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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI Nº 3964 DE 21 DE NOVEMBRO DE 1995 
Disciplina a concessão de alvará para localização 
e funcionamento de feiras e eventos não 
artísticos e dá outras providências 

TIDEI DE LIMA, Prefeito Municipal de Bauru, Estado de São Paulo, faz saber que a Câmara 
Municipal aprovou e el~ sanciona e promulga a seguinte lei: 

Artigo 1° • 

Artigo 2° • 

§ 1 o. 

§ 2º. 

§ 3º. 

§ 4º. 

Artigo 3º • 

§ 1º. 

A concessão de alvará para a localização e funcionamento de feiras e eventos não artísticos, no 
Município de Bauru, deverá obedecer ao prescrito nesta lei, sem prejuízo das taxas e atributos 
exigidos pel'\ legislação pertinente. 

A concessão do alvará, que deverá ser requerido junto à Secretaria Municipal de Planejamento 
(SEPLAN), ficará condicionada à participação de entidade ou associação delas na feira ou no 
evento não artístico. 

A indicação da entidade ou associação de entidades ficará a cargo da Secretaria Municipal do Bem 
Estar Social (SEBES) e deverá ser obtida antes do requerimento do alvará. 

A empresa promotora da feira ou do evento não artístico destinará à entidade ou à associação delas, 
no mínimo 20 % (vinte por cento) da arrecadação resultante da venda de ingressos. 

Não se aplicará o disposto no parágrafo anterior: 

1 - quando o promotor da feira ou do evento não artístico for: 
a) sindicato ou associação do comércio e indústria de Bauru; 
b) entidade assistencial cadastrada na SEBES; 
c) entidade religiosa; 
d) associação de moradores; 
e) clube de serviço; 
f) clube esportivo; 
g) empresa que tenha a Administração Municipal como parceira. 

II - quando a feira ou o evento não artístico não tiver fins lucrativos. 

O desvio de finalidade impedirá a aplicação do disposto no parágrafo anterior. 

A empresa que pretender participar da feira ou do evento não artístico deverá, com antecedência 
mínima de 30 (trinta) dias, providenciar requerimento dirigido à SEPLAN, solicitando o alvará de 
licença e funcionamento, onde deverá constar a razão social, o ramo de atividade, o endereço do 
local onde deverá instalar-se e o período de pennanência, que não poderá exceder de 07 dias em se 
tratando de feira comercial. 

O requerimento deverá ser instruído com os seguintes documentos: 

1 - comprovante de inscrição da SEBES, a que se refere o § 1° do art. 2°; 
II - comprovante de inscrição no Cadastro Geral dos Contribuintes, 
Federal, quando não tiver inscrição estadual. 
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III - Comprovante de inscrição na Secretaria da Fazenda do Estado como contribuinte do ICMS e 
de que a Empresa está em atividade. 

IV:'- comprovante de inscrição como contribuinte do Imposto Sobre Serviços (ISS), quando for o 
caso; 

V - alvará sanitário municipal, em caso de industrialização ou comercialização de gêneros 
alimentfcios que dependam de inspeção sanitária para serem consumidos. 

Se a requerente for empresa local, que tenha alvará de funcionamento, o requerimento poderá ser 
instruído somente com os comprovantes a que se referem os incisos 1 e III do § anterior. 

Mesmo que a empresa promotora tenha a Administração Municipal como parceira na feira ou no 
evento não artístico, será aplicável à empresa que dele quiser participar o disposto nos artigos 2° e 
3º, e respectivos parágrafos, desta Lei. 

A empresa promotora da feira ou do evento não artfstico será responsável pela obtenção dos 
alvarás junto aos órgãos competentes, no que se refere ao projeto, instalação e seguraça do local. 

A SEPLAN e a SEBES poderão editar regulamentação sobre a concessão do alvará, fiscalização e 
controle do funcionamento das feiras e dos eventos não artísticos no Municfpio, bem como a 
participação de entidades e associação delas nos mesmos. 

Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, 
especialmente a Lei nº 3 878, de 1 O de maio de 1995. 

Bauru, 21 de nove 

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

DIRETOR DO DEPARTAMENTO 
DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

DECRETO Nº 12.264, DE 02 DE OUTUBRO DE 2.013 

P. 29.786/95 - Ap. 50.480/13 (capa) Regulamenta a Lei Municipal nº 3.964, de 21 de 

novembro de 1.995, que disciplina a concessão de alvará 

para a localização e o funcionamento das feiras e dos 

eventos não artísticos no Município. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 51 da Lei 

Orgânica do Município de Bauru, e  

 

CONSIDERANDO  a necessidade de regulamentação na concessão de alvará ou licença, na fiscalização e no controle do 

funcionamento das feiras e eventos não artísticos quanto à análise da documentação exigida para os 

promotores, expositores e do local para a realização do evento, 

 

D E C R E T A 

 

 

Art. 1º  Fica criada a Comissão Municipal de Feiras e Eventos Não Artísticos - COMFENA com o objetivo de 

analisar o pedido, conferir a documentação e exercer a fiscalização das feiras e eventos não artísticos no 

Município de Bauru, constituída de representantes dos seguintes órgãos: 

 

I –  1 (um) representante indicado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico; 

II –  1 (um) representante indicado pela Secretaria Municipal de Planejamento; 

III –  1 (um) representante indicado pela Secretaria Municipal de Economia Finanças; 

IV –  1 (um) representante indicado pelo PROCON;  

V –  1 (um) representante indicado pelo Sindicato do Comércio Varejista do Município; 

VI–  1 (um) representante indicado pela Câmara dos Dirigentes Lojistas; 

VII –  1 (um) representante indicado pela Associação Comercial e Industrial do Município. 

 

Art. 2º  Fica estabelecido que para os efeitos do art. 3º da Lei Municipal nº 3.964, de 21 de novembro de 1.995, a 

documentação exigida para as empresas promotoras e expositoras será analisada pela COMFENA, cuja 

reunião será realizada em até 05 (cinco) dias úteis antes do início do evento. 

 

§1º  As feiras e os eventos não artísticos promovidos pela Administração como, por exemplo, a Feira UBA, 

Expo Bauru, Aniversário da Cidade, Festa do Sanduíche Bauru, Feira da Bondade, Feira Amor, 

Churrasco da Vila Vicentina e os promovidos por Entidades Assistenciais cadastradas na SEBES, 

Entidades Religiosas, Associação de Moradores, Sindicato e Associação do Comércio e Indústria de 

Bauru, Clube de Serviço e Esportivo, Exposição e Comércio exclusivo de automóveis e os que não 

realizam comércio direto de mercadorias estão dispensados dessa análise. 

 

§2º  A COMFENA poderá realizar vistoria no local de execução da feira para a verificação do cumprimento 

das normas de defesa ao consumidor; 

 

Art. 3º  Para efeito do art. 5º da Lei Municipal 3.964, de 21 de novembro de 1.995, o Requerente deverá 

apresentar, após a análise da solicitação, os documentos relacionados com o projeto, com a instalação e 

com a segurança do local em que será realizado o evento, a saber: 

 

1.  Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros do local; 

2.  Croqui do local em que ocorrerá o evento, contendo números de estandes, a medida exata e a 

localização a ser utilizada por cada expositor; 

3.  Comprovante de vistoria das instalações da feira expedido pelo Corpo de Bombeiros; 

4.  Contrato de montagem de estrutura, acompanhado da ART do responsável técnico; 

5.  Contrato de locação, comodato ou autorização do proprietário do imóvel; 

6.  Contrato de Segurança Privada; 

7.  Contrato com prestadora de serviço de ambulância, conforme Lei Municipal nº 4.418, de 21 de 

julho de 1.999; 

8.  Declaração de que o imóvel atende as normas de acessibilidade  conforme legislação federal, 

estadual e  municipal. 

 

Art. 4º  Fica obrigatória a vistoria no início e no decorrer da realização do evento por parte da Administração 

Municipal, responsável pela fiscalização e controle quanto ao atendimento e cumprimento da legislação 

vigente, tipo do evento e documentação exigida, devendo o responsável elaborar relatório a ser 

encaminhado aos setores competentes. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Dec. nº 12.264/13/13 

 

 

Art. 5º  Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 Bauru, 02 de outubro de 2.013. 

 

 

 

 

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA 

PREFEITO MUNICIPAL  

 

 

 

MAURÍCIO PONTES PORTO 

SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

 

 

 

PAULO ROBERTO FERRARI 

SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO 

 

 

 

ARNALDO RIBEIRO PINTO 

SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

 

 

 

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

 

 

 

ANDRÉA MARIA LIBERATO 

DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 

 

 

 


