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Amanha tem LEI Nº. 435/2007 
 

SÚMULA: “DISPÕE SOBRE A REGULAMENTAÇÃO 
E FUNCIONAMENTO DAS OPERADORAS 
RECEPTIVOS E AGÊNCIAS DE VIAGENS E 
TURISMO, NO MUNICÍPIO DE PARANAÍTA, 
ESTADO DE MATO GROSSO, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.”  

 
A CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAÍTA, Estado de 
Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais aprovou, 
e eu, PEDRO DE ALCÂNTARA, Prefeito Municipal, 
sanciono a seguinte Lei: 

 
 

CAPITULO I 
Definições Preliminares 

 
Art. 1º - Fica criada a regulamentação das Operadoras, Receptivos e 
Agências de Viagens e Turismo, nos termos dos artigos seguintes: 
 
Art. 2º - Esta Lei tem como base e referência legal o Decreto Federal nº 
84.934, de 21/07/80, e a Resolução Normativa EMBRATUR/CNTur nº 04/83, e 
sugere o estabelecimento de normas regulamentares destinadas as 
Operadoras, Receptivos e Agências de Viagens e Turismo que façam a 
operação ou a intermediação de produtos turísticos emissivos e/ou receptivos 
oferecidos dentro ou fora do município, incentivando dessa forma, o exercício 
das atividades mercantis, nos termos da Política Municipal de 
Desenvolvimento do Turismo Sustentável (PMTS). 
 
Art. 3º - Entende-se por Empresa Turística, aquela que produz qualquer 
espécie de produtos e serviços, tais como: operadoras, receptivos,agências de 
turismo, os meios de hospedagem, os sítios turísticos receptivos, os 
transportadores de superfície, os organizadores de eventos, os guias de 
turismo, os monitores ambientais e outros que a legislação assim determinar. 
 
Art. 4° - Entende-se como Operadoras, Receptivos e Agências de Viagens 
e Turismo, a empresa comercial prestadora de serviços, que tem por 
finalidade planejar, organizar, divulgar, vender, intermediar e executar viagens 
e serviços turísticos, se responsabilizando pela realização de excursões, 
passeios, programas e “pacotes” turísticos, individuais ou coletivos, emissivos 
ou receptivos, podendo em seu nome ou em nome de terceiros contratar ou 
intermediar a execução de serviços de natureza turística, fazer reservas de 
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bilhetes e vouchers, respeitados os critérios da legislação federal. 
 
Parágrafo Único - Às Agências de Viagens é vedado o exercício de atividades e 
serviços de operações ou execuções de excursões, passeios e programas 
turísticos. 
 
Art. 5º - Entende-se por “Serviço Turístico Receptivo”, todos aqueles que 
envolvem a recepção, o atendimento, a locomoção e transferência, a 
hospedagem, a alimentação, o lazer, o entretenimento e a assistência 
especializada, prestada ao turista ou viajante durante sua permanência no 
destino, através de programas, roteiros e “pacotes” firmados mediante ajustes 
ou acordos com as empresas transportadoras, os meios de hospedagem, 
outras agências de turismo, além de empresas ou entidades responsáveis 
pela organização de eventos e pela exploração ou administração dos sítios e 
atrativos de interesse turístico, na forma da legislação existente. 
 
Art. 6° - A prestação de serviços e a oferta de produtos turísticos são 
atividades realizadas com exclusividade por empresas turísticas com fins 
lucrativos, desde que legalmente constituídas em pessoas jurídicas e 
licenciadas pelo poder público. 
 
Art. 7° - Para feito desta Lei, entende-se como Agência de Turismo, as 
empresas comerciais que de forma total ou parcial, se enquadrem em uma ou 
mais das definições citadas nos artigos anteriores. 
 

CAPÍTULO II 
Das Exigências para Abertura e Funcionamento das Agências de 

Turismo 
 

Art. 8º - Na abertura e funcionamento das Agências de Turismo, as empresas 
devem, sem prejuízo de outras exigências cabíveis, já fixadas em lei, obter a 
Licença Turística Ambiental (LITA), junto ao poder público ou seu órgão 
competente, apresentando os seguintes documentos: 
I - Contrato social devidamente registrado; 
II - Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
III - Endereço completo; 
IV - Recibo de quitação de taxas e impostos; 
V - Registro da EMBRATUR; 
VI - Cadastro no Conselho Municipal de Turismo (COMTUR-Paranaíta); 
VII - Descrição das atividades turísticas desenvolvidas com detalhamento de 
roteiro e perfil de público atendido; 
Parágrafo Único - Além dessas exigências, o proprietário ou responsável pela 
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agência de turismo deve assinar o termo de anuência ao compromisso 
ambiental sustentável, onde declara conhecer e concordar com as regras 
desta Lei e com a Política Municipal de Desenvolvimento do Turismo 
Sustentável (PMTS), satisfazendo todas as exigências legais, especialmente 
no que diz respeito ao número ideal de usuários, à aquisição do ingresso ou 
voucher de entrada, ao uso de equipamentos, medidas de segurança e seguro 
de acidentes. 
 
Art. 9º - As agências de turismo que quiserem operar atividades ecoturísticas ou 
de turismo de aventura como o rafting, canyoning, cascading, caminhadas a pé, 

mountain bike, cavalgadas e demais atividades aquáticas, verticais e terrestres, 
que utilizem os recursos naturais, deverão obter a Licença Turística Ambiental 
(LITA) específica, necessária a cada tipo de atividade. 
 
Parágrafo Único - As agências de turismo que intermediarem ou executarem 
serviços receptivos, deverão atender os requisitos específicos exigidos para o 
licenciamento e registro da atividade, previstos na Política Municipal de 
Desenvolvimento do Turismo Sustentável (PMTS) e na legislação 
complementar. 
 
Art. 10º - A comunicação pelas agências de turismo da paralisação temporária 
ou definitiva de suas atividades, implicará respectivamente, na suspensão 
automática ou cancelamento da Licença Turística Ambiental (LITA) da 
empresa junto ao órgão público competente. 
 
Art. 11º - É vedada a Licença Turística Ambiental (LITA), para a agência de 
turismo cujo objetivo social estabeleça serviços incompatíveis com os 
objetivos da Política Municipal para o Desenvolvimento do Turismo 
Sustentável (PMTS). 
 
Art. 12º - É vedado o licenciamento de agências de turismo que: 
I - Estejam direta ou indiretamente vinculadas a Órgãos Oficiais de Turismo; 
II - Estabeleçam objetivos sociais e serviços diversos dos privativos ou 
permissíveis para a categoria, 
III - Utilizem marca ou denominação social idêntica ou semelhante à de outra 
já registrada, ou a de órgão oficial de turismo. 
 
Art. 13º - O local onde funcionarem as agências de turismo, deverão cumprir as 
legislações pertinentes já existentes. 
 

CAPÍTULO III 
Dos Direitos, Obrigações e Responsabilidades 
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Art. 14º - São direitos das agências de turismo: 
I - O exercício das atividades e a prestação dos serviços estabelecidos por 
esta deliberação normativa e pela legislação federal subsidiária; 
II - O recebimento de comissão ou qualquer outra forma de remuneração, pela 
intermediação, organização ou realização de seus serviços; 
III - O uso, por extenso e abreviadamente, das denominações "Agência de 
Turismo", "Agência de Viagens", "Agências de Viagens e Turismo", ou qualquer 
outra similar que diga respeito ao exercício da atividade, respeitadas as regras 
da EMBRATUR; 
IV - Promover e divulgar as excursões, passeios e viagens que organizarem 
ou intermediarem; 
V - Habilitar-se à participação em campanhas promocionais promovidas pelo 
poder público municipal; 
VI - Firmar convênios de co-participação e adotar sistemas de ação conjunta, 
com o objetivo de intensificar as correntes turísticas, reduzir custos e implantar 
uma atividade turística sustentável. 
 
Art. 15º - São obrigações das agências de turismo: 
I - Cumprir e honrar, permanentemente, os contratos ou compromissos 
divulgados, explicitados ou acordados com o turista/consumidor, 
especialmente as reservas e preços de diárias previamente ajustados; 
II- Respeitar os direitos do turista/consumidor relacionados no art. 6°, da Lei 
Federal n° 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do 
Consumidor); 
III- Utilizar, em seu relacionamento comercial, instrumentos, disposições, 
cláusulas, e práticas claras, justas e objetivas, abstendo-se de procedimentos 
abusivos ou lesivos ao interesse do turista/consumidor e ao meio ambiente; 
IV- Prestar serviços sem defeitos ou vícios de qualidade que os tornem 
inadequados ou impróprios ao consumo, ou coloquem em risco a vida, o bem-
estar, a segurança e o conforto do turista/consumidor; 
V - Prestar serviços turísticos na qualidade, forma, prazos, condições e preços 
em que tenham sido divulgados, ajustados e contratados; 
VI - Utilizar nas ofertas e divulgações de serviços turísticos, informações 
suficientes, claras, objetivas e de fácil entendimento; 
VII - Abster-se do uso de práticas e artifícios que caracterizem propaganda 
enganosa, falsa ou abusiva; 
VIII - Cumprir rigorosamente os contratos e acordos de prestação de serviços 
turísticos com os usuários e seus fornecedores; 
IX - Exercer a atividade de acordo com as diretrizes estabelecidas na Política 
Nacional de Turismo e com a Política Municipal para o Desenvolvimento do 
Turismo Sustentável (PMTS); 
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X - Conservar suas instalações de modo adequado, oferecendo condições de 
atendimento ao usuário, assim como os padrões de conforto, segurança e 
monitoramento estabelecidos neste regulamento e nos atos dele decorrentes; 
XI - Prestar ou apresentar, no prazo e na forma estabelecidos pelo poder 
público, as informações e documentos referentes ao exercício de sua 
atividade; 
XII - Manter em suas instalações cópia da legislação turística pertinente e da 
Licença Turística Ambiental (LITA), fixada em local visível ao público; 
XIII - Comunicar previamente ao poder público eventuais alterações ocorridas 
nas informações cadastrais fornecidas, mudanças de endereço, paralisações 
temporárias ou definitivas da atividade; 
XIV - Facilitar o acesso dos fiscais da municipalidade às instalações e 
documentos da empresa, relacionados ao turismo, e nas atividades turísticas 
que exerçam, não opondo ou criando qualquer tipo de obstáculo ou embaraço 
à fiscalização; 
XV - Atender no prazo e forma determinados, as notificações e solicitações do 
poder público municipal para fornecimento de informações e documentos 
estatísticos e de instrução processual, adotando os formulários padronizados 
para esse fim; 
XVI - Fornecer à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo e ao 
Conselho Municipal de Turismo (COMTUR-Paranaíta), as seguintes 
informações: 
a) perfil dos turistas/consumidores recebidos, distinguindo os estrangeiros dos 
nacionais; 
b) outros dados estatísticos porventura solicitados pelo órgão competente. 
 
Parágrafo Único - A comunicação de paralisação, temporária ou definitiva de 
suas atividades, implicará respectivamente, na suspensão automática ou 
cancelamento da Licença Turística Ambiental (LITA) da empresa junto ao 
órgão público competente. 
 
Art. 16º - As agências de turismo ficam obrigadas a incluir sempre em suas 
atividades, os serviços de um guia ou instrutor/monitor ambiental, 
devidamente cadastrado pelo poder público municipal, ficando por eles 
responsáveis perante o turista/consumidor. 
 
Art. 17º - Ressalvados os casos de comprovada força maior e a expressa 
responsabilidade concorrente de outros fornecedores, a agência organizadora 
e promotora do serviço turístico será sempre a principal responsável pela sua 
prestação efetiva, pela sua liquidação junto aos prestadores de serviços e pelo 
reembolso aos usuários dos serviços não prestados na forma e na extensão 
contratadas. 
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Art. 18º - As agências de turismo são diretamente responsáveis pelos atos de 
seus prepostos, inclusive os praticados por terceiros por elas contratados ou 
autorizados ainda que na condição de autônomos, assim entendidas as 
pessoas físicas por elas credenciadas, tácita ou expressamente. 
 
 
 

CAPITULO IV 
Dos Serviços, Atividades e Atribuições 

 
Art. 19º - As agências de turismo poderão prestar os seguintes serviços, 
respeitadas as normas federais, estaduais e municipais: 
 
I - Representação comercial de empresas transportadoras, de hospedagem, 
sítios turísticos receptivos e outras prestadoras de serviços congêneres; 
II - Obtenção e legalização de documentos para viajantes; 
III - Reserva e venda, mediante comissionamento, de ingressos para 
espetáculos públicos, artísticos, esportivos, culturais e outros; 
IV - Transporte turístico de superfície; 
V - Desembaraço de bagagens, nas viagens e excursões de seus clientes; 
VI - Agenciamento de carga; 
VII - Assessoramento a empresas congêneres; 
VIII - Assessoramento a sociedades civis ou comerciais de qualquer 
finalidade, na organização e prestação de serviços turísticos a serem 
oferecidos aos seus membros, associados, empregados e terceiros 
interessados, na forma da legislação em vigor; 
IX - Prestação de serviços e assistência técnica para a realização de 
congressos, convenções, competições desportivas, feiras e outros eventos 
similares, mediante o fornecimento direto ou por subcontratação, de guias de 
turismo, monitores/instrutores, tradutores, atendentes, recepcionistas e 
pessoal especializado; 
X - Oferecimento de guias e ou monitores para a realização de excursões e ou 
passeios turísticos receptivos; 
XI - Locação de meios de transportes e equipamentos para realização de 
passeios voltados à prática do ecoturismo, esportes de aventura e similares; 
XII - Outros serviços, que venham a ser especificados pela Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente e Turismo e/ou pelo Conselho Municipal de 
Turismo (COMTUR-Paranaíta). 
 
Art. 20º - São serviços privativos das agências de turismo: 
I - Venda comissionada ou intermediação remunerada de produtos e serviços 
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turísticos, incluindo-se a emissão de passagens individuais ou coletivas; 
II - Intermediação remunerada na reserva de acomodações e serviços de 
hospedagem; 
III - Recepção, transferência e assistência especializadas ao turista ou 
viajante; 
IV - Representação comercial de empresas transportadoras, empresas de 
hospedagem, sítios receptivos e demais prestadoras de serviços turísticos; 
V - Divulgação, propaganda e publicidade dos serviços prestados direta ou 
indiretamente, por si ou seus parceiros, sempre em estrita obediência aos 
direitos do turista/consumidor. 
 
Parágrafo Único - A organização, execução e operação de programas, 
passeios, viagens e excursões turísticas, individuais ou coletivas, é atividade 
privativa das Agências de Viagens e Turismo, classificadas como Operadoras 
Turísticas. 
 
Art. 21º - Os serviços e produtos turísticos que forem realizados mediante 
permissão, ou autorização do poder público e cujo preço final de venda for 
fixado ou tarifado pelo órgão competente, não poderão ser oferecidos ou 
comercializado em valores inferiores aos estabelecidos. 
 

CAPITULO V 
Das Formas de Remuneração 

 
Art. 22º - As agências de turismo serão comissionadas, na venda, na 
intermediação e comercialização de produtos e serviços turísticos. 
 
Art. 23º - Somente as agências de turismo poderão receber comissões ou 
qualquer forma de remuneração, assim entendida toda a espécie de 
retribuição financeira cobrada ou recebida em decorrência da prestação dos 
serviços. 
 
Art. 24º - O valor da comissão deverá ser previamente avençado entre as 
empresas prestadoras de serviços e produtos, respeitados os parâmetros 
ditados pela prática consuetudinária do mercado turístico. 
 
Art. 25º - É vedada às agências de turismo exercer intermediação, mesmo que 
não remunerada, na reserva de hospedagem e serviços ou produtos, 
oferecidos por empresas informais e não regularmente licenciadas pelo poder 
público municipal. 
 

CAPÍTULO VI 
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Dos Contratos de Prestação de Serviços 
 

Art. 26º - Os acordos e contratos de prestação de serviços turísticos entre as 
agências de turismo e seus turistas/consumidores, serão sempre escritos, 
podendo ser individuais ou coletivos, admitido, em ambos os casos o “pré-
contrato” e o “contrato por adesão”. 
 
§ 1º Entende-se por contrato de prestação de serviços turísticos, o documento 
expresso, formal e obrigatório firmado entre a agência de turismo e seus 
fornecedores e usuários, nos termos da legislação pertinente. 
§ 2º Entende-se por “pré contrato”, ou termo de reserva, o documento que a 
agência de turismo envia antecipadamente ao fornecedor, 
indicando datas, preços e os serviços a que o turista/consumidor terá direito. 
§ 3º Entende-se por contrato de adesão, o documento tácito ou expresso, 
onde o fornecedor do serviço ou produto estabelece as regras do negócio e o 
turista/consumidor, depois de seu prévio conhecimento, aceita ou não as 
regras estabelecidas. 
 
Art. 27º - É vedada nos contratos, independentemente de qualquer tipo, 
cláusulas que acarretem ao turista/consumidor, a aceitação ou inclusão de 
cláusulas referentes a: 
I - Exclusão da responsabilidade direta ou indireta perante o 
turista/consumidor, por serviços a ele oferecidos, especialmente os referentes 
ao transporte, hospedagem, alimentação, traslados, passeios locais, 
excursões e demais serviços receptivos; 
II - Quaisquer disposições contrárias ao código do consumidor e à legislação 
em vigor. 
 

CAPÍTULO VII 
Do Atendimento, Divulgação e Informação 

 
Art. 28º - As agências de turismo deverão assegurar aos seus clientes, todas as 
informações necessárias ao bom desempenho da atividade, oferecendo aos 
participantes as condições de segurança e conforto disponíveis. 
 
Art. 29º - Qualquer oferta ou divulgação de serviços/produtos turísticos pela 
agência de turismo expressará fielmente, as informações e as condições em 
que serão efetivamente prestados. 
Parágrafo Único - A responsabilidade em prestar essas informações é das 
agências de turismo e também de seus parceiros emissivos e/ou receptivos, 
que se obrigam a fixá-las em seus escritórios ou bases, sempre de forma clara 
e ostensiva. 
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Art. 30º - Caberá a agência de turismo, avaliar previamente o perfil do cliente, 
podendo, em nome da segurança vetá-lo na realização de alguma atividade 
que venha por em risco indivíduos ou grupos. 
 
Art. 31º - Respeitadas as diferenças operacionais das empresas, as 
informações a serem fornecidas pelas agências de turismo devem incluir: 
I - Dados gerais sobre as atividades, incluindo o que é, grau de dificuldade e a 
classificação das atividades; 
II - Dados da infra-estrutura de apoio disponível, 
serviços, sanitários, estacionamento, restaurante e outros; 
III - Dados sobre os aspectos ambientais e turísticos do local visitado; 
IV - Duração e extensão do programa ou percurso; 
V - Tipo de vestuário necessário; 
VI - Preços e serviços incluídos no pacote; 
VII - Informações sobre o Sistema Municipal de Controle da Visitação Turística 
(SMCV) e obrigatoriedade da aquisição do voucher; 
VIII - Restrições ao uso de álcool; 
IX - Instrução sobre as técnicas e o uso dos equipamentos; 
X - Instruções de segurança e resgate, quando for o caso; 
XI - Compromisso ambiental sustentável. 
 
Art. 32º - A agência de turismo deve elaborar um Termo de Responsabilidade 
mencionando, no mínimo o seguinte: 
I - Data, tipo e local onde a atividade será praticada; 
II - Número do voucher correspondente; 
III - Dados sobre os riscos envolvidos e as medidas de segurança colocadas 
ao seu dispor; 
IV - Condições mínimas de realização e a possibilidade de cancelamento da 
atividade por motivo de força maior, ou quando as condições de segurança 
estiverem comprometidas. 
 
Art. 33º - O Termo de Responsabilidade deverá ser assinado pelo 
turista/consumidor ou seu preposto responsável, declarando estar ciente de 
todos os riscos envolvidos, se comprometendo a respeitar as regras e ordens 
dadas pelos instrutores/monitores, isentando, nos casos de constatada 
desobediência, o sítio turístico de qualquer responsabilidade por acidentes daí 
decorrentes. 
§ 1º Em caso de menores de idade, esse Termo de Responsabilidade deverá 
ser assinado pelo pai ou responsável, respeitadas, nos casos de grupos ou 
famílias, as regras ditadas pela Embratur (Resolução Normativa nº 161 de 
09/08/85 e nº 392 de 06/08/98). 
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§ 2º O Termo de Responsabilidade poderá, a critério da agência de turismo, 
incluir um cadastro com os dados do cliente. 
 
Art. 34º - A divulgação, publicidade, propaganda e promoção das agências de 

turismo, e dos serviços por ela oferecidos, presumem-se de sua 
responsabilidade, ainda que efetuadas por terceiros. 
 

CAPÍTULO VIII 
Dos Procedimentos Gerais de Segurança 

 
Art. 35º - Incluem-se entre os cuidados que as agências de turismo devem tomar 
para garantir a segurança dos turistas/consumidores: 
I - Equipe de monitores credenciados para acompanhamento dos turistas; 
II - Comunicação imediata nos casos emergenciais, via rádio ou telefone 
celular; 
III - Equipamento de primeiros socorros e resgate em permanente disposição; 
IV - Solidariedade mútua em qualquer situação de risco, sempre acima dos 
interesses comerciais e no sentido de garantir a vida e segurança dos 
turistas/consumidores. 
 

CAPÍTULO IX 
Compromisso Ambiental Sustentável 

 
Art. 36º - As agências de turismo devem observar o seguinte “Código de Ética 
Turístico-Ambiental”: 
I - Respeitar o plano de monitoramento do impacto da visitação e o número 
ideal de usuários estabelecida para as atividades e atrativos; 
II - Não jogar lixo nos locais utilizados, responsabilizando-se pelo recolhimento 
dos dejetos encontrados nas trilhas e nas margens dos rios, dando destino 
final adequado; 
III - Utilizar somente as instalações sanitárias existentes evitando contaminar e 
poluir as águas, as margens dos rios, as matas e o solo; 
IV - Não cortar galhos e árvores desnecessariamente; 
V - Não apanhar, coletar ou retirar flores e plantas silvestres; 
VI - Não agredir a fauna regional; 
VII - Não colocar qualquer tipo de propaganda ou anúncio nas margens ou 
leito dos rios, nas árvores, pedras, trilhas e caminhos, evitando a poluição 
visual do atrativo, salvo autorização expressa do órgão público competente; 
VIII - Denunciar qualquer ação de depredação ambiental, como caça, pesca 
ilegal e desmatamento irregular; 
IX - Utilizar somente as trilhas pré-determinadas, evitando os atalhos; 
X - Respeitar o ambiente, evitando fazer barulho e contribuindo para diminuir a 
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poluição sonora; 
XI - Não utilizar fogos de artifício nem armas de fogo durante as atividades; 
XII - Promover ações de educação e conservação ambiental; 
XIII - Garantir a conduta de mínimo impacto em ambientes naturais; 
XIV - Promover o desenvolvimento turístico sustentável. 
 

CAPÍTULO X 
Dos Prazos, da Fiscalização e das Sanções Administrativas 

 
Art. 37º - O poder público aplicará penalidades pecuniárias, interdição do 
estabelecimento e outras sanções cabíveis, para o exercício irregular das 
atividades e serviços turísticos, realizado por qualquer pessoa física ou 
jurídica, que não estiver de acordo com o disposto na legislação turística 
federal, estadual e municipal. 
Parágrafo Único - A punibilidade prevista neste artigo abrange as pessoas 
físicas ou jurídicas, formais ou informais que utilizarem, por extenso ou 
abreviadamente, as expressões turismo, turismo ecológico, turismo de 
aventura, viagens naturais, excursões e passeios turísticos, ecoturismo, 
esportes radicais ou de aventura, educação ambiental, interpretação da 
natureza, estudo do meio além de outras a elas equivalentes, delas derivadas 
ou com elas compostas. 
 
Art. 38º - O poder público, por seu órgão competente, exercerá a fiscalização 
das atividades e serviços das agências de turismo objetivando: 
I - Proteção ao usuário, exercida prioritariamente pelo atendimento e 
averiguação de reclamações; 
II - Orientação às empresas, para o perfeito atendimento das normas que 
regem suas atividades; 
III - Verificação do cumprimento da legislação em vigor; 
IV - Verificar se a agência de turismo cometeu infração, cuja natureza seja 
capaz de colocar em risco a segurança, o conforto e a integridade do 
turista/consumidor. 
 
Art. 39º - Para fins de controle e acompanhamento da atividade, os agentes 
de fiscalização terão livre acesso a todas as dependências das empresas ou 
entidades, estabelecimentos e equipamentos sujeitos à fiscalização do poder 
público. 
 
Parágrafo Único - As empresas ou entidades ficam obrigadas a prestar aos 
agentes públicos, todos os esclarecimentos necessários ao desempenho de 
suas funções e a exibir-lhes quaisquer documentos que digam respeito ao 
cumprimento das normas legais turísticas, incluindo informações estatísticas e 
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relatórios. 
 
Art. 40º - Para efeito desta Lei, fica estabelecido a seguinte tabela de 
infrações: 
I - Considera-se infração leve: 
a) deixar de fornecer ao turista/consumidor as informações necessárias e 
prestar o devido atendimento. 
II - Considera-se infração grave: 
a) deixar de oferecer a infra-estrutura mínima necessária, ou oferecer de 
forma inadequada; 
b) deixar de atender as obrigações exigidas; 
c) deixar de cumprir os contratos de reservas de prestação de serviço; 
d) deixar de fornecer ao turista/consumidor o termo de responsabilidade; 
e) desrespeitar o código de ética turístico-ambiental. 
III - Considera-se infração gravíssima: 
a) operar sem a Licença Turística Ambiental (LITA); 
b) deixar de adquirir ou operar sem o voucher; 
c) não atender aos procedimentos de segurança. 
 
Art. 41º - Fica estabelecido o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, para que as 
agências de turismo se adaptem às normas aqui estabelecidas, cujo prazo 
correrá à partir da regulamentação da presente Lei pelo Poder Executivo. 
 

CAPÍTULO XI 
Das Disposições Finais 

 
Art. 42º - Nas relações com os usuários ou em qualquer forma de promoção 
de serviços turísticos, os profissionais autônomos indicarão sempre e 
somente, o nome e o endereço comercial da agência de turismo que os tiver 
contratado. 
 
Art. 43º - Os proprietários das agências de turismo, ficam obrigados a respeitar 
as ações de manejo proposta pelo plano de monitoramento dos impactos 
causados pela visitação pública, nas áreas de exploração das atividades. 
 
Art. 44º - Os casos omissos e as questões oriundas da dinâmica da atividade 
deverão ser resolvidos pelo poder público, ouvidos o Conselho Municipal de 
Turismo (COMTUR-Paranaíta). 
 
Art. 45º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA-MT, em 18 de abril de 
2007. 
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PEDRO DE ALCÂNTARA 

Prefeito Municipal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


