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EDITAL SMPU – PROCESSO DE SELEÇÃO Nº 028/2018 
 

CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO E LICENCIAMENTO PARA 
O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DE COMÉRCIO EM LOGRADOURO PÚBLICO 
POR PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 01-036.953/18-90 
 
– PREÂMBULO 
 
1.1. O Município de Belo Horizonte, por intermédio da Secretaria Municipal de 
Política Urbana – SMPU, torna público o presente CHAMAMENTO PÚBLICO para 
seleção das pessoas com deficiência interessadas em obter o licenciamento para 
atividade de comércio em logradouro público, em consonância com o disposto no 
art. 153-A, da Lei 8.616, de 14 de julho de 2003. 
 
– DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
2.1.  É livre o exercício de atividade comercial em logradouro público por pessoa 
com deficiência, desde que devidamente licenciada, na forma do art. 153-A da Lei 
8.616/03, ficando a critério da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, por meio da 
SMPU, a definição das regras de licenciamento e dos locais em que será exercida a 
atividade. 
2.2. Serão disponibilizadas 96 (noventa e seis) vagas, distribuídas em 48 pontos 
(quarenta e oito) pontos para licenciamento da atividade objeto do presente Edital, 
sendo que 43 (quarenta e três) pontos são no Hipercentro, 2 (dois) pontos são no 
Barreiro e 3 (três) pontos são em Venda Nova, todos eles identificados conforme 
ANEXO I do presente Edital. 
2.2.1. Cada ponto será ocupado por dois interessados, sendo que ao menos uma 
das vagas deverá, preferencialmente, ser ocupada por pessoa com deficiência 
diversa da visual. 
2.3. O prazo de validade do Documento Municipal de Licenciamento será de 1 (um) 
ano, prorrogável sucessivamente por igual período até o limite máximo de 5 (cinco) 
anos, nos termos do art. 121, I da Lei nº 8.616/03 e art. 8º do Decreto nº 14.060/10, 
facultado ao Município, por ato do Poder Executivo, revogá-la a qualquer tempo por 
interesse público justificado, mediante comunicação prévia de 30 (trinta) dias, sem 
que caiba ao titular do DML direito à retenção ou qualquer indenização.  
2.4. Se, a qualquer tempo, o titular do DML deixar de exercer a atividade em 
logradouro por prazo superior a 8 (oito) dias úteis, seguidos ou alternados, 
anualmente, de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano, a serem atestados 
pela SMPU, injustificadamente, perderá o direito ao licenciamento e o seu ponto 
poderá ser ocupado de acordo com o cadastro de reserva de que trata o item 7 do 
presente Edital.  
 
 
2.4.1. A justificativa a que se refere o item 2.4. deste Edital deverá ser encaminhada 
à SMPU, que decidirá motivadamente por acatá-la ou não, comunicando ao titular do 
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DML o conteúdo da sua decisão e, caso decida por não aceitar a justificativa, 
declarará a vacância do ponto originariamente licitado. 
2.5. O croqui dos pontos em que as pessoas com deficiência poderão exercer a sua 
atividade em logradouro público encontram-se definidos no ANEXO I do presente 
Edital. 
2.6. O deferimento do licenciamento objeto do presente Edital fica condicionado ao 
pagamento do preço público a ser definido por ato do Poder Executivo. 
2.6.1. O valor fixado será reajustado anualmente por meio de Decreto do Poder 
Executivo ou outro mecanismo por ele instituído. 
2.7. A obtenção do Documento Municipal de Licenciamento depende do 
cumprimento do disposto na Lei 8.616/03, no Decreto 14.060/10, especialmente seu 
art. 3º e das regras do presente Edital.   
 
– OBJETO 
 
3.1. É objeto deste Edital a seleção de pessoas naturais, maiores de 18 (dezoito) 
anos, não proprietárias de estabelecimento industrial, comercial ou de serviços e 
que não seja portadora de outro Documento Municipal de Licenciamento (art. 123, 
da Lei 8.616/03), com deficiência, com a finalidade de permitir o exercício da 
atividade de comércio em logradouro público a que se refere o art. 153-A do Código 
de Posturas do Município de Belo Horizonte, Lei 8.616/03 no Município de Belo 
Horizonte, conforme pontos definidos no ANEXO I deste Edital, em caráter 
personalíssimo e precário.  
3.2. Serão objeto de licenciamento, para exercício de atividade comercial por 
pessoas com deficiência em logradouro público, os seguintes pontos, conforme 
ANEXO I: 
a) 43 (quarenta e três) pontos localizados no Hipercentro de Belo Horizonte, 
numerados de 1 a 43 no ANEXO I deste Edital; 
b) 2 (dois) pontos localizados no Barreiro, numerados de 44 a 45 no ANEXO I deste 
Edital; 
c) 3 (três) pontos localizados em Venda Nova, numerados de 46 a 48 no ANEXO I 
deste Edital. 
3.3.  Somente pessoas físicas domiciliadas no Município de Belo Horizonte podem 
concorrer a um dos pontos definidos no ANEXO I do presente Edital. 
3.3.1. O presente certame é destinado exclusivamente aos interessados que 
comprovem a sua condição de pessoa com deficiência e que sejam domiciliados no 
Município de Belo Horizonte. 
 
4 – DO PROCESSO DE SELEÇÃO PARA OBTENÇÃO DO DOCUMENTO 
MUNICIPAL DE LICENCIAMENTO – DML 
4.1. O processo de licenciamento objeto do presente certame será realizado por 
meio de três fases, distintas e subseqüentes, conforme o seguinte: 
 
 
FASE I - CREDENCIAMENTO DOS INTERESSADOS CONFORME OS PONTOS 
APRESENTADOS NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL; 
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FASE II - SELEÇÃO OBJETIVA DOS INTERESSADOS, SENDO OUTORGADA 
DIRETAMENTE O DOCUMENTO MUNICIPAL DE LICENCIAMENTO PARA OS 
PONTOS QUE APRESENTAREM ATÉ DOIS INTERESSADOS, E PROMOVIDA A 
SELEÇÃO QUANTO AOS PONTOS QUE APRESENTAREM MAIS DE DOIS 
INTERESSADOS; 
 
FASE III – FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA. 
  
 
5 – DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO NA FASE I: CREDENCIAMENTO DOS 
INTERESSADOS CONFORME OS PONTOS APRESENTADOS NO ANEXO I DO 
PRESENTE EDITAL 
5.1. Os interessados em participar do credenciamento deverão entregar, no período 
de 14 a 18 de maio de 2018 exclusivamente na CENTRAL DE RELACIONAMENTO 
PRESENCIAL DA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE – BH RESOLVE, 
LOCALIZADA NA RUA CAETÉS, Nº 342, CENTRO, no período de 9:00h às 17:00h, 
de segunda a sexta-feira, envelope lacrado contendo os seguintes documentos: 
a) Cópia simples de Documento de Identidade com foto (Carteira de Trabalho ou RG 
ou CNH com foto) e CPF; 
b) Cópia simples do comprovante de residência, na forma do item 5.2. deste Edital; 
c) Requerimento de Participação no Chamamento Público, conforme ANEXO II, 
devidamente preenchido, por meio do qual o interessado: 
i) declara que conhece e aceita as condições do presente Edital; 
ii) declara que é pessoa com deficiência e tem ciência da condição personalíssima 
do exercício da atividade de comércio em logradouro público por pessoa com 
deficiência vedado o acompanhamento de prepostos; 
iii) declara ter ciência de que a SMPU comunicará ao órgão federal responsável, 
após o presente certame, a listagem das pessoas com deficiência licenciadas para 
exercer atividade comercial em logradouro público, para os fins do disposto no art. 
21-A, da Lei 8.742, de 7 de dezembro de 1993 e que por isso, a critério do referido 
órgão, poderá ser suspenso o Benefício de Prestação Continuada (BPC) em virtude 
de exercício de atividade remunerada; 
iv) manifesta sua opção por um dos pontos previstos no ANEXO I deste Edital. 
5.1.1. Cada interessado poderá optar por apenas um dos pontos enumerados no 
ANEXO I e na hipótese de o candidato se manifestar por mais de um ponto, a SMPU 
decidirá discricionariamente pela exclusão de um deles. 
5.2. A comprovação de residência no Município de Belo Horizonte será atestada por 
meio de apresentação de documento que comprove tal condição (conta de água, 
luz, telefone ou contrato de aluguel), desde que emitido, no máximo, nos 4 (quatro) 
meses anteriores à publicação deste Edital. 
5.2.1. Na impossibilidade de apresentação de comprovante de residência em seu 
nome, poderá o interessado, excepcionalmente, apresentar comprovante de 
residência com titularidade diversa, desde que acompanhado da Declaração 
constante no ANEXO III deste Edital, por meio da qual o titular do documento deverá 
declarar, sob as penas da lei, que o interessado ao credenciamento reside no citado 
imóvel. 
5.3. Na hipótese de apresentação da declaração constante do ANEXO III, a SMPU 
poderá, a qualquer tempo, proceder à fiscalização da declaração de residência no 
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Município de Belo Horizonte, sendo imediatamente excluída do presente certame, da 
condição de licenciada ou do cadastro de reserva, a pessoa com deficiência que 
apresentar declaração falsa, sem prejuízo das sanções cíveis e penais cabíveis, 
para a pessoa com deficiência e para o subscritor da declaração falsa. 
5.4. Estão impedidos de participar da fase de credenciamento e serão 
automaticamente excluídos do presente Chamamento os interessados que se 
enquadrarem em quaisquer das situações a seguir, isolada ou cumulativamente: 
a) não apresentarem quaisquer dos documentos previstos no item 5.1. do presente 
Edital ou deixarem de comprovar a situação de pessoa com deficiência, na forma do 
item 8 deste Edital; 
b) tenham sido declarados inidôneos pelo Município de Belo Horizonte; 
c) sejam titulares de qualquer outro documento de licenciamento para exercício de 
atividades em logradouros públicos, nos termos do art. 123 da Lei 8.616/03; 
d) não comprovarem residência no Município de Belo Horizonte; 
e) forem proprietários de estabelecimento industrial, comercial ou de serviços; 
f) enquadrem-se nas demais hipóteses de impedimento estabelecidas na legislação 
vigente. 
5.5. Caso seja constatada a ocorrência das situações impeditivas acima indicadas, 
ainda que a posteriori, o interessado ou habilitado será excluído do certame ou terá 
o DML cassado pela Administração, ficando ainda incurso, dependendo do caso, 
nas sanções previstas na Lei 8.616/03, sem prejuízo das demais sanções civis e 
penais cabíveis. 
5.6. A documentação deverá ser apresentada em um ÚNICO ENVELOPE, 
LACRADO, contendo em sua parte externa e frontal, os seguintes dizeres: 
 
ENVELOPE DE DOCUMENTAÇÃO 
 
EDITAL SMPU - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 028/2018 
 
 
1 - NOME DO INTERESSADO:  
2 - RG: 
3 - CPF: 
4 - PONTO PARA O QUAL DESEJA CONCORRER NA FASE 1 (CONFORME 
ANEXO I): 
 
5.7.  Durante o período definido no item 5.1. do presente Edital, a SMPU receberá os 
envelopes com os documentos necessários ao credenciamento. 
5.7.1. A análise dos documentos necessários ao credenciamento será realizada em 
sessão pública em data a ser oportunamente divulgada, pela Comissão Especial de 
Seleção da Secretaria Municipal de Política Urbana, à qual competirá examinar os 
documentos de qualificação dos interessados, declarando a inabilitação daqueles 
em desconformidade com as exigências deste Edital, bem como a habilitação dos 
interessados para a condição de credenciado, mediante publicação no Diário Oficial 
do Município de Belo Horizonte. 
5.8. Após a análise a que se refere o item 5.7.1, será publicado no Diário Oficial do 
Município ato próprio contendo o rol de interessados credenciados para cada ponto 
previsto no ANEXO I deste Edital. 
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5.8.1. Os pontos para os quais haja até dois interessados habilitados poderão ser 
objeto de imediato licenciamento, desde que previamente comprovadas a sua 
respectiva condição de deficiência, conforme item 8 do presente Edital. 
5.9. Decorrido o prazo definido para recurso, serão homologados os resultados 
referentes aos pontos para os quais haja até dois interessados habilitados, por meio 
de publicação específica no Diário Oficial do Município – DOM. 
5.10. Os pontos para os quais haja mais de dois interessados habilitados terão o seu 
respectivo licenciamento condicionado ao disposto na FASE II, prevista no item 6 
deste Edital. 
 
6 – DA FASE II: SELEÇÃO OBJETIVA DOS INTERESSADOS, SENDO 
OUTORGADA DIRETAMENTE A LICENÇA PARA OS PONTOS QUE 
APRESENTAREM ATÉ DOIS INTERESSADOS, E PROMOVIDA A SELEÇÃO 
QUANTO AOS PONTOS QUE APRESENTAREM MAIS DE DOIS 
INTERESSADOS; 
 
6.1. A partir da definição dos habilitados no credenciamento, conforme ato a que se 
refere o item 5.10. será realizada a segunda fase do presente certame, por meio da 
qual serão licenciados para as vagas do ponto inicialmente escolhido os respectivos 
credenciados, consoante a forma apresentada a seguir. 
6.1.1. Somente participarão da FASE II os habilitados aos quais não tenha sido 
outorgada licença diretamente, nos termos do item 5.8.1. 
6.2. Nos pontos do ANEXO I em que houver mais de dois interessados, após a 
FASE I deste certame, a prioridade na obtenção do DML para sua ocupação 
obedecerá ao critério de ordem de prioridade etária, logrando o direito à vaga e 
posterior licenciamento o credenciado mais velho, conforme dia, mês e ano de 
nascimento. 
6.2.1. A Comissão Especial de Seleção classificará os credenciados por ponto, 
conforme o critério etário, conforme dia, mês e ano de nascimento, ocupando a 
primeira posição o mais velho e assim sucessivamente. 
6.2.2. Para cada vaga remanescente da FASE I será outorgado o DML ao 
classificado em primeiro lugar, ou seja, ao habilitado mais velho e assim 
sucessivamente. 
6.2.3. No caso de coincidência da data, mês e ano de nascimento em relação à 
primeira posição da classificação etária, será realizado Sorteio, para a definição do 
efetivo titular do DML.  
6.2.3.1. Os habilitados que se enquadrem na hipótese do item 6.2.3 serão 
convocados para a sessão pública do sorteio, em data a ser divulgada no Diário 
Oficial do Município. 
6.4. Os habilitados que não lograrem êxito na obtenção do licenciamento do ponto 
inicialmente escolhido, passarão à FASE III, etapa que será destinada às hipóteses 
de vacância das vagas dos pontos previstos no ANEXO I. 
 
7 – FASE III – FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA 
 
7.1. Considera-se cadastro de reserva a lista a ser elaborada subsequentemente às 
FASES I e II, por meio da qual serão outorgados Documentos Municipais de 
Licenciamento destinados ao exercício da atividade de comércio em logradouro 
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público por pessoa com deficiência nas hipóteses de vacância das vagas nos pontos 
previsto no ANEXO I deste Edital. 
7.2. O Cadastro de Reserva será formado a partir de da formação de lista única, 
conforme critério etário, cujo rol de participantes corresponde aos habilitados a quem 
não tenha sido outorgado o DML nas FASES I e II. 
7.3. Todos os habilitados aos quais não tenha sido outorgado o DML nas FASES I e 
II ocuparão um lugar na lista de Cadastro de Reserva, conforme critério etário, 
ocupando a primeira posição o mais velho, conforme dia, mês e ano de nascimento, 
a segunda posição o segundo mais velho e assim sucessivamente; nessa mesma 
ordem, serão convocados para outorga de DML em caso de vacância de qualquer 
das vagas dos pontos indicados no ANEXO I. 
7.4. Para os fins do presente certame, ficará caracterizada a vacância de ponto 
definido no ANEXO I nas seguintes hipóteses: 
a) quando ocorrer desistência da vaga pelo licenciado, nas hipóteses do art. 124, do 
Código de Posturas; 
b) quando houver vagas e/ou pontos não escolhidos por nenhum interessado na 
fase de credenciamento e que, portanto, que permanecerão vagos após os 
procedimentos dos itens 5 e 6 deste Edital; 
c) quando, a qualquer tempo, o interessado, credenciado ou sorteado, não atender à 
legislação do Município de Belo Horizonte ou às regras constantes deste Edital; 
d) quando o licenciado, já titular do DML, descumprir os deveres previstos na Lei nº 
8.616/03, no Decreto nº 14.060/10 e neste Edital; 
e) quando o titular do DML deixar de exercer, injustificadamente, a atividade em 
logradouro por prazo superior a 8 (oito) dias úteis, seguidos ou alternados, 
anualmente, de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano, condição a ser 
atestada pela SMPU;  
f) quando, após a comprovação da condição de deficiência, aquele que já tiver 
direito à titularidade do DML não proceder ao efetivo licenciamento junto à SMPU, 
no prazo de 30 (trinta) dias corridos, a contar da publicação do resultado da Fase I, 
Fase II ou convocação por meio de Cadastro de Reserva, a depender da sua 
hipótese concreta;  
g) quando não for comprovada a condição de deficiência nos termos do item 8 deste 
Edital; 
h) quando, por qualquer hipótese normativa, for cassado o DML do titular do 
licenciamento. 
7.5.  Uma vez declarada pela SMPU a vacância da vaga no ponto de exercício da 
atividade objeto do presente certame, esta será preenchida pelo tempo residual do 
DML inicialmente outorgado, até o limite total indicado no item 2.5. deste Edital, por 
meio do Cadastro de Reserva, observadas as regras definidas no item 7.3. deste 
Edital. 
 
 
8 – DA COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA  
 
8.1. Será necessário, como condição prévia ao início do procedimento de outorga do 
DML, que seja comprovada a condição de pessoa com deficiência. 
8.1.1. A condição de pessoa com deficiência terá como parâmetro o disposto na Lei 
Federal nº 13.146, de 6 de julho de 2015 e a Lei Municipal nº 9.078, de 19 de janeiro 
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de 2005, a ser atestada por meio da apresentação de um dos documentos referidos 
no item 5.2. “d”, deste Edital. 
8.2. Os habilitados serão oportunamente convocados por meio de ato específico, a 
ser publicado no Diário Oficial do Município de Belo Horizonte, para comprovar a 
condição de deficiência, por meio da apresentação de um ou mais dos seguintes 
documentos: 
i. Avaliação Médica (ANEXO III), preenchida por junta multidisciplinar do Município 
de Belo Horizonte, criada especificamente para este fim, comprovando a condição 
de pessoa com deficiência, a partir dos parâmetros definidos no art. 3º, da Lei 
Municipal nº 9.078/05 e Súmula nº 377 do Superior Tribunal de Justiça. 
ii. Cópia simples do Cartão de Cadastro BHBUS/BHTRANS e original para 
conferência. 
8.3. O interessado que precisar se submeter à avaliação médica da junta 
multidisciplinar do Município de Belo Horizonte deverá preencher o ANEXO III e 
agendar sua inspeção de saúde no local e telefone a ser informado em publicação 
específica para tal ato. 
8.4. Será publicado no Diário Oficial do Município de Belo Horizonte, em ato próprio, 
listagem contendo o rol de habilitados que comprovaram a condição de pessoa com 
deficiência. 
8.5. Aquele que não comprovar a sua condição de pessoa com deficiência será 
excluído do certame e estará definitivamente impedido do exercício de atividade de 
comércio em logradouro na forma do art. 153-A da Lei 8.616/03. 
 
9 – DAS CONDIÇÕES DE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE COMERCIAL EM 
LOGRADOURO PÚBLICO PELA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
 
 
9.1. Após a realização das fases previstas neste certame público e comprovação da 
condição de pessoa com deficiência, será outorgado o DML a seu titular para 
exercício da atividade objeto deste certame no ponto para o qual fora selecionado, 
conforme ANEXO I. 
9.2. O titular do DML deverá obedecer a todas as regras da legislação municipal e 
deste Edital e ter ciência de que são deveres da pessoa com deficiência apta a 
exercer atividade em logradouro público: 
a) portar o documento de licenciamento atualizado; 
b) iniciar as atividades em até 30 (trinta) dias corridos contados da expedição do 
DML; 
c) manter rigoroso asseio pessoal; 
e) zelar pela limpeza do logradouro público; 
g) acatar os dispositivos legais que lhe forem aplicáveis; 
h) não faltar ao exercício da atividade no ponto objeto do DML por prazo superior a 8 
(oito) dias úteis corridos ou alternados, considerado o período de 1º de janeiro a 31 
de dezembro de cada ano. 
9.3. Fica vedado ao titular do licenciamento: 
a) ser acompanhado por prepostos, devendo exercer a atividade de forma 
personalíssima, nos termos do art. 153-A, Parágrafo Único, II, da Lei 8616/03; 
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b) exercer a atividade por meio da utilização de carrinho, banca, mesa ou outro 
equipamento que ocupe espaço no logradouro público e esteja fora dos limites 
espaciais e demais especificações consolidadas no ANEXO I deste Edital; 
c) fazer uso de guarda-sóis ou similares, admitindo-se o uso de sombrinhas ou 
guarda-chuvas para proteção individual; 
9.4. É dever do licenciado portar o termo de permissão de uso e apresentá-lo à 
fiscalização sempre que solicitado. 
9.5. O DML outorgado nos termos do presente edital é INTRANSFERÍVEL a 
qualquer título. 
 
10 – DAS PENALIDADES: 
 
10.1. O descumprimento das regras previstas na legislação municipal e neste Edital 
implicam na aplicação das penalidades previstas conforme legislação que versam 
sobre a conduta, postura e sanções disciplinares no Município de Belo Horizonte, 
garantido sempre o contraditório e a ampla defesa. 
 
11 - DA IMPUGNAÇÃO, DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA 
HOMOLOGAÇÃO 
 
11.1. É facultado ao interessado, em decorrência das decisões inerentes ao 
presente processo de seleção, por aplicação subsidiária dos arts. 41 e 109 da Lei 
Federal 8.666/93, a interposição de: 
 a) IMPUGNAÇÃO AO EDITAL, até o segundo dia útil anterior à data de 
entrega dos documentos de habilitação, conforme item 5.1. deste Edital, mediante 
solicitação por escrito, a ser protocolada na sede da Secretaria Municipal de Política 
Urbana, na Avenida Álvares Cabral, 217, 6º andar, Belo Horizonte, MG. 
 b) RECURSO, no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da data da 
publicação no Diário Oficial do Município, do resultado da Habilitação, conforme item 
5.1. deste Edital.  
11.2. Não serão aceitas impugnações, intenção de recurso e nem mesmo a 
interposição de recursos via FAX ou qualquer outro meio de comunicação. Tais atos 
serão admitidos somente por escrito e mediante protocolo. 
11.3. Não caberá mais de um recurso sobre a mesma matéria por parte de um 
mesmo candidato, bem como não caberá recurso sobre matéria já decidida em via 
recursal. 
11.4. A decisão do recurso será proferida pela Secretária Municipal de Política 
Urbana e será definitiva, dela dando-se conhecimento aos interessados por 
publicação resumida no DOM. 
11.5. Os recursos e as impugnações não terão efeito suspensivo. 
11.6. A interposição de recursos ou impugnações ao Edital com finalidade 
meramente protelatória sujeitará o recorrente às penalidades administrativas, cíveis 
e penais cabíveis. 
 
 
12 - DISPOSIÇÕES FINAIS 
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12.1. É de inteira responsabilidade dos credenciados acompanhar todos os atos, 
editais, datas e comunicados referentes a este processo.  
12.2. É facultado à SMPU promover diligência destinada a esclarecer ou 
complementar a instrução do processo, bem como solicitar a órgãos competentes a 
elaboração de pareceres técnicos destinados a fundamentar as decisões. 
12.3. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do 
início, incluir-se-á o do vencimento e considerar-se-ão os dias consecutivos. 
12.3.1. Só iniciam e vencem os prazos referidos no subitem anterior em dia de 
expediente do Município de Belo Horizonte; 
12.4. Quaisquer dúvidas, consultas ou informações acerca do presente Edital 
somente serão aceitas se efetuadas por escrito, dirigidas à SMPU, mediante 
protocolo.  
12.5. As consultas porventura encaminhadas à SMPU serão respondidas e levadas 
ao conhecimento público, sem identificação do consulente, por meio de publicação 
no DOM.  
12.6. Os casos omissos, regulamentações e eventuais dúvidas surgidas quanto a 
este Edital serão conduzidos à avaliação da Secretária Municipal de Política Urbana. 
12.7. A Secretaria Municipal de Política Urbana poderá, a qualquer tempo, revogar o 
presente processo de seleção por razões de interesse público, decorrente de fato 
superveniente, ou anulá–la na hipótese de comprovada ilegalidade, nos termos do 
art. 49 da Lei Federal nº 8.666/93, sem que caiba aos interessados qualquer 
indenização, reembolso ou compensação, por meio de ato administrativo 
devidamente fundamentado. 
12.8. São anexos deste Edital, dele fazendo parte integrante: 
- ANEXO I: Listagem e Croqui dos pontos em que poderá ser exercida a atividade 
comercial em logradouro no Hipercentro, Venda Nova e Barreiro. 
- ANEXO II: Requerimento de Credenciamento 
- ANEXO III – Declaração de Residência no Município de Belo Horizonte 
- ANEXO IV - Modelo de Declaração Médica  
 

Belo Horizonte, 12 de abril de 2018. 
 

Maria Fernandes Caldas 
Secretária Municipal de Política Urbana 

 

 

 

 

 

                                                                   ANEXO I 

PROCESSO DE SELEÇÃO SMPU Nº 028/2018 

 

ANEXO I: Listagem e Croqui dos pontos em que poderá ser exercida a atividade 

comercial em logradouro no Hipercentro, Venda Nova e Barreiro 
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 (O interessado deve inscrever-se em UM DOS PONTOS DEFINIDOS ABAIXO, 

conforme preferência pessoal de local de exercício da atividade comercial em 

logradouro público) 

 

Ponto Local 

1 Avenida Afonso Pena n° 322, Belo Horizonte 

2 Avenida Afonso Pena n° 522, Belo Horizonte 

3 Avenida Afonso Pena n° 559, Belo Horizonte 

4 Avenida Afonso Pena n° 737, Belo Horizonte 

5 Avenida Afonso Pena n° 867, Belo Horizonte 

6 Avenida Paraná n° 159, Belo Horizonte 

7 Avenida Paraná n° 222, Belo Horizonte 

8 Avenida Paraná n° 241, Belo Horizonte 

9 Avenida Paraná n° 297, Belo Horizonte 

10 Avenida Paraná n° 356, Belo Horizonte 

11 Rua Rio de Janeiro n° 328, Belo Horizonte 

12 Rua Rio de Janeiro n° 383, Belo Horizonte 

13 Rua Curitiba n° 433, Belo Horizonte 

14 Rua Curitiba n° 553, Belo Horizonte 

15 Rua Curitiba n° 922, Belo Horizonte 

16 Rua dos Caetés n° 375, Belo Horizonte 

17 Rua dos Caetés n° 525, Belo Horizonte 

18 Rua dos Caetés n° 633, Belo Horizonte 

19 Rua dos Caetés n° 741, Belo Horizonte 

20 Rua dos Carijós n° 126, Belo Horizonte 

21 Rua dos Carijós n° 630, Belo Horizonte 

22 Rua Espírito Santo n° 307, Belo Horizonte 

23 Rua Espírito Santo n° 485, Belo Horizonte 

24 Rua Espírito Santo n° 571, Belo Horizonte 

25 Avenida Santos Dumont n° 673, Belo Horizonte 

26 Rua São Paulo n° 325, Belo Horizonte 

27 Rua São Paulo n° 504, Belo Horizonte 

28 Rua São Paulo n° 549, Belo Horizonte 

29 Rua São Paulo n° 785, Belo Horizonte 

30 Rua São Paulo n° 856, Belo Horizonte 

31 Rua dos Tamoios n° 228, Belo Horizonte 

32 Rua dos Tamoios n° 300, Belo Horizonte 

33 Rua dos Tamoios n° 360, Belo Horizonte 

34 Rua dos Tamoios n° 596, Belo Horizonte 

35 Rua dos Tamoios n° 699, Belo Horizonte 

36 Rua dos Tamoios n° 731, Belo Horizonte 

37 Rua dos Tupinambás n° 222, Belo Horizonte 



 
 

                                                        SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICA URBANA 
 

 

                                        SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICA URBANA  
                           Avenida Álvares Cabral, nº 217/ 6º andar – Centro – Belo Horizonte / MG 
                               CEP: 30.170-000 – tel.: (31) 3246-0090 - smpu@pbh.gov.br 
 

38 Rua dos Tupinambás n° 314, Belo Horizonte 

39 Rua dos Tupinambás n° 373, Belo Horizonte 

40 Rua dos Tupinambás n° 462, Belo Horizonte 

41 Rua dos Tupinambás n° 638, Belo Horizonte 

42 Rua dos Tupinambás n° 740, Belo Horizonte 

43 Rua dos Tupinambás n° 823, Belo Horizonte 

44 (Barreiro) Avenida Afonso Vaz de Melo n° 102, Belo Horizonte 

45  (Barreiro) Avenida Afonso Vaz de Melo n° 642, Belo Horizonte 

46 
(Venda Nova) Avenida Bernarda Silvestre n° 408, Belo 
Horizonte 

47 (Venda Nova) Rua Padre Pedro Pinto n° 1612, Belo Horizonte 

48 
(Venda Nova) Rua Antônio José dos Santos n° 284, Belo 
Horizonte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

 

PROCESSO DE SELEÇÃO SMPU Nº 028/2018 

CROQUI DOS PONTOS DISPONÍVEIS NO BARREIRO 
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ANEXO I 

PROCESSO DE SELEÇÃO SMPU Nº 028/2018 

CROQUI DOS PONTOS DISPONÍVEIS EM VENDA NOVA 
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ANEXO I 

PROCESSO DE SELEÇÃO SMPU Nº 028/2018 

CROQUI DOS PONTOS DISPONÍVEIS NO HIPERCENTRO 

 
 

 



 
 

                                                        SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICA URBANA 
 

 

                                        SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICA URBANA  
                           Avenida Álvares Cabral, nº 217/ 6º andar – Centro – Belo Horizonte / MG 
                               CEP: 30.170-000 – tel.: (31) 3246-0090 - smpu@pbh.gov.br 
 

ANEXO II 

PROCESSO DE SELEÇÃO SMPU Nº 028/2018 

REQUERIMENTO DE PARTICIPAÇÃO NO CHAMAMENTO PÚBLICO 

 

À SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICA URBANA 

(Nome completo sem abreviações), (nacionalidade), (estado civil), (profissão), 

portador da CI .............., inscrito no CPF sob o nº ..............................................., , residente 

na ..........................................................................Bairro ............................, município de Belo 

Horizonte, telefone fixo nº ......................, telefone celular nº ...................................., e-mail 

....................................................................., confirma o interesse em aderir, como candidato, 

ao Edital SMPU nº 028/2018, com o objetivo de ser concorrer à escolha de local de exercício 

para atividade comercial em logradouro público do Hipercentro, de Venda Nova ou do 

Barreiro, todos do Município de Belo Horizonte, e declara sob as penas da lei, que:  

a) Concorda com as regras estabelecidas no edital e seus anexos e compromete-se 

a observá-las ao executar a atividade comercial em logradouro público do Hipercentro, 

Venda Nova ou Barreiro. 

b) Declara que é pessoa com deficiência e tem ciência da condição personalíssima 

do exercício da atividade de comércio em logradouro público por pessoa com deficiência 

vedado o acompanhamento de prepostos; 

c) Declara ter ciência de que a SMPU comunicará ao órgão federal responsável, 

após o presente certame, a listagem das pessoas com deficiência licenciadas para exercer 

atividade comercial em logradouro público, para os fins do disposto no art. 21-A, da Lei 

8.742, de 7 de dezembro de 1993 e que, por isso, poderá ser suspenso o Benefício de 

Prestação Continuada (BPC) em virtude de exercício de atividade remunerada. 

d) Manifesta sua opção pelo PONTO Nº__________ previsto no ANEXO I deste 

Edital. 

e) Está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração. 

  

Belo Horizonte, ____ de ______________ de ______. 

 

_________________________________ 

ASSINATURA 
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ANEXO III 

PROCESSO DE SELEÇÃO SMPU Nº 028/2018 

 

DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE 

 
 

Eu, _____________________________________________(nome do titular do documento 

de comprovante de residência),  portador (a) da Carteira de Identidade nº 

__________________, inscrito no CPF sob o nº_________________________, residente e 

domiciliado à _______________________________________________________ 

__________________________________________________________ (endereço 

completo), DECLARO, sob as penas da lei, que: 

______________________________________________________________ (nome da 

pessoa com deficiência), portador (a) da Carteira de Identidade nº __________________, 

inscrito no CPF sob o nº_________________________, RESIDE neste mesmo imóvel, 

localizado na _______________________________________________________ e que 

não possui comprovante desta residência em seu nome. 

 

Declaro, por fim, que estou ciente que a Secretaria Municipal de Política Urbana pode, a 

qualquer tempo, fiscalizar a veracidade da presente declaração. 

 

 

Belo Horizonte, ____ de __________________ de ______. 

 

 

_____________________________________ 

Assinatura  

 

Nome: ________________________________ 

CPF: __________________________________ 
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ANEXO IV 

PROCESSO DE SELEÇÃO SMPU Nº 028/2018 

TERMO DE COMPROMISSO – AVALIAÇÃO MÉDICA  

ATENÇÃO: A APRESENTAÇÃO DESTE DOCUMENTO É DISPENSADA PARA OS 

INTERESSADOS QUE APRESENTAREM O CARTÃO BHBUS 

AVALIAÇÃO MÉDICA 

Candidato: 

Origem da deficiência: 

 

  Acidente de trabalho    Congênita    Adquirida em pós operatório    Acidente comum    

Doença 

 

Descrição da deficiência com código CID 

 

 

 

Limitações funcionais corporais: 

 

Conclusão 

O paciente/candidato foi enquadrado como pessoa com deficiência, nos termos da Lei Federal 

nº 13.146, de 6 de julho de 2015 e da Lei Municipal nº 9.078, de 19 de janeiro de 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

ATENÇÃO: Esta declaração somente pode ser preenchida e assinada por junta multidisciplinar 

do Município de Belo Horizonte, criada especificamente para este fim. 

 

 

 

Carimbo e Assinatura do Presidente da Junta Médica 

Multidisciplinar 

 

 
 

      
Assinatura do Candidato: 

Autorizo a divulgação deste Laudo para a Prefeitura de Belo Horizonte 
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                                                         ANEXO IV 

PROCESSO DE SELEÇÃO SMPU Nº 028/2018  

TERMO DE COMPROMISSO – AVALIAÇÃO MÉDICA 

ATENÇÃO: A APRESENTAÇÃO DESTE DOCUMENTO É DISPENSADA PARA OS 

INTERESSADOS QUE APRESENTAREM O CARTÃO BHBUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATENÇÃO: Esta declaração somente pode ser preenchida e assinada por junta multidisciplinar 

do Município de Belo Horizonte, criada especificamente para este fim. 
 

 

 
Autorizo a divulgação deste Laudo para a Prefeitura de Belo Horizonte 

  III- Deficiência Visual - acuidade visual igual ou 
menor que 20/200 no melhor olho, após a melhor 
correção, ou campo visual inferior a 20º (tabela de 
Snellen), ou ocorrência simultânea de ambas as 
situações. 
 

  I- Deficiência Física - deficiência física: alteração 
completa ou parcial de um ou mais segmentos do 
corpo humano, acarretando o comprometimento 
das funções físicas, exceto as deformidades 

estéticas e as que não produzem dificuldades para 
o desempenho dessas funções 

  II- Deficiência Auditiva -  perda parcial ou total 

da acuidade auditiva, variando de graus e níveis na 

forma seguinte de 25 a 40 decibéis - surdez leve; de 

41 a 55 decibéis - surdez moderada; de 56 a 70 

decibéis - surdez acentuada; de 71 a 90 decibéis - 

surdez severa; acima de 91 decibéis - surdez 

profunda; anacusia. 

 
 

Obs: Anexar audiograma   V- Deficiência Múltipla - associação de duas ou 
mais deficiências. 
 

 IV- Deficiência Mental- funcionamento intelectual 
inferior à média, com limitações associadas a duas ou 
mais áreas das habilidades adaptativas como: 

 a) - Comunicação; 

 b) - Cuidado pessoal; 

 c) - Habilidades sociais; 

 d) - utilização dos bens e equipamentos comunitários; 

 e) - Saúde e segurança; 

 f) - Habilidades acadêmicas; 

 g) - Lazer; 

 h) - Trabalho. 
 

Carimbo e Assinatura do Presidente da Junta 

Multidisciplinar 

 

 
 

      

Assinatura do Candidato: 


