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LEI Nº. 440/2007 
 
SÚMULA: “DISPÕE SOBRE A REGULAMENTAÇÃO 
E FUNCIONAMENTO DOS SÍTIOS TURISTICOS 
RECEPTIVOS, 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: 

 
Art. 1º - Fica criada a regulamentação dos Sítios turísticos Receptivos nos termos dos 
artigos seguintes. 
 
Art. 2º - Entende-se como Sítio Turístico Receptivo, a propriedade ou posse, rural ou 
urbana, que abrigue locais de beleza cênica expressiva ou de interesse turístico, 
cultural ou histórico, relevante, tais como: rios, cachoeiras, corredeiras, canyons, 
florestas, fauna, flora, vales, mirantes, montanhas, chapadas, lagos, lagoas, represas, 
paisagens naturais, sítios históricos, construções arquitetônicas representativas da 
cultura regional local, e demais áreas naturais e culturais de interesse para a visitação 
pública, o turismo e o lazer. 
 

CAPITULO I 
Do Atendimento, Divulgação e Informação ao Turista/Consumidor 

 
Art. 3º - Na venda e na prestação de serviços deverão ser passadas aos 
turistas/consumidores informações necessárias sobre os atrativos e as atividades 
praticadas. 
 
Parágrafo Único - A responsabilidade em prestar essas informações é prioritariamente 
do Sítio Turístico Receptivo, e também de seus parceiros e agências de turismo, que se 
obrigam a fixá-las em sua recepção ou base, sempre de forma clara e ostensiva. 
 
Art. 4º - Respeitadas as diferenças operacionais das empresas, as informações a serem 
fornecidas aos turistas/consumidores, devem incluir: 
I - Dados gerais sobre os atrativos e as atividades, incluindo o que é, grau de 
dificuldade e a classificação das trilhas/percursos; 
II - Dados dos serviços e infra-estrutura de apoios disponíveis: sanitários, 
estacionamento, restaurante e outros; 
III - Dados sobre os aspectos ambientais e turísticos do local visitado; 
IV - Duração das atividades e extensão dos percursos; 
V - Tipo de vestuário necessário; 
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VI - Preços e serviços incluídos no pacote; 
VII - 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; 
XI - Compromisso ambiental sustentável. 
 
Art. 5º - Cada Sítio Turístico Receptivo, elaborará 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. 6º - 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 decorrente. 
§ 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). 
§ 2º - O Termo de Responsabilidade poderá, a critério do operador, incluir um cadastro 
com os dados do cliente. 
 

CAPÍTULO II 
Dos Sítios Turísticos Receptivos 

 
Art. 7º - Os Sítios Turísticos Receptivos que quiserem oferecer atividades ecoturísticas, 
devem obter a Licença Turística Ambiental (LITA) junto ao poder público, 
apresentando os seguintes documentos: 
I - Contrato social devidamente registrado; 
II - Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
III - Endereço completo; 
IV - Nome do proprietário ou responsável; 
V - Recibo de quitação de taxas e impostos municipais; 
VI - Cadastro no Conselho Municipal de Turismo (COMTUR-Paranaíta); 
VII - Prova dominial justificando a propriedade ou posse do imóvel; 
VIII - Descrição da área, contendo planta e mapa de localização no município, 
IX - Caracterização dos recursos naturais, históricos e culturais disponíveis, 
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descrevendo os atrativos e aspectos relevantes; 
X - Zoneamento das áreas de uso intensivo, extensivo e restrito; 
XI - Projeto técnico de uso e traçado das trilhas, aprovados pelo órgão público; 
XII - Descrição das atividades turísticas desenvolvidas, com detalhamento de uso e 
perfil de público atendido e de plano de operação turística, incluindo, número ideal de 
usuários e horários de funcionamento da atividade; 
XIII - Memorial descritivo dos equipamentos turísticoscom mapa, incluindo os 
equipamentos de hospedagem, alimentação, sanitários, lazer e infra-estrutura de apoio 
à visitação, assim como das condições de circulação e estacionamento de veículos; 
XIV - Relação das medidas adequadas para tratamento de efluentes e disposição dos 
resíduos sólidos; 
XV - Medidas de recuperação das condições ambientais e recomposição florestal, 
quando necessário; 
XVI - Definição dos riscos envolvidos nas atividades e dos procedimentos de 
segurança adotados; 
XVII - Assinatura do empreendedor e técnico legalmente responsável. 
 
Parágrafo Único - Além dessas exigências, o proprietário ou responsável pelo Sítio 
Turístico Receptivo deve assinar o Termo de anuência ao compromisso ambiental 
sustentável, onde declara conhecer e concordar com as regras da regulamentação e com 
a Política Municipal de Desenvolvimento do Turismo Sustentável (PMTS), 
satisfazendo todas as exigências legais, especialmente no que diz respeito ao uso de 
equipamentos, medidas de segurança, seguro de acidentes, número ideal de usuários 
nos atrativos e emissão ou aquisição do ingresso ou voucher de entrada. 
 
Art. 8º - A implantação de toda a infra-estrutura deve ser licenciada pelo poder público 
municipal e estar de acordo com as exigências do departamento de Proteção dos 
Recursos Naturais (DPRN), da Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA). 
 
Art. 9º - Fica vetada a circulação de veículos motorizados nas Áreas de Preservação 
Permanente (APP’s) próximas ao rio, salvo nos casos de atendimento emergencial. 
 
Art. 10º - O acesso do turista/consumidor aos atrativos, será sempre feito através de 
trilhas construídas com largura máxima de um metro, de acordo com as estruturas e 
condições previstas na legislação pertinente. 
 
Art. 11º - As trilhas devem oferecer a seguinte infra-estrutura mínima: 
I - Estruturas físicas para garantir a segurança dos turistas/consumidores, construídas 
de forma a evitar agressão a vegetação, ao solo e às margens dos rios, incluindo rampas 
de madeira, escadas, passarelas e corrimãos; 
II - Estruturas e equipamentos de contenção da erosão do solo, canais de drenagem e 
canalização de águas pluviais, além da quelas destinadas ao tratamento das águas e 
esgotos. 
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Art. 12º - A implantação e o funcionamento das trilhas estarão condicionados a 
apresentação de projeto técnico de viabilidade, contendo: 
I - Croqui com o traçado exato das trilhas, sua extensão e nível de dificuldade; 
II - Croqui com a indicação dos equipamentos colocados á disposição dos 
turistas/consumidores; 
III - Análise das condições ambientais e de segurança da área a ser utilizada. 
 
Art. 13º - Para efeito desta deliberação normativa, consideram-se os Sítios Turísticos 
Receptivos já existentes, com seus respectivos atrativos, a saber: 
 
Parágrafo Único - A declaração de nomes, empresas e locais supra citados, não isenta 
o proprietário e/ou operador, de obter a necessária licença de funcionamento junto ao 
órgão público competente. 
 
Art. 14º - Os Sítios Turísticos Receptivos devem exigir das agências de turismo, 
clubes, escolas e grupos de aventura não sediadas no município e que quiserem operar 
atividades eco turísticas em sua propriedade, que efetuem suas solicitações, através das 
agências licenciadas no Município, ou, cumprindo as legislações pertinentes para 
abertura e funcionamento de empreendimento no Município. 
 
Art. 15º - As agências de turismo, clubes, escolas e grupos de aventura sediados fora 
do município, que venham a operar através de agências do Município, devem da 
mesma forma que as empresas locais, respeitarem o número ideal de usuários definida 
para o atrativo, a aquisição do voucher, o uso correto dos equipamentos, as regras de 
segurança e a conservação ambiental estabelecidas. 
 
Art. 16º - Entende-se como excursionista autônomo, qualquer pessoa que, munida de 
equipamento próprio, pratique esporte de aventura de forma amadora e sem fins 
comerciais, independente da contratação dos serviços de uma agência de turismo. 
 
Art. 17º - Fica obrigatório ao excursionista autônomo, a feitura de um cadastro pessoal 
no Sítios Turísticos Receptivos e a assinatura do termo de responsabilidade onde isente 
proprietários, agentes, operadores, instrutores ou monitores de qualquer 
responsabilidade por acidentes pessoais ou coletivos. 
 
Art. 18º - Para efeito desta regulamentação, os grupos de excursionistas não podem ser 
superiores a 05 (cinco) integrantes, passando daí em diante, a serem considerados 
como agência de turismo não sediado no município, ou grupos de aventura. 
 

CAPITULO III 
Da Infra-Estrutura de Apoio e Serviço 

 
Art. 19º - Todo Sítio Turístico Receptivo deve oferecer ao visitante, no mínimo: 
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I - Estacionamento; 
II - Guarita para recepção; 
III - Água potável; 
IV - Sanitários e vestiários; 
V - Sinalização advertiva, informativa e educativa. 
 

CAPÍTULO IV 
Das Obrigações dos Empreendedores 

 
Art. 20º - São obrigações dos Sítios Turísticos Receptivos: 
I - Comunicar previamente ao poder público municipal, as mudanças de endereço e 
paralisações temporárias ou definitivas de atividade que venham a ocorrer; 
II - Comunicar ao poder público municipal, no prazo e forma por ele determinados, as 
alterações ocorridas nas informações cadastrais fornecidas; 
III - 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; 
IV - Fornecer à Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente e ao Conselho 
Municipal de Turismo (COMTUR-Paranaíta), as seguintes informações: 
a) perfil dos turistas/consumidores recebidos, distinguindo os estrangeiros dos 
nacionais; 
b) registro quantitativo de turistas/consumidores, com taxa de ocupação e permanência 
média; 
c) outros dados estatísticos porventura solicitados pelo órgão competente. 
V - Facilitar o acesso dos fiscais da municipalidade às instalações e documentos da 
empresa e nas atividades turísticas que exerçam, não opondo ou criando qualquer tipo 
de obstáculo ou embaraço a fiscalização, conforme determinado na legislação turística 
ambiental. 
 
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 competente. 
 
Art. 21º - São deveres dos Sítios Turísticos Receptivos, por si ou por seu representante 
legal: 
I - Cumprir e honrar, permanentemente, os contratos ou compromissos divulgados, 
explicitados ou acordados com o turista/consumidor, especialmente as reservas e 
preços previamente ajustados; 
II - Respeitar os direitos do consumidor relacionados no artigo 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 
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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. 
 

CAPITULO V 
Dos Procedimentos Gerais de Segurança 

 
Art. 22º - Inclui-se entre os cuidados que Sítios Turísticos Receptivos 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 - Pontos fixos, com 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 consumidores. 
 

CAPÍTULO VI 
Compromisso Ambiental Sustentável 

 
Art. 23º - Os Sítios Turísticos Receptivos 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 a atividade; 
II - Não jogar lixo nos locais utilizados, responsabilizando-se pelo recolhimento dos 
dejetos encontrados no leito 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 
poluição sonora; 
XI - Não utilizar fogos de artifício nem armas de fogo durante as atividades; 
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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 VII 
Dos Prazos, da Fiscalização e das Sanções Administrativas 

 
Art. 24º - 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, eco turismo, 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. 25º - O poder público, por seu órgão competente, exercerá a fiscalização das 
atividades e serviços dos Sítios Turísticos Receptivo, 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. 
 
Art. 26º - 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 incluindo informações, estatísticas e relatórios de sua responsabilidade. 
 
Art. 27º - 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. 
II - Considera-se infração grave: 
a) deixar de oferecer a infra-estrutura mínima necessária, ou oferecer de forma 
inadequada; 
b) deixar de fornecer ao turista/consumidor as instruções necessárias, antes da 
realização da atividade; 
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c) deixar de fornecer ao turista/consumidor o termo de responsabilidade, ou preenchê-
lo de forma incorreta; 
d) deixar de oferecer ao turista/consumidor, ou aos instrutores/monitores, qualquer um 
dos equipamentos necessários à segurança; 
e) desrespeitar o código de ética turístico-ambiental. 
III - Considera-se infração gravíssima: 
a) desrespeitar qualquer dos procedimentos de segurança; 
b) operar sem a Licença Turística Ambiental (LITA); 
c) operar com instrutor/monitor não credenciado; 
d) falta da licença junto ao Departamento de Proteção dos Recursos Naturais (DPRN); 
e) operar sem o voucher, desrespeitando o número ideal de usuários. 
 
Art. 28º -  Fica estabelecido o prazo de 180(cento e oitenta) dias, para que os Sítios 
Turísticos Receptivos se adaptem as normas aqui estabelecidas. 
 

CAPÍTULO VIII 
Das Disposições Finais 

 
Art. 29º - Em nome da segurança individual e coletiva, caberá aos Sítios Turísticos 
Receptivos e a sua agência de turismo parceira, avaliarem previamente o perfil do 
turista/consumidor, podendo, vetar a realização de alguma atividade. 
 
Art. 30º - O proprietário do Sítio Turístico Receptivo e a agência 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 do sítio turístico. 
 
Art. 31º - 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. 32º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA-MT, em 18 de abril de 
2007. 

 
 
 
 

___________________________________________ 
PEDRO DE ALCÂNTARA 

Prefeito Municipal 
 


