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PARECER Nº 216/2014 DA COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, 
METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 272/13.  
Trata-se do Projeto de Lei nº 272/13 de autoria do nobre Vereador Abou Anni, que 
dispõe sobre a atividade circense no Município de São Paulo, e dá outras 
providências.  
Segundo a justificativa do projeto, pretende-se disciplinar a atividade circense no 
Município de São Paulo, ressaltando o seu papel cultural.  
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação - CCJLP manifestou-se pela 
Legalidade, com Substitutivo através do Parecer nº 1340/13.  
A instalação e funcionamento de atividades temporárias encontra-se disciplinada 
através do Decreto nº 49.969, de 28 agosto de 2008, que regulamenta a expedição 
de Auto de Licença de Funcionamento, Alvará de Funcionamento, Alvará de 
Autorização para eventos públicos e temporários e Termo de Consulta de 
Funcionamento, em consonância com as Leis nº 10.205, de 4 de dezembro de 
1986, e nº 13.885, de 25 de agosto de 2004.  
Nesse sentido, embora no referido Decreto não conste menção especifica à 
atividade circense, os circos são considerados eventos, para os quais se requer a 
expedição do Alvará de Autorização para Eventos Públicos e Temporários, exigido 
para eventos com mais de 250 pessoas, dirigidos ao público, com ou sem a venda 
de ingressos. O alvará de autorização tem validade de seis meses, podendo ser 
renovado uma única vez por igual período, sendo que, expirado o prazo da 
prorrogação, ou seja, um ano, deverá ser requerido o Alvará de Funcionamento 
para Locais de Reunião.  
Ressalte-se que conforme o § 5º, do artigo 5º, do Dec. 49.969/08, o processo 
visando à expedição de Alvará de Autorização tem por objeto a análise das 
condições de segurança do evento a ser realizado, que exige a apresentação, 
dentre outros documentos, de estudos técnicos necessários, cópias de peças 
gráficas, além da demonstração do cálculo da capacidade de lotação, bem como, a 
indicação das providências relativas a sanitários, estacionamento de veículos, 
acesso de pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida e controle de 
ruídos.  
Nas audiências públicas convocadas pela Comissão de Política Urbana, 
Metropolitana e Meio Ambiente Ademais, foram registradas manifestações 
favoráveis ao projeto, destacando-se as contribuições de representante da entidade 
denominada “UBC”, que se resumem na conceituação da atividade circense como 
“atividade cultural e artística de caráter permanente com funcionamento 
itinerante”, na  especificação quanto à autorização necessária à instalação e 
funcionamento da atividade e não sobre o licenciamento para o seu exercício, e 
ainda, a fixação do prazo  em dias corridos para o ingresso do pedido.  
Considerando, portanto, os aspectos meritórios contidos na presente iniciativa, no 
que se refere ao licenciamento de atividades no município, a Comissão de Política 
Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente manifesta-se favoravelmente ao Projeto de 
Lei nº 272/13, na forma de Substitutivo ao Substitutivo apresentado pela CCJLP, 
com o intuito de aprimorar o projeto diante das manifestações em audiências 
públicas, bem como, de incluir disposições que abarquem os principais aspectos 
técnicos relacionados às exigências de segurança das instalações, além de rever o 
valor da multa fixada no art. 7º proposto pela  CCJLP, como mera sugestão, a ser 
discutido pela comissão de mérito.  
SUBSTITUTIVO Nº              DA COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, 
METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE AO PROJETO DE LEI 272/13  
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 cultural e artística de caráter 
permanente com funcionamento itinerante.  
Art. 2º A instalação e funcionamento da atividade circense no Munícipio de São 
Paulo fica condicionada à obtenção de Alvará de Funcionamento correspondente, 
que terá validade de um ano.  
§ 1º O pedido que visa a expedição do Alvará de Funcionamento de que trata o 
“caput” do presente artigo  será instruído com os 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 - seguro de responsabilidade civil em favor de terceiros.  
V - memorial descritivo contendo a data prevista para o início das atividades e o 
tempo de permanência no local, o público estimado, o cálculo da capacidade de 
lotação, as características das estruturas utilizadas, dos equipamentos, e as 
medidas relativas à segurança, à acessibilidade de pessoas com deficiência ou 
mobilidade reduzida, além das providências relacionadas ao estacionamento de 
veículos, às instalações sanitárias, e ao controle de ruídos.  
VI - peças gráficas descritivas.  
VII - termo de permissão quando se tratar da ocupação de propriedade pública ou 
contrato nos casos de propriedade privada;  
VIII - declaração firmada pelo responsável técnico devidamente habilitado e pelo 
responsável pela atividade de que as instalações apresentam condições de 
segurança para os usuários, incluindo atestados técnicos específicos sobre:  
a) a estabilidade dos palcos, das coberturas, das estruturas, e demais elementos  
que compõe as instalações físicas;  
b) a conformidade das instalações elétricas, e do sistema de proteção contra 
descargas elétricas atmosféricas (SPDA), segundo as normas técnicas oficiais.  
c) o sistema de segurança, incluindo equipamentos e brigada de combate a 
incêndio e pânico, em condições de operação;  
d) o atendimento às normas de acessibilidade às pessoas com deficiência ou com 
mobilidade reduzida;  
e) à observância ao limites de ruído estabelecidos na lei de uso e ocupação do solo;  
XIX - anotação ou registro de responsabilidade técnica emitida pelos profissionais 
responsáveis junto ao respectivo conselho profissional.  
XX – comunicação sobre o funcionamento da atividade e o período de permanência 
no local à autoridade policial, à Companhia de Engenharia de Tráfego – CET, e 
demais órgãos conforme a necessidade.  
§2º O requerimento de que trata o inciso I, deste artigo, deverá ser protocolado no 
órgão competente pelo interessado, em até 15 (quinze) dias corridos, anteriores a 
data prevista para o início das atividades.  
§3º Na hipótese de alteração do local do espetáculo circense no território do 
município, mantendo-se as demais condições de instalação e funcionamento que 
foram, anteriormente, objeto de licenciamento, poderão ser apresentados, através 
de processo simplificado, apenas os documentos relacionados à nova localização 
pretendida.  
Art. 4º A expedição do ato do Alvará de Funcionamento para a Atividade Circense, 
ocorrerá após a apresentação pelo interessado dos documentos referidos no §1º do 
artigo 2º, podendo os órgãos 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$ 10.000,00 (dez 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 Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, em 
19/03/2014.  
Andrea Matarazzo – (PSDB) - Presidente  
Dalton Silvano – (PV) – Relator  
José Police Neto – (PSD)  
Nabil Bonduki – (PT)  
Nelo Rodolfo – (PMDB)  
Paulo Frange – (PTB)  
Toninho Paiva – (PR)  
 
 


