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PROJETO DE LEI 01-00272/2013 do Vereador Abou Anni (PV)  
“Dispõe sobre a atividade circense no Município de São Paulo, e dá outras 
providências.  
A Câmara Municipal de São Paulo D E C R E T A:  
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 de que trata o artigo anterior 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. O órgão competente deverá expedir o ato de autorização para a localidade 
específica em que se instalou o circo após a apresentação pelo interessado dos 
documentos referidos nesta lei.  
Art. 5º. A expedição do ato de autorização de funcionamento ocorrerá até 48 horas 
após a apresentação pelo interessado dos documentos referidos no artigo 3º, 
período durante o qual os órgão municipais competentes poderão realizar vistorias 
no local em que se instalou o circo.  
Parágrafo único. O indeferimento do requerimento para o ato de autorização de 
funcionamento será devidamente motivado pelo órgão executivo competente.  
Art. 6º. A não expedição do ato de autorização no prazo determinado no artigo 
anterior, dá ao titular do requerimento protocolado nos termos do artigo 3º. e 
incisos, o direito de exercer a atividade pelo período solicitado.  
Art. 7º. O órgão executivo competente poderá a qualquer tempo anular o ato de 
autorização ou cassar o direito exercido com base no artigo anterior, caso o 
beneficiário não esteja cumprindo os requisitos legais e regulamentares para a 
expedição do ato de autorização.  
Art. 8º. O ato de autorização de funcionamento terá validade territorial e temporal 
definida no próprio ato.  
Art. 9º. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.  
Art. 10º O Executivo regulamentará a presente lei no prazo de 90 (noventa) dias, 
contados da data de sua publicação.  
Art. 11º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.  
Sala das Sessões, Às Comissões competentes”.  


