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PRINCi PIO DA PUBLICIOAOE I N" I.857 DE 2I DE NOVEMBRO DE 2OIE,

DISPÓE SOBRE A CRIAçÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE

CONTROLE DA VISITAÇÃO TURiSTICA (SMCV), NO

MUNICiPIO DE JACIARA, ESTADO DE }IATO CROSSO' E DÁ

OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Capítulo I
Da Definição e dos Obietivos

Art37 caput CF,BB

est"oõrneito6ãanr"o=\a
no mural da prefeitura

Municipal de Jaciara em
.í/r lttQ,/F:

áe @1ó
)ue,)

o prefeito Municipal de Jaciara-MT, ABDULABAR GALVIN MOHAMMAD no uso de suas atribuições legais' FAZ

SABER que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. l. - Fica criado o Sistema Municipal de Controle da Visitação Turistica (SMCV), nos termos dos ârtigos seguintes'

Art.2. - Enlende-se por Controle da Visitação Turística, o conjunto de ações e instrumentos colocados à disposição do poder

público para controlar o numero ideal de usuários nos atrativos, serviços e pÍáticas turlsticas, garantindo a sustentabilidade

econômica e ambiental da atividade, sem comprometer a conserYação do meio ambiente, a segurança do consumidor e a

qualidade dos produtos turisticos oferecidos'

Art. 3'- O Sistema Municipal de Controle da Visitação Turística (SMCV) tem como objetivo:

I - Garantir o mínimo impacto ambiental atravé§ da emissão de um bilhete de ingresso ou voucher da visitação tuÍística aos

atrativos naturais;

tl - Garantir a satisfação do turista-/consumidor através da

qualidade e segurança dos produtos e serviços ofertados;

lll - Estimular o inteÍcâmbio e a parceria entre os integrantes dotrade turístico local' inclementando a oferta' gerando novos

postos de rabalho, aumentando a renda da população residente;

IV - GeraÍ recursos Íinanceiros para viabilizai a manutenção do sistema de contÍole com monitoÍamento' o licenciamento e a

fiscalização dos produtos e serviços;

V-PropiciarolevantamentodedadosestatísticoseapesquisademercadosobreofluxotuÍÍsticoexistentenomunicÍpio,
ajudandà a identificar o perfil da demanda e orientando o planejâmento turistico sustentáYell

VI _ Estimular os empresários do tmde turistico a regularizarem seus produtos e serviços, constituindo-se formal e

juÍidicamente, de acordo com as normas fiscais e tributárias existente no Municlpio;

Art.4o-Entende.seporvoucherobilhetedeingressoouaquisiçãodeprodutoseserviçosfurísticos;

paÍágrafo único - o voucher ou bilhete de ingresso será emitido pelo Poder público ou órgão competente Por ele

autorizado,servindoparacontrolaravisitaçãoturistica,combasenonumeÍoidealdeusuáriosestabelecidoemacordoàs
deliberações do CoMTUR e através de um áecreto municipal' analisado o impacto de Yisitação e Pelos critérios de segurança

já adotados pela Politica Municipal de Turismo Sustentável (PMTS)'

www.iaciara.mt.gov.br
(66) 3461-7900
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Capítulo lI
Sistemáticâ de Funcionamento

Art. 5o - para a emissão do voucher ou bilhete de ingresso, fica criada a seguinte sistemática de funcionamento:

I - O número de voucher ou bithete de ingresso, é sempre igual ao número ideat de usuários previamente determinado pelo

poder público, com base em estudo de capacidade de carga e delibeÍação do COMTUR, e através de Decreto com validade

de um ano.

II - A aquisição de vouchers ou bilhete de ingresso é obrigatório só podendo ser adquirido por empresas turisticas

devidamente licenciadas pelo municlpio;

III - A visitação aos atrâtivos natuÍais ou culturais, ou a realização de atividades turislicas;

lV - A aquisição, distribuição e pagamento do voucher ou bilhete de ingresso é de responsabilidad€ da empresa operadora do

produto ou serviço;

V - O contÍole e o preenchimento correto do voucher ou bilhete de ingresso é de responsabilidade do operador do produto ou

serviço, que se obriga a mencionaÍ seu número e/ou código nos termos de responsabilidade a ser assinado pelo

turista,/consumidor.

Arf,6. - O valor do voucher ou bilhele de ingÍesso, será sempre estabelecido por Lei, ficando seu valor inicialmente fixado

em R$ 1,00 (Hum Real).

Parágrafo único - o valor estabelecido no caput deste artigo será atualizâdo anualmente, pelo Indice do IPCA do IBGE ou

outro oficial que venha a substitutlo.

Art,7. - o valor anecadado pela cobrança do voucher ou bilhete de ingresso, será distribuído na proporção de 50oá

(cinquentaPorcento)paraoFundoMunicipaldeTurismo(FUMTUR),e50%(cinquentapoÍcento)paraaPrefeitura
Municipal, que deverá manter por sua conta o serviço de manutenção do sistema Municipal de controle da visitação

Turistica (sMCV), podendo entretanlo, terceirizar ou transferir sua execuçâo a empresas privadas, respeitadi§ as regras

legais concernentes.

Art. 8" - O valor anecadado pela cobrança do voucher ou bilhete de ingresso deve ser embutido no preço do produto ou

serviço a ser pago pelo turista./consumidor.

Art.9" - A empresa operadora do serviço ou produto turlstico deverá mensalmente ou na aquisição de novos vouchers'

presta! contas uà Sirr..u Municipal de ContÍole de visitação Turistica (SMCV), apresentando os documentos e talonários

dos vouchers ou bilhetes de ingressos adquiridos no período, juntando ao comprovante de Pagamento correspondente

cabendo ao Poder Executivo estabeleceÍ os fiitérios, por Decreto'

§ l. - A empresa opeÍadora que deixar de quitar no prazo fixado os vouchers utilizados, terá a aquisição de novos bilhetes

bloqueada até total Pagamento das quantias pendentes'

§ 2. - Em caso de perda ou e*travio do voucher, a operadora deverá comunicar o fato ao órgão competente até a primeim

quarta-feira subsequente, juntamente com cópia do Boletim de oconência, e posteriormente mandar Publicar em jomal local

no prazo máximo de l0 dias.

Dos serviços e produtos suieitos #xll'i:-'i:, ,"ucher ou Bilhete de Ingresso
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I - Meios de Hospedagem;

lI - Agências de turismo, operadoras ou intermediadoras;

III - Campings Turisticos;

IV - Organizadores de eventos esportivos de aventura, radicais ou que utilizem os recursos naturais, por cada paíiciPante;

V -. Sítios Turísticos Receptivos;

VI - Imobiliárias e demais locadores de imóveis residenciais destinados à acomodaçâo;

VIt - Demais atratiyos turÍsticos que cobrem ingresso.

parágrafo único - Somente terão direito de comprar, reservaÍ e distribuir o voucher ou bilhete de ingresso, as empresas

diretamente envolvidas com o turismo devidamente licenciadas no Município, sendo proibida a aquisição direta pelo

turista/consumidor.

Arr. ll" - para os meios de hospedagem e campings turísticos, a aquisiçâo do voucher ou bilhete de ingresso será de um

voucher ou bilhete de ingresso para cada hospede/locatário, por período de estadia'

pâragrafo único - Entende-se por período de estadia o numero de diárias utilizadas, continuamente, entre a entrada e a salda

do hóspede.

Art. 12" - para as empresas imobiliárias ou locadores de residências para turistas/consumidores, a aquisição do voucher ou

bilhete de ingresso será de um voucher ou bilhete de ingresso para cada hospede/locatário, Por período de estadia'

Art. li" - para as empresas organizadoras de eventos que utilizem direta ou indiretamente os recursos natuÍais, a aquisição

do voucher ou bilhete de ingresso será feita na proporção de um voucher por inscrição de participante, por diária'

Art. 14" - para as agências de turismo, operadoras ou intermediadoras, o pagamento do voucher ou bilhete de ingÍesso será

de um voucher ou bilhete de ingresso por turista/consumidor, em cada atividade ou sewiço oferecido.

Art, 15" - para os sítios turisticos receptivos, a aquisição do voucher ou bilhetÊ de ingresso será de um voucher ou bilhete de

ingresso poÍ lurista/consumidor, em cada produto ou serviço oferecido'

Art. 16. - Estão excluldos da obrigação da compra do voucher ou bilhete de ingresso, as empresas transportadoras turÍsticas'

os guias, instÍutores e monitores ambientais,

Art. 17" - o numero ideal de usuários para cada serviço ou produto, será fixado pelo Poder Público, com base em estudo de

capacidade de carga e deliberaçâo do COMTUR, e através de Decreto com validade de um ano'

Capítulo V
Da Fiscalizaçâo e Penalidâdes

www.jaciara,mt.gov.br
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Capítulo lV
Do control€ dâ visitâção

Árt, lg. - o poder público aplicará penalidades pecuniárias, disciplinares, e interditivas do estabelecimento, além d€ outras

sanções cabíveis ao exercicio irregular das atividades e seÍviços turisticos, realizado por qualquer pessoa fisica ou juridica'

que não estiver de acordo com o disposto na legislação turística federal' estadual e municipal'



ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA
GABINETE DO PREFEITO

paragrafo único - A punibilidade prevista neste artigo, abrange as pessoas e/ou empresas, formais ou informais que

utilizarem, por extenso ou abreviadamente, as explessões turismo, turismo ecológico, turismo de aYentura, viagens natuÍais'

excursões e passeios turísticos, ecoturismo, espoltes radicais ou de avenlura, educação ambiental, interpretação da natureza,

estudo do meio, organização de eventos turÍsticos, hospedagem, pensão' pousada' pemoite' hospedaria' além de outras a elas

equivalentes, delas derivadas ou com elas compostas'

Capítulo Vl
Dâ Fiscalização e Controle

CaPítulo VII
Da Forms € Modelo do Voucher ou Bilhete de lngresso

Página 4 de
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Art. 19. - o poder público, por seu óÍgão competente, exercerá a fiscalização das atividades e serviços sujeitos à aquisição

do voucher ou bilhete de ingresso, objetivando:

I - Proteção ao turista./consumidor, exercida prioritariamente no atendimento e averiguação de reclamações dos usuários;

ll - orientação às empresas, para o perfeito atendimento das normas comerciais, fiscais e sustentáveis que Íegem a atividade;

lll - Verificação do.rrprirento dà l"gislação municipal e sanção para os casos de desobediência'

Art. 20" _ para fins de controle e acompanhamento da atividade, os agentes de fiscalização terão liwe acesso a todas as

dependências das empresas ou entidades, estabelecimentos e equipamentos sujeitos à fiscalização do poder público'

paragrafo Único- As empÍesas ou entidades ficam obrigadas a prestaÍ aos agentes públicos encanegados da fiscalização'

todososesclarecimentosnecessáIiosaodesempenhodesuasfunçõeseaexibir-lhesquaisquerdocumentosquedigam
respeitoaocumprimentodasnormaslegaisincluindoinformações,estatísticaserelatóriosdesuaresponsabilidade.

Art. 21" - Ficam estabelecidas as seguintes sançôes Para as infrações e desrespeito das regras referentes à.emissão' aquisição'

falsificação, distribuição e controte ão voucher ou bilhete de ingresso, sem prejulzo das sanções penais cabíveis:

I. faltâ da emissão ou,., p,."n"hi..nto errado, inclusive o preenchimento dos anexos [, tI e III quando estes são exigidos

- R$ 100,00 (Cem Reais) por voucher ou bilhete de ingesso;

II _ uso do voucher ou bilhere a. ingra.rrrin. u 
"larai 

precisa descrição clos dados ou inelegível, inclusive o preenchimento

dos anexos I, II e ul quando estes são exigidos - R$ 100,00 (cem Reais) por voucher ou bilhete de ingresso;

lu - fulrifi.uçao e udulteração - R$ l'o0o,O0 (Hum Mil Reais) por voucher ou bilhete de ingresso;

Iv _ tÍansferência ou utilizaçâo do voucher ou bilhete de ingresso por outra pessoa, diferente o nome do usuário impresso

com o do portador - R$ 1.000,00 (Hum Mil Reais)'

V_aperdaouerÍaviodovoucheroubilhetedeingressoSemacomunicaçãodentrodoprazoestabetecido_R$100,00
(cem reais) por voucher ou bilhete de ingresso'

Vl _ deixar de pres,u, ur.onru. no prurí 
"r,ub",."ido 

- *s 100,00 (cem reais) por voucher ou bilhete de ingresso'

Parágrafo único - os valores estabelecidos nos incisos deste aíigo, serão atualizados anualmente, pelo indice do IPCA do

IBGE ou outro oficial que venha a substituí-lo'
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Capitulo VIII
Das Reservas

Árt.23" - A aquisição do voucher ou bilhete de ingresso, poderá ser feita antecipadamente, com antecedência máxima de 60

(sessenta) dias, pelas empresas opeÍadoras autorizadas, conforme o aí 5'' inciso l'

Art.24. - A retirada antecipada do voucher ou bilhele de ingresso, pelas operadoras autorizadas' será feita mediante a

assinatura de termo de retirada em consignação'

Art.25"_AempresaoperadoradeveráemitirumaOrdemdeServiço,mencionandoonomedosusuários,data,horárioe
local da atividade ou serviço, devendo esse documento acompaúar a operação desde o seu início' podendo ser exigida a

qualquer tempo Pela fiscalização.

CaPítulo IX
Dâs Disposições Finais e Trânsitórias

Art.26".ovoucheroubilhetedeingressoimpressoseráemitidodeformanumeradaemrêSviasdeigualteor,coma
seguinte deslinação:

l" via com operadora;

2" via com turista/consumidor com uma tarja preta no item do valor

3' via talonfuio/PÍefeitura.

Parágrafo único - o voucher impresso poderá ser substituído conforme o art 22' § l'
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Art. 22. - O voucher ou bilhete de ingresso será emitido pelo Poder Publico e preenchido pelas empresas operadoras,

devendo conter no minimo as seguintes informações

I - nome completo do turista/consumidor pagador pelo serviço;

II - nome da empresa vendedora do serviçoi

III - número e código do Voucher ou Bilhete de lngresso;

IV - Data, perlodo e tipo de serviço ou atividade;

V - nome da empresa operadora que realizará o serviço ou atividade;

Vl - Valor do voucher ou bilhete de ingresso, em moeda corrente nacional;

VIt - cidade e estado de origem;

Vlll - se hospedado no Municipio indicar o meio de hospedagem;

IX - quantidade de pagantes por voucher, com númeÍo de adultos, crianças e coÉesias'

§t"_QuantoàportabilidadedofuristaeporopçãodoPoderPúblico,ovoucheroubilhetedeingresso,poderáser
substituído por pulseira numerada e individuaimente lacrada, ficando, neste caso, obrigatÓrio o preenchimento dos dados do

anexo l, que faz parte integrante desta Lei

5 Z. - eara as atividades de visitação ou dia de uso o formulário obrigatório poderá ser simplificado na forma do anexo II' que

faz parte integrante desta Lei.

§ 3" - Para os meios de hospedagem o formulário obrigatório poderá ser na forma do anexo lII, que faz parte integrante desta

Lei.

/YÉL
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Art,27. - Caberá à empresa operadora distribuir conetamente o voucher ou bilhete de ingresso ao usuário.

Arr. 28" - A empresa operadora poderá ceder voucher corlesias, desde que essas estejam informadas no bilhete de ingresso.

parágrafo único para os hns previstos no caput deste artigo, o Poder Público estabelecerá, por Decreto' os critérios,

quantidades e demais especificaçóes do voucher cortesia, a serem obedecidos pelas empresas operadoras'

Art. 29. - A prefeitura Municipal da Jaciara podeú utilizar o voucher ou bilhete de ingresso, de forma eletrônica, emitido

através de software fornecido pela PrefeituÍa ou pela intemet.

Art. 30. - As questões pendentes e circunstanciais surgidas no desenvolvimento da sistemática de implantação do voucher ou

bilhete de ingresso, serão definidas por Decreto Municipal do Poder Executivo, devidamente justificadas.

Art. 31" - Fica o Chefe do poder Executivo Municipal autorizado a expedir Àtos Administrativos ComplementaÍes

necessários à execução da pÍesente Lei.

Art. 32' - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação'

GABINETE DO PREFEITO MLNICIPAL - EM 2 t DE NOVEMBRO DE 20 I 8.

- 

coNsÍpúrNoo UMA NovÀ rrs_ôR À

ABDULJAB4 GAL HAMMAD
Prefeito Municip 7 a 2020

RONIEVON M

Secretário MuniciPal de Admini anças - Portaria N" 02/2018

DESPACHO: Sanciono a presente Lei sem ressalvas

Registradaepublicadadeacordocomalegislaçãovigente,comafixaçãonoslugaresdecosfumeestâbelecidosporLei
Municipal. Data Supra

ABDU LJ IN OTHMMAD
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Nome completo do pax,/pagador:

Valor unitário do voucher:

Valor total do voucher:

Vendedor:

Cidade de origem:

Atividâde:

Operadora:

Data: Horário:

N" paítotal:

No pax Cortesia:

ValoÍ total:

Está Hospedado? ( ) Sim ( )Não

MODELO DO VOUCHER

Estado:

Pousada./Hotel/Camping ( ) Outros ( )

www.iaciara.mt.gov.bÍ
(66) 3461-79O0
Av. Antônio Ferreira Sobrinho, 1.O75

centro - Jaciara-MT // 7 882o-ooo
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MODELO DE FORMULÁRIO PARÂ RELATÓruO DO SMCV

ATIVIDADES E SERVIÇOS TUÚSTICOS (EXCETO DAY USE E VISITAÇÃO)

Nome do paípagador: Carlos Mauro

ValoÍ unitário do

voucher:

Valor total do

voucher:

Vendedor:

Cidade de origem: Estado:

Atividade: Operadora:

Data: Horário:

n'pax ADT: N'pax CHD: N'pax Cortesia: N" partotâl

ValoÍ por pax ADT: Valor por pax CHD: Valor total:

Local em que está hosPedado:

LISTA DOS PAX:

No pax e nome completo no voucher

JACIARA.MT,2I DE NOVEMBRO DE 20 I8

ABDULJ M MMAD
Prefeito M - 201 a 2O20
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ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 15 de outubro de 9g)

panecrn tuRíot co oo2lzots.

ÂL oE J--_- AêIA IA

REc EBi DO E[i27 /+

pRoJETo DE LEt Ne s8/zor7. DtspÕE soBRE A

cRrAçÃo Do stsrEMA MUNtctpAl DE

coNTRoLE DA vtstrAçÃo ruRÍsIcA (sMcv),

rrro wururcípro DE JAcIARA/MT, r oÁ ourRas
pnovroÊrucres.cÀrA

ngurónlo

Trata-se de projeto de Lei que dispõe sobre a criação do Sistema
Municipar de controre da Visitação Turística (sMCV) no Município de Jaciara/MT e dá
outras providências.

Os autos, não se encontram regularmente formalizados,
necessidade de numeração correta das forhas. Vieram instruídos com os seguintes
documentos, no que importa a presente análise:

A) Mensagem ao projeto de Lei;

Projeto de Lei.B)

primeiramente e oportuno colacionar que o texto do projeto de
Lei encontra-se fora das normas de formatação apenas em arguns pontos específicos.
Viola a Lei comprementar ng 95/199g no que concerne as técnicas de eraboração,
redação e alteração das leis.

Assim, é necessário proceder com as devidas correções,
principalmente para adequar o projeto de Lei nos moldes legais

h\
Ruo Jurucê, I 30,l - Centro - CEp

E-moil: contoto@comorojocio

ANÁLIsE JURíDIcA

: 78820-000 - Jocioro-tv1T - Fone: (óó) 34ól -7350
ro.mlgovbr - www.comoroiocioro.mt.govbr

1
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ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 15 de outubro de 9g)

Nesta senda, há alguns erros materiais no projeto de Lei, dentre

e les:

- o artigo 1s vem antes do Capíturo r, quando deveria vir rogo após o capíturo iniciar;

Noutra quadra, no que diz com a legalidade do projeto de Lei,

verifica-se que a iniciativa do mesmo encontra amparo regar, e amorda-se ao artigo 30,
lda Constituição Federa l,

interesse local.

competindo ao Município legislar sobre assuntos de

Art. 30. Compete aos Municípios:

!_- legislar sobre assuntos de interesse local;

Além do mais, nos termos da Lei Orgânica do Município de
Jaciara/MT:

Art. 15. Compete privativamente ao Município:

l- legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar as

legislações federal e estadual no que couber;

Xll - incentivara industria eo comércio;

XIV - promover a proteção de patrimônio histórico, cultural, artístico,
turístico e paisagÍstico local, observada a

fiscalizadora estadual e federal;

legislação e a açâo

Ademais, a iniciativa do projeto de Lei é privativa do prefeito

Municipal, nos termos do artigo 52, parágraÍo único, ll da Lei Orgânica Municipal.

Logo, não existe nenhum óbice quanto a competência e iniciativa
do Projeto de Lei, sendo, nítida a legalidade do projeto de Lei em comento.

Ruo Jurucê, I 301 - Centro - CEp
E-moil: contoto@comoroiocio
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ESTADO DE MATO GROSSO

Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 15 de outubro de 98)

Por fim, importante ainda mencionar que deve ser apresentado

o estudo de impacto orçamentário decorrente da efetivação do Projeto de Lei.

Saliente-se que tal medida (apresentação do impacto

orça mentá rio-financeiro) encontra amparo no artigo 16 da Lei Complementar

707/2000, o qual deve ser observado, sob pena de violação à Lei de Responsabilidade

Fiscal.

Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação

governamental que acarrete aumento da despesa será acompanhado

de:

l- estimativa do impacto orçamentário-fina nceiro no exercício em

que deva entrar em vigor e nos dois subseqüentes;

ll - declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem

adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e

compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes

orçamentárias.

CONCLUSÃO

No que tange ao mérito, a Procuradoria Jurídica não tem

atribuição para pronunciar, pois caberá tão somente aos vereadores no uso da função

Ruo Jurucê, l30l - Centro - CEP: 78820-000 - Jocioro-MT - Fone: (óó) 34ól -7350
E-moil: contoto@comoÍojocioÍo,mt.govbr - www,comorojocioÍo.mt.govbr

CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA

Nesse sentido, segue o referido dispositivo legal:

Em razão do quanto articulado o parecer é no sentido da

legalidade do Projeto de Lei, necessário, porém, proceder com as devidas correções no

que concerne as técnicas de elaboração, redação e alteração das leis.
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ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 15 de outubro de 98)

legislativa, verificar a viabilidade ou não para aprovação do projeto, respeitando-se

para tanto, as formalidades legais e regimentais vigentes.

Por fim, necessário rememorar aos nobres Edis que um parecer

jurídico consiste em um parecer técnico opinativo, que analisa a viabilidade jurídica de

determinada providência, analisando a ampla juridicidade da mesma. (...1 o ogente o

quem incumbe opinor nõo tem o poder decisório sobre o motério que lhe é submetida,

visto que coisos diversos são opinor e decrdrr. (CARVALHO FILHO, 2OO7, p. Bal.

É o pa recer.

Jaciara/MT, 24 de janeiro de 2018.

\,\Nhrr?MICHEL

oAB/MT 14.18s
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ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 15 de outubro de 98)

Consulta Verbal no (Dí/ã)17.
Setor solicitante: Assessoria Parlamentar

Solicitação: No dia 22112120'17 a Assessora Parlamentar, Samantha Alcántara

Santos, solicitou verbalmente: "qual a situação dos proleÍos de lei cuia

tnmitaçáo ainda náo frndou e sua rclação com a proximidade do /ec€sso

parlamentar."

Rosposta.

Em resposta informo que, conforme prevê o artigo 101 do

Regimento lntemo da Câmara Municipal, o re@sso da Câmara Municipal

intenompe todos os prazos consignados na seção que trata dos trabalhos das

comissôes.

Desta forma, como o prazo dos trabalhos das comissões Íicará

intenompido, e como as atividades da Assessoria Parlamentar e da

Procuradoria Jurídica estão umbilicalmente ligados às comissÕes Íormadas

pelos nobres Edis, evidentemente que tanto os prazos da Assessoria

Parlamentar quanto da Procuradoria Jurídica também ficarão intenompidos

durante o re@sso parlamentar.

\,§,N,\*r,-
MICHEL KAPPES
OABIMT í4.185

RECEBIDO Eh
Pa / ,1>I

cÀxAia

/

rÊA L OE JÀCIÂRA
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ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 15 de outubro de 98)

OMIS OD ONS
cro SSAO DE ATIVIDADE ECON MICA E TI]RISM o

PROJETO LEI N.'58, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.

PODER EXECUTIVO

RELATORIO

I - EXPOS ICÃO DAMATERIA E \{ EXAME

SALÀ DAS COIvIISSOBS
JACIARA(MT),08 DE NOVEMBRO 2018.

TUI A .II]S AE DAI

É submetido às Comissões o Projeto de Lei acima especificado' que dispõe sobre.a

a criação ào sistema municipal de contróle da visitação turística (SMCV), no Município de

Jaciarâ, Estado de Mato Grosso, e dá outras providências'

,),
, -,fi.11,* t 

'.t l''t\
VERÉÀIi.OhA f, DILAI NE MARTINS

PRESIDENTE CAET E, RELATORA

II - CONCLU SÕES RELATOR

A questão ambiental está intimamente ligada à do turismo' é

necessárioquehajasoluçõesparaamelhoriadaqualidadeambiental,atravésdadefesado
meioambiente.Nessediapasão,aatividadeturística,muitasvezes'nãoprimapela
preservação e defesa ambiental.

Uma legislação para controlar a atividade turística municipal

toma-se imprescindível para fundamentar o interesse local, regular a ação do Poder Público

Municipalesuarelaçãocomoscidadâoseinstituiçõespúblicaseprivadas,napreservação,
conservação, defesa, melhoria, recuperação Ê controle do meio ambiente ecologicamente

equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida'

O parecer jurídico acostado, foi pela constitucionalidade e

legalidade.

Assimsendo,nãohavendoóbices,manifesto-mefavoravelmenteà
aprovação do Projeto de lei n.o 58/201 7'

São as conclusões

Ruo Jurucê, 130] - Centro - CEP: 78820-000 - Jocioro-MT - Fone: (óó) 34ól-7350
E-moili contoto@comorojocioro.mt.govbr - www.comoÍojocioro.mt,govbr



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 15 de outubro de 98)

corurssÃo NSTITUI Âo STI A E REDA A
COMISS O DE ATIVIDADE ECON MICA E TURISM()

PROJETO LEI N." 58, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.

PODER EXECUTIVO

rrr - orcrsÃo DAs coMISSÕES

Pela Ordem:

VOTOS:

Reitera o voto: *I I L"r".r h,,l,i[,",
VERE*ADORA EDILAIN E MARTI NS

PRESIDENTE CAET/ VICE-PRESIDENTE CCJR

Pelas Conclusões:

VEREADOR VAND I SILV Eo YEITA

SE

SALA DAS COMISSÕES
JACTARA(MT),08 DE NOVEMBRO 2018.

lY t1.}
VEREADOR RODRIGO FRANCISCO

SECRETÁRIO CAET

VEREADOR ANT O ZANIN MARÇAL
VICE-PRES DENTE CAET

ORGE DE SOUZA
R

ES FERNA

Ruo Jurucê, l30l - Centro - CEP: 78820-000 - JocioÍo-Ml - Fone: (óó) 34ól -7350
E-moilr contoto@comorojocioÍo,mt.govbí - wwwcomoroiocioro,mt,govbr

As Comissões de Constituição, Justiça e Redação e de Política Urbana e Meio
Ambiente, reunidas nesta data infra, após a apreciação do Relatório elaborado pelo nobre

Edil relator, passam à votação:

VEREADOR

DENTE CCJR



ESTADO DE MATO GROSSO

COMIS ODE STITUI A JUSTI REDA Ã
CC) MISSAO DE ATIVIDAD E ECONO MICA E TURISMO

PROJETO LEI N.'58, DE 29 DE NOVEMBRO DE2OI7.
PODER EXECUTIVO

PARECER:

CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 1 5 de outubro de 9g)

^ . ?. acordo com o artigo 103 do Regimento Intemo, e diante da decisão unânime dascomissões 1y1t9 u aprovação- do_ relatóiio apresenrado, e após a discussão 
" "",àiaàemitem PARECBR feVOruiVEL a matéria do presente projeto de Lei.

,l
RE"ADOVE

, L. .í,",
RA EDILAINE MARTINS

PRESIDENTE CAET/ VICE-PRESIDENTE CCJR

VEREADOR VAN VA o VERA
PRE ENTE CCJR

VEREADOR JORGE DE SOUZA
SEC CCJR

VEREADOR ANT
VICE-PRE DENTE CAET

SALA DAS COMISSÔES
JACTARÁ(MT),08 DE NOVEMBRO 2018.

Ruo Jurucê, 'l 30] -

E-moil: contoto@
Centro - CEP: 78820-000 - Jocioro_MT _ Fone: (óó) 34ót _7350
comorojocioro,mt,govbr - www.comoÍojocioro.mlgovbr

\z l"^--i;'
VEREADOR RODRIGO FRANCISCO

secRErÁRro ceer

ZANIN MARÇAL
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ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA

CONSIFUINOO UÍVA NOVA I]ISTOAIA

MENSAGEM AO PROJETO DE LEI 58 DE 29 DE NOVEMBRO OE 2017,

Senhor Presidente,

SenhoÍes Vereadores,

Tem a presente mensagêm o objetivo de fazer ingressar neste soberano parramento, para a
apreciaçáo e aprovaçáo dos nobres vereadores, que DlspôE soBRE A cRlAÇÃo Do stsrEMA
MUNICIPAL DE CONTROLE DA VISITAÇÂO TURISTICA (SMCV), NO MUNICIPIO DE JACIARA,
ESTADO DE MATO GROSSO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

lnformamos aos nobres Edis que o presente projeto agregará mecanismos de incentivo ao turismo
local, bem como disciprina reguramentos para exproração turística consciente, preservando o meio
ambiente e o bem comum, levando em conta que nosso MunjcÍpio é exponencial no setor.

lsto posto' e consaderando que os termos constantes do incruso projeto acima arudido, por si
prÓprios, rustiÍicam prenamente a sue aprovaçáo, resta a este Executivo Municipar soricitar os bons
préstimos de vossas Excerênciâs, no sentido de que ao recebê-ro, possam aprecrá-ro e aprová-ro,
transformando-o em Lei.

com protesto de estima, apreço e consideraÇáo, extensivo aos seus pares, subscrevendo_nos.

Atenciosamente

JACIARA./MT, 29 DE NOVEMBRO DE 20í7 - NETE DO PR EFEITO MUNICIPAL

ABDU MOHATI/IMAO

palP Munici

AO EXCELENTISSIMO SENHOR

VEREADOR CLÓVES PEREIRA OA SILVA

MD, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE JACIARA _ MT

Av. Antônio Ferreiro Sobrinho, 1.075
CEP: 78.820-000. Jocioro-MÍ

ó6. 34ôt -7?00
www.iocioro mt.gov.br
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ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA

PROJETO DE LEI N'58 OE 29 DE NOVEMBRO DE 2017

OISPÓE SOBRE A CRIAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE
coNTROLE DA VIS|TAÇÀo TURÍST|CA (SMCV), NO

MUNICíPIO DE JACIARA, ESTADO DE MATO GROSSO, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

o Prefeito Municipar de Jaciara-MT, ABDULJABAR GALVIN MoHAMMAo no uso dê suas atribuiçÕes
legais, FAz sABER que a câmara Municipar de vereadores aprovoue ere sanciona a seguinte Lei:

Art' 1' Fica criado o sistema Municipar de controre da visitaçâo Turrstica (sMcv), nos termos dos

Capítulo I

Da Oefinição e dos Objetivos

Art 20 Entende-se por controle da visltaçáo TurÍstica, o conjunto de açôes e instrumentos colocados à
disposiçáo do poder pÚblico para controlar o numero ideal de usuários nos atrativos, serviços ê práticas
turísticas, garantindo a sustentabiridade econômica e ambiêntar da atividade, sem comprometer a
conservaÇão do meio ambiente, a segurança do consumidor e a qualidade dos produtos turÍsticos
oferecidos.

AÉ. 30 - O Sistema Municipar de controre da visitaçâo Turística (SMCV) tem como objetivo:

| -Garantir o mÍnimo impacto ambiental através da emissâo de um bilhete de ingresso ou vouchêr da
visitaçào turística aos atrativos naturais;

CONSÍRUINOO UMA NOVA TIISTOAA

óó. 34ó1.7900
www. iocioro. mt gov br

Av. Antônio Ferreiro Sobrinho, 1.075
CEPr 78.820-000, Jocioro-MT

IHE

artigos seguintes.



ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA

CONSTBUINOO UMA NOVA HISTOSIA

ll -Garantir a satisÍaÇão do turista/consumidor através da

qualidade e segurança dos produlos e serviços ofêrtados;

lll - Estimular o intercâmbio e a parceria entre os integrantes dotrade turístico local, incrementando a
oferta' gerando novos postos de trabarho, aumentando a renda dâ popuraçáo residenter

lv -Gerar recursos financeiros para viabilizar a manutenção do sistema de controle com monitoramento,
o licenciamento e a flscalização dos produtos e serviços;

v - Propiciar o levantamento de dados êstatísticos e a pesquisa de mercado sobre o fluxo turistaco
existentê no municipio, ajudando a identificar o perfil da dêmanda e orientando o planejamento turístico
sustentáveli

vl - Estimular os empresários do trade turÍstico a rêgularizarem seus produtos e serviços, constituindo-
se formal eruridicamente, de acordo com as normas fiscais e tributáriasexistente no MunicÍpio;

Art 40 - Entende-se por vouchêr o bjlhete de ingresso ou aquisição de produtos e serviços turísticos;

ParágraÍo único - o voucher ou bírhete de ingresso será emitido pero poder púbrico ou órgão
competente por ele autorizado, servindo para controlar a visitaçáo turística, com base no numero idêâl
de usuáÍios estabelecido em acordo às deliberaÇóes do CoMTUR e através de um decreto municipal,
analisado o lmpacto de visitaçáo e pelos critérios de segurança já adotados peta politica Municipal de
Turismo Sustentável (plvlTS).

Capítulo ll

Sistemática de Funcionamênto

Art 50 - Para a emissáo do voucher ou birhete de ingresso, fica criada a seguinte sistemátrca de
funcionamento

l- o número de voucher ou birhete de ingresso, é sempre iguar ao númêro idear de usuários
previemente determinado pero poder púbrico, com base em estudo de capacidade de carga e
deliberação do COMTUR, e através de Decreto com validade de um ano.

ll - A aquisição de vouchers ou bilhete de ingresso é obÍigatório só podendo ser adquirido por empresas
turístices devidamente licenciadas pelo municÍpio;

Av. António Ferreiro Sobrinho, 1.075
CEP: 78.820-000, Jocioro-MT

óó. 34ó1-7900
www.iocioro.mt.gov_bÍ
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ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA

CONSÍFUINOO UMA NOVÂ IiISTÓAIA

lll - A visitaçáo aos atrativos naturais ou culturais, ou a realizaçáo de atividades turísticas;

lV - A aquisiçáo, distribuiçáo e pegamento do voucher ou bilhete de ingresso é de responsabilidade da
empresa operadoía do produto ou serviço;

v - o controle e o preenchimento correto do voucher ou bilhête de ingresso é de responsabilidade do
operador do produto ou serviço, que se obriga a mencionar seu número e/ou código nos teÍmos de
responsabilidade a ser assinado pelo turista/consumidor.

Art' 60 - o valor do voucher ou bilhete de ingresso, será sempre estabelecido por Lei, ficando seu valor
inicialmente fixado em R$ 1,00 (Hum Real).

Parágrafo Único - o valor estabelecido no caput deste artigo será atualizado anualmente, pelo Índice do
IPCA do IBGE ou outro oficial que venha a substituÍ_lo.

Art' 70 - o valor arrecadado pela cobrança do voucher ou bilhete dê ingresso, será distribuido na
proporÇáo de 50% (cinquenta por cento) para o Fundo tríunicipar de Turismo (FUMTUR), e 50%
(cinquenta por cento) para a prefeitura Municipar, que deverá manter por sua conta o serviço de
manutençáo do sistema Municipar de conÍore da visitaçâo TurÍstica (sMcv), podendo entretanto,
terceirjzar ou transferlr sua execuçáo a empresas privadas, respeitadas as regras legais concernentes.

Art' 8'- o valor arrecadado pela cobrança do voucher ou bilhete de ingresso deve ser embutido no
preço do produto ou serviço a Ser pago pelo turista/consumidor.

Art' 90 - A empresa operadora do serviço ou pÍoduto turÍstico deverá mensalmente ou na aqujsiçâo de
novos vouchers, prestar contas ao Sistema Municipal de Controle de Visitação Turistice (SMCV),
apresentando os documentos e talonários dos vouchers ou bilhetes de ingressos adquiridos no pêríodo,
.iuntando ao comprovante de pagamento correspondente cabendo ao poder Executivo estabelecer os
critérios, por Decreto.

§ 1o - A empresa operadora que deixar de quitar no prazo fixado os vouchers utilizados, terá a aquisiçáo
de novos bilhetes bloqueada até total pagamento das quantias pendentes.

§ 2" - Em caso de perda ou extravro do voucher, a operadora deverá comunicar o Íato ao ôrgáo
competente até a primeira quarta-feira subsequente, juntamente com cópia do Boletim de ocorrêncla, e
posteriormenle mandar publicar em jornal local no prazo máximo de íO dies.

Av. Anlônio Ferreirq Sobrinho, 1.075
CEP: 78.820-000, Jocioro-MT

óó. 346t -7900
www. jocioro.mt.gov.br
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ffi ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA

CONSTFUINOO UMA NOVA HISÍÔBIA

Capítulo lll

Dos Serviços e Produtos Sujeitos à Cobrança do Voucher ou Bilhete dê lngresso

Art. í0 - O voucher ou bjlhête de ingresso será obrigatório para as seguintes atividades ou serviços

| - Meios de Hospedagem;

ll - Agências de turismo, operadoras ou intermediadoras;

lll - Campings Turisticos

lV - organizadores de eventos esportivos de aventura, radicais ou que utilizem os recursos naturars, por
cada participantêi

V -. Sitaos Turísticos Receptivos;

Vl - lmobiliárias e demais rocadores de imoveis residenciais destinados à acomodação;

Vll - Demals atrativos turísticos que cobrem ingresso.

Parágrafo único - Somente terão direito de comprar, reservar e distribuir o voucher ou bilhete de
ingresso' as emprêsas diretamente envolvidas com o turismo devidamente licenciadas no l\4unicípio,
sendo proibida a aquisição direta pelo turista/consumidor.

Art. '11 - Para os meios de hospedagem e campings turísticos, a aquisição do voucher ou birhete de
ingresso será de um voucher ou bilhete de íngresso para cada hospede/locatário, por periodo de estadia.

Paragrafo único - Entende-se por período de estadia o numero de diárias utilizadas, continuamente.
entre a entrada e a saída do hóspede.

Art' 12 - Para as empresas imobiliárias ou locadores de residências para turistas/consumidores, a
aquisiçâo do voucher ou bilhete de ingresso será de um voucher ou bilhete de ingresso para cada
hospede/locatário, por periodo de estadia.

Art. 13 - Para as empresas organizadoras de eventos que utilizem direta ou indiretamente os recursos
naturais, a aquisiÇâo do voucher ou bllhete de ingresso será feita na proporçâo de um voucher por
inscriçáo de partrctpante. por diáfla.

6ó. 34ól -7900
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Art. '14 - Para as agências de turismo, operadoras ou intermediadoras, o pagamento do voucher ou
bilhete de ingresso será de um voucher ou bilhete de ingresso por turisla/consumidor, em cada atividade
ou serviço oÍerêcido.

Art. 15 - Para os sítios turÍsticos receptivos, a aquisiÇão do voucher ou bilhete de ingresso será de um
voucher ou bilhete de ingresso por turista/consumidor, em cada produto ou serviço oÍerecido.

Art. 16 - Estão excruidos da obrigaçáo da compra do voucher ou bilhete de ingresso, as empresas
transportadoras turísticas, os guias, inst[utores e monitores ambientais.

Capítulo lV

Do controle da visitação

Art. 17 - o numero idear de usuários para cada serviço ou produto, será fixado pero poder púbrrco, com
base em estudo de capacidade de carga e deliberaçáo do COMTUR, e através de Decreto com vatidade
de um ano.

Capítulo V

Da Fiscalização e Penalidades

Art' 18 - O poder pÚblico, aplicaÍá penalidades pecuniáries, disciplinares, e interditivas do
estabelêcimento, além de outras sançÕes cabÍveis ao exercÍcio irregular das atividades e serviços
turísticos, realizado por qualquer pessoa fÍsica ou jurÍdica, que náo estiver de acordo com o disposto na
legislaçáo turÍstica fêderal, estadual e municipal.

Paragrafo único - A punibiridade prevista neste artigo, abrange as pessoas e/ou empresas, Íormais ou
informais que utilizerem, por extenso ou abrevíadamente, as expressôes turismo, turismo ecorógico,
turismo de aventura, viagens naturais, excursôes e passeios turÍstjcos, ecoturismo, esportes radicais ou
de aventura, educação ambientar, interpretaçáo da natureza, estudo do meio, organizaçâo de eventos
turísticos, hospedagem, pensão, pousada, pernoite, hospedaria, erém de outras a eras equivarentes,
delas derivadas ou com elas com postas

!mY
Av. Antônio Ferreiro Sobrinho, 1.075
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Capítulo Vl

Da FiscalizaÇão e Controle

Art. 19- O poder público, por seu órgáo competente, exercerá a fiscalizaçâo das atividades e serviços
sujeitos à aquisiÇáo do voucher ou bilhete de ingresso, objetivando:

l- Proteção ao turista/consumidor, exercida

reclamaÇôes dos usuários:

prioritariamente no atendimento e avenguaçáo de

ll - Orientaçáo às empresas, para o perfeito atendimento das normâs comerciajs, fiscais e sustentáveis
que regem a atividade,

lll- veriÍicação do cumprimento da legislaçáo municipal e sançáo para os casos de desobediêncra

Art. 20 - Para Íins de contíole e acompanhamento da atividade, os agentes de fiscalizaçâo teráo ljvre
acesso a todas as dependências das empresas ou entidades, êstabelecimentos e equipamentos sujejtos
à fiscalizaçáo do poder público.

Paragrafo Único- As empresas ou entidades Íicam obrigadas a prestar aos agentes púbricos
encarregados da fiscalização, todos os esclarecamentos necêssários ao desempenho de suas funçÕes e
a exibir-lhes quaisquer documentos que digam respeito ao cumprimento das normas legajs inclulndo
informações, estatÍsticas e relatórlos dê sua responsabilidade.

Art. 21 - Ficam estâbelecidas as seguintes sançÕes para as infraçôes e desrespeito das regras
referentes à emlssão, aquisiçáo, falsificação, distribuiçáo e controle do voucher ou bilhete de ingresso,
sem preluízo das sançÕes penais cabiveis:

I - falta da emissão ou seu preenchimento errado, inclusive o preenchimento dos anexos l, ll e lll
quando estes sáo exigidos - R$ 100,00 (cem Reais) por voucher ou birhete de ingrêsso;

ll - uso do vouchêr ou bilhete de ingresso sem a clara e precisa dêscrição dos dados ou inelegivel,
inclusive o preenchimento dos anexos l, ll e lll quando estes são exigidos - Rs 100,00 (cem Reais) por
voucher ou bilhete de ingresso;

lll - falsificaçáo e adulteraçáo - R$ 1.000,00 (Hum Mil Reais) por voucher ou brlhete de ingresso;

óó. 34ôt-7900
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lV - transferência ou utilizaçâo do voucher ou bilhete de ingresso por outra pessoa, diferente o nome do

usuário impresso com o do poÍtador - R$ 1.000,00 (Hum Mil Reais).

V - a perde ou extravio do voucher ou bilhete de ingresso sem a comunicação dentro do prazo

estabelecido - R$ 100,00 (cem reais) por voucher ou bilhete de ingresso.

Vl - deixar de prestar as contas no prazo estabelecido - R$ 1OO,O0 (cem reais) por voucher ou bilhete de
ingresso.

Parágrafo único - Os valores estabelecidos nos incisos deste artigo, seráo atualizados anualmente, pelo

Índice do IPCA do IBGE ou outro oficial que venha a substituí-lo.

CapÍtulo Vll

Da Forma e Modelo do Voucher ou Bilhete de lngresso

411.22 - O voucher ou bilhete de ingresso será emitido pelo Poder Publico e preenchido pelas empresas
operadoras, devendo conter no mÍnimo as seguintes informagôes

I - nome completo do turista/consumidor pagador pelo serviço;

ll - nome da empresa vendedora do serviço;

lll- número e código do Voucher ou Bilhete de lngresso;

lV - Data, perÍodo e tipo de serviço ou atividade;

V - nome da empresa opêÍadora que realizará o serviço ou atividade;

Vl - Valor do voucher ou bilhete de ingresso, em moeda corrente nacional,

Vll - cidade e estado de origem;

Vlll - se hospedado no Município indicar o meio de hospedagem;

lX - quantidade de pagantes por voucher, com número de adultos, crianças e cortesias.

§ 1o - Quanto à portabilidade do turista e por opçáo do Poder Público, o voucher ou bilhete de ingresso,
poderá ser substituído por pulseira numerada e individualmente lacrada, ficando, neste caso, obrigatório
o preenchimento dos dados do anexo l, que faz parte integrante desta Lea

§ 20 - Para as atividades de visataçáo ou dia de uso o formulário obrigatório poderá ser simplificado na

forma do anexo ll, que faz parte integrante desta Lej.

Av. Antônio Ferreiro Sobrinho, 1.075
CEP: 78.820-000. Jocioro-MT
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§ 30 - Para os meios de hospedagem o formulário obrigatório poderá sêr na forma do anexo lll, que faz

parte integrante desta Lei.

Capitulo Vlll

Das Reservas

Art. 23 - A aquisição do voucher ou bilhete de ingresso, poderá ser feita antecipadamente, com
antecedência máxima de 60 (sessenta) dias, pelas empresas opêradoras autorizadas, conforme o art. 50,

inciso l.

^tl, 
24 ' A retirada antecipâda do voucher ou bilhete de ingresso, pelas operadoras autorizadas, será

feita mediante a assinatura de termo de retirada em consignaçâo.

Art. 25 - A empresa operadora deverá emitir uma ordem de serviço, mencionando o nome dos
usuários, data, horário e local da atividade ou servigo, devendo esse documento acompanhar a operaçáo
desde o seu inÍcio, podendo ser exigida a qualquer tempo pela fiscalização.

Capítulo lX

Das DisposiçÕes Finais e Transitórias

Art. 26 - O voucher ou bilhête de ingresso impresso será emitido de forma numêrada em três vias de
igual teor, com a seguinte destineção:

1â via com operadora;

2" via com turista/consumidor com uma tarja preta no item do valor

3â via talonário/Prefeitura.

Atl' 27 - Caberá à empresa operadora disÍibuir corretamente o voucher ou bilhete de ingresso ao

ó6. 34ót -7?00
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Parágrafo único - o voucher impresso poderá ser substituído conforme o art. 22, s 1o.
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usuário

Art' 28 - A empresa operadora poderá ceder voucher cortesias, desde que essas estejam informadas no

bilhete de ingresso.

Parágrafo único - Para os fins previstos no caput deste artigo, o Poder Público estabelecerá, por

Decreto, os critérios, quantidades e demais especificaÇóes do voucher cortesia, a serem obedecidos
pelas empresas operadoras.

Art. 29 - A Prefeitura Municipal da Jaciara poderá utilizar o voucher ou bilhete de ingrêsso, de Íorma

eletrônica, emitido atravês de softwere Íornecido pela prefeitura ou pela internet.

Art. 30 - As questÕes pendentes ê circunstancjais surgldas no desenvolvimento da sistemática de
implantaçâo do voucher ou bilhete de ingresso, serão definidas por Decreto Municipal do poder

Executivo, devidamente justtftcadas.

Art. 31 - Fica o Chefe do Poder Executivo l/unicipal autorizado a expedir Atos Administrativos

Complementares necessários à execução da presente Lei.

Art. 32 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicaçáo.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL - EM 29 DE NOVEMBRO DE 2017

ABDU ABAR IN MOHAM MAD

Pr ito Municipal

RONIEVON MIRANDA DA SILVA

Secretário Municipal de Administração e Finanças

lE ^u 
anronro ierrerro Soorrnno, r.ú75
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Nome completo do pax/pagador:

Valor unitário do voucher:

Valor total do voucher:

Vendedor:

Cidade dê origem:

Atividade:

Operadora:

Data: Horárioi

No pax/total:

No pax Cortesia:

Valor total:

Está Hospedado? o

MODELO DO VOUCHER

Estado:

CONSTRUINOO UMA NOVA HISTÔBIA

*t-i,,#H:fk:
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ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA

MODELO DE FORMULÁRIO PARA RELATÓRIO DO SMCV

ATIVIDADES E SERVIÇOS TURISTICOS (EXCETO DAY USE E VISITAÇÃO)

Nome do pax/pagador: Carlos Mauro

Valor unitário do

voucher:

Valor total do

voucher:

Vendedor:

Cidade de origem: Estedo:

Atividade: Operadora:

Data; Horário:

no pax ADT: No pax CH

Valor por pax ADT:

Local em que está

LISTA DOS

No pax e nome

CONSÍFUINOO UMA NOVÂ HISÍOAlA

í

I
t

I

I
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