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PARECER Nº 1340/2013 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0272/13.  
Trata-se de projeto de lei, de iniciativa do Nobre Vereador Abou Anni, que dispõe 
sobre a atividade circense no Município de São Paulo.  
Em síntese, a propositura estabelece requisitos para o exercício de referida 
atividade, voltados, em última análise, à segurança do público, conforme se pode 
perceber pela exigência de apresentação de anotação de responsabilidade técnica – 
ART emitida por profissional devidamente habilitado junto ao sistema 
CREA/CONFEA de instalação de equipamentos utilizados para a realização da 
atividade (art. 2º, IV) e exigência de contratação de seguro de responsabilidade 
civil em favor de terceiros (art. 2º, V)  
Sob o aspecto jurídico, a propositura pode prosseguir em tramitação, eis que 
elaborada no regular exercício da competência legislativa desta Casa, consoante 
será demonstrado.  
A propositura encontra fundamento no poder de polícia do Município, cuja definição 
legal encontra-se traçada no art. 78 do Código Tributário Nacional, verbis:  
“Art. 78. Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, 
limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou 
abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à 
higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao 
exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do 
Poder Público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos 
individuais ou coletivos.”  
Sobre o tema, ensina Hely Lopes Meirelles, que "compete ao Município a polícia 
administrativa das atividades urbanas em geral, para a ordenação da vida da 
cidade. Esse policiamento se estende a todas as atividades e estabelecimentos 
urbanos, desde a sua localização até a instalação e funcionamento ... Para esse 
policiamento deve o Município indicar o proceder do administrado, regulamentar a 
fiscalização e cobrar as taxas estabelecidas por lei. Nessa regulamentação se inclui 
a fixação de horário do comércio em geral e das diversificações para certas 
atividades ou estabelecimentos, bem como  o modo de apresentação das 
mercadorias, utilidades e serviços oferecidos ao público". (in "Direito Municipal 
Brasileiro", 6ª ed., Ed. Malheiros, págs. 370,371).  
Também o art. 160 da Lei Orgânica do Município confere respaldo à propositura, 
uma vez que dispõe competir ao Poder Municipal disciplinar as atividades 
econômicas desenvolvidas em seu território, verbis:  
“Art. 160 – O Poder Municipal disciplinará as atividades econômicas desenvolvidas 
em seu território, cabendo-lhe, quanto aos estabelecimentos comerciais, 
industriais, de serviços e similares, dentre outras, as seguintes atribuições:  
I – conceder e renovar licenças para instalação e funcionamento;  
II – fixar horários e condições de funcionamento;  
III – fiscalizar as suas atividades de maneira a garantir que não se tornem 
prejudiciais ao meio ambiente e ao bem-estar da população;...”  
Por se tratar de matéria sujeita ao quórum de maioria simples para deliberação, é 
dispensada a votação em Plenário, cabendo tal prerrogativa às Comissões 
Permanentes, na forma do art. 46, X, do Regimento Interno desta Casa.  
Não obstante, é necessária a apresentação de Substitutivo a fim de (i) adequar a 
redação do texto proposto à técnica legislativa prevista na Lei Complementar 
Federal nº 95/98, que dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a 
consolidação das leis; (ii) excluir os artigos 4º e 6º e adequar a redação do art. 5º, 
a fim de que não incida em inconstitucionalidade, eis que ao fixar prazo para o 
desempenho de funções típicas do Executivo viola o princípio constitucional da 
harmonia e independência entre os Poderes; e (iii) estabelecer a sanção pelo 



descumprimento da regra instituída, já que a sanção é um dos elementos que 
compõe a expressão norma jurídica e em atendimento ao princípio da legalidade 
(art. 5º, II da Constituição Federal) deve ser estabelecida por meio de lei, 
observando que o valor fixado para a multa é mera sugestão, podendo ser alterado 
pela comissão de mérito.  
Pelo exposto, na forma do Substitutivo que segue, somos, pela LEGALIDADE.  
SUBSTITUTIVO Nº        DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARCIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0272/13.  
Dispõe sobre a atividade circense no Município de São Paulo, e dá outras 
providências.  
A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA:  
Art. 1º Considera-se atividade circense a atividade de diversão pública de caráter 
permanente com funcionamento itinerante.  
Art. 2º O licenciamento para o exercício da atividade circense será anual e 
dependerá de apresentação dos seguintes documentos:  
I - requerimento e termo de responsabilidade devidamente preenchido e assinado;  
II - cópia de Contrato Social registrado na respectiva Junta Comercial ou Estatuto 
registrado em Cartório, se o responsável pelo circo for pessoa jurídica;  
III - cópia da inscrição no CNPJ, se o responsável pelo circo for pessoa jurídica ou 
cópia do CPF e documento de identidade se o responsável pelo circo for pessoa 
física;  
IV - anotação de responsabilidade técnica - ART - emitida por profissional 
devidamente habilitado junto ao sistema CREA/CONFEA de instalação de 
equipamentos utilizados para a realização da atividade;  
V - seguro de responsabilidade civil em favor de terceiros.  
Parágrafo único. A licença fundamentada nesse artigo possibilitará ao titular a 
montagem dos equipamentos circenses em todo o âmbito municipal.  
Art. 3º A autorização para funcionamento dependerá de:  
I - requerimento para funcionamento apresentado pelo interessado ao órgão 
executivo competente, em que se indique a data prevista para o início das 
atividades e o tempo de permanência no local;  
II - licenciamento municipal expedido com base no caput do artigo 2º;  
III - termo de permissão quando se tratar da ocupação de propriedade pública ou 
contrato nos casos de propriedade privada;  
IV - declaração firmada pelo responsável técnico e pelo responsável pela atividade 
de que as instalações apresentam condições de segurança para os usuários;  
Parágrafo único. O requerimento de que trata o inciso I, deste artigo, deverá ser 
protocolado no órgão competente pelo interessado, em até 15 (quinze) dias úteis, 
anteriores a data prevista para o início das atividades.  
Art. 4º A expedição do ato de autorização de funcionamento ocorrerá após a 
apresentação pelo interessado dos documentos referidos no artigo 3º, podendo os 
órgão municipais competentes realizar vistorias no local em que se instalará o circo.  
Parágrafo único. O indeferimento da autorização de funcionamento será 
devidamente motivado pelo órgão executivo competente.  
Art. 5º O órgão executivo competente poderá a qualquer tempo anular o ato de 
autorização, caso o beneficiário não esteja cumprindo os requisitos legais e 
regulamentares para a expedição do ato de autorização.  
Art. 6º Do ato de autorização de funcionamento constará sua validade territorial e 
temporal.  
Art. 7° A inobservância do disposto nesta Lei sujeitará o infrator à imposição de 
multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).  
Parágrafo único. A multa de que trata o caput deste artigo será atualizada 
anualmente pela variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, 
apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, acumulada no 
exercício anterior, sendo que, no caso de extinção deste índice, será aplicado outro 
que venha a substitui-lo.  



Art. 8º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.  
Art. 9º O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no prazo de 90 (noventa) 
dias, contados da data de sua publicação.  
Art. 10 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.  
Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 
07.08.2013  
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