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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI N° 4728, DE 20 DE SETEMBRO DE 2001 
Dispõe sobre o alvará de autorização para as 
empresas de espetáculo circense que utilizam 
animais, disciplina suas atividades e dá outras 
providências. 

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. lº -

Art.2º -

DISPOSIÇÕES GERAIS 

As empresas de espetáculo circense, fixas ou nômades, que utilizem espécimes 
da fauna exótica e/ou doméstica, somente poderão ingressar no Município após 
a expedição de alvará de autorização para instalação e funcionamento, que será 
expedido mediante o cumprimento dos requisitos previstos nesta Lei. 

Os interessados deverão protocolar o pedido de alvará de autorização para 
instalação e funcionamento na Prefeitura Municipal, com antecedência mínima 
de 60 (sessenta) dias da data do ingresso da empresa no Município, 
apresentando: 

I- relação de todos os animais que possui com a descrição minuciosa das 
atividades que serão por eles desenvolvidas; 

II - acomodação para os animais obedecendo as ex1gencias previstas na 
legislação que regulamenta os zoológicos e demais legislações que tratam 
da matéria, especialmente o disposto na Instrução Normativa nº 001/89-P, 
de 19 de outubro de 1989, do IBAMA; 

III- documento que comprove a contratação de assistência de médico 
veterinário, que será responsável pelo estado sanitário de cada animal 
enquanto permanecer no Município; 

IV - ART - Anotação de Responsabilidade Técnica, assinado por engenheiro 
civil, garantindo a segurança das instalações dos animais. 

Parágrafo único - O médico veterinário deverá comprovar sua inscrição profissional no Conselho 
Regional de Medicina Veterinária - CRMV através de documento hábil. 

Art. 3º - Os animais deverão ter sua dignidade corporal e psicológica respeitadas, sendo ;\ 
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Parágrafo único - É proibido submeter os animais à atividades não condizentes com seu 
comportamento e características naturais. 

Art. 4° -

§lo -

§2º -

Art. 5º -

Art. 6º -

Art. 7°-

Art. 8º -

Art.9º -

DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS 

As infrações ao disposto nesta Lei serão punidas com multas e demais medidas 
administrativas, sem prejuízo da responsabilidade civil e penal dos infratores. 

O procedimento administrativo a ser observado será o previsto no Título II, 
Capítulos 1 e III, do Código Ambiental do Município - Lei nº 4.362, de 12 de 
janeiro de 1999. 

A medida administrativa de apreensão dos animais será permitida somente em 
situações de emergência e perigo para os animais ou para a população, 
respondendo os infratores por todos os prejuízos causados e pelas despesas 
efetuadas pelo Poder Público. 

Ingressar ou instalar empresa de espetáculo circense no Município sem o 
devido alvará de autorização expedido pela autoridade competente ou em 
desacordo com o obtido: 
Multa de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), por dia, até a regularização 
da situação. 

Desenvolver, a empresa de espetáculo circense, atividade contrária ao alvará de 
autorização expedido pela autoridade competente: 
Multa de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), por dia, até a cessação da 
atividade. 

Obrigar ou permitir que os animais desenvolvam atividades não condizentes 
com seu comportamento ou características naturais. 
Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais), por dia, até a cessação da atividade. 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Aplica-se subsidiariamente à esta Lei o Código Ambiental do Município - Lei 
nº 4.362, de 12 de janeiro de 1999. 
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Art. 10 -

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

Bauru, 20 de setembro de 2001 
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SONCOSTA 
REFE O MUNICIPAL 

SILVA PIRES 
RESPOND LA SECRETÁRIA 

DO MEIO AMBIENTE 

MARIA HELE~O RIGITANO 
SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTNO 

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

D~~ES 
RESPONDENDO PELO DEPARTAMENTO 
DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 
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