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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI Nº 6.668, DE 08 DE MAIO DE 2.015 
Dispõe sobre a apresentação de artistas de 
rua nos logradouros públicos do município 
de Bauru, e dá outtâs providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 eia Lei Orgânica do Município de Bauru, faz saber 
que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 

Art. lº 

Parágrafo único. 

Art. 2° 

Art. 3° 

Art. 4° 

Art. 5° 

As apresentações de trabalho cultural por artistas de rua em vias, cruzamentos, sinais públicos, parques e praças 
públicas deverão observar as seguintes condições: 

I-

II -

III -
IV -

V
Vl
VII -

VIII -
IX-

permanência transitória no bem público, limitando-se a utilização ao período de execução da manifestação 
artística; 
gratuidade para os espectadores, permitidas doações espontâneas e coleta mediante o tradicional método 
"passagem de chapéu"; 
não impedir a livre fluência do trânsito; 
respeitar a integridade das áreas verdes e demais instalações do logradouro, preservando-se os bens 
particulares e os de uso comum do povo; 
não impedir a passagem e circulação de pedestres, bem como o acesso a instalações públicas ou privadas; 
prescindir de palco ou de qualquer outra estrutura de prévia instalação no local; 
obedecer aos parâmetros de incomodidade e os níveis máximos de ruído estabelecidos pela legislação 
vigente; 
estar concluídas as atividades até as 22:00 (vinte e duas horas); 
não ter patrocínio privado que as caracterize como evento de marketing, salvo projetos apoiados por lei 
municipal, estadual ou federal de incentivo à cultlll"a. 

As atividades que necessitem de montagem _de estrutura para sua execução somente poderão ser realizadas 
mediantes prévia comunicação e respectiva autorização do órgão competente do Poder Executivo. 

Compreendem-se como atividades cultlll"ais de artistas de rua como o teatro, a dança individual ou em grupo, a 
capoeira, a mímica, as artes plásticas, o malabarismo ou outra atividade circense, a música, artes visuais e plásticas, 
o folclore, o Hip-Hop, a literatura e a poesia declamada ou em exposição fisica das obras. 

Durante a atividade ou evento ou a qualquer tempo, fica permitida a comercialização de bens artísticos/culturais 
duráveis como CDs, DVDs, livros, quadros, peças artesanais, desde que observadas as seguintes condições: 

I - as obras sejam de autoria do artista ou grupo de artistas ele rua em apresentação, ou que os mesmos tenham 
parte na autoria das mesmas; 

II - somente o autor ou autores podem comercializar as obras, não sendo pennitida a utilização de pessoas 
contratadas para vendê-las, salvo volm1tariado. 

O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 90 (noventa) dias a partir de sua aprovação. 

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Projeto de iniciativa cio 
PODER LEGISLATIVO 

Registrada no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data. 
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