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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI Nº 7.230. DE 17 DE JUNHO DE 2.019 
Dispõe sobre a inscrição gratuita em provas 
de corrida, caminhada e ciclismo de rua no 
Município de Bauru para esportistas de baixa 
renda inscritos em programas soc1a1s 
governamentais e/ou que apresentem atestado 
de avaliação social e para doadores de sangue 
que apresentem o comprovante de doação nos 
últimos três meses que antecedem a corrida. 

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

Art. 1° 

§lº 

§2º 

§3º 

§4º 

Art. 2° 

Art. 3° 

Art. 4° -

Art. 5° 

Art. 6° 

A entidade/empresa organizadora de eventos esportivos nas modalidades de corrida, caminhada e 
ciclismo de rua, que ocorram dentro dos limites do município de Bauru, fica obrigada a reservar pelo 
menos 5% (cinco por cento) da cota máxima de inscritos para atletas de baixa renda do Município e 2% 
(dois por cento) para doadores de sangue que apresentem o comprovante de doação nos últimos três 
meses que antecedem a corrida. 

Para que se cumpra o disposto no ºcaput" deste artigo, o interessado em obter o beneficio deverá 
apresentar comprovante de inscrição em programas sociais governamentais e/ou atestado de avaliação 
social emitido pela Secretaria do Bem-Estar Social de Bauru, ou outra que vier a substitui-la, além de 
comprovante de residência no Município de Bauru que não necessariamente esteja em seu nome. 

Em caso de ausência injustificada na prova, ~ interessado não poderá requerer sua participação em 
outro evento da mesma natureza. evocando esta lei, no prazo inferior a 120 (cento e vinte) dias e, em 
caso de reincidência, o prazo não poderá ser inferior a um ano. 

Se não houver cota máxima de inscritos para delimitar as inscrições, a entidade/empresa organizadora 
de eventos esportivos não poderá deixar de aceitar qualquer inscrição de interessado de baixa renda, 
desde que estes apresentem os documentos estabelecidos no § 1 º. 

A entidade organizadora de eventos esportivos não poderá deixar de fornecer qualquer brinde ou 
premiação aos inscritos de baixa renda, devendo todos os inscritos no evento serem tratados de forma 
igualitária. 

Os eventos de corrida, caminhada e ciclismo de rua que comprovadamente não tenham cobrança de 
inscrições estarão dispensados do cumprimento desta lei. 

Caso o atleta faça uso de documento falso para pleitear sua inscrição, não poderá requerer novamente o 
beneficio preconizado nesta Lei, além de responder criminalmente pela conduta praticada. 

A entidade/empresa organizadora que descumprir as obrigações preconizadas nesta Lei ficará impedida 
de realizar qualquer outro evento esportivo constante no artigo 1°, pelo prazo de 12 (doze) meses, a 
contar da notificação recebida do Poder Executivo. 

O Poder Executivo regulamentará a presente Lei, no que couber, no prazo máximo de 60 (sessenta} 
dias, contados da data de sua publicação. 

As eventuais despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta das dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Lei nº 7.230/19 

Art. 7° Esta lei entra em vigor na data de sua publicaç 

Bauru, 17 de junho de 

Projeto de iniciativa do 
PODER LEGISLATIVO 

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