


DIAGNÓSTICO

Apontamentos

● Falta de licitação e controle dos pontos 
licenciados

● Legislação incompatível com a 
realidade (1992)

● Última distribuição legal: 2002
● Última distribuição provisória: 2014
● Repressão e inércia
● 431 permissões encontradas: 21,3% 

licenciados regulares; 35,7% licenciados 
irregulares; e 42,9% com autorizações 
provisórias



DIAGNÓSTICO

O comércio popular tem 
organização complexa com 
composições variadasTrabalho precário X Exploração X Acomodação

● Existência de distribuidores que fomentam a 
atividade irregular

● Controladores de várias barracas
● Famílias que ocupam vários pontos
● Aluguel e venda de pontos licenciados 

anteriormente
● Pessoas com outras fontes de renda
● Presença de adolescentes
● Mercadorias sem controle de qualidade



Reuniões com a Comissão Especial pelos 
Ambulantes e Feirantes

Reuniões com entidades e grupos

● Associação Comercial
● Sindcomércio
● CDL
● SPM Centro
● Associação de Apoio aos Camelôs, 

Ambulantes e Artesãos de Juiz de Fora
● Comissão de trabalhadores irregulares 

do centro

A requalificação do comércio 
popular do centro de Juiz de Fora 

envolve diferentes atores da 
administração pública do município 

AÇÕES



Grupo de Trabalho envolvendo várias 
secretarias:

● Sustentabilidade em Meio Ambiente e 
Atividades Urbanas - SESMAUR

● Governo - SG
● Segurança e Cidadania - SESUC
● Mobilidade Urbana - SMU
● Desenvolvimento Sustentável e 

Inclusivo, da Inovação e 
Competitividade - SEDIC

● Turismo - SETUR
● Assistência Social - SAS
● Direitos Humanos - SEDH

A requalificação do comércio 
popular de Juiz de Fora 
envolveu diferentes atores da 
administração pública do 
município 

AÇÕES



AÇÕES

Planejamento com Execução

● Levantamento do perfil para identificar 
demanda e soluções (maio a julho/2021)

● Atualização das licenças
● Rondas fiscais e combate aos distribuidores
● Envio para a Câmara a Mensagem do 

Executivo
● Início da requalificação do Centro com 

realocação do comércio popular da Getúlio, 
em virtude da inauguração do viaduto Hélio 
Fádel

● Assinatura de TACs, formalização por MEIs e 
anistia

● Capacitação e busca de parcerias
● Ações de apoio direto para consolidação

Sala do Empreendedor 
Popular com atuação de 
várias secretarias em 
conjunto



MARCO LEGAL
Lei 14.403, de 28 de abril de 2022

Decreto 15.253, de 25 de maio de 2022

Edital de convocação para a Comissão Permanente de 
Acompanhamento do Comércio Popular (CCP)

27 de maio de 2022



TRANSPARÊNCIA E CONTINUIDADE
Objetivos da legislação e CCP

● Definir critérios para a licitação dos pontos 
ouvindo as partes envolvidas e acompanhando 
todo o processo

● Justiça no valor cobrado
● Padronização das estruturas de trabalho
● Formalizar e reduzir o trabalho precário
● Controle permanente da Permissão de Uso
● Organizar e valorizar o comércio popular nas 

ruas, em centros comerciais regionais e 
espaços públicos periféricos

● Ter um credenciamento permanente e 
transparente 

● Contribuir para fomentar a atividade sem 
prejuízo ao ordenamento urbano e qualidade de 
vida



DEPOIS DE 20 ANOS:
PARTICIPAÇÃO!

Composição da CCP

4 membros do Executivo (Sesmaur, SG, Sedic e Sesuc)

4 membros da Sociedade Civil (02 de cada segmento: 
comércio e comércio popular

Presidência da Secretária da Sesmaur

Prazos do Edital Membros da Sociedade Civil

Inscrições: 27/05 a 01/06

Análise documental: 02/06

Resultado final: 03/06



CONFIRA 
PRAZOS E DOCUMENTOSDocumentos

● Ata da eleição da Diretoria em exercício, 
devidamente registrada em Cartório;

● Estatuto Social da entidade, devidamente 
registrado em Cartório;

● Endereço, e-mail e telefone do representante 
legal da entidade;

● Número atualizado de associados ou filiados;
● Indicação dos nomes de titular e suplente com 

as seguintes informações: nome completo, 
contato e email.

No caso de mais de duas entidades concorrendo

Classificação pelo maior número de associados ou 
filiados e, no caso de empate, a mais antiga 
legalmente constituída e em atividade



UMA NOVA HISTÓRIA!


