
 

DECRETO Nº 1422 

 
Dispõe sobre o regulamento destinado à 
apresentação de artistas de rua nos logradouros 
públicos do Município de Curitiba. 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO DO PARANÁ, no 
uso de suas atribuições legais, que foram conferidas pelos incisos IV e V do artigo 
72 da Lei Orgânica do Município de Curitiba, com base no Protocolo nº 01-
136783/2018, 
 
considerando a edição da Lei Municipal nº 14.701, de 29 de julho de 2015, que 
dispõe sobre as apresentações de artistas de rua nos logradouros públicos do 
Município de Curitiba; 
 
considerando a necessidade de otimizar os procedimentos de forma a facilitar a 
gestão e fiscalização dos artistas de rua, 
 
DECRETA: 
 
Capítulo I 
 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
Art. 1º As manifestações culturais, compreendidas como apresentações de artistas 
de rua compatíveis com o uso compartilhado dos logradouros públicos, serão 
regidas por este decreto. 
 
Art. 2º Para fins deste decreto, entende-se por: 
 
I - Artista: pessoa ou grupos artísticos, em suas mais variadas formações, de acordo 
com sua atividade, que interpreta ou executa obra de caráter pessoal e cultural para 
efeito de exibição através do teatro, dança, música, capoeira, representação por 
mímica, estátuas vivas, artes circenses em geral abrangendo a arte dos palhaços, 
dos mágicos, do malabarismo e dos saltos mortais no chão, do repentista, das artes 
visuais, da arte performática e da poesia declamada; 
 
II - Comissão de Conciliação: composta por representantes da esfera pública, que irá 
receber eventuais reclamações relacionadas à realização de manifestações, 
atividades e apresentações culturais, identificar os responsáveis e ouvir os 
envolvidos, objetivando compor os diversos interesses em conflito, valendo-se, 
quando necessário, do auxílio de outros órgãos e entidades da Administração. 
 
Capítulo II 
 
DA COMISSÃO DE CONCILIAÇÃO 
 
Art. 3º a Comissão de Conciliação tem por objetivo dirimir conflitos relativos à 
apresentação de artistas de rua nos logradouros públicos do Município de Curitiba. 
 
Art. 4º A Comissão de Conciliação receberá da Secretaria Municipal do Urbanismo a 
pauta dos assuntos a serem deliberados. 
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