUFD�HTXLSH�GH�ƮVFDOL]DFDR������������

https://tolegal.prefeitura.sp.gov.br/
https://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,covas-lanca-programa-para-regularizar-camelos-e-reforca-equipe-de-fiscalizacao,70002899537
https://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,covas-lanca-programa-para-regularizar-camelos-e-reforca-equipe-de-fiscalizacao,70002899537
https://tolegal.prefeitura.sp.gov.br/
https://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,covas-lanca-programa-para-regularizar-camelos-e-reforca-equipe-de-fiscalizacao,70002899537
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[16] O salário-mínimo brasileiro estava cotado em R$ 1.100,00 em 2021. Comparativamente, as taxas para permissão do uso 
de espaços em SP podem variar entre R$ 350,00 e R$ 1.000,00, segundo a fonte.

Tabela 1 – Quadro comparativo das experiências de formalização de comerciantes ambulantes apresentadas.

Localidade Ano Solução Adotada Pontos fortes Fragilidades

Bogotá 2003-
2006

Permissão especial 
para realizar 
vendas nas 
ruas, que pode 
ser de forma
individual ou 
coletivamente em 
zonas de venda

• Organização social/Associações
• Fortalecimento institucional dos comerciantes
• Compatibilização das zonas de permissão com as 

áreas usualmente exploradas pelos comerciantes
• ÄáêáğßåÝéáêðë�dos comerciantes com infraestrutura 

(barracas) para operação das atividades
• Sem burocracia e sem exigência de 

taxas para a formalização
• Pontos ğôëï�àá�ðîÝÞÝèäë�ïáé�

deslocamento de materiais
• Aumento da segurança e autoestima 

dos comerciantes

• Força policial/despejo de comerciantes 
fora da zona permitida

• ÅëêĠåðë�entre os diplomas legais (lei de despejo 
òáîïñï�èáå�àá�âëêðáï�ÝèðáîêÝðåòÝï�àá�ðîÝÞÝèäë�

• Regulamentação descentralizada.

A ïëèñŖƾë�åêàåòåàñÝè�ÝìîáïáêðÝ�éñåðëï�ßëêĠåðëï�
entre a força de ordem policial e os ambulantes 
permissionários e se fragiliza pelo fato do 
comerciante operar de forma individualizada. 

Para as zonas de venda, o comerciante 
obrigatoriamente precisa estar associado a uma 
organização social, e seguir algumas normas para 
poder receber os benefícios e permissões, como utilizar 
ÝìáêÝï�ñé�èëßÝè�ğôë�ìÝîÝ�Ý�òáêàÝ�àá�ïáñï�ìîëàñðëï�

Quito 2009 Deslocamento 
comercial de 
ambulantes para 
öëêÝï�áïìáßŽğßÝï�
da cidade

• Participação de organizações internacionais, 
ßëêðîåÞñåêàë�ßëé�Ý�áôìáîåƴêßåÝ�á�éáèäëîáï�ìîźðåßÝï�

• Acesso a crédito
• Acesso a programas de capacitação
• Direito a segurança
• Quebra de paradigmas culturais

• Restrição de diversidade de produtos a 
serem vendidos por comerciante

• Abrangência do programa não envolveu 
a totalidade de comerciantes.

• Falta àá�ïñìëîðá�Ý�èëêãë�ìîÝöë�á�ÝßëéìÝêäÝéáêðë�
da evolução do modo de vida dos comerciantes 
�âÝèðÝ�ìáïíñåïÝ��ÝßëéìÝêäÝéáêðë�á�ëîåáêðÝŖƾë�

Rio de 
Janeiro

1992 Autorização a 
título precário

• Maior ĠáôåÞåèåàÝàá�áé�ßëêßáàáî�ëñ�
restringir as autorizações.

• Baixa burocracia no processo de autorização
• Flexibilidade àá�áïßëèäÝ�àÝ�źîáÝ�àá�

exploração comercial pelo requerente
• Restrição legal de venda de produtos 

considerados perigosos
• Previsão de espaço ocupado em detrimento 

do espaço destinado à circulação, 
possibilitando a mobilidade urbana

• Possibilidade de revogação da 
autorização a qualquer tempo

• Restrição legal de venda de alguns produtos 
não perigosos (eletroeletrônicos, alguns 
artigos de vestuário, alguns alimentos).

São Paulo 2019 Termo de 
Permissão de Uso 
de Espaço Público

• Amplo programa com perspectiva de 
legalizar 45 mil comerciantes

• Legalização pela utilização do 
espaço e não da atividade

• 70% da área da cidade está disponível 
para uso comercial permitido

• Flexibilidade àá�áïßëèäÝ�àÝ�źîáÝ�àá�
exploração comercial pelo requerente

• Cadastro eletrônico pela internet

• Deve ser renovado todo ano
• Curto período de tempo de permissão 

por autorização (90 dias)
• Pagamento de taxa antecipada com valor 

consideravelmente alto frente o valor 
do salário-mínimo brasileiro.16
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O Rio de Janeiro é uma cidade muito turís-
tica e tem um número considerável de circulação 
de pessoas em busca de sol, praia, natureza e pe-
los ícones que a cidade representa como o Cristo 
Redentor. Neste sentido, há um grande número de 
comerciantes que se lançam às ruas e praias para 
a comercialização de produtos diversos. A alter-
nativa adotada para formalização dos comercian-
tes ambulantes no Rio de Janeiro concretiza-se 
na forma de uma autorização precária e que traz 
FHUWD� ưH[LELOLGDGH� QR� SURFHVVR�� 1R� GLUHLWR� DGPL-
nistrativo, entende-se por autorização a título pre-
cário como uma autorização por pouco tempo (ou 
tempo determinado) e revogável a qualquer tempo 
�&5(7(/$�� ������� (VWD� DXWRUL]DÄÀR� WUD]� D� ưH[LEL-
lidade do próprio requerente escolher a área de 
exploração comercial desejada, porém, esta es-
tratégia pode trazer uma maior concorrência entre 
¾UHDV�GH�PDLRU�LQWHUHVVH��JHUDQGR�ƮOD�GH�VROLFLWD-
ções para uma determinada região. A estratégia 
de formalização agrega ainda pontos positivos 
de organização e gestão envolvendo a orientação 
das áreas a serem ocupadas pelas estruturas dos 
ambulantes, prevendo a disponibilidade de áreas 
mínimas para circulação de transeuntes. 

Em São Paulo, o Programa Tô Legal foi im-
plantado em 2019 e oferece a oportunidade de 
emissão de um termo de permissão de uso de 
espaço público. Diferentemente de outros pro-
gramas, este está focado na permissão do uso do 
espaço e não pela atividade, havendo também, 
assim como no previsto na cidade do Rio de Ja-
neiro, a possibilidade do comerciante requerente 
de escolher o local de interesse para a atividade. 
Outro ponto positivo observado neste que é o 
mais recente dos casos apresentados é a possi-
bilidade de realizar o cadastro pela internet, oti-
mizando todo o processo burocrático. A cidade 
de São Paulo tem ainda uma área bastante ampla 
de permissão para atividades comerciais ambu-
lantes (70% de sua área) que tem a capacidade 
de receber 45 mil comerciantes. Este programa, 

diferentemente dos demais observados, exige 
pagamento de taxa que antecede a emissão da 
permissão, além do tempo curto disponibilizado 
por permissão (apenas 90 dias). 

3HUFHEH�VH��SRU�ƮP��TXH�FDGD�LQLFLDWLYD�DGR-
ta uma estratégia de tratamento para comercian-
tes ambulantes com diferentes características, 
mas, com algumas similaridades. Torna-se inte-
ressante apropriar-se das experiências e extrair os 
caminhos mais propícios e funcionais a serem in-
corporados em novos programas de autorização e 
formalização. Dentre as boas práticas observadas, 
destacam-se como estratégias interessantes:

• O uso da internet para facilitar a divulgação 
e cadastramentos, reduzindo os custos e 
processos burocráticos;

• A disponibilidade de ampla área adequada 
para instalação de atividades comerciais 
ambulantes;

• Possibilidade de agregar um grande contin-
gente de permissionários, com objetivo de 
abranger a totalidade ou, pelo menos, gran-
de parte de comerciantes populares;

• Agregar iniciativas e benefícios adicionais 
que possam dar suporte à sustentabilida-
de da atividade e o crescimento socioeco-
nômico dos comerciantes (treinamentos, 
acesso a crédito, segurança etc.);

• Tornar o processo participativo com direito 
a escolhas mínimas por parte dos comer-
ciantes;

• Equilíbrio entre as opções e apoio à geração 
de renda e repressão da ilegalidade, evitan-
do o uso de força;

• Apoio á valoração sociocultural dos traba-
lhadores;

• Respeito aos limites de espaços entre ativi-
dades comerciais e de circulação;

• Combate ao empobrecimento e redução de 
renda, com redução ou isenção de taxas, fo-
PHQWR�DR�GHVHQYROYLPHQWR�H�EHQHƮFLDPHQ-
to aos mais vulneráveis.
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Ǯ&5¦',72ǰ Fotos593 / Shutterstock 
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Formas legais de 
alienação de bens 
públicos no Brasil

Este capítulo tem o propósito de apresentar quais 
os mecanismos legais no Brasil possibilitam a 
WUDQVIHUÇQFLD� GH� EHQV� S×EOLFRV� D� EHQHƮFL¾ULRV��
Este entendimento se faz importante quando se 
WUDWD�GH�EHQHƮFLDPHQWR�GH�FRPHUFLDQWHV�SRSXOD-
res com o fornecimento de infraestrutura e bens 
materiais providenciados e proporcionados pelo 
governo para que suas atividades possam ser 
realizadas de forma adequada. São exemplos de 
bens: ferramentas de trabalho, infraestrutura para 
montagem de tabuleiros, barracas, stands, equi-
pamentos para conservação e produção de pro-
dutos alimentícios, entre outros. 

Esta sessão limita-se a apresentar os diplo-
mas legais brasileiros tendo em vista que o propó-
sito deste trabalho não envolve uma revisão dos 
aspectos legais, tampouco se propõe a indicar al-
terações na legislação incidente. O foco principal 
aqui é o de apontar o caminho adequado previsto 
na legislação que permita a transferência de bens 
produzidos ou adquiridos pelo poder público para 
particulares, neste caso, os comerciantes popula-
res. Tal necessidade de transferência de bens tem 
VLGR�EDVWDQWH�FRPXP�HP�SURJUDPDV�GH�EHQHƮFLD-
mento e melhoria da qualidade de trabalho de co-
merciantes populares ou mesmo quando estes são 

ȏ
impactados por obras e acabam por serem incluí-
dos em programas de mitigação.

A organização do arcabouço legal brasileiro 
delega aos Estados que, consequentemente, po-
dem delegar a seus municípios, a administração 
sobre os bens públicos. Neste sentido, é importan-
te sempre a observância aos diplomas legais pres-
critos por cada município e Estado, no sentido de 
se adotar o que for atual e aplicável territorialmente. 

Os artigos 20 ao 26 da Constituição Federal 
(1988) estabelecem quais bens pertencem à União 
Federal e aos Estados respectivamente, incluindo 
a responsabilidade do Estado em se organizar e 
reger as próprias leis que adotarem. Já com re-
lação aos Municípios subentende-se a existência 
de bens de sua propriedade face ao disposto em 
diversos dispositivos constitucionais, tais como o 
§ 8º, do artigo 14417�H�D� OÊQHD��D���GR�LQFLVR�9,��GR�
artigo 150, da Carta Maior18.

1R�%UDVLO�� R�EHQHƮFLDPHQWR�FRP�EHQV� IÊVL-
cos a comerciantes ambulantes pode ser feito por 
alienação de bens públicos com base em diplo-
mas legais. Além disso, há prerrogativas que es-
tabelecem formas de alienação de bens públicos 
dispensáveis de licitação ou cuja licitação seja ine-
xigível. (NOHARA, 2016)

[17] Sobre o parágrafo 8 do artigo 144 da Constituição Federal de 1988: Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à 
proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei.
[18] 6REUH�R�LQFLVR�9,�GR�DUWLJR�����GD�&RQVWLWXLÄÀR�)HGHUDO�GH�������6HP�SUHMXÊ]R�GH�RXWUDV�JDUDQWLDV�DVVHJXUDGDV�DR�FRQWULEXLQWH��Æ�
vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros.
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A alienação dos bens da administração pú-
blica é tratada pelo Código Civil nos artigos 98 
D� ����� $� DOLHQDÄÀR� GH� XP� EHP� S×EOLFR� VLJQLƮFD�
transmitir, com ou sem remuneração, a proprieda-
de de um bem a outra pessoa, ou a transferência 
de bem de sua propriedade a terceiros. A aliena-
ção de bens públicos deve ser feita quando há 
interesse público na transferência e desde que 
REVHUYDGDV�DV�QRUPDV�OHJDLV�LQFLGHQWHV���&$59$-
LHO FILHO, 2014, p. 1211, in: MARQUES, 2018).19

As pessoas jurídicas proprietárias dos bens 
públicos estão representadas pelas instâncias go-
vernamentais da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios. As autarquias também 
detêm dessa representação (inclusive as associa-
ções públicas) e as demais entidades de caráter 
público criadas por lei. É importante frisar que os 
bens públicos pertencem às Pessoas Jurídicas e 
não aos órgãos. (MARQUES, 2018)

¦� IXQGDPHQWDO� WLSLƮFDU� RV� EHQV� S×EOLFRV��
TXH�SRGHP�VHU�FODVVLƮFDGRV�GH�WUÇV�PDQHLUDV�GLV-
tintas: ǩ,Ǫ bens de uso comum do povo, ǩ,,Ǫ bens de 
uso especial e ǩ,,,Ǫ bens dominicais. 

Os bens de uso comum� GR� SRYR� FRQƮJX-
UDP�VH�HP�UXDV��SUDÄDV��ưRUHVWDV�HWF��H�VÀR�GHV-
tinados a uma utilização universal. No entanto, a 
administração pode regulamentar o acesso das 
pessoas a estes bens, sempre que o critério não 
for discriminatório. Ela também pode estabelecer 
um custo para o seu uso.

Bens de uso especial, como, por exemplo, 
os prédios de uma repartição pública, mercados 
municipais, cemitérios, possuem destinação es-
SHFÊƮFD�H�SUÆ�GHƮQLGD�

Bens dominiais ou dominicais não tem utili-
GDGH�HVSHFÊƮFD��6ÀR�EHQV�GHVDIHWDGRV�D�XP�VHU-
viço público e não são sujeitos a usucapião. Estes 
bens podem ser alienados, observadas as especi-
ƮFLGDGHV�GD�OHL��2V�EHQV�GRPLQLDLV�VÀR�RV�TXH�QRV�
interessam neste estudo. 

Um bem dominial, a princípio, pode ser alie-
QDGR�GHVGH�TXH�YHULƮFDGDV�DV�H[LJÇQFLDV�H�HQTXD-

[19] https://jus.com.br/artigos/63420/alienacao-de-bens-da-administracao-publica
[20] https://jus.com.br/artigos/63420/alienacao-de-bens-da-administracao-publica

dramentos previstos na Lei Federal das licitações 
e contratos administrativos, Lei 8.666/93. Nessa 
matéria, a alienação de bens da Administração 
Pública, subordinada à existência de interesse pú-
EOLFR�GHYLGDPHQWH� MXVWLƮFDGR�� GHYH� VHU�SUHFHGLGD�
de avaliação para atestar suas condições e preci-
ƮFDÄÀR�YDORUDÄÀR��3RUÆP��HYLGHQFLD�VH�QD�UHIHULGD�
lei das licitações que é dispensada a avaliação nos 
casos de: ǩ,Ǫ doação, permitida exclusivamente para 
ƮQV�H�XVR�GH�LQWHUHVVH�VRFLDO��DSÐV�DYDOLDÄÀR�GH�VXD�
oportunidade e conveniência socioeconômica, re-
lativamente à escolha de outra forma de alienação; 
ǩ,,Ǫ permuta, permitida exclusivamente entre órgãos 
ou entidades da Administração Pública; ǩ,,,Ǫ venda 
de ações, que poderão ser negociadas em bolsa, 
REVHUYDGD�D�OHJLVODÄÀR�HVSHFÊƮFD��ǩ,9Ǫ venda de tí-
tulos, na forma da legislação pertinente; ǩ9Ǫ venda 
de bens produzidos ou comercializados por órgãos 
ou entidades da Administração Pública, em virtude 
GH�VXDV�ƮQDOLGDGHV��ǩ9,Ǫ�venda de materiais e equi-
pamentos para outros órgãos ou entidades da Ad-
ministração Pública, sem utilização previsível por 
quem deles dispõe. (MARQUES, 2018)20

Portanto, a alienação de bens públicos, no 
que tange o objetivo deste documento, pode se 
dar no Brasil através dos seguintes instrumentos, 
conforme estabelecido em lei:

• Doação caracteriza-se por ser contrato so-
OHQH�EHQÆƮFR�SHOR�TXDO�XPD�SHVVRD�s�R�GR-
ador, por liberdade condicionada, ou não – o 
donatário, transfere-lhe bens ou vantagens 
do seu patrimônio, podendo haver encar-
go para o donatário. A administração pode 
realizar de forma excepcional a doação de 
bens públicos. Contudo, impreterivelmente, 
deve-se ter a comprovação inequívoca de 
que prevalece o interesse público, sob pena 
GH�FRQƮJXUDU�VH�FRQGXWD� LOHJDO�H�pGLODSLGD-
tária” do patrimônio público. São requisitos 
à doação de bens públicos; a) autorização 
legislativa; b) interesse público devidamente 
MXVWLƮFDGR��F��DYDOLDÄÀR�SUÆYLD�

https://jus.com.br/artigos/63420/alienacao-de-bens-da-administracao-publica
https://jus.com.br/artigos/63420/alienacao-de-bens-da-administracao-publica
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• Dação em Pagamento é o negócio jurídi-
co regulado pelas disposições da compra 
e venda (art. 357, do Código Civil), que se 
constitui no ato de dar, ou entregar real e 
efetivamente uma coisa "datio in solutum". 
O credor concorda em receber do devedor 
algo determinado, em substituição daque-
le que é objeto da prestação. Esta forma 
de alienação poderá ocorrer nos casos 
em que a administração pública seja de-
vedora de alguma importância e o credor 
aceite receber bem público como forma de 
quitação do débito. Exige-se para a dação 
em pagamento de bens públicos: a) autori-
zação legal; b) demonstração de interesse 
público na celebração desse tipo de acor-
do; c) avaliação prévia dos bens públicos a 
serem transferido.
A alienação de bens públicos deve seguir 

ainda alguns instrumentos para a sua viabilização, 
sendo as formas aplicáveis às modalidades de do-
ação e dação, apresentadas a seguir:

• Concessão de Domínio é o instrumento de 
direito público pelo qual uma entidade de 
direito público transfere a outrem, gratuita 
ou remuneradamente, um bem público de 
VHX� GRPÊQLR�� SRU� OHL� HVSHFÊƮFD� GH� WUDQV-
IHUÇQFLD�RX�GH�DXWRUL]DÄÀR�SDUD�HVWD�ƮQD-
lidade. Esta forma alienativa se desenha 
de maneira semelhante à compra e venda 
caso seja remunerada, ou à doação caso 
seja gratuita, diferindo destas unicamen-
WH�SRU�QÀR�WHU�ƮVLRQRPLD�FRQWUDWXDO�WÊSLFD��
formalizando-se por lei, independente-
mente de transcrição junto ao Registro de 
Imóveis quando o destinatário for pessoa 
estatal. Se a transferência for para pessoa 
privada, formalizar-se-á por escritura pú-
blica ou termo administrativo, fazendo-se 
necessária a transcrição junto ao Registro 
de Imóveis competente.

• Investidura� Æ� GHƮQLGD� SHOD� OHL� ���������
como sendo a alienação aos proprietários 
de imóveis lindeiros de área remanescen-
te ou resultante de obra pública, quando 
essa se torna inaproveitável isoladamente, 

por preço nunca inferior ao da avaliação, e 
desde que o preço não ultrapasse a deter-
minado valor. 

• Incorporação é o meio pelo qual, mediante 
autorização legal, o estado integraliza o ca-
pital de entidade administrativa privada de 
natureza societária. Como dispõe a lei das 
sociedades por ações, o capital pode ser in-
tegralizado em dinheiro ou bens. Em se tra-
tando de integralização por bens imóveis, 
além dos registros nos assentamentos da 
empresa, deve-se regularizar a transmissão 
da propriedade com o registro imobiliário 
do documento formal em que se consumou, 
acompanhada da lei autorizadora.

• Retrocessão, conforme consta no artigo 
519 do Código Civil, é o instrumento pelo 
qual a expropriante oferece ao expropria-
do a devolução do bem desapropriado, 
face à desistência da execução do projeto 
que originou a desapropriação, median-
te o ressarcimento do preço pago pelo 
bem desapropriado, importando assim 
em alienação de bem público, pois após a 
desapropriação o bem passou a integrar o 
acervo da Fazenda Pública. 

• Legitimação de Posse é modo excepcional 
de transferência de domínio de terra devo-
luta ou área pública sem utilização, ocupada 
por longo tempo por uso particular que nela 
VH�LQVWDOD��FXOWLYDQGR�D�RX�OHYDQWDQGR�HGLƮ-
cação para seu uso. 
Desta forma, a melhor modalidade prevista 

em lei para a formalização de benefício a comer-
ciantes ambulantes seria a alienação através de 
doação, realizando a autorização legislativa, o inte-
UHVVH�S×EOLFR�GHYLGDPHQWH�MXVWLƮFDGR��D�DYDOLDÄÀR�
prévia e a aplicação de um dos cinco instrumen-
tos - concessão de domínio, investidura, incorpo-
ração, retrocessão ou legitimação de posse – de 
acordo com cada situação.

3RUÆP��FDEH�UDWLƮFDU�TXH�HVVDV�VÀR�DV�SUHU-
rogativas legais previstas em instrumento da es-
IHUD�IHGHUDO��GHYHQGR�FDGD�FDVR�YHULƮFDU�SDUWLFX-
larmente outros diplomas legais incidentes pela 
esfera estadual e municipal.
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Ǯ&5¦',72ǰ Joa Souza / Shutterstock 
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Gestão da 
atividade de 
comerciante 
ambulante 
em caso de 
relocalização 

Nesta sessão, são apresentados três casos vinculados a si-
tuações de deslocamentos econômicos de comerciantes po-
pulares e informais resultantes de impactos sociais atrelados 
a obras de infraestrutura de Programas de investimento BID. 
Estes três casos passaram pelo exercício de planejamento 
que envolveu a busca por soluções de tratamento para os 
comerciantes deslocados e a formalização legal para transfe-
UÇQFLD�GH�EHQV�IÊVLFRV�DRV�EHQHƮFL¾ULRV��&RP�EDVH�QD�DQ¾OLVH�
das ações de sucesso em problemas enfrentados pela admi-
nistração pública, e nas experiências diversas que culminaram 
em bons ou maus resultados, os casos apresentam modelos 
TXH�SRGHP�DMXGDU�QD�H[HPSOLƮFDÄÀR�GH�VLWXDÄÒHV�QD�JHVWÀR�
do processo de formalização de comerciantes nas operações 
ƮQDQFLDGDV�SHOR�%,'��

Como exemplo das normas de regularização e cessão de 
direito a ambulantes, são apresentadas, a seguir, a descrição 
GH� DOWHUQDWLYDV� DGRWDGDV� QHVVDV� RSHUDÄÒHV� ƮQDQFLDGDV� SHOR�
BID. Como se nota, tais casos apresentam algumas diferenças 
operacionais entre si, porém, adotam soluções semelhantes no 
que tange à formalização das atividades seguindo a normativa 
brasileira. Um resumo sobre esses Programas selecionados é, 
também, apresentado na tabela a seguir.

ȍ
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Tabela 2 –�5HVXPR�H�SULQFLSDLV�LQIRUPDÄÒHV�VREUH�RV�H[HPSORV�VHOHFLRQDGRV�HP�RSHUDÄÒHV�ƮQDQFLDGDV�
pelo BID.

Nome do 
Programa

Escopo Questão observada Detalhe da Questão 
relacionada 

Soluções adotadas

Programa de 
Saneamento 
Ambiental – 
Parauapebas/PA

Infraestrutura 
em saneamento 
e recuperação 
da margem 
de Igarapé

Necessidade de 
reassentamento de 
população vivendo na 
área de preservação das 
margens do igarapé

Afetação em seis 
unidades comerciais na 
área das intervenções

• Auxílio comércio
• Unidade comercial oferecida 
êë�ßëêæñêðë�äÝÞåðÝßåëêÝè

• Indenização comercial
• Reposição de atividades econômicas 

temporariamente atingidas

Programa de 
Desenvolvimento 
Municipal 
Integrado de 
Novo Hamburgo

Desenvolvimento 
Urbano

Reforma das Bancas do 
Abrigo Municipal onde 
operavam comerciantes 
que utilizavam a própria 
estrutura do local

Permissão de uso 
aos comerciantes 
instalados nas bancas 
anteriormente às 
intervenções

Formalização das atividades através 
àá�ßäÝéÝéáêðë�àëï�ßëéáîßåÝêðáï�
originais ao processo licitatório 
para a permissão legal do uso

Programa de 
Revitalização do 
Centro Histórico 
de São Luís

Revitalização 
de vias, praças, 
áàåğßÝŖǁáï

Presença de comerciantes 
ğôëï�á�ÝéÞñèÝêðáï�êë�
Terminal Rodoviário, 
praças e parques objeto 
de revitalização

Deslocamento 
temporário dos 
comerciantes para 
posterior retorno à área 
após realizadas as obras

ÄáêáğßåÝéáêðë�dos comerciantes 
com novas estruturas e 
atividades complementares 
de treinamento, capacitação, 
consultorias diversas e crédito

5.1 Relocalização das atividades 
econômicas no Programa de 
Saneamento Ambiental –  
Parauapebas/PA

A Prefeitura Municipal de Parauapebas contratou 
uma operação de crédito junto ao BID, com o obje-
tivo de executar o Programa de Saneamento Am-
biental, Macrodrenagem e Recuperação de Iga-
rapés e Margens do Rio Parauapebas (PROSAP). 
Trata-se de um Programa de múltiplas obras que 
ofertará a retirada de famílias e comércios de áre-
as de risco de alagamento. 

O PROSAP tem como estratégia a inclusão 
social e a melhoria das condições de vida da po-
pulação, principalmente da residente em áreas de 

ULVFR� H� GH� SUHVHUYDÄÀR� DPELHQWDO�� EHQHƮFLDQGR�
704 famílias diretamente afetadas (cerca de 2.000 
pessoas) que serão reassentadas em novos lares 
com condições adequadas nos aspectos de saú-
de, meio ambiente e infraestrutura. 

$SHVDU�GH�QÀR�WHUHP�VLGR�LGHQWLƮFDGRV�DP-
bulantes no grupo de famílias afetadas pelo reas-
sentamento previsto pela operação de crédito, as 
FDUDFWHUÊVWLFDV�GRV�FRPHUFLDQWHV�LGHQWLƮFDGRV�QD�
área de atuação do PROSAP, bem como sua con-
dição de informalidade e vulnerabilidade socioe-
conômica, torna este um caso bastante ilustrativo 
para ser analisado neste documento.

&RQIRUPH�LGHQWLƮFDGR�QR�3ODQR�(VSHFÊƮFR�
de Reassentamento do Programa (PER) é condi-
ÄÀR�GR�SURFHVVR�D�GHƮQLÄÀR�GH�UHDVVHQWDPHQWR�
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das famílias e apoio à reinstalação de atividades 
econômicas da população afetada, quando apli-
cável. O PER apresenta as diretrizes e as formas 
de operacionalização das ações de relocação 
das 250 (duzentas e cinquenta) famílias que com-
SÒHP�D�DPRVWUD�GR�3URJUDPD��H� LGHQWLƮFD�H�FD-
racteriza seis unidades comerciais cuja afetação 
M¾�IRL�SUHYLVWD��$SHVDU�GH�QÀR�VHUHP�LGHQWLƮFDGRV�
como comerciantes ambulantes, os comércios 
apresentam situação de informalidade e, por isso, 
a aplicação dos instrumentos jurídicos passam 
por processos semelhantes.

O PER apresenta um Termo de Acordo entre 
DV�SDUWHV�s�3UHIHLWXUD�0XQLFLSDO�H�EHQHƮFLDGR�s�FRP�
D� ƮQDOLGDGH� GH� OHJDOL]DU� D� WUDQVIHUÇQFLD� GH� EHQV�
produzidos pela municipalidade às pessoas físicas 
englobadas no Programa, incluindo as atividades 
HFRQÑPLFDV�LGHQWLƮFDGDV�QDV�¾UHDV�GH�DIHWDÄÀR�

2�WHUPR�WUD]�D�LGHQWLƮFDÄÀR�GDV�SDUWHV�H�RV�
dados do bem. Resolve entre as partes, por con-
venção amigável e pela benfeitoria estar constru-
ída em área onde deve ser realizado serviço de 
utilidade pública, na melhor forma de direito, trans-
mitir a outorgada expropriante a propriedade ple-
na sobre a benfeitoria, bem como cede e transfere 
a outorgante o direito de ocupação da mesma, po-
dendo a outorgada fazer uso como bem lhe aprou-
ver, inclusive demolindo-a se necessário.

No caso de deslocamento provisório, pro-
cesso que o comércio afetado pode estar sujei-
to durante a implantação do Programa, o Termo 
GHYHULD� DEUDQJHU� DV� GHƮQLÄÒHV� SDUD� R� EHQHIÊFLR�
cedido durante este período, para que possa ha-
ver a desocupação da benfeitoria e do comércio 
descritos. Dentre tais mitigações, está incluída a 
opção de valores relacionados ao auxílio comer-
cial durante período de deslocamento temporário. 
Esta compensação provisória estaria prevista no 
documento até a entrega efetiva da contrapartida 
ao outorgante, período preliminarmente estipula-
do e descrito no documento.

A execução deste plano ainda é recente 
e os resultados da iniciativa ainda estão por ser 

demonstrados. Neste caso, a formalização da 
transferência do bem foi dada de acordo com a 
legislação nacional, efetuando-se a alienação por 
doação através de concessão de domínio com 
base no termo de acordo. 

Porém, a Prefeitura Municipal precisou 
alterar algumas estratégias de formalização e 
atendimento/apoio aos beneficiários de comér-
cio por conta de percalços ocorridos durante a 
execução. Em alinhamento entre a equipe téc-
nica e a coordenação do PROSAP, chegou-se à 
conclusão de que não seria viável pagar o auxílio 
comércio para os empresários que tem ativida-
de econômica em imóveis alugados, visto que 
esta ação criaria precedente para a classe, ge-
rando passivo para processos jurídicos futuros 
em novas intervenções realizadas pela Prefei-
tura no Município. Para solucionar tal situação, 
ficou, portanto, pré-estabelecido que:

• 1. O proprietário do imóvel receberá desa-
propriação/indenização do imóvel;

• 2. O inquilino terá um prazo de 60 (sessenta) 
dias para locar outro imóvel, após o proprie-
tário receber a indenização; e

• 3. A prefeitura, através do PROSAP, dará 
suporte logístico com caminhão para a mu-
dança do comerciante inquilino para o novo 
imóvel locado, quando for o caso.
Para as famílias em situação de vulnerabili-

GDGH�TXH�IRUDP�UHDVVHQWDGDV�QR�5HVLGHQFLDO�9DOH�
do Sol, e que suas residências de origem foram 
caracterizadas como de uso misto, residencial e 
comercial, estabeleceu-se que:

• Seriam retiradas para o aluguel social e conti-
nuariam com seus respectivos comércios em 
funcionamento instalados no novo local;21

• Assim que os imóveis residenciais estives-
sem prontos, as famílias seriam transferidas 
para as novas respectivas residências, e 
aguardariam o término das obras dos cen-
tros comerciais, contudo, ainda recebendo 
o pagamento do aluguel social para manu-
tenção do funcionamento dos seus comér-

[21] As famílias com esta situação foram alocadas em aluguel social em 2018.
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cios até a entrega do centro e a transferên-
FLD�GR�ORFDO�SURYLVÐULR�SDUD�R�GHƮQLWLYR�22

O modelo do termo utilizado nesta situação 
pode ser apreciado no Anexo 1.

As opções de soluções relacionadas a co-
merciantes abrangeram: ǩ,Ǫ o auxílio-comércio 
(substituído pela extensão do aluguel social); ǩ,,Ǫ o 
benefício de unidade comercial no conjunto habi-

tacional, tendo em vista que os comércios esta-
vam vinculados a moradores das áreas; ǩ,,,Ǫ inde-
nização comercial; e, ǩ,9Ǫ reposição de atividades 
econômicas temporariamente atingidas. 

Os critérios de elegibilidade para compen-
sações aos imóveis de uso comercial, incluindo os 
imóveis de uso misto (residencial e comercial), es-
tão resumidos a seguir.

Tabela 3 – Critérios de elegibilidade de imóvel de uso misto ou comercial no PROSAP.

Situação proprietário, posseiro, 
inquilino ou cedido

Opção E – Auxílio comércio 
(substituído pela extensão 
do aluguel social)

Opção F – Unidade 
comercial no conjunto 
habitacional

Opção G – Indenização

Proprietário ou posseiro em imóvel com 
avaliação abaixo de 40.000,00 na área de 
risco/intervenção com atividade comercial

Parte comercial/serviços 
aplica-se o auxílio comércio

Unidade comercial 
construída pelo programa 
no conjunto residencial

Não se aplica

Inquilino ou cedido com atividade 
comercial em imóvel na área de risco /
intervenção com aluguel até R$ 400,00

Não se aplica Não se aplica Apoio logístico para transferência 
do endereço comercial

Inquilino ou cedido com atividade 
comercial em imóvel na área de risco /
intervenção com aluguel acima R$ 400,00

Não se aplica Não se aplica Apoio logístico para transferência 
do endereço comercial

Proprietário ou posseiro em imóvel com 
avaliação acima de 40.000,00 na área de 
risco/intervenção com uso comercial

Não se aplica Não se aplica Aplica-se os critérios 
àáğêåàëï�ìÝîÝ�áïðá�ñïë

Ǯ)217(ǰ PER/PROSAP, 2019

[22] Até o fechamento deste estudo, todas as famílias já haviam sido reassentadas nas novas residências 
H�DJXDUGDYDP�D�ƮQDOL]DÄÀR�GDV�REUDV�GR�FHQWUR�FRPHUFLDO�SDUD�WUDQVIHUÇQFLD�GR�FRPÆUFLR�
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As opções de mitigação para comercian-
tes apresentadas no PER do PROSAP são des-
critas a seguir.

Opção E - Auxílio-comércio (substituído  
pela extensão do aluguel social)

Solução aplicável para compensação da interrup-
ção temporária da atividade econômica desenvol-
YLGD�SHOR�EHQHƮFL¾ULR�GR�3URJUDPD��YLQFXODGD�D�XP�
Cadastro Físico Territorial e Cadastro Socioeco-
QÑPLFR��FXMD�DWLYLGDGH�WHQKD�VLGR�LGHQWLƮFDGD�QRV�
mesmos. Esta opção será utilizada para a reabili-
WDÄÀR�GR�EHQHƮFL¾ULR�HP�ULVFR�GH�SHUGD�GH�UHQGD�
familiar por interrupção temporária da atividade 
econômica. A solução, de pagamento de 3.000,00 
(três mil reais) de auxílio-comércio pago em uma 
única parcela, foi substituída pela extensão do 
aluguel social durante todo o período de transfe-

rência temporária do comércio/residência até a 
VXD�UHORFDÄÀR�QR�QRYR�FHQWUR�FRPHUFLDO�ƮQDOL]DGR��
Além disto, foi estabelecido como benefício ofere-
cido aos comerciantes inquilinos em imóveis loca-
dos na área de intervenção do programa o apoio 
logístico no processo de reinstalação do negócio.

Opção F - Unidade Comercial no Conjunto 
Habitacional 

Solução aplicada aos imóveis de uso misto, comer-
FLDO�H�VHUYLÄRV� LGHQWLƮFDGRV�H�FDGDVWUDGRV�QD�¾UHD�
de afetação do PROSAP. Solução aplicada àqueles 
que desenvolviam atividade comercial informal na 
área. Ações de apoio como formações e capacita-
ções sobre gestão de pequenos negócios serão 
oferecidas durante o processo de reassentamento.

$�ƮJXUD�D�VHJXLU�PRVWUD�XP�PRGHOR�GH�SODQWD�
GH�XQLGDGH�FRPHUFLDO�EHQHƮFLDGD�QHVWD�2SHUDÄÀR�

Figura 2 –�(TXLSDPHQWR�FRPXQLW¾ULR�s�FRPÆUFLR�WLSR����RSÄÀR�GH�EHQHƮFLDPHQWR�D�FRPHUFLDQWHV�DIHWDGRV�
em Parauapebas. 

Ǯ)217(ǰ Estudo de Impacto Ambiental e Social do PROSAP. Prefeitura Municipal de Parauapebas, 2019
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Opção G - Indenização Comercial

Pagamento pelo valor da propriedade do terreno 
(quando caracterizada), da benfeitoria e do negó-
cio – desativação e reinstalação. O valor do ne-
gócio será apurado tomando-se como referência 
parâmetros tais como: capacidade instalada, área 
ocupada, geração de emprego, faturamento, volu-
me de recursos circulante, tempo de existência da 
atividade, pagamento de tributos etc.

Foi estabelecido como benefício oferecido 
aos comerciantes inquilinos em imóveis locados 
na área de intervenção do programa o apoio logís-
tico no processo de reinstalação do negócio.

Reposição de Atividades Econômicas 
Temporariamente Atingidas

A reposição de atividades econômicas tempora-
riamente atingidas também foi considerada nesta 
2SHUDÄÀR�%,'��7UDWD�VH�GH�DÄÒHV�SDUD�WLSLƮFDÄÀR�
dos efeitos ou impactos nos negócios ou ativi-
dades econômicas diretamente afetadas pelas 
obras físicas, atendendo atividades regularmente 
implantadas e negócios informais ou irregulares 
perante a legislação de uso do solo e/ou regulação 
comercial e de serviços. A aplicação de soluções 
deste tipo depende da realização de cadastro so-
cioeconômico e físico-territorial.

$SÐV�HVVD�TXDQWLƮFDÄÀR�H�TXDOLƮFDÄÀR�GDV�
atividades está prevista a análise sobre a duração 
e o tipo de afetação, como para os casos de fecha-
mento da via ou somente de calçada, a possibilida-
de de implantação de passarela ou passagem para 
pedestres e eventual fechamento da via a veículos 
que necessitem acessar estabelecimentos. A par-
tir do cruzamento desses dados é estabelecido o 
tipo de compensação adequada a cada estabele-
cimento afetado. No caso de pequenos negócios 
familiares e aqueles que não possuem documen-
tação contábil, será calculada compensação mo-
netária em unidades de salários-mínimos. Estas 

análises estão previstas de serem feitas previa-
PHQWH�DR�LQÊFLR�GH�FDGD�REUD�H�GHƮQLGD�D�SDUWLU�GR�
cronograma das frentes de obra.

5.2 Novo Hamburgo

O caso de Novo Hamburgo envolveu investimen-
tos no imóvel conhecido como Bancas do Abrigo 
Municipal na Praça do Imigrante. Essas Bancas 
encontravam-se ocupadas por permissionários 
comerciantes que usufruíam desses locais como 
meio principal de geração de renda familiar. As 
Bancas foram construídas em 1949, e, desde 1979, 
o Município adota como praxe a permissão de uso 
das Bancas para concessionários. É característico 
da cultura da cidade de Novo Hamburgo, a ida as 
bancas como área de encontro, lazer e consumo. 

A área onde se encontram as Bancas está 
localizada no centro de Novo Hamburgo (RS) e foi 
requerida em nome da União em decorrência da 
extinção da Rede Ferroviária Federal (RFFSA), con-
forme artigo 2º, inciso II da Lei 11.483 de 31 de 
março de 200723. A Prefeitura Municipal de Novo 
Hamburgo havia tomado posse dos terrenos que 
fazem parte da faixa de domínio pertencentes 
à antiga estrada de ferro que liga Porto Alegre a 
Novo Hamburgo e Novo Hamburgo a Taquara.

7HQGR�HP�YLVWD�R�ƮQDQFLDPHQWR�GR�SURJUDPD�
PROCIDADES pelo BID em Novo Hamburgo, a Pre-
feitura Municipal necessitava apresentar o registro 
dos terrenos previstos para receberem investimen-
tos, o que incluía áreas das Bancas localizadas na 
Praça do Imigrante, que seria alvo de obras de res-
WDXUDÄÀR�H�UHTXDOLƮFDÄÀR��2�WHUUHQR�GD�SUDÄD�SDV-
sou então de posse da União para pertencimento 
da Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo em me-
ados de maio de 2019. Também foi instituído pela 
Promotoria de Justiça de Novo Hamburgo, como 
parte do processo de transferência, a necessidade 
de realização do processo de averbação, encerra-
mento do contrato com os comerciantes das Ban-

[23] http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/L11483compilado.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%2011.483%2C%20DE%2031%20
DE%20MAIO%20DE%202007.&text=Disp%C3%B5e%20sobre%20a%20revitaliza%C3%A7%C3%A3o%20do,Art.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/L11483compilado.htm%23:~:text=LEI%20N%C2%BA%2011.483,%20DE%2031%20DE%20MAIO%20DE%202007.&text=Disp%C3%B5e%20sobre%20a%20revitaliza%C3%A7%C3%A3o%20do,Art.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/L11483compilado.htm%23:~:text=LEI%20N%C2%BA%2011.483,%20DE%2031%20DE%20MAIO%20DE%202007.&text=Disp%C3%B5e%20sobre%20a%20revitaliza%C3%A7%C3%A3o%20do,Art.
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cas e a realização de certame licitatório para nova 
concessão do direito de explorar os espaços após 
as obras de revitalização do local.

O instrumento jurídico utilizado para forma-
lizar o uso das unidades comerciais foi o Termo de 
Permissão de Uso (Anexo 3���QR�TXDO�R�EHQHƮFL¾ULR�
tem o direito de explorar a estrutura e o local por até 
30 meses, respeitando o regramento de uso e con-
servação estabelecidos. Importante salientar que 
essa solução fez parte da estratégia de cumprimen-
to das políticas de salvaguardas do BID, mais espe-
FLƮFDPHQWH�½�3ROÊWLFD�GH�5HDVVHQWDPHQWR��23�������
no qual prevê que o projeto não deve causar impac-
tos sem a devida compensação e não deve patroci-
nar ações que promovam riscos de vulnerabilização 
de comunidades afetadas pelo programa. Como a 
retirada imediata dessas concessões em face da 
modernização da área pós programa resultaria em 
alto risco de empobrecimento, a alternativa de ceder 
as bancas por 30 meses resultou em uma alternativa 
interessante para mitigar os riscos de empobreci-
mento da comunidade de comerciantes.

Ao longo desses 30 meses, o Município as-
sumiu com o BID o compromisso de realizar um 
SODQR�GH�DÄÀR�HVSHFÊƮFR��SRU�PHLR�GH�DÄÒHV�LQWH-
gradas entre diferentes secretarias da Administra-
ção Pública Municipal, cujo objetivo foi preparar os 
comerciantes originais e tradicionais da área para 
que pudessem concorrer de maneira competitiva 
no edital a ser lançado para cessão onerosa das 
bancas reformadas com recursos do programa.

Após o período da cessão não onerosa de 
30 meses, a formalização por meio de licitação – 
então para converter o processo a uma cessão 
onerosa – poderia ser efetivada. Esta formalização 
só é possível por meio de processo licitatório com 
base na Lei Federal de Licitações 8.666/1993, já 
que é condição da permissão de uso oneroso a re-
alização do devido processo licitatório. 

Ressalta-se que, até a data de publicação 
deste documento, não havia completado o perío-
do de cessão não-onerosa concedido aos permis-

sionários originais, restando ainda acompanhar os 
desdobramentos dessa iniciativa no futuro.

Ainda convém sinalizar que a Praça do Imi-
grante é protegida por meio do Inventário Muni-
cipal dos Bens Culturais do Município de Novo 
Hamburgo, nos termos que prevê a Lei Municipal 
n° 2958, de 10 de agosto de 201624. A permis-
são de uso das bancas possibilita a utilização 
econômica do bem, desde que mantidas na inte-
gralidade as características do imóvel, ou seja, o 
permissionário precisa manter o imóvel em bom 
estado de conservação e nas condições e ca-
racterísticas arquitetônicas entregues quando 
da cessão do benefício de exploração comercial. 

Neste caso de Novo Hamburgo, a alternativa 
adotada para formalização dos comerciantes foi 
a melhor escolha, tendo em vista a Praça do Imi-
grante fazer parte do patrimônio cultural do muni-
cípio, estando protegido por lei e ser de interesse 
cultural da cidadania, não sendo possível realizar a 
doação do bem.

Um modelo do instrumento jurídico adotado 
é apresentado no Anexo 3 deste relatório.

5.3 Terminal Fonte do Bispo -  
São Luís/MA

O Município de São Luís, por meio da antiga Se-
cretaria de Projetos Especiais (SEMPE), atual Se-
cretaria Municipal de Inovação, Sustentabilidade e 
Projetos Especiais (SEMISPE), recebeu do Banco 
,QWHUDPHULFDQR� GH� 'HVHQYROYLPHQWR� �%,'�� XP� Ʈ-
nanciamento para cobrir os custos do Programa 
de Revitalização do Centro Histórico do Município 
de São Luís. Neste contexto está inserido o Termi-
QDO�5RGRYL¾ULR�GD�$YHQLGD�9LWRULQR�)UHLUH��WDPEÆP�
conhecido como Terminal Fonte do Bispo, que faz 
parte de um conjunto de obras de revitalização de-
nominado PROCIDADES São Luís. 

A área do Terminal Fonte do Bispo e do seu 
entorno possui aproximadamente 225.850 m² e 

[24] https://leismunicipais.com.br/a1/rs/n/novo-hamburgo/lei-ordinaria/2016/295/2958/lei-ordinaria-n-2958-2016-dispoe-sobre-a-protecao-do-patrimonio-historico-e-cultural-do-mu-
nicipio-cria-o-conselho-municipal-de-protecao-ao-patrimonio-historico-e-cultural-institui-o-fundo-municipal-de-protecao-ao-patrimonio-cultural-e-da-outras-providencias

https://leismunicipais.com.br/a1/rs/n/novo-hamburgo/lei-ordinaria/2016/295/2958/lei-ordinaria-n-2958-2016-dispoe-sobre-a-protecao-do-patrimonio-historico-e-cultural-do-municipio-cria-o-conselho-municipal-de-protecao-ao-patrimonio-historico-e-cultural-institui-o-fundo-municipal-de-protecao-ao-patrimonio-cultural-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a1/rs/n/novo-hamburgo/lei-ordinaria/2016/295/2958/lei-ordinaria-n-2958-2016-dispoe-sobre-a-protecao-do-patrimonio-historico-e-cultural-do-municipio-cria-o-conselho-municipal-de-protecao-ao-patrimonio-historico-e-cultural-institui-o-fundo-municipal-de-protecao-ao-patrimonio-cultural-e-da-outras-providencias
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abrange importantes pontos turísticos da cidade 
como o Convento das Mercês, a Praça das Mer-
FÇV��HQWUH�RXWURV��2�SURMHWR�YLVD�UHTXDOLƮFDU�R�HV-
paço urbano, melhorar a integração entre o Termi-
nal de Integração de Ônibus da Praia Grande com 
o Terminal Fonte do Bispo, proporcionando melho-
res condições para a apropriação desses espaços 
não só pelos moradores do entorno como tam-
bém pelos visitantes e turistas.

No contexto da revitalização do Terminal 
Fonte do Bispo foi elaborado um Plano de Des-
locamento Econômico (PDE) visando garantir a 
manutenção das atividades econômicas da área 
com o mínimo de impactos possíveis ao longo 
da obra, com medidas de prevenção, mitigação 
e/ou compensação adequadas, sempre que ne-
cessário. Essa perspectiva permeia a melhoria 
das condições de vida, a efetivação dos direitos 
sociais dos beneficiários do Programa de Re-
vitalização do Centro Histórico de São Luís e a 
sustentabilidade da área do Terminal Fonte do 
Bispo e do entorno imediato, através de ações 
que incorporam o processo de inclusão social 
participativa. O PDE traz um conjunto de ações 
adequadas para o deslocamento das atividades 
econômicas formais e informais instaladas no 
espaço do Terminal Fonte do Bispo, de forma 
a se prevenir adversidades ligadas à possível 

perda de acesso a fontes de renda dos comer-
ciantes durante a fase de obras e, ainda, propor-
cionar na fase de operação um ambiente com 
maior potencial para a dinamização do comércio 
de produtos e serviços. Em linhas gerais, o PDE 
desenvolvido para o projeto de revitalização do 
Terminal Fonte do Bispo busca:

• Adequar o manejo locacional das atividades 
entre as fases de obra e operação, na relo-
cação dos comerciantes;

• Promover um estado de renda minimamente 
semelhante ao atual durante a fase de obras;

• Sensibilizar os comerciantes para os po-
sitivos benefícios nos quais o Programa 
está imbuído;

• Sensibilizar os comerciantes para os impac-
WRV�DGYHUVRV�H�GHVDƮRV�GXUDQWH�R�SURJUDPD�
nas suas fases de construção e operação;

• Garantir um manejo locacional que gere me-
nor transtorno aos comerciantes e adminis-
tre suas expectativas de forma adequada;

• Fomentar a formalização das atividades, 
bem como, as boas práticas na gestão dos 
negócios, saúde e segurança.
O levantamento realizado para determinar 

as características dos comerciantes locais revelou 
quatro tipologias de comércio, conforme apresen-
tado a seguir:
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Tabela 4 –�7LSRORJLDV�GH�FRPÆUFLR�LGHQWLƮFDGDV�QD�)RQWH�GR�%LVSR

Tipologia Descrição Foto Ilustrativa

1. Barraca Construção ğôÝ�âáåðÝ�àá�
éÝàáåîÝ��ßäÝìÝ�éáðźèåßÝ�ëñ�
outro material leve similar;

2. Quiosque Atividade comercial em 
construção de alvenaria com 
cobertura, podendo esta 
ßëÞáîðñîÝ�ïáî�ßëéìÝîðåèäÝàÝ�
ou não com outras 
atividades comerciais;

3. Banca Mesa, painel expositor, varal 
ou similares, sem qualquer 
ßëêïðîñŖƾë�ğôÝ��ÅëéáîßåÝêðáï�
que se instalam diariamente 
áé�ìëêðëï�ğôëï�á�êƾë�ïá�
locomovem pelo Terminal

4. Ambulante Comerciantes de refrigerante, 
ïñßëï��źãñÝ��èÝêßäáï�á�ëñðîëï�
em caixas térmicas, bicicletas, 
caixas de isopor ou outro 
equipamento que permita a 
locomoção dentro do Terminal

Ǯ)217(ǰ Levantamento Consórcio 
Natureza Urbana/HProj (2019)
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)RUDP� LGHQWLƮFDGDV� DLQGD� �� �TXDWUR�� WLSR-
logias de transporte na área: Posto de Moto táxi, 
Posto de Táxi, pontos de venda de passagens e 
cooperativas de transporte que fazem o transpor-
te metropolitano dos passageiros. 

1R�WRWDO�IRUDP�LGHQWLƮFDGRV�����FRPHUFLDQ-
tes validados nos levantamentos, sendo: 09 am-
bulantes, 39 bancas, 67 barracas e 18 quiosques, 
além de 8 questionários com os representantes 
das tipologias de transporte.

Todo o estudo que subsidiou o portfólio 
de propostas e alternativas aos comerciantes 
foi balizado por um profundo levantamento so-
cioeconômico no local, incluindo informações 
sobre renda, escolaridade, gênero, funcioná-
rios/empregados etc. Também foram realiza-
das diversas oficinas participativas para buscar 
referências sobre as preocupações, anseios 
e dificuldades desses comerciantes, além da 
promoção do processo de planejamento parti-
cipativo para a determinação das soluções e be-
nefícios ofertados.

$� SDUWLU� GRV� GDGRV� OHYDQWDGRV� DR� ƮQDO� GD�
SHVTXLVD� GH� FDPSR�� IRUDP� LGHQWLƮFDGDV� DV� ���
(quatro) variáveis que serviram de critérios com-
parativos para estabelecer as compensações de-
ƮQLGDV�QR�¿PELWR�GDV�LQWHUYHQÄÒHV�

• Tipologia: variável que considera critérios 
espaciais, onde as categorias de comércios 
Ʈ[RV��TXLRVTXHV�H�EDUUDFDV��WHP�SULRULGDGH�
para destinação dos quiosques;

• Tempo no local: variável que considera con-
solidação territorial, peso importante para 
assegurar a permanência no local, negócios 
com mais tempo terão maior pontuação;

• Funcionários: variável utilizada para ressal-
tar o impacto na geração de trabalho e ren-
da nas atividades desenvolvidas na área, 

pontuam os negócios com maior potencial 
de criação de postos de trabalho;

• Propriedade: variável que avalia a importân-
cia do envolvimento na gestão direta do ne-
JÐFLR��TXH�UHưHWH�R�FRPSURPHWLPHQWR�FRP�
a atividade e não apenas interesses espe-
culativos.
A variável “idade” foi utilizada como crité-

rio de desempate e como fator restritivo. Exem-
SOR��SHVVRDV�FRP� LGDGH�DFLPD�GH����DQRV�ƮFDP�
inelegíveis para triciclos, sendo a compensação 
alterada (quiosque ou carrinho) de acordo com as 
FRQGLÄÒHV�GH�PRELOLGDGH�GR�EHQHƮFL¾ULR��(VWD�DO-
ternativa visa a ampliação de acessibilidades e va-
lorização dos idosos e portadores de necessida-
des especiais, buscando garantir a continuidade 
do exercício de suas atividades econômicas com 
conforto e qualidade.

Como algumas variáveis escolhidas foram 
autodeclaradas, optou-se por não escolher ape-
nas uma como critério para a contemplação dos 
133 empreendedores, distribuídos em 10 quios-
ques no novo terminal, 48 quiosques ao longo da 
avenida e 75 triciclos. Assim, foram atribuídos pe-
VRV�SDUD�DV�YDUL¾YHLV��$SÐV�D�WDEXODÄÀR�H�HVWUDWLƮ-
cação, aplicou-se o fator de desempate e restritivo 
de “Idade”, gerando uma nova listagem. Essa lista 
ƮQDO��DSÐV�SDVVDU�SRU�DYDOLDÄÀR��UHVXOWRX�HP�TXDLV�
HVWDEHOHFLPHQWRV�SRGHULDP�PRGLƮFDU�D� WLSRORJLD�
estrutural e receber reorientação comercial para 
ƮQV�GH�SRVVLELOLWDU�R�GHVHQYROYLPHQWR�GH�DWLYLGD-
de (ou modo de atuação) diferente daquela que se 
estava acostumado.

A seguir, é apresentada uma tabela geral das 
FRPSHQVDÄÒHV�� FRQVLGHUDQGR� DV� FODVVLƮFDÄÒHV�
adotadas de acordo com a tipologia estabelecidas 
neste Projeto, e uma tabela com a previsão das com-
SHQVDÄÒHV�IÊVLFDV�GHƮQLGDV�SRU�WLSR�GH�EHQHƮFL¾ULR�
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Tabela 5 – Tabela geral das compensações no projeto de 
revitalização do Terminal Fonte do Bispo

Comerciante Tipologia atual Tempo no local Proprietário Funcionário Idade Compensação 
proposta

10 comerciantes Quiosque na praça Mais de 10 anos na área Todos são 
proprietários

Todos possuem 
funcionários

70 comerciantes 
com idade abaixo de 
70 anos e apenas 01 
acima de 70 anos

Quiosque na 
praça (área 
interna)

48 comerciantes • 31 são barracas
• 08 são bancas
• 08 são quiosques
• 01 é ambulante 

com idade acima 
de 70 anos

• 32 áïðƾë�äź�éÝåï�àá�
10 anos no local;

• 12 estão até 10 anos;
• 03 estão até 05 anos e
• 01 ocupa o espaço 

por menos de um ano

• 47 são 
proprietários

• 01 é inquilino

• 24 comerciantes 
possuem 
funcionários;

• 24 não possuem

• 64 comerciantes 
com idade abaixo 
de 70 anos

• 07- Com idade 
acima de 70 anos

Quiosque ao 
longo da avenida

71 comerciantes • 33 são barracas
• 30 são bancas
• 08 são ambulantes

• 04 áïðƾë�äź�éÝåï�àá�
10 anos no local;

• 39 estão até 10 anos;
• 21 estão até 05 anos e
• 07 ocupam o espaço 

por menos de um ano

• 68 são 
proprietários

• 02 são inquilinos
• 01 outra 

situação

• 70 não possuem 
funcionários

• Apenas 
01 possui 
funcionário

Todos com idade 
abaixo de 70 anos

Triciclos

)217(��3'(�7(50,1$/�)217(�'2�%,632�ǵ�6(03(Ǭ35()(,785$�'(�6 2�/8ª6
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Tabela 6 – Tabela geral das compensações no projeto de revitalização do Terminal Fonte do Bispo

Tipo de  
Äáêáğßåźîåë

Estrutura Atual 
do Negócio

Compensação 
Temporária Prevista

Compensação 
ÆáğêåðåòÝ�ÒîáòåïðÝ

Atividade  
Complementar25

Comerciantes 
em Quiosques

Quantidade: 12
Construção em alvenaria 
com cobertura, podendo esta 
ßëÞáîðñîÝ�ïáî�ßëéìÝîðåèäÝàÝ�
ou não com outras 
atividades comerciais.

Transferência de área com apoio 
técnico em bancas estruturadas 
êë�ðÝéÝêäë���ô���éáðîëï��
fornecimento de energia elétrica, 
ÞÝêäáåîëï�ìîëòåïƀîåëï�á�Ýìëåë�
assistencial pelo Plantão Social.

Novos quiosques 
projetados 
nas áreas de 
intervenção.

Treinamentos/ capacitações sobre:
• Empreendedorismo;
• Formalização (MEI);
• Microcrédito Orientado;
• Elaboração e avaliação de 

Plano de Negócios.

Comerciantes 
em Quiosques

Quantidade: 6
Construção em alvenaria 
com cobertura, podendo esta 
ßëÞáîðñîÝ�ïáî�ßëéìÝîðåèäÝàÝ�
ou não com outras 
atividades comerciais.

Apoio assistencial pelo Plantão 
Social, tendo em vista a permanência 
êë�èëßÝè�ëîåãåêÝè�Ýðż�Ý�ğêÝèåöÝŖƾë�
da obra nas áreas de relocação.

Novos quiosques 
projetados 
nas áreas de 
intervenção.

Treinamentos/ capacitações sobre:
• Empreendedorismo;
• Formalização (MEI);
• Microcrédito Orientado;
• Elaboração e avaliação de 

Plano de Negócios.

Comerciantes 
em Barracas

Quantidade: 67
Construção ğôÝ�âáåðÝ�àá�
éÝàáåîÝ��ßäÝìÝ�éáðźèåßÝ�ëñ�
outro material leve similar.

Apoio assistencial pelo Plantão 
Social, tendo em vista a permanência 
êë�èëßÝè�ëîåãåêÝè�Ýðż�Ý�ğêÝèåöÝŖƾë�
da obra nas áreas de relocação.

Novos quiosques 
projetados ou 
Triciclos.26

Treinamentos/ capacitações sobre:
• Empreendedorismo;
• Formalização (MEI);
• Microcrédito Orientado;
• Elaboração e avaliação de 

Plano de Negócios.

Comerciantes 
em bancas

Quantidade: 39
Mesa, painel expositor, varal 
ou similares, sem qualquer 
ßëêïðîñŖƾë�ğôÝ��ÅëéáîßåÝêðáï�
que se instalam diariamente 
áé�ìëêðëï�ğôëï�á�êƾë�ïá�
locomovem pelo Terminal.

Apoio assistencial pelo Plantão 
Social, tendo em vista a permanência 
êë�èëßÝè�ëîåãåêÝè�Ýðż�Ý�ğêÝèåöÝŖƾë�
da obra nas áreas de relocação.

Quiosques 
projetados ou 
Triciclos.27

Treinamentos/ capacitações sobre:
• Empreendedorismo;
• Formalização (MEI);
• Microcrédito Orientado;
• Formalização dos empreendedores;
• Elaboração e avaliação de 

Plano de Negócios.

Comerciantes 
ambulantes

Quantidade: 9
Comerciantes de refrigerante, 
ïñßëï��źãñÝ��èÝêßäáï�á�
outros em caixas térmicas, 
bicicletas, caixas de isopor 
ou outro equipamento 
que permita a locomoção 
dentro do Terminal. 

Apoio assistencial pelo Plantão 
Social, tendo em vista a permanência 
êë�èëßÝè�ëîåãåêÝè�Ýðż�Ý�ğêÝèåöÝŖƾë�
da obra nas áreas de relocação.

Triciclos. Treinamentos/ capacitações sobre:
• Empreendedorismo;
• Formalização (MEI);
• Microcrédito Orientado;
• Elaboração e avaliação de 

Plano de Negócios.

[25] As atividades complementares estão detalhadas no item 10.
[26]�&RPSHQVDÄÀR�GHƮQLGD�FRQIRUPH�HVWDEHOHFLGD�QR�SODQR�GH�FRPSHQVDÄÀR��VHJXLQGR�RV�FULWÆULRV�GDV�YDU¾YHLV��WLSRORJLD��WHPSR�QR�ORFDO��IXQFLRQ¾ULRV��3URSULHGDGH�H�LGDGH��
[27] &RPSHQVDÄÀR�GHƮQLGD�FRQIRUPH�HVWDEHOHFLGD�QR�SODQR�GH�FRPSHQVDÄÀR��VHJXLQGR�RV�FULWÆULRV�GDV�YDU¾YHLV��WLSRORJLD��WHPSR�QR�ORFDO��IXQFLRQ¾ULRV��SURSULHGDGH�H�LGDGH��

Ǯ)217(ǰ PDE Terminal Fonte do Bispo – SEMPE/Prefeitura de São Luís
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Foram previstas também atividades de 
apoio e fomento ao desenvolvimento social e 
HFRQÑPLFR�GRV�FRPHUFLDQWHV�EHQHƮFLDGRV�SHODV�
compensações físicas propostas. Tais atividades 
foram implantadas paralelamente às compensa-
ções físicas, garantindo maior sucesso no alcan-
ce às metas compromissadas pelo Programa de 
Revitalização do Centro Histórico do Município de 
6ÀR�/XÊV��H�PDLV�HVSHFLƮFDPHQWH�½�UHTXDOLƮFDÄÀR�
do Terminal Fonte do Bispo.

São 11 atividades com diversas ações a 
serem executadas junto aos beneficiários. As 
atividades são:

• Atividade 1 - Seminários de conscientização;
• Atividade 2 – Fomento à liderança;
• Atividade 3 – Estímulo à cidadania e laços 

sociais;
• Atividade 4 – Fomento à produção e gestão 

de negócios;
• Atividade 5 – Programas socioeducativos;
• Atividade 6 – Acesso à informação e relacio-

namento;
• Atividade 7 – Articulação social;
• Atividade 8 - Fortalecimento da organização 

social;
• Atividade 9 - Apoio jurídico;
• Atividade 10 - Programa de comunicação 

social e gestão de queixas; e
• Atividade 11 - Programa de treinamento e 

capacitação.
Foi estabelecido um modelo de contrato 

do tipo de autorização ou permissão de uso para 
ser aplicado com os proprietários/responsáveis 
dos pontos comerciais. Tal modelo é apresenta-
do no Anexo 3. 

Como observamos nos capítulos anterio-
res, a permissão de uso de bem público é um ins-
trumento jurídico unilateral, que viabiliza a transfe-
rência, usualmente outorgada com exclusividade, 
do uso de bem público para algum interessado na 
sua exploração econômica com viés de utilidade 
FROHWLYD�� UHYHVWLGR�� SRUWDQWR�� GH� MXVWLƮFDGR� LQWH-
resse público. Utiliza-se a permissão conforme a 
conveniência e oportunidade do poder público, 
nas hipóteses em que a concessão de uso, por 
qualquer motivo, não seja conveniente em razão 

de sua estabilidade (necessidade de se cumprir o 
prazo acordado com o particular e/ou indenizar as 
benfeitorias realizadas no bem cedido).

O serviço permitido é realizado em nome do 
permissionário, por sua conta e risco, mas sempre 
de acordo com as condições e requisitos preesta-
belecidos pelo poder público, que o controla em 
toda a execução. Com efeito, a permissão de uso 
é menos estável, em razão de sua unilateralidade e 
menor proteção ao interessado em explorar eco-
nomicamente o bem. Apesar de tal prerrogativa, 
no âmbito do PDE e na perspectiva de atendimen-
to às salvaguardas e políticas operacionais do BID, 
IRL�DVVHJXUDGR�DR�FRPHUFLDQWH�FHUWD�ưH[LELOLGDGH�
de discussão e escolha das alternativas de com-
pensação, protegendo os interesses de explora-
ÄÀR�HFRQÑPLFD�GR�EHP�SHOR�EHQHƮFL¾ULR�

Já a autorização de uso acontece quando o 
poder público, por ato unilateral, consente ao parti-
cular a realização de certa atividade, serviço ou utili-
zação de determinado bem público, para o exclusivo 
e predominante interesse do particular, ou visando 
atender a interesses coletivos instáveis. Esta moda-
lidade não exige licitação, adequando-se a todos os 
serviços que não necessitam ser executados pela 
administração pública, nem exigem especialização 
na sua prestação ao público. O Poder Público neces-
sita, simplesmente, conhecer e credenciar seus exe-
FXWRUHV�H��VREUH�HOHV��H[HUFHU�FRQWUROH�H�ƮVFDOL]DÄÀR�
referente ao seu relacionamento com o público. Esta 
FRQƮJXUD�VH�HP�PHOKRU�RSÄÀR�GH�LQVWUXPHQWR�SDUD�
formalização da transferência do benefício.

Um modelo do termo de autorização utiliza-
do para comerciantes do Terminal Fonte do Bispo 
encontra-se no Anexo 3.

O projeto do Terminal Fonte do Bispo carac-
WHUL]RX�VH�SRU�DJUXSDU�XPD�TXDQWLGDGH�VLJQLƮFDWLYD�
GH�DPEXODQWHV�H�FRPHUFLDQWHV�LQIRUPDLV�EHQHƮFLD-
dos pelo Programa de investimento, e que passaram 
pelo processo de deslocamento temporário, relo-
FDÄÀR��FDSDFLWDÄÀR�H�EHQHƮFLDPHQWR��3RUÆP��DOÆP�
deste local, o Programa de Revitalização do Centro 
Histórico do Município de São Luís abarcou projetos 
de melhoria em três outras praças (Praça da Bíblia, 
Praça da Saudade e Praça da Misericórdia) e um par-
que municipal (Parque do Bom Menino). 
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Estes locais apresentavam uma menor 
quantidade de comerciantes, mas, com processos 
de revitalização muito parecidos, sendo executa-
dos antes das obras do Terminal Fonte do Bispo. 
Com isto, foi possível ter-se alguns modelos pilo-
tos e antever situações que puderam ser reajusta-
das e mitigadas antes do início dos trabalhos no 
Terminal Fonte do Bispo, proporcionando maior 
VHJXUDQÄD�H�HƮF¾FLD�QR�WUDWDPHQWR�H�PLWLJDÄÒHV�
com os trabalhadores informais.

O tratamento feito aos comerciantes infor-
mais e ambulantes das demais praças e do parque 
foi muito semelhante ao apresentado no Terminal 
Fonte do Bispo. A seguir, é feito um breve descriti-
YR�GHVVDV�UHTXDOLƮFDÄÒHV�

Praça da Saudade

A Praça da Saudade é conhecida pelo comércio 
GH�ưRUHV�DWUDÊGR�SHOD�VXD�SUR[LPLGDGH�FRP�R�&H-
mitério Gavião. A Praça encontrava-se bastante 
degradada e possuía diversos usos, muitos deles 
informais, como: palco de festas populares, car-
navalescas e juninas, praça de alimentação com 
diversos quiosques móveis.  

$�UHTXDOLƮFDÄÀR�GD�SUDÄD�SUHYLX�D�VHWRUL]D-
ção dos usos, ordenando o comércio e equipa-
mentos a serem implantados na praça, criação de 
uma área para acomodar o público em apresen-
tações culturais, criação de playground, espaço 
FRP� HVWUXWXUD� SDUD� RV� ưRULVWDV�� EDQKHLURV� S×EOL-
cos, quiosques e estacionamento. De acordo com 
levantamento social realizado junto aos ocupantes 
GD�SUDÄD�GD�6DXGDGH��IRUDP�LGHQWLƮFDGRV����RFX-
SDQWHV� FODVVLƮFDGRV� FRPR� WUDEDOKDGRUHV� GR� FR-
mercio informal. 

Considerado o universo heterogêneo dos 
trabalhadores de economia informal, a proposta 
de intervenção se caracterizou pela remoção dos 
quiosques existentes e implantação de novas es-
truturas no setor oeste da praça, com programa 
complementar de banheiro e depósito. A proposta 
é de que fossem construídos então, oito quiosques 
Ʈ[RV�FRP�D�LQIUDHVWUXWXUD�QHFHVV¾ULD�SDUD�DWHQGHU�
as principais demandas dos trabalhadores que 
atuam na praça, divididos em dois volumes que 

SXGHUDP�VHU�GH�XVR�FRPSDUWLOKDGR��EHQHƮFLDQGR�
dessa forma, de 08 a 16 trabalhadores de econo-
mia informal, e um pequeno quiosque, estruturado 
de forma a abrigar em condição digna de trabalho 
o chaveiro que trabalha nessa praça. Para os de-
mais trabalhadores que atuavam no espaço dessa 
praça propôs-se a utilização de estruturas móveis 
do tipo carrinho.

Praça da Misericórdia

$�3UDÄD�GD�0LVHULFÐUGLD�ƮFD�HP�IUHQWH�DR�+RVSLWDO�
Santa Casa de Misericórdia, tendo sido batizada, 
ainda no século XIX, como Largo do Hospital da Mi-
VHULFÐUGLD��6XD�UHTXDOLƮFDÄÀR�SUHYLX�D�SUHVHUYDÄÀR�
do traçado, ordenamento dos usos, intervenção 
paisagística, implantação de quiosques e banheiros 
públicos, mobiliário, iluminação e estacionamento.

Realizados os estudos preliminares foram 
LGHQWLƮFDGRV� ��� RFXSDQWHV� FODVVLƮFDGRV� FRPR�
trabalhadores do comércio informal. A propos-
WD� GH� UHTXDOLƮFDÄÀR� FHQWURX�VH� QD� UHPRÄÀR� GR�
TXLRVTXH� Ʈ[R� H[LVWHQWH� �3RQWR� GD� &RRSHUDWLYD�
de Taxi PMI 11), com a construção de dois novos 
quiosques com capacidade de abrigar até seis tra-
balhadores de economia informal dentre os que 
hoje atuam nesse espaço. Para os outros quatro 
trabalhadores, a proposição é da utilização de car-
rinho móvel.

Parque do Bom Menino 

O Parque do Bom Menino foi inaugurado em 1969, 
ocupando área de aproximadamente 48.851,53m². 
6XD� UHTXDOLƮFDÄÀR� FRQWRX� FRP� LQWHUYHQÄÒHV� QR�
paisagismo, urbanização, iluminação e reforma de 
quadras poliesportivas, prédios administrativos e 
ZFoV��SUÆGLR�GR�Q×FOHR�GH�PHLR�DPELHQWH��GR�DQƮ-
teatro, do mobiliário urbano, além de execução de 
drenagem, iluminação e pavimentação do entorno.

No Parque do Bom Menino foi realizado le-
vantamento social constatando a existência de 
05 ocupações no espaço. Houve levantamentos 
de dados sociais, os quais resultaram na produ-
ção de um “Relatório de Levantamentos de Dados 
Sociais. Este documento deu acesso às informa-
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ções sobre: os dados quantitativos, números de 
SHUPLVVLRQ¾ULRV� LGHQWLƮFDGRV� H� DXWRUL]DGRV� GD�
¾UHD�GH� LQWHUYHQÄÀR�� GRFXPHQWRV�RƮFLDLV�� GDGRV�
cadastrais; registros de fotos dos comerciários no 
solo autorizado; serviços ofertados no parque e na 
praça e informações complementares.

Praça da Bíblia

Na praça da Bíblia, pelo levantamento social rea-
lizado havia a presença de 05 ocupações de co-
merciantes no espaço, com venda de lanches, 
ponto de táxi e banca de revista.
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Conclusão

As áreas públicas exploradas por comerciantes populares se 
FRQƮJXUDP� HP� DPELHQWHV� FRP� GLQ¿PLFD� SUÐSULD� H� GLYHUVLƮ-
cada, no qual estão sujeitas a efeitos adversos quando explo-
radas de forma inadequada. Os riscos e vulnerabilidades que 
decorrem de tal dinâmica também se potencializam e geram 
novos efeitos quando estes locais recebem intervenções, com 
eventuais efeitos inesperados, mesmo quando se busca a me-
lhoria do espaço público urbano.

São efeitos que podem provocar resultados negativos, 
como a redução no rendimento dos trabalhadores e a marginali-
zação dos comerciantes populares. Esta situação não é exclusiva 
das cidades brasileiras, além de ser pauta em estudos sociológi-
cos em outros países. O debate a cerca do assunto tem envolvido 
entidades e autoridades diversas pelo mundo, trazendo uma dis-
ponibilidade de observância de práticas mais adequadas no tra-
tamento e melhoria de vida dos trabalhadores nestas condições.

A experiência adquirida nos projetos BID apresentados 
na sessão 5 mostram que a diversidade de situações encon-
WUDGDV�OHYD�½�QHFHVVLGDGH�GH�XP�SODQHMDPHQWR�H�D�GHƮQLÄÀR�GH�
mitigações adequadas a cada situação, devido a particularida-
des relativas aos ambientes urbanos locais, situações de vul-
nerabilidade, questões culturais, demandas dos comerciantes, 
entre outros. Porém, mostra, ao mesmo tempo, que a transfe-
rência de bens patrimoniais públicos no Brasil, como a doação 
de novas estruturas para o comércio (tendas, por exemplo), 
GHYH�VHU�IHLWD�VRE�D�ÐWLFD�GD�OHJLVODÄÀR�LQFLGHQWH�TXH�GHƮQH�D�
seguinte forma de transferência para esses casos:

• Alienação através de doação, realizando a autorização 
legislativa, o interesse público devidamente justifica-
do, a avaliação prévia e a aplicação de um dos cinco 
instrumentos - concessão de domínio, investidura, in-
corporação, retrocessão ou legitimação de posse – de 
acordo com cada situação. 

Ȱ
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'H� IRUPD� VLQWÆWLFD�� SRGH�VH� DƮUPDU� TXH� R�
conteúdo apresentado, a despeito da diversida-
de de situações que podem ocorrer, traz também 
a perspectiva de situações sensíveis comuns em 
espaços públicos ocupados por comerciantes po-
pulares e indica questões essenciais ao planeja-
mento das mitigações em casos de deslocamen-
to de comerciantes populares. A tabela a seguir 
apresenta súmula dessas questões.

É importante destacar, por fim, que essa 
temática não deve ser considerada esgotada, 
uma vez que novas experiências poderão apon-
tar novas questões que devem ser considera-
das em uma matriz de decisão adequada e que a 
participação da população diretamente afetada 
é premissa básica para se construir as melhores 
soluções e para todos os diretamente afetados 
e a sociedade em geral.

Tabela 7 – Quadro de pontos sensíveis e considerações 
em processos de relocação de comerciantes populares

Pontos sensíveis destacados O que deve ser considerado

• ÅëêĠåðë�de interesse na ocupação 
dos espaços públicos

• Informalidade da categoria

• Violência e repressão

• Deterioração dos espaços

• Comércio de produtos ilícitos

• ÆåğßñèàÝàá�na geração de renda

• Condições àá�ðîÝÞÝèäë�åêÝàáíñÝàÝï�

• Prioridades á�Ýêïáåëï�àëï�ðîÝÞÝèäÝàëîáï

• Formulação de alternativas

• Monitoramento á�ÝòÝèåÝŖƾë�ßîŽðåßÝ�ßëé�ìîëìëïðÝ�àá�éáèäëîåÝ�ßëêðŽêñÝ

• Enquadramento legal da concretização de 
ÞáêáğßåÝéáêðëï�á�âëîéÝèåöÝŖƾë�àëï�ßëéżîßåëï

• Possibilidade de isenção ou redução de taxas e custos 
que comprometam o modo de vida

• Preservação da manifestação cultural

• Segurança

• Infraestrutura á�ßëêàåŖǁáï�ÝàáíñÝàÝï�ìÝîÝ�ë�ðîÝÞÝèäë

• Acesso Ý�ßÝìÝßåðÝŖƾë�ðîáåêÝéáêðë�á�èåêäÝï�àá�ßîżàåðë�
como apoio ao fomento de negócios sustentáveis

• Planejamento do espaço considerando

• Parcerias e convênios que visem a redução de custos, intercâmbio 
àá�éáèäëîáï�ìîźðåßÝï�á�éáèäëîåÝ�êÝ�ëâáîðÝ�àá�ÞáêáâŽßåëï

• Universalização do tratamento a todos os comerciantes da área de intervenção

• Redução àÝ�ÞñîëßîÝßåÝ�êëï�ìîëßáïïëï�àá�âëîéÝèåöÝŖƾë�á�ÞáêáğßåÝéáêðë
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Anexo 1 - Modelo de termo de acordo 
Parauapebas/PA

a) Modelo de Termo de Acordo para indenização de 
benfeitorias na área de atuação do PROSAP

TERMO DE ACORDO

De um lado o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ 
nºBBB�BBB�BBBB�BB��FRP�VHGH�ORFDOL]DGD�QR�&HQWUR�$GPLQLVWUDWLYR�GR�0RUUR�GRV�9HQWRV��4XDGUD�(VSHFLDO�t�
%DLUUR�%HLUD�5LR�,,�t�3DUDXDSHEDV��(VWDGR�GR�3DU¾��DTXL�UHSUHVHQWDGR�SHOR�D��([PR��3UHIHLWR�D���6U�D���LQVHULU�
nome completo), (nacionalidade), (estado civil), Prefeito (a) Municipal, portador(a) do RG nº___________, 
inscrito(a) no CPF sob o nº ___.___.___-__, residente e domiciliado no endereço __________________________ 
na cidade e, de outro lado, Sr(a). (inserir nome completo),(nacionalidade), (estado civil), portador do CPF 
nº ___.___.___-__e RG nº __________, casado(a) com._____________________, CPF Nº ___.___.___-__e RG no 
______________residentes e domiciliados nesta cidade, doravante denominados INDENIZADOS��ƮUPDP�R�
presente TERMO DE ACORDO, conforme cláusulas e condições a seguir estipuladas:

CLÁUSULA 1º - Os INDENIZADOS são legítimos possuidores das benfeitorias constantes do imóvel 
ORFDOL]DGR�QD�5XD�%HLUD�5LR��QR�����%DLUUR�5LR�9HUGH��0XQLFÊSLR�GH�3DUDXDSHEDV��(VWDGR�GR�3DU¾�

CLÁUSULA 2ª - O procedimento administrativo seguiu os trâmites legais recebendo o no 428/2020-PGM.

CLÁUSULA 3ª - O MUNICÍPIO DE PARAUPEBAS promoveu a indenização do imóvel conforme Decisão 
Administrativa do dia 25 de agosto de 2020.

CLÁUSULA 4ª - Os INDENIZADOS concordam em receber do MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS a importância 
GH�5�� BBBBBBBB� �YDORU� SRU� H[WHQVR��� D� WÊWXOR� GH� LQGHQL]DÄÀR� SHOD� EHQIHLWRULD� LGHQWLƮFDGD� QD� FO¾XVXOD� �� D�
deste instrumento, valor esse apurado pela Comissão Especial de Avaliação de Bens Móveis e Imóveis de 
Parauapebas, instituída pelo Decreto no 935/2019.

§1º O pagamento será efetuado mediante parcela única, a ser depositado na conta corrente nº _.___-_, 
DJÇQFLD�BBBB�B��%DQFRBBBBBBBBBB��FRQIRUPH�LGHQWLƮFDÄÀR�FRQWLGD�QD�S¾JLQD����GR�UHIHULGR�SURFHVVR�

§2º Os INDENIZADOS renuncia a qualquer outro direito existente sobre o objeto da indenização em tela.

CLÁUSULA 5ª - Realizado o pagamento, os INDENIZADOS dá plena, geral e irrevogável quitação, para 
nada mais reclamar a qualquer título, autorizando o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS proceder a imediata 
demolição das benfeitorias em tela.
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E por ser a expressão livre das partes acordantes, o presente termo é lavrado na presença das testemunhas 
DEDL[R�LGHQWLƮFDGDV��FRPR�IRUPD�GH�UDWLƮFDU�D�YRQWDGH�GDV�SDUWHV�

Parauapebas (PA), (data) de (mês) de (ano)

________________________________________

(inserir o nome completo) 
Prefeito(a) Municipal  

081,&ª3,2�'(�3$5$83(%$6

________________________________________

(inserir o nome completo) 
CPF: XXX.XXX.XXX-XX 

INDENIZADO(A)

________________________________________

(inserir o nome completo) 
CPF: XXX.XXX.XXX-XX 

INDENIZADO(A)

TESTEMUNHAS:

1)____________________________________

RG:

2)____________________________________

RG: 
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b) Modelo de Termo de Acordo para pagamento de aluguel 
social a proprietários de imóveis de uso misto (residencial e 
comercial) na área de atuação do PROSAP

TERMO DE ACORDO
0XX/2021

O MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita sob o CNPJ nº. 
������������������ VLWXDGD� QR� &HQWUR� $GPLQLVWUDWLYR� GR� 0RUUR� GRV� 9HQWRV�� 4XDGUD� (VSHFLDO� s� %DLUUR��
Beira Rio II, Parauapebas, Estado do Pará, CEP: 68.515-000, neste ato representado pelo o SR(a). (inserir 
nome completo), Coordenador(a) Executivo da Unidade Executora do PROSAP – Programa de Saneamento 
Ambiental, Macrodrenagem e Recuperação de Igarapés e Margens do Rio Parauapebas, doravante 
denominado PRIMEIRO TRANSIGENTE e do outro lado, doravante denominada SEGUNDA TRANSIGENTE, 
o(a) Sr(a) (inserir nome completo), (nacionalidade), portador(a) da Carteira de Identidade nº _____________e 
CPF nº ___.___.___-__, união estável com o Sr(a). (inserir nome completo), (nacionalidade), portador(a) 
da Carteira de Identidade nº ___________e CPF nº ___.___.___-__, moradores na área de interferência da 
primeira etapa do PROSAP “RIACHO DOCE”, Município de Parauapebas, Estado do Pará e,

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 4.726, de 20 de dezembro de 2017, que criou o Programa Municipal de 
Saneamento Ambiental, Macrodrenagem, Recuperação de Igarapés e margens do Rio Parauapebas - PROSAP; 

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 4.811, de 27 de setembro de 2019, que alterou a Lei nº 4.532, 19 de 
junho de 2013, para incluir a coordenação do PROSAP no Programa Aluguel Social para concessão do 
benefício as famílias cadastradas e residentes nas áreas de intervenção de seus projetos; 

CONSIDERANDO que a Lei Municipal nº 4.532, de 17 de junho de 2013 institui o Aluguel Social, destinado 
D�DX[LOLDU�ƮQDQFHLUDPHQWH�IDPÊOLDV�TXH�VHMDP�LPSDFWDGDV�SRU�REUDV�GH�QDWXUH]D�XUEDQÊVWLFD��KDELWDFLRQDO��
saneamento, regularização fundiária, dentre outros.

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 82, de 03 de fevereiro de 2020, que declarou de utilidade pública 
e interesse social as áreas de intervenção da primeira etapa do PROSAP.

CONSIDERANDO�R�'HFUHWR�0XQLFLSDO�Q���������GH����GH�GH]HPEUR�GH�������TXH�LQVWLWXLX�R�3ODQR�(VSHFÊƮFR�
de Reassentamento – PER aplicado às famílias cadastradas e residentes nas áreas de intervenção da 
primeira etapa do PROSAP.

CONSIDERANDO que o ocupante residente em área de interferência do Programa, encontra-se inserido na 
lista de imóveis que serão afetados pelas obras e apresenta possíveis condições legais para ser reassentado 
no conjunto habitacional a ser construído pelo Programa.

CONSIDERANDO o Laudo Social que emite parecer favorável para inserção da Segunda Transigente no 
benefício Aluguel Social, haja vista residir na poligonal do PROSAP, bem como estar residindo em local 
LPSUÐSULR� SDUD� PRUDGLD�� FRP� HVWUXWXUD� SUHF¾ULD� HGLƮFDGD� HP� ¾UHD� GH� DOWR� ULVFR� JHROÐJLFR�� VXMHLWD� ½V�
inundações periódicas.

�$V�SDUWHV�DFLPD�TXDOLƮFDGDV�ƮUPDP�R�SUHVHQWH�7HUPR�GH�$FRUGR��FRQIRUPH�FO¾XVXODV�H�FRQGLÄÒHV�D�VHJXLU�
estipuladas:

Cláusula 1ª. O presente instrumento tem como objeto a composição de interesses relativos à ocupação 
“RIACHO DOCE” localizada no bairro Chácara das Estrelas, nesta cidade, ocupada irregularmente pelo 
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SEGUNDO TRANSIGENTE, para o pagamento de aluguel social pelo PRIMEIRO TRANSIGENTE, conforme o 
preenchimento dos critérios estabelecidos para inserção nos programas. 

Cláusula 2ª. O SEGUNDO TRANSIGENTE é ocupante de um imóvel localizado na área da poligonal de 
interferência da primeira etapa do PROSAP, denominada “RIACHO DOCE” localizada no bairro Chácara das 
Estrelas, no Município de Parauapebas/PA. 

Cláusula 3ª. O SEGUNDO TRANSIGENTE será reassentado em conjunto habitacional construído pelo 
PROSAP.

Cláusula 4ª. O SEGUNDO TRANSIGENTE concorda em desocupar a área de ocupação descrita na Cláusula 
2ª, de livre e espontânea vontade, desembaraçada de quaisquer dos vícios de consentimento e/ou social.

Cláusula 5ª. O SEGUNDO TRANSIGENTE renuncia o direito de propor quaisquer medidas judiciais em face 
do PRIMEIRO TRANSIGENTE relativas à área ocupada, especialmente as ações de natureza possessória ou 
petitória.

Cláusula 6ª. O SEGUNDO TRANSIGENTE demonstra interesse em ser reassentado em conjunto 
KDELWDFLRQDO�GH�LQWHUHVVH�VRFLDO��R�35,0(,52�75$16,*(17(�VH�FRPSURPHWH�D�SUHVWDU�DX[ÊOLR�ƮQDQFHLUR�QD�
forma do benefício Aluguel Social, conforme a Lei Municipal nº 4.532 de 17 de junho de 2013 e posteriores 
alterações, para subsidiar a locação de imóvel residencial ao SEGUNDO TRANSIGENTE até que se cumpra o 
reassentamento em conjunto habitacional, desde que o mesmo preencha os critérios estabelecidos na Lei. 

§1º��2� YDORU�PHQVDO� FRUUHVSRQGHQWH� DR� UHIHULGR� DX[ÊOLR� ƮQDQFHLUR� QÀR�SRGHU¾� VHU� VXSHULRU� D�5���������
(quatrocentos reais), conforme expressamente prevê o art. 4º da Lei Municipal nº. 4.532 de 17 de junho de 
2013, que trata do Aluguel Social.

§2º. O PRIMEIRO TRANSIGENTE se compromete a formalizar a transferência de valor relativo ao benefício 
ƮQDQFHLUR�DWÆ����� �WULJÆVLPR��GLD�×WLO�VXEVHTXHQWH�DR�PÇV�YHQFLGR��GHSRVLWDGR� MXQWR�½�&DL[D�(FRQÑPLFD�
Federal, sendo que a quantia poderá ser sacada mediante cartão magnético individualizado em nome do 
SEGUNDO TRANSIGENTE. 

§3º. A localização do imóvel a ser locado, a negociação de valores, a contratação da locação e o pagamento 
PHQVDO� GR� ORFDGRU� ƮFDU¾� D� FDUJR�H� D� FULWÆULR� GR�6(*81'2�75$16,*(17(�� SRUÆP�R� LPÐYHO� QÀR�GHYHU¾�
ser locado em área de ocupações irregulares, como também moradias de interesses sociais do governo 
municipal e federal. Deve possuir, no mínimo, documento referente à cobrança de água ou energia elétrica 
ou IPTU, em tudo observado a Lei Municipal nº. 4.532/2013. 

Cláusula 7ª. O SEGUNDO TRANSIGENTE declara que concorda plenamente com todos os termos e 
condições previstas neste instrumento, autorizando o PRIMEIRO TRANSIGENTE a ter acesso imediato ao 
local ocupado na área de intervenção das obras do PROSAP, podendo, inclusive, realizar demolições e tudo 
mais que julgar necessário.

Cláusula 8ª��2�SUHVHQWH�LQVWUXPHQWR�Æ�ƮUPDGR�HP�FDU¾WHU�LUUHYRJ¾YHO�H�LUUHWUDW¾YHO�H�REULJD�DV�SDUWHV��VHXV�
herdeiros e sucessores, a qualquer título e a qualquer tempo.

Cláusula 9ª. A infração de quaisquer dessas cláusulas por parte do SEGUNDO TRANSIGENTE, ensejará em 
rescisão automática do presente negócio jurídico e o não pagamento do aluguel social.

Cláusula 10ª. Fica eleito o foro da Comarca de Parauapebas, Estado do Pará, para dirimir as controvérsias 
oriundas deste instrumento, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou 
venha a ser.
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E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, 
na presença das 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas.

Parauapebas (PA), (data) de (mês) de (ano).

________________________________________

(inserir nome completo) 
&225'��(;(&87,92�'$�81,'$'(�(;(&8725$�3526$3 

PRIMEIRO TRANSIGENTE

________________________________________

(inserir nome completo) 
SEGUNDO TRANSIGENTE

________________________________________

(inserir nome completo) 
CÔNJUGE

TESTEMUNHAS:

1)____________________________________

RG:

2)____________________________________

RG: 
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Anexo 2 - Modelo de termo de permissão 
de uso de Novo Hamburgo/RS

a) Termo de Permissão de uso n° 01/2019

TERMO DE PERMISSÃO DE USO QUE ENTRE SI FAZEM 
MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO E AGÊNCIA LOTÉRICA 
SORTE GRANDE, OBJETIVANDO A PERMISSÃO DE USO DA 
BANCA N° 01, COM SEDE NA AV. PEDRO ADAMS FILHO, PRAÇA 
DO IMIGRANTE NA CIDADE DE NOVO HAMBURGO.

2�081,&ª3,2�'(�1292�+$0%85*2�� FRP�VHGH�QD�5XD�*XLD� /RSHV�� Q�� ������ %DLUUR�&DQXGRV�� HP�1RYR�
Hamburgo-RS, neste ato representado pela Prefeito(a) Municipal, Sr(a). (inserir nome completo), e pelo 
Ilmo. Secretário(a) de Administração, Sr(a). (inserir nome completo), conforme autorizado pelo Decreto no 
����������� GRUDYDQWH�GHQRPLQDGR�081,&ª3,2�H�� GH�RXWUR� ODGR��AGÊNCIA LOTÉRICA SORTE GRANDE, 
pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ n° __.___.___/____-__, representado pelo sócio(a) 
administrador(a) (inserir nome completo), , doravante denominado PERMISSIONÁRIO, têm entre si, justo 
H�DYHQÄDGR��H�FHOHEUDP�R�SUHVHQWH�7(502�'(�3(50,66 2�'(�862�GD�%$1&$�QR�����VLWXDGD�QD�3UDÄD�
do Imigrante, nesta cidade, sujeitando-se o MUNICÍPIO e o PERMISSIONÁRIO às normas disciplinares da 
Lei Municipal n° 18, de 28 de março de 1990, da Lei Municipal 52, de 26 de junho de 1990 e Termo de 
$MXVWDPHQWR�GH�&RPSURPLVVR�Q����������ƮUPDGR�FRP�D�0XQLFLSDOLGDGH��H�QDV�GLVSRVLÄÒHV�FRQWLGDV�QR�
Inquérito Civil que tramita na Promotoria de Justiça de Novo Hamburgo tombado sob n° 00815.00009/2013, 
mediante as cláusulas e condições que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1.�2�SUHVHQWH�WHUPR�FRQWUDWXDO�WHP�FRPR�REMHWR�D�3(50,66 2�'(�862�GR�LPÐYHO�S×EOLFR�GHQRPLQDGR�
BANCA N° 01 DO ABRIGO MUNICIPAL DA PRAÇA DO IMIGRANTE, localizada na Avenida Pedro Adams 
Filho, nesta cidade de Novo Hamburgo.

1.2. É permitido atividades comerciais, bem como a exploração dos serviços para venda de bilhetes Fed, Est, 
-RUQDLV�H�5HYLVWDV��QRV�WHUPRV�GR�&RQWUDWR�GH�&RQFHVVÀR�ƮUPDGR�HP����GH�MXQKR�GH������H�VXEVHTXHQWHV�
aditivos contratuais.

1.3. O PERMISSIONÁRIO a utilizará exclusivamente para exploração dos serviços para venda de bilhetes 
)HG��� (VW�� -RUQDLV� H� 5HYLVWDV�� ƮFDQGR� H[SUHVVDPHQWH� YHGDGD� RXWUD� GHVWLQDÄÀR�� VRE� SHQD� GH� UHVFLVÀR�
antecipada do contrato de concessão.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2.1. O prazo de concessão é de 30 (trinta) meses a contar da data de assinatura do contrato, facultada a 
renovação desde que haja anuência do Ministério Público, conforme ajustado no Termo de Ajustamento de 
&RPSURPLVVR�Q�����������ƮUPDGR�HP����GH�MDQHLUR�GH������

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO 

3.1. O preço mensal da concessão é de 250 (duzentos e cinquenta) URM'S, quantia esta reajustável 
sempre que houver correção da Unidade Padrão Monetária do Município, e que deverá ser paga pelo 
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&21&(66,21�5,2��PHGLDQWH�EROHWR�HPLWLGR�SHOD�081,&ª3,2��FRP�YHQFLPHQWR�QR�TXLQWR�GLD�×WLO��GH�FDGD�
mês subsequente ao vencido.

3.2. Relativamente ao período compreendido entre os dias 04 de fevereiro de 2019 e 18 abril de 2019, 
é concedida remissão do correspondente valor de concessão, conforme ajustado no referido Termo de 
Ajustamento de Compromisso n° 01/2019.

3.3. Relativamente ao mês de abril de 2019, o valor da concessão será devido pro rata die, a contar do dia 
18 de abril de 2019.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES

4.1. O PERMISSIONÁRIO deverá adimplir com o pagamento do locativo mensal devidos anteriormente à 
desocupação, ocorrida em 04 de fevereiro de 2019.

4.2. Durante a vigência deste contrato o PERMISSIONÁRIO deverá:

4.2.1. manter, às suas expensas, em perfeito estado de funcionamento, conservação e higiene, as 
paredes internas e externas da banca, as instalações elétricas e hidráulicas e, os demais utensílios 
TXH�D�LQWHJUDP��FRQIRUPH�$XWR�GH�9LVWRULD��TXH�SDVVD�D�VHU�SDUWH�LQWHJUDQWH�GHVWH�LQVWUXPHQWR��FRPR�
se nele estivesse transcrito, como anexo I.

4.2.2. conservar íntegros e limpos a área e os passeios públicos que circulam o Abrigo Municipal, 
como também, os sanitários e demais instalações públicas existentes no local.

4.2.3. responsabilizar-se pelo pagamento das taxas de água e luz, coma também pelas despesas 
efetuadas na manutenção das áreas, passeios, sanitários e demais instalações referidas na 
cláusula anterior.

4.2.4. sob pena de revogação da presente permissão, o PERMISSIONÁRIO não poderá transferir, 
ceder, emprestar ou locar o bem objeto da presente permissão.

4.3. 'XUDQWH�D�YLJÇQFLD�GHVWH�FRQWUDWR�R�081,&ª3,2�GHYHU¾�

�������ƮVFDOL]DU�D�H[HFXÄÀR�GR�WHUPR�GH�SHUPLVVÀR�GH�XVR�

4.12. colocar à disposição do PERMISSIONÁRIO espaço físico adequado e compatível com as 
atividades relacionadas com o objeto deste contrato;

CLÁUSULA QUINTA – DOS ENCARGOS DO PERMISSIONÁRIO

5.1. Caberá ao PERMISSIONÁRIO:

5.1.1. responder pelos danos causados diretamente ao MUNICÍPIO ou a terceiros, decorrentes de sua 
culpa ou dolo, durante a execução dos serviços, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a 
ƮVFDOL]DÄÀR�RX�R�DFRPSDQKDPHQWR�SHOR�MUNICÍPIO;

5.1.2. arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração, seja qual for, desde que praticada por 
seus funcionários quando da execução dos serviços;

5.1.3. arcar, ainda, com todas as despesas relativas aos materiais e produtos necessários à realização 
dos serviços objeto deste contrato;

5.1.4. responder pela guarda e conservação de todos os bens destinados à execução dos 
serviços, sejam os de sua propriedade, sejam os de propriedade do MUNICÍPIO, conforme laudo 
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de vistoria anexo, não se responsabilizando este por eventual avaria, desaparecimento, inutilização, 
fragmentação, deterioração ou perecimento;

�������UHVWLWXLU�RV�HTXLSDPHQWRV�GLVFULPLQDGRV�QR�ODXGR�GH�YLVWRULD��DQH[R��DWÆ�R�ƮQDO�GR�×OWLPR�GLD�GR�
prazo da permissão, nas mesmas condições e quantidades em que lhe foram entregues, deixando as 
instalações do espaço público em perfeitas condições de funcionamento, de forma a não interromper 
a prestação de serviços;

5.1.6. manter por conta própria, as áreas de serviço rigorosamente limpas e arrumadas, bem, 
ainda, cadeiras, paredes, janelas, portas e pisos, dentro do mais alto padrão de limpeza, de higiene, 
notadamente no período de maior utilização e frequência, providenciando a higienização, desinfecção 
e imunização das áreas e instalações utilizadas, independentemente dos serviços realizados pelo 
081,&ª3,2��QÀR�SRGHQGR�XWLOL]DU�SURGXWR�TXÊPLFR�QRFLYR�DR�VHU�KXPDQR�

5.1.7. retirar do local dos serviços, diariamente, o lixo resultante de suas atividades, de acordo com as 
QRUPDV�Ʈ[DGDV�SHOR�MUNICÍPIO;

5.1.8. informar ao MUNICÍPIO qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos 
que julgar necessários;

5.1.9. manter por conta própria e em perfeita condição de uso os equipamentos e instalações 
disponibilizadas pelo MUNICÍPIO, conforme termo de vistoria.

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS

6.1. Ao PERMISSIONÁRIO caberá, ainda:

6.1.1. assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais 
previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez 
que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o MUNICÍPIO;

6.1.2. assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas 
QD�OHJLVODÄÀR�HVSHFÊƮFD�GH�DFLGHQWHV�GR�WUDEDOKR��TXDQGR��HP�RFRUUÇQFLD�GD�HVSÆFLH��IRUHP�YÊWLPDV�
os seus técnicos no desempenho do serviço ou em conexão com ele, ainda que acontecido em 
dependência do MUNICÍPIO;

6.1.3. assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível) ou penal, relacionadas à 
execução do objeto, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou contingência;

�������DVVXPLU��DLQGD��D�UHVSRQVDELOLGDGH�SHORV�HQFDUJRV�ƮVFDLV�H�FRPHUFLDLV�UHVXOWDQWHV�GD�H[HFXÄÀR�
deste contrato de concessão.

6.2. A inadimplência do PERMISSIONÁRIO com referência aos encargos estabelecidos nesta cláusula, 
não transfere ao MUNICÍPIO a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto desta 
permissão de uso, razão pela qual o PERMISSIONÁRIO renuncia expressamente a qualquer vínculo de 
solidariedade, ativa ou passiva, com o MUNICÍPIO.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES GERAIS

7.1. Deverá o PERMISSIONÁRIO observar, também, o seguinte:

7.1.1. é expressamente proibida por parte do PERMISSIONÁRIO, durante a vigência deste termo de 
permissão de uso, a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do MUNICÍPIO;
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7.1.2. é expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca deste contrato de 
concessão, salvo se houver prévia autorização do MUNICÍPIO;

7.1.3. é vedada a subcontratação de outra empresa para a execução dos serviços alvo do objeto 
desta permissão de uso.

CLÁUSULA OITAVA – DAS BENFEITORIAS

8.1. 6RPHQWH� PHGLDQWH� SUÆYLD�� H[SUHVVD� H� HVFULWD� DXWRUL]DÄÀR� GR� 081,&ª3,2� '(� 1292� +$0%85*2�
será facultado ao PERMISSIONÁRIO realizar qualquer benfeitoria no imóvel, sendo que as mesmas, em 
rescindida a permissão de uso ou, atingido o seu termo, reverterão ao patrimônio Municipal, sem que tal 
gere ao CONCESSIONÁRIO direitos e indenização de qualquer espécie.

CLÁUSULA NONA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

9.1. Durante a vigência deste contrato de concessão, a execução e a qualidade dos serviços serão 
DFRPSDQKDGDV�H�ƮVFDOL]DGDV�SHOD�6HFUHWDULD�0XQLFLSDO�GH�'HVHQYROYLPHQWR�(FRQÑPLFR�

9.2. O representante anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução dos 
serviços, determinando o que for necessário à sua regularização.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO REAJUSTE DE PREÇOS

10.1. Os preços pactuados serão reajustados sempre que houver variação da URM'S - Unidade Padrão 
Monetária do Município, em igual percentual e periodicidade.

10.2. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não 
possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser determinado pela legislação 
então em vigor.

10.3. 1D�DXVÇQFLD�GH�SUHYLVÀR�OHJDO�TXDQWR�DR�ÊQGLFH�VXEVWLWXWR��DV�SDUWHV�HOHJHUÀR�QRYR�ÊQGLFH�RƮFLDO��SDUD�
reajustamento do preço.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES

11.1. 3HOD� LQH[HFXÄÀR�WRWDO�RX�SDUFLDO�GR�REMHWR�GHVWH�FRQWUDWR��R�081,&ª3,2�SRGHU¾��JDUDQWLGD�D�SUÆYLD�
defesa, aplicar ao PERMISSIONÁRIO as seguintes sanções:

11.1.1. advertência;

11.1.2. multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total estimado deste contrato, no caso de inexecução 
GR�FRQWUDWR��UHFROKLGD�QR�SUD]R�P¾[LPR�GH�����TXLQ]H��GLDV�FRUULGRV��FRQWDGR�GD�FRPXQLFDÄÀR�RƮFLDO�

11.1.3. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante 
a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o PERMISSIONÁRIO 
UHVVDUFLU�DR�081,&ª3,2�SHORV�SUHMXÊ]RV�UHVXOWDQWHV�H�DSÑV�GHFRUULGR�R�SUD]R�GD�VDQÄÀR�DSOLFDGD�FRP�
base no subitem anterior.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO

Fica eleito o Foro de Novo Hamburgo para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas do presente 
contrato.
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(�DVVLP��SRU�HVWDUHP�½V�SDUWHV�MXVWDV�H�&2175$7$'$6��DVVLQDP�R�SUHVHQWH�7(502�'(�3(50,66 2�'(�
USO em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Novo Hamburgo, (data) de (mês) de (ano).

_________________________________________

(inserir nome completo),  
Coordenador(a) Jurídico DCL - OAB/XX __.___

TESTEMUNHAS:

1. _______________________________________

2. _______________________________________

_________________________________________

MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO, 
CONTRATANTE. 

(inserir nome completo),  
Perfeito(a) de Novo Hamburgo.

________________________________________

MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO, 
CONTRATANTE. 

(inserir nome completo), 
Perfeito(a) de Novo Hamburgo.

_________________________________________

MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO, 
CONTRATANTE. 

(inserir nome completo),  
Secretário(a) Municipal da Administração.
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b) Termo de Vistoria e Compromisso de 
Entrega da Banca 01

Endereço: Pedro Adams Filho, - Bairro Centro
Proprietário: Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo CNPJ 88.254.875/0001-60
(VWH� GRFXPHQWH� WHP� D� LQWHQÄÀR� GH� UHJLVWUDU� DV� HVSHFLƮFDÄÒHV� GH� HQWUHJD� GR� HVSDÄR� GD� %DQFD� DR�
concessionário.

BANCA 01

O Espaço é constituído por 14,24 m2 de área total interna.
Acabamentos Internos da banca:
A Banca está revestida internamente (paredes), por revestimento cerâmico 33,5 x 60 cm até a laje de forro em 
todas as paredes ref. diamante branco, da Eliane assente com argamassa colante cor cinza.
O piso é de cerâmica 45 x 45 cm ref.: cargo plus Gray, da Eliane assente com argamassa colante cor cinza, 
nivelado em toda a banca.
01 balcão frontal de granito cor, apoiado por mãos francesas de espessura 3 mm.
02 portas de ferro de correr, para acesso, a banca, em aço. Uma cega e outra de grade.
Equipamentos e infraestrutura:
O espaço é composto pelos seguintes equipamentos a partir da entrega do consórcio aos seus usuários:
Dois pontos de água
01 hidrômetro por banca
���UHVHUYDWÐULR�GH�ƮEUD�GH�����OLWURV�SDUD�FDGD�EDQFD�
Cortinas de aço para fechamento do espaço movidas eletronicamente
23 Tomadas elétricas
Um cd interno
04 luminárias 2 lâmpadas del8 watt por luminária em LED
Medidor de gás para cada banca
01 coifa em aço inox em cada banca
&RQIRUPH�GHVFULWLYR�PLQXFLRVR�GR�SURMHWR�%DQFDV�t�'(6&5,¤ 2�$6�%8,/7�,17(512�
Todas as instalações que venham a ocorrer depois da entrega da obra deverão ser colocadas extremamente 
as alvenarias evitando perfurações.
E quando entregues deverão ser entregues exatamente corne receberam.
2EVHUYDÄÀR��(VWD�YLVWRULD�IRL�UHDOL]DGD�QR�GLD����GH�DEULO�GH������SHOR��FDUJR�QRPH�FRPSOHWR��SHOR�D���SURƮVVÀR�
QRPH�FRPSOHWR��H�SHOR�D���SURƮVVÀR�QRPH�FRPSOHWR��
)RL�UHDOL]DGD�GRFXPHQWDÄÀR�IRWRJU¾ƮFD�FRP�R�LQWXLWR�GH�UHJLVWUDU�DV�FDUDFWHUÊVWLFDV�FRQVWUXWLYDV�H�R�HVWDGR�
de conservação do imóvel vistoriado.
$V�IRWRJUDƮDV�TXH�VHJXHP�FRQWHPSODP�D�GHVFULÄÀR�GD�HGLƮFDÄÀR�
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Anexo 3 - Modelo de termo de 
autorização do terminal Fonte do Bispo 
em São Luís/MA

PREFEITURA DE SÃO LUÍS

6(&5(7$5,$�081,&,3$/�'(�85%$1,602�(�+$%,7$¤ 2��6(085+��%/,7=�85%$1$

AUTORIZAÇÃO ESPECIAL N° 37312020
REFERENTE AO PROCESSO SN/2020

O Secretário Municipal de Urbanismo e Habitação de São Luís do Maranhão. no uso de suas atribuições legais.

AUTORIZA O SR(a). (inserir nome completo), sob sua responsabilidade para uso do solo localizada 
na ____________________ a FULWÆULR� GH� ƮVFDOL]DÄÀR� GH� FDPSR. para VENDA DE __________________. 
Autorização para uso em horário comercial. Esta Autorização tem validade até 31 de dezembro de 2021. 
Conforme lei 1790/68 e lei 3016189.

OBS: AUTORIZAÇÃO PARA USO DO SOLO. PARA O USO DO SOM RECOMENDA-SE ORIENTAÇÃO 
TÉCNICA JUNTO AS SECRETARIAS DE MEIO - AMBIENTE DO ESTADO E MUNICÍPIO. O USO DE SOM 
DEVE ATENDER AS NORMAS DE FISCALIZAÇÃO DOS REFERIDOS ÓRGÃOS QUANTO AO NÍVEL DE 
IMPACTO E SONORIZAÇÃO DO ENTORNO.

Art.1º: Esta licença e precaríssima e poderá ser revogada em qualquer tempo a bem da municipalidade 

Art. 2º: Esta autorização só terá validade se apresentada via original, no momento de qualquer solicitação 
do Técnico de Fiscalização da SEMURH/Blitz Urbano.

Art.3°: O referido evento deverá portar ponto de energia elétrica própria com medidor legalizado na 
(48$725,$/��ƮFDQGR�SURLELGD�D�XWLOL]DÄÀR�GH�IXUWR�RX�TXDOTXHU�FODQGHVWLQLGDGH�GH�HQHUJLD�S×EOLFD��

Art. 4º: Esta autorização só terá validade se apresentada via original acompanhada das autorizações do 
Corpo de Bombeiros e Delegacia de Costumes, SEMA-SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE.

Art.5°: O responsável deve apresentar a ART-AISSINATURAS do responsável técnico, instalações elétricas, 
mecânicas e combates a incêndio e pânico. 

$UW����3DUD�PDQXVHLR�GH�DOLPHQWRV��ƮFD�SURLELGD�D�XWLOL]DÄÀR�GH�FDUYÀR��GHYHQGR�D�PHVPD�SRUWDU�R�PDQXVHLR�
de equipamentos elétricos quando preciso, visando à proteção ao público, e sempre respeitando as 
RULHQWDÄÒHV�GR�FXUVR�GH�6HJXUDQÄD�$OLPHQWDU�H�GD�9LJLO¿QFLD�6DQLW¾ULD��

Art. 7º: FICA PROIBIDA A VENDA DE BEBIDAS ALCÓOLICAS.

$UW������2�GHVFXPSULPHQWR�GH�TXDOTXHU�GHWHUPLQDÄÀR�DFLPD� LPSRVWD� LPSOLFDU¾�HP�QRWLƮFDÄÀR�SDUD�
regularização da infração. Em caso de reincidência será aplicada multa. e apreensão da barraca, e a 
cassação da licença concedida.
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$UW������(P�DFRUGR�FRP�'HFUHWR�����������t�DUW����;,9���ƮFD�SURLELGD�D�FRORFDÄÀR�GH�TXDOTXHU�PHLR�
RX�H[LELÄÀR�GH�DQ×QFLR��VHMD�TXDO�IRU�VXD�ƮQDOLGDGH��IRUPD�RX�FRPSRVLÄÀR�HP�SRVWHV�GH�LOXPLQDÄÀR�
pública, árvores e semáforos sob pena de multa responsável e apreensão publicidade com ônus 
operacional ressarcido.

Art.10°: Cabe ao responsável do evento em área pública o levantamento prévio da área. com elaboração 
GR�PHPRULDO� GHVFULWLYR�H� IRWRJU¾ƮFR�GD� VLWXDÄÀR�HQFRQWUDGD�EHP�FRPR�� QR�SUD]R�GH����GLDV� DSÐV�
realização do evento, apresentar a esta secretaria o levantamento situacional posterior com área limpa 
e bem cuidada como contrapartida ao uso do bem público.

Art. 11°: Em caso comprovado dano no bem público ou turbação do sossego aos moradores será 
aplicado multa no valor correspondente ao dano em acordo com a lei 1790/68-Código Postura do 
Município.

*SMTT (em caso de obstrução de via pública);

)LFDU¾�D�FDUJR�GR�5HVSRQV¾YHO��DFLPD�LGHQWLƮFDGR��D�UHFXSHUDÄÀR�GH�SLVR�FLPHQWR��JUDPDGR�H�PHLR�ƮR�H[LVWHQWH�
no local, no prazo de 72 (setenta e duas) horas após a retirada da instalação permitida, quando houver;

¦�352,%,'$�$�9(1'$�'(�%(%,'$6�$/&°2/,&$6�3$5$�0(125(6�'(����$126�

São Luís (MA), (data) de (mês) de (ano).












