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O prefeito úunicipal de Jaciara-MT, ABDUIJABAR GALVIN MOHAMMAD no uso de suas atribuições legais, FAZ

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

cepÍtuLo I

Disposições Preliminares

Art. lo - Entende-s e como Licenciamento Turístico Ambienlal (LTÁ), sem prejuÍzo do Alvará de Localização e Funcionamento,

o pÍocedimento administrativo pelo qual o poder público municipal, através de seus organismos competentes, licencia a

localizâção, instalação, ampliação e a operação de empreendimentos e atividades tudsticas utilizâdoras dos recursos ambientais'

consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou degradadoras do ambiente, nos termos das disposições legais e

regulamentares e das normas técnicas aplicáveis ao caso.

Art. 2. - Entende-se como Licença TuÍística Ambiental (LITA), o ato administrativo pelo qual o poder público municipal

estabelece as condiçôes, restrições e medidas de controle ambiental e turístico, que deverão ser obedecidas pelo empreendedor,

pessoa fisica ou juríclica, para localizar, instalar, ampliar e operar empreendimentos ou atividades turísticas utilizadoras dos

Íecursos ambientais, consideradas impactantes ou degradadoras do meio Íisico ou social'

CAPíTULO II

Dos Empreendimentos e Serviços Turísticos

Àrt.3o - Considera-se como atividade turlstica recreatiya, cultural e de entÍetenimento, todos os serviços e a infra-estrutura

pública e privada de apoio, colocados à disposição do mercado, mediante remuneração, incluindo:

I - Os meios de hospedagem, assim compreendidos todos os empreendimenlos e estabelecimentos destinados a prestar serviços

de hospedagem e acomodação, tais como

e
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ESTADO DE MATO GHOSSO
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CONSÍBUINDO Ui,lA NOVA HISTÔBIA

a) hotéis;

b) hotéis históricos;

c) hotéis de lazeÍ;

d) hotéis-fazenda;

e) hotéis-residência;

Q pousadas e chalés;

g) campings e acampamentos;

h) ecoresorts e lodges;

i-l flats;

j) albergues e alojamentosi

k) imobiliárias e

h
l) ou qualquer outra

Il-Ofomecimentoao
tars como:

a) bares e lanchonetes;

b) banacas e qu

c) serviços de bordo e

III - As agências de vragens e tunsmo, sejam emissivas ou receptivas, compreendendo ainda as

relacionadas ao ecoturismo, aos esportes de aventura e ação, e as atividades espoÍtivas e culturais tais como:

a) atividades aquáticas de descidas em corredeiras de rios com o uso de equipamentos individuais ou coletivos' tais como: o

rafiing; o boiacross, o aquaride; o hidrospeed , a canoagem e seus similares;

b) caminhadas à Pé Por tÍilhas;

c) descidas em cach oeiras e canyons com auxilio de cabos e cordas, conhecidas como canyoning e cascading;

d) descidas de monos e paredes de rochas com auxilio de cabos e cordas' conhecidas como Íapel;

e)travessiasdecachoeiras,va|eserioscomauxiliodecabosecordas'coúecidascomotiÍole§ai

0 passeios de bicicletas, ou cicloturismo;

6ó. 34ô l-7900
www. iocioro.mt.gov.br

Eil l,r. Antônio Ferreiro Sobrinho, I .075

§|l cen, 78.820-ooo, Jocioro-MT



ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA

CONSÍRUINDO UMA NOVA HISTÔRIA

g) passeios a caYalo, ou cavalSadas;

h) passeios em veículos motorizados, incluindo motocicletas, jeeps e demais veiculos oJf road;

i) escaladas em rochas ou paredes artificiais, incluindo o arborismo;

j ) observação da natureza. fauna. flora e céui

k) arborismo/arvorismo.

IV - Os prestadores de serviços diretos, compreendendo:

a) guias, condutores e monitores ambientais;

b) serviços básicos de atendimento de saÚde e segurança;

v - os serviços de transportes aéreos e de supeílcie, ferroviário, rodoviário, fluvial, e lacustre, compreendendo deslocamentos

dentro e fora do município, tais como:

a) aeronaves;

b) helicópteros;

c) ultra-leYes;

d) balões de ar quente;

e) ônibus;

f) vons;

g) automóveis;

h) trensl

i) barcos, botes, canoas, e caiaques;

j) bicicletas;

k) motocicletasi

l) animais de tração.

vI _ A organizaçâo de eventos e Íêstividades, periódicas ou esporádicas, que promovam a vinda de pessoas para a região, tais

como

a) festivaisculturais;
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ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA

CONSÍRUINDO UMA NOVA HISÍÔRIA

b) camavais de rua;

c) centros de informações turisticas;

d) museus;

e) balneários naturais ou artificiais;

f) clubes ou associações;

g) parques temáticos;

h) hipicasi

i) autódromost

j) kanódromos;

k) pistas de floíocross;

l) pistas de bicicleta.

m) pistas de esportes de ação,

Parásrafo único - norÍnativa, a ProPriedade ou Posse,

rural ou urbana, que
ou histórico relevantes, tais

como: nos. cachoeiras.
cuesra.r, lagos, lagoas,

represas, paisagens
regional, e demais áreas

naturais e culturais

CAPÍTULO III

Do Lic€nciâmento dâs Atividâde§ Turísticâs Ambientâis

Art. 4. - Fica criado o Licenciamento Turístico Ambientql (LTA), e 
^ 

ele estão sujeitas todas as pessoas flsicas ou jurídicas'

inclusive as entidades da administração pública, direta ou indiÍeta, responsáveis pela construção, instalação, ampliação'

funcionamento e operação de estabelecimentos e atividades turísticas utilizadoras dos recursos ambientais' consideradas efetiva

ou potencialmente Poluidoras e degradadoras do meio ambiente natural e cultural'

Av. Antônio Ferreiro Sobrinho, l '075
CEP: 78.820-000, Jocioro-MT

óô. 3461-7900
www.locioro. mt.gov.br

construções

EI
. L2.rtfl

,rffir*§e



ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA

CONSTFUINOO UMA NOVA HISÍÔRIA

Art. 5" - O Licenciamento Turístico Ambiental (LTA), cornqeende a expedição das licenças denominadas Licença Prévia (LP) e

Licença de Operação (LO).

Art. 6" - Entende-se por:

I - Licença Prévia (LP), aquela fornecida na fase preliminar do planejamento do empreendimento ou atividade, aprovando sua

localização e concepção, atestando a viabilidade ambiental turística e estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a

serem atendidos na próxima fase de implementação, observados os planos municipais, estaduais ou federais atinentes.

Il - Licença de Operação (LO), aquela que autoriza a operação da atividade ou empreendimento, após a verificação do efetivo

cumprimento do que consta da licença anterior, com as medidas de controle ambiental e turístico e os condicionantes

determinados para seu funcionamento.

Art,7o - O Licenciqmento Turistico Ambiental (LTA) obedecerá as seguintes etapas

l - lndicação pelo órgão municipal competente, com a participação do empreendedor, dos documentos, projetos e estudos,

necessários ao início do processo de licenciamento;

II - Requerimento da Licença Turística Ambiental (LTA), pelo empreendedor, acompaúado dos documentos, projetos

e estudos peíinentes, dando-se a devida publicidade;

III - Análise pelo órgâo municipal competente, dos documentos projetos e estudos apresentados pelo empreendedor e a

realização de vistorias técnicas, quando necessárias;

tV - Solicitação de esclarecimentos e complementaçôes pelo órgão municipal competente, uma única vez, em decorrência da

análise dos documentos, projetos e esludos apresentados, quando couber, podendo haver a reiteração da mesma solicitação, caso

os esclarecimentos e complementaçôes não teúam sido satisfatórios;

V - Emissão de parecer tecnico conclusivo e, quando necessário, seu embasamento jurldico;

YI - Deferimento ou indeferimento do pedido de Licença Turlstica Ambiental (LITA), dando-se a devida publicidade

§ l" - No procedimento de Licenciamento Txrhlico Ámbiental (LTA), deveÍá constar, obrigatoriamente, a certidão da Prefeitura

declarando que o local e o tipo de empreendimento ou atividade estão em conformidade com a legislação municipal, sem

prejuÍzo das outras licenças municipais, estaduais e federais pertinentes.

§ 2" - Quando da regulamentação do Licenciamento TurÍslico Ambiental (LTA) e da Licença Turística Ambiental (LITA), o

Órgão Municipal competente, deverá deÍinir previamente, quais os documentos necessários, relacionando-os paÍa obtenção da

referida licença.

Art. 8'- O órgão turístico ambiental comp€tente, mediante decisão motivada, poderá modificar os condicionantes e as medidas

de controle e adequação, suspender ou cancelar uma licença expedida, quando ocorrer:
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ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA

I - Violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais;

II - Omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a expedição da licença;

lll - Superveniência de graves riscos ambientais e riscos à saúde pública;

lV - Vencimento do prazo de validade da licença.

Seção I

Prévia

Art. 9" - A Licença Prévia

e tem por objetivo:

I - Avaliar parecer so

Il-Suprirorequerente

CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

Turistico Ambiental (LTA),

L i c e nci qm enl o Turístico Á m bient alIII - Suprir o requerente

(LrÀ).

necessários à

Parágrafo Único dos documentos necessários

para obtenção da

Da Licença de Operação

Art. t0" - Todas as atividades deverão obter a Licença de OpeÍação (LO) antes do início do seu funcionamento, e lem como

objetivo:

| - Verificar a efetiva implantação das atividades licenciadas e o cumprimento da legislação pertinente;

Il - Verificar o funcionamento, a eficiência e a concordância com o projeto apresentado
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ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA

CONSÍRUINOO UMA NOVA HISTÔRIA

ArL t l'- A Licença de Operação (Lo), somente será expedida se:

Parágrafo Único - O Órgão Municipal responsável deverá fomeceÍ ao empreendedor, a relação dos documentos necessários

para obtenção da licença de operação.

I - A implantação do empreendimento ou atividade, atender todas as exigências e eventuais restrições estabelecidas na Licença

Prévia (LP)i

Il - Obedecer às condições previstas no controle e monitoramento do impacto lurÍstico ambiental.

CAPÍTULO IV

Da Concessâo e Renovação das Licença

Art. 12" - Todos os empÍeendimentos turísticos receptivos, bem como as atividades turÍsticas realizadas no municipio, deverão

obter anualmente, Licença TurÍstica Ambiental (LITA), sem prejuízo do Alvârá de Localização e Funcionamento, junto ao poder

público, obedecidos os critérios estabelecidos por esta Lei.

Art. 13" - A concessão ou renovaçáo de licenças dependerá do resultado de pâreceres técnicos, bem como da fiscalizâção prévia

do poder público municipal.

Paráerefo Único - O poder público municipal, poderá criar organismos e instrumentos próprios para planejar, gerir e

administrar a concessão das licenças turísticas ambientais, monitorar o impacto da visitaçâo turística e desenvolver estudos,

pÍojetos e pesquisas que ajudem a embasar técnica e cientiÍicamente o desenvolvimento do turismo sustenlável.

Art. 14" - No processo de Licenciamento Tuístico Ambienlal (LTÀ), serão considerados como limites máximos, os parâmetros

de qualidade ambiental, bem como os padrôes de emissão e de lançamento de poluentes, definidos na legislação brasileira

Art. 15" - São diretrizes do Licenciamento Turístico Ambiental (LTÀ)

I - Considerar simultaneamente, os elementos e processos capazes de provocar poluição ao meio ambiente, bem como seus

efeitos diretos e indiretos sobre: a saúde, a segurança e o bem-estar da população; as atividades sociais e econômicas; a fauna e

a flora silvestres; as condições estéticas do meio ambiente; a qualidade dos recursos naturais.

tI - Utilizar critérios diferenciados para o licenciamento ambiental em função do porte, da complexidade e do nível potenciat de

poluição da atividade;

ItI - Orientar o empreendedor quanto aos pÍocessos oPeracionais mais adequados;
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ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA

CONSTRUINDO UMA NOVÀ HISTÓRIÂ

IV - lncluir o risco de possibilidade de acidentes, na determinação de restrições e condições para instalação e operação da

atividadei

V - Analisar os processos técnicos, baseando-se nas informações e nos documentos apresentados pelo requerente, cujo

fomecimento e conteúdo é de sua inteira responsabilidade;

VI - Emitir relatório de visita, relativo a cada vistoria efetuada na atividade licenciada, do qual tomará ciência o interessado ou

seu preposto legal.

Parágrafo Único - Atenditlas todas as exigências, o Poder Público Municipal fará a vistoria do local e da área de exploração,

a hm de conferir as informaçôes prestadas, emitindo seu parecer final.

Art. 16" - Os pedidos serão indeferidos liminarmente quando:

I - Não iorem atendidos os requisitos exigidos para o processamento do pedido, e/ou não estejam de acordo com as infonnações

com que foi instruido;

II - Na fase inicial da análise do requerimento quando: comprovar-se os prejuízos que a atiyidade acarretar ao meio ambiente, a

área a ser explorada, estiver em desacordo com as posturas municipais e norÍnas estabelecidas no planejamento turístico

susrentável. e Iegislaçào ambiental vigente.

Pâráerâfo Único - O indeferimento liminar, poderá ser revisto caso a empÍesa interessada cumprir, dentro dos prazos, às

exigências legais impostas pelo poder público municipal

Art. 17" - Inconendo o indeferimento liminar, a concessão ou renoyaÇão de Licença Turistica Ambiental (LITA1. dependerá da

apresentação pela empresa interessada, do Estudo de Impacto Ambiental-ElA e do RelatóÍio de lmpacto Ambiental-RlMA, na

forma e condições previstas na Resolução CONAMA 001/86.

CAPITULO V

Dos Prazos e das Sânções Administrâtivas

ffi
É
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Art. lE" - O descumprimento do disposto nesta deliberação normatiya e seu regulamento, ensejará, respectivamente nesta

ordem:

I - Advertência formal com estabelecimento de prazo, não inferior a 30 (trinta dias), para a regulamentação da atividade;

lI - Multa de 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais), pela não regularização no prazo estabelecido, com fixação de noYo prazo de

l5 (quinze) dias para sua efetiva regularização;



CONSTRUINDO UMA NOVA HISTORIA

III - Após esse novo prazo e permanecendo a irregularidade, será suspensa a licença de operação da atividade, até a sua efetiva

regularização:

IV - O empreendimento ou atividade que funcionar durante a vigência da suspensão do Licenciamento Turíslico Ambientql

(LTÁ), será multado em l0 (dez) vezes o valor da multa prevista no inciso II deste artigo.

§ l' - Nos casos onde a segurança individual e coleliva dos usuários estiver ameaçada, caberá ao poder público de forma

imediata e sumária, suspender a Licença TurÍstica Ambiental (LITA), dispensados os prazos de advenência e multa previstas nos

incisos I e II deste artigo.

§ 2" - Compete ao poder público municipal lavrar as adveíências, multas e suspensões previstas neste aíigo, em formulário

próprio que deverá conter:

l - Nome e localização exata do empreendimento;

II - Nome e qualificação do responsável;

III - Tipo de irregularidade, indicando o dispositivo legal infringido, com a descrição pormenorizada da infração;

lV - Estabelecimento de prazo para regularização;

V - Valor da multa, quando for o caso;

VI - Indicaçào do prazo e a quem dirigir o recurso.

s 3. - O infrator terá o prazo de 3o(trinta) dias, após a notificação formal da multa, para recoÍrer ao poder público, ouvido o

órgão competente, ficando o pagamento da multa suspensa ate decisão final-

§ 4" - Após o julgamento do recurso e no caso da ratificação da penalidade, o infrator terá o prazo de l5(quinze) dias para pagar

a multa e regulArizar seu empreendimento, mediante termo de ajustamento de conduta, que deverá conter:

l - Indicação das medidas a serem adotadas para a regularização;

ll - Cronograma de implementação das medidas previstas, que nâo poderá ter Prazo superior a 90(noventa) dias.

§ 5" - A regularização do empreendimento, comprovada mediante relatório de vistoria do órgão competente, não exclui o

pagamento da multa, devendo o infrator recolher a quantia devida dentro do prazo de 5 (cinco) dias contados da aprovação do

relatório de vistoria, devendo esse valor ser integralmente destinado ao Fundo Municipal de Turismo (FUMTUR).

Art. 19. - O poder público municipal, promoverá a fiscalização dos empreendimentos e das atividades turísticas, podendo se

valer do concurso da guarda municipal, polícia militar ou florestal, ou ainda criar uma policia turístico-ambiental-

Art.20. - As infrações aos dispositivos desta Lei e outras exigências técnicas seÍão, a critério da autoridade competente,

classificadas em leves, graves e gravíssimas, levando-se em conta:
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CONSÍBUINDO UMA NOVA HISÍÓRtA

I - A intensidade do dano, efetivo ou potencial;

II - As circunstâncias atenuantes ou agravantes;

lll - 0s antecedentes do infiator

PârásrafoÚnico-Al egislação complementar disciplinará e classificará os diferentes graus das infrações. de acordo com as

características de cada atividade e/ou empreendimento.

AÍt. 22' - O pagamento de multas nâo implica na isenção da responsabilidade civil e penal cabivel, sendo solidária a

responsab ilidade entre os en\olvidos.

Art. 23" - As empresas e prestadores de serviços já existentes terão prazo de 180 (cento e oitenta) dias para rcgularizarem o

empreendinrento ou serviço, mediante obtenção da Licença de Operação (LO), dispensada a Licença Prévia (l.P). podendo ser

pronogado por mais 180 (cento e oitenta) dias, caso a documentação necessária dependa de órgãos estaduais e Icr.Jcrais. as quais

nâo possam ser providenciadas no prazo.

Parágrafo Único O prazo estabelecido no caput deste artigo, somente entrará em vigência lpós a regulanrcnlaçâo de cada

atividade turistica desenvolvida no Município e respectivamente operada pela empresa ou presladora de serviços.

Das Disposições Finais e Transitórias

Art. 24" - Serão retiradas das estradas e logndouros públicos no território do municipio, pela Secretaria Municipal de

Agricultura Meio Ambiente e Turismo, todas as placas indicadoras das atividades ou empreendimentos turisticos que estiverem

funcionando sem a Licença Turística Ambiental (LITA), respeitados os prazos estabelecidos nesta lei.

IHI
É
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Parásrafo Único - Responderá pela infração, quem por qualquer modo a cometer, concorrer para sua prâtica ou dela se

beneficiar.

Art. 21" - Ficam previstas as seguintes sanções:

| - Multa de R$. 150,00 (Cento e Cinquenta Reais). no caso de infração leve;

ll - Multa de R$. 300,00 (Trezentos Reais) no caso de infi'ação grave;

III - Multa de R$. 600.00 (Seiscentos Reais), no caso de infração gravÍssima.

CAPiTULO VI



ESTADO DE MATO GROSSO
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CONSTRUINOO UMA NOVA tIISÍÔFIA

Aí. 25" - Os pedidos de licenciamento, em quaisquer de suas modalidades, serão publicados por conta do interessado em

periódico de circulaçâo, regional ou local.

Art. 2ó" - Os requisitos exigidos para a concessão das licenças criadas pela presente Lei, constarão de decreto de

regulamentaçâo, a ser expedido pelo Chefe do Executivo Municipal.

Art, 27" - Os prazos constantes desta Lei, só terão início após a sua regulamentação.

Art,28" - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário

CABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL EM, 20 DE DEZEMBRO DE 20I7.

ABD MÔüAMMAD
Municipal

RONIEVON MIRANDA DA SILVA
SecretáÍio Municipal de Administração e Finanças - Portaria n". 173/201'l

DESPACHOT Sanciono a presente Lei sem ressalvas

RegistÍada e publicada de acordo com a legislação vigente, com afixação nos lugares de costume estabelecidos poÍ Lei

Municipal. Data Supra.

ABDU IN oUâMMAD
unicipale
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ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA

CONSÍRUINOO UMA NOVA HII

MENSAGEM AO PROJETO DE LEI 57 DE 29 DE NOVEMBRO OE2017,

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores,

Tem a presente mensagem o obietivo de Íazeí ingressar neste Soberano Parlamento, para a

apreciação e aprovação dos nobres Vereadores, que dispÕe SOBRE O LICENCIAMENTO

TURÍSTICO AMBIENTAL (LTA) DAS ATIVIDADES E EMPREENDIMENTOS TURISTICOS NO

MUNICÍPIO DE JACIARA, ESTADO DE MATO GROSSO, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

lnÍormamos aos nobres Edis que o presente projeto agregará mecanismos de incentivo ao turismo

local, bem como disciplina regulamentos para exploração turÍstica consciente, preservando o meio

ambiente e o bem comum, levando em conta que nosso MunicÍpio é exponencial no setor.

lsto posto, e considerando que os termos constantes do incluso Projeto acima aludido, por si

próprios, justificam plenamente a sua aprovaçâo, resta a êste Executivo Municipal solicitar os bons

préstimos de Vossas Excelênciâs, no sentido de que ao recebê-lo, possam apreciá-lo e aprová-lo,

transformando-o em Lei.

Com protesto de estima, apreço e consideraçáo, extensivo aos seus Pares, subscrevendo-nos

Atenciosamente

JACIARA/MT, 29 DE NOVEMBRO DE2017 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

ABDULJAB MAO

PreÍeito Mu

AO EXCELENTÍSSIIVIO SENHOR

VEREADOR CLÓVES PEREIRA DA SILVA

MD, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAOORES DE JACIARA - MT

Av. Anlônio Ferreiro Sobrinho, 
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CONSÍBUINDO UI\4A NOVA HII

PROJETO DE LEI N'57 DE 29 OE NOVEMBRO DE 20í7

DISPOE SOBRE O LICENCIAMENTO TURÍSTICO

AMBIENTAL (LTA) DAS ATIVIDADES E EMPREENDIMENTOS

TURÍSTICOS No MUNICÍPIo DE JACIARA, ESTADo DE

MATO GROSSO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Jaciara-MT, ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD no uso de suas

atribuiçóes legais, FAZ SABER que a Câmara Municipal de Vereadores aprovoue ele sanciona a

seguinte Lei:

CAPíTULO I

Disposiçóes Preliminares

Art. 10 Entende-se como Licenciamento Turístico Ambiental (LTA), sem prejuízo do Alvará de

Localizaçáo e Funcionamento, o procedimento administrativo pelo qual o poder público municipal,

através de seus organismos competentes, licencia a localizaçâo, instalaçáo, ampliaÇáo e a operaçâo de

empreendamentos e atividades turísticas utilizadoras dos recursos ambientals, considêradas efetiva ou

potencialmente poluidoras ou degradadoras do ambiente, nos termos das disposiçoes legais e

Íegulamentares e das normas técnicas aplicáveis ao caso.

CAPITULO II

Dos Empreêndimentos ê Serviços Turísticos

Av. Antônio Ferreiro Sobrinho, I.075
CEP: 78.820-000, Jocioro-MT
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Art, 20 Entende-se como Licença Turística Ambiental (LITA), o ato administrativo pelo qual o poder

público municipal estabelece as condições, restíiçôes e medidas de controle ambiental e turístico, que

deverão ser obedecidas pelo empreendedor, pessoa física ou juridica, para localizar, instalar, ampliar e

operar empreendimentos ou atividades turÍsticas utilizadoras dos recursos ambientais, consideradas

impactantes ou degradadoras do meio fÍsico ou social.

lÉr&B



ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA

CONSÍRUINOO UMA NOVA HII

Art. 30 Considera-se como atividade turÍsticâ recreativa, cultural ê dê entretenimento, todos os serviços e

a infra-estrutura pública e privada de apoio, colocados à disposição do mercado, mediante remuneração,

incluindo:

l- Os meios de hospedagem, assim compreendidos todos os empreendimentos e estabelecimêntos

destinados a prestar serviços de hospedagem e acomodaçáo, tais como:

a) hotéis;

b) hotéis históricos;

c) hotéis de lazer,

d) hotéisjazenda;

e) hotéis-residênciai

f) pousadas e chalési

g) campings e acampamentos;

h) ecoresorts e lodgês;

/-J Ílats;

j) albergues e alojamentos;

k) imobiliárias e locadoras de residências para temporada

l-) ou qualquer outra denominaçáo que se dê ao serviço.

ll - O fornecimento ao turista/consumidor, de refeiçóes, bebidas,

como:

a) bares e lanchonetes;

b) barracas e quiosques;

c) serviços de bordo e similares.

lanches e serviços congêneres, taas

lll - As agências de viagens e turismo, operadoras ou intermediadoras, sejam emissivas ou receptivas,

compreendendo ainda as relacionadas ao ecoturasmo, aos esportes de aventura e açáo, e as atividades

esportivas e culturais tais como:

Av. Antônio Ferreiro Sobrinho, 1.075
CEP: 78.820-000, Jocioro-MT
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ESTADO DE MATO GROSSO
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CONSTBUINOO U[/'IA NOV A HI

a) atividades aquáticas de descidas em corredeiras de rios com o uso de equipamentos individuais ou

coletivos, tais como: o rafting;o boiacross, o aquaride: o hidrospeed , a canoagem e seus similares;

b) caminhadas à pé por trilhas;

c) descidas em ôachoeiras e canyons com auxilio de cabos e cordas, conhecidas como canyoning e

cascading:

d) descidas de morros e paredes de rochas com auxilio de cabos e cordas, conhecidas como rapel'

e) travessias de cachoeiras, vales e rios com auxilio de cabos e cordas, conhecidas como tirolesa,

f) passeios de bicicletas, ou cicloturismoi

g) passeios à cavalo, ou cavalgadas;

h) passeios em veículos motorizados, incluindo motocicletas, jeeps e demais veÍculos offroad;

i) escaladas em rochas ou paredês artificiais, incluindo o arborismo;

j) observaçâo da natureza, fauna, flora e céu;

k) arborismo/arvorismo.

lV - Os prestadores de serviços diretos, compreendendo:

a) guias, condutoÍes e monitores ambientais;

b) serviÇos básicos de atendimento de saúde e segurança;

V - Os serviços de transportes aéreos e de superflcie, ferroviário, rodoviário, fluvial, e lacustre,

compreendendo deslocamentos dentro e fora do municlpio, tais como:

a) aeronaves;

b) helicópteros;

c) ultra-leves;

d) balóes de ar quente,

e) ônibus;

f) vans;

g) automóveis,

h) trens;

iEll!, Av. Anlônio Ferreiro Sobrinho, 'I.075
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i) barcos, botês, canoas, e caiaques;

j) bicicletas;

k) motocicletas;

l) animais de tração

Vl - A organizaçáo de eventos e festividades, periódicas ou espoÍádicas, que promovam a vinda de

pessoas para a regiâo, tais como:

a) festivais culturais;

b) carnavais de Íua,

c) centros de informaçÕes turÍsticas;

d) museus;

e) balneários naturais ou artificiais;

f) clubes ou associaçÕes;

g) parques temáticos;

h) hÍpicas;

i) autódromos;

j) kartódromos;

k) pistas de mo,ocross;

l)pistas de bicicleta

m) pistas de esportes de açáo, tais como skate, patins e similares

Paráqrafo único - Entende-se como sítio receptivo turístico, para eÍeito desta deliberação normativa, a

propriedade ou posse, rural ou urbana, que abrigue Iocais de beleza cênica expressiva ou de interesse

turístico, cultural ou histórico relevantes, tais como: rios, caÕhoeiras, corredeiras, canyons, florestas,

fauna, flora, vales, mirantes, montanhas, chapadas, cueslas, lagos, lagoas, represas, paisagens

naturais, sítios históricos, construçÕes arquitetônicas representativas da cultura regional, e demais áreas

naturais e culturais de interesse à visitaçáo pública, o turismo e o lazer.
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CAPíTULO III

Do Licenciamento das Atividades Turísticas Am biêntais

Art. 40 Fica üiado o Licenciamento TurÍstico Ambiental (LTA), e a ele estáo sujeitas todas as pessoas

fÍsicas ou jurídicas, inclusive as entidades da administraÇâo pública, direta ou indireta, responsáveis pela

construçâo, instalaçáo, amplieçáo, funcionamento e operaçáo de êstabelecimentos e atividades

turísticas utilazadoÍas dos recursos ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras e

degradadoras do meio ambiente natural e cultural.

Art. 50 O Licenciamento Turlstico Ambiental (LTA), comprcende a expediçáo das licengas denominadas

Licença Prévia (LP) e Licença de Operação (LO).

Art.6o Entende-se por:

I - Licença Previa (LP), aquela fornecida na Íase preliminar do planejamento do empreendimento ou

atividade, aprovando sua localizaçáo e concêpÇáo, atestando a vlabilidade ambiental turística e

estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos na próxima fase de

implementaçáo, observados os planos municipais, estaduais ou federais atinentes.

ll - Licença de Operação (LO), aquela que autoriza a operaçáo da atividade ou empreendimento, apÓs a

veriÍicaçáo do efetivo cumprimento do que consta da licença anteríor, com as medidas de controle

ambiental e turistico e os condicionantes determinados para seu funcionamento.

Art.70 O Licenciamento Turlstico Ambiental (LTA), obedecerá as seguintes etapas

I - lndicação pelo órgão municipal competente, com a participaçâo do empreendedor, dos documentos,

proletos e estudos, necessários ao inÍcio do processo de licenciamento,

ll - Requerimento da LicenÇa TurÍsticâ Ambiental (LTA), pelo empreendedor, acompanhado

dos documentos, projetos e estudos pertinentes, dando-se a devida publicidade,

lll - Análise pelo ó[gâo municipal competente, dos documentos projetos e estudos apresentados pelo

empreendedor e a realizaçâo de vistorias técnicas, quando necessárias;

lV - Solicitaçáo de esclarecimentos e complementaçóes pelo órgão municipal competênte, uma única

vez, em decorrência da análise dos documentos, projetos e estudos apresentados, quando couber,

podendo haver a reiteraçáo da mesma solicitaçâo, caso os esclarecimentos e complementaçÕes náo

tenham sido satisfatóriosi

Av. Antônio Ferreiro Sobrinho, I.075
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V - Emissáo de parecer técnico conclusivo e, quando necessário, seu embasamento jurídico,

Vl - Deferimento ou indefeÍimento do pedido de Licença TurÍstica Ambiental (LITA), dando-se a devida

publicidede.

§ 10 - No procedimento de Lícenciamento Turlstico Ambiental (LTA), deveá constar, obrigatoriamente, a

certidáo da PreÍeitura declarando que o local e o tipo de emprêendimento ou atividade está em

conformidade com a legislação municipal, sem prejuÍzo das outras licenças municipais, estaduais e

federais pertinentes.

§ 20 - Quando da regulamentaçáo do Licenciamento TurÍstico Ambientel (LTA) e da Licença Turística

Ambiental (LITA), o Órgão Municipal competente, deverá deÍinir previamente, quais os documentos

necessários, relacionando-os para obtenção da referida licença.

Art. 8" O órgáo turístico ambiental competente, mediante decisão motivada, poderá modificar os

condicionantes e as medidas de conÍole e adequaçáo, suspender ou cancelar uma licença expedida,

q uando ocoÍrer:

I - Violaçáo ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legaisi

ll - Omissão ou falsa descriçáo de informaçÕes relevantes que subsidiaram a êxpêdiçáo da licença,

lll - Superveniência de graves riscos ambientaas e riscos à saúde públicai

lV - Vencimento do pÍazo de validade da licença.

Seção I

Da LicenÇa Prévia

Art. 90 A Licença Prévia (LP), será obrigatória para todas as atividades sujeitas ao Licenciamento

Turistico Ambiental (LTA), e tem por objetivo:

I - Avaliar parecer sobre a conveniência da implantaçáo da atividade no local pretendido;

ll - Suprir o requerentê de normas federais, estaduais e municipais, cabíveis;

lll - Suprir o requerente com dados técnicos neôêssários à apresentaçáo de projetos para o

Licenciamento Turístico Anbiental (LTA).

PaÍágrafo Único - O Ôrgâo Municipal responsável, deverá fornecer ao empreendedor, a relaçâo dos
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CONSTRUINOO UMA NOVA HII
documentos necessários para obtençáo da licença prévia

Seção ll

Da Licença de Operação

Art. 10 Todas as atividades deverão obter a Licença de OperaÇáo (LO) antes do início do seu

funcionamento, e tem como objetivo:

I - Verificar a efetiva implantação das atividades licenciadas e o cumprimento da lêgislaçáo pertinentei

ll - Verificar o funcionamento, a eÍiciência e a concordância com o projeto apresentado

Art. 11 A LicenÇa de Operação (LO), somente sêrá expedida sê:

Parágrafo Único - O Órgão Municipal responsável deverá fornecer ao empreendedor, a relaçáo dos

documentos necessários para obtençâo da licença de operação.

I - A implantaçáo do empreendimento ou atividade, atender todas as exigências e eventuais restriçóes

estabelecidas na Licença Previa (LP);

ll - Obedecer às condiçÕes previstas no controle e monitoramento do impacto turÍstico ambiental.

CAPíTULO IV

Da Concessão e Renovação das Licença

Art. 12 Todos os empreendimentos turÍsticos receptivos, bem como as atividades turísticas realizadas no

municÍpio, deverâo obter anualmente, Licença TurÍstica Ambiental (LITA), sem prquÍzo do Alvará de

Localizaçáo e Funcionamento, junto ao poder público, obedecidos os critérios estabelecidos por êsta Lei.

Art. 13 A concessáo ou renovaçáo de licenças dependerá do resultado de pareceres técnicos, bem

como da fiscalização prévia do poder público municipal.

ParáqraÍo Unico - O poder público municipal, poderá criar organismos e instrumentos próprios para

lane s turísticas ambientais monitorar o imal erir e administrar a concessáo das licen cto da
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vasitaçâo turística e desenvolver estudos, projetos e pesquisas que ajudem a embasar técnica e

cientificamente o desenvolvimento do turismo sustentável.

Art. 16 Os pedidos seráo indeferidos liminarmente quando:

| - Náo forem atendidos os requisitos exigidos para o processamento do pedido, e/ou não estejam de

acordo com as informaçôes com que foi instruído;

ll - Na fase inicial da análise do requêrimento quando: comprovar-se os prejuizos que a atividade

ecarretar ao meio ambiente; â área a ser explorada, esliver em desacordo com as posturas municipais e

normas estabelecidas no planejamento turÍstico sustentávê1, e legislaçâo ambiental vigente

Av. Antônio Ferreiro Sobrinho, 1.075
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Art. 14 No processo de Licenciamento Turístico Ambiental (LTA), seáo considerados como limites

máximos, os parâmetros de qualidade ambiental, bem como os padrÕes de emissáo e de lançamento de

poluentes, deflnidos na legislaçâo brasileira.

Art. 15 Sáo diretrizes do Licenciamento Turístico Ambiental (LTA).

l- Considerar simultaneamente, os elementos e processos capazes de provocar poluiçáo ao meio

ambiente, bem como seus efeitos diretos e indiretos sobre: a saúde, a segurança e o bem-estar da

populaÇáo; as atividades sociais e econômicas; a fauna e a flora silvestres; as condiçÕes estéticas do

meio ambientei a qualidade dos recursos naturais.

ll - Utilizar critérios diferenciados para o licenciamento ambiental em Íunção do porte, da complexidade e

do nível potencial de poluiçâo da atividade;

lll - Orientar o empreendedor quanto aos processos operacionais mais adequados,

lV - lncluir o risco de possibilidade de acidentes, na detêrminaçêo de restriçóês e condiçoes para

instalaçáo e operação da atividade,

V - Analisar os processos técnicos, baseando-se nas informaçÕes ê nos documentos apresentados pelo

requerênte, cujo fornecimento e conteúdo é de sua inteira responsabilidade;

Vl - Emitir relatório de visita, relativo a cada vistoria efetuada na atividade licenciada, do qual tomará

ciência o interessado ou seu preposto legal.

Paráqrafo Único - Atendidas todas as exigências, o Poder Público Municipal fará a vistoria do local e

da área de exploraçâo, a fim de conferir as informaçÔes pÍestadas, emitindo seu parecer final
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ParáqraÍo Unico - O jndeferimento liminar , podêrá ser revisto caso a empresa interessada cumprir,

dentro dos prazos, às exigências legais impostas pelo poder público municipal

Art. 17 lncorrendo o indeferimento liminar, a concessáo ou renovaÇão de Licença Turistica Ambiental

(LITA), dependerá da apresentaçáo pela empresa interessada, do Estudo de lmpacto Ambiental-ElA e

do Relatório de lmpacto Ambiental-RllVlA, na forma e condiçôes previstas na Resoluçâo CONAMA

001/86.

CAPíTULO V

Oos Prazos e das Sanções Administrativas

Art. 18 - O descumprimento do disposto nesta deliberaçáo normativa e seu regulamento, enseiará,

respectivamente nesta oídem:

l- Advertência Íormal com estabelecimento de prazo, não inferior a 30 (trinta dias), para a

regulamentação da atividade;

ll - Multa de 25O,OO (Duzentos e Cinquenta Reais), pela nâo regularizaçáo no prazo estabelecido, com

fixação de novo prazo de 15 (quinze) dias para sua efetiva regularizaçáo;

lll - Apôs esse novo prazo e permanecendo a irregularidade, será suspensa a licença dê operaçâo da

atividade, atê a sua efetiva regularizaçáo;

lV - O empreendimento ou atividade que funcionar durante a vigência da suspensáo do Licenciamento

Turístico Ambientat (LTA), seá multado em 10 (dez) vezes o valor da multa prevista no inciso ll deste

artigo.

s 1o - Nos casos onde a segurança individual e coletiva dos usuários estiver ameaçada, caberá ao poder

público de forma imediata e sumária, suspender a Licença Turlstica Ambiental (LITA), dispensados os

prazos de advertência e multa previstas nos incisos le ll deste artigo.

s 2" - Compete ao poder público municlpal tavrar as advertências, multas e suspênsÕes previstas neste

artigo, em Íormulário próprio que deverá conter:

| - Nome e localizaÇâo exata do empreendimento;

ll - Nome e qualificaçáo do responsável,

lll - Tipo de iÍegularidade, indicando o dispositivo legal infringido, com a descrição pormenorizada da
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anfraçáo;

lV - Estabelecamento de prazo para regularização,

V - Valor da multa, quando Íor o casoi

Vl - lndicaçâo do prazo e a quem dirigir o recurso

§ 30 - O infrator terá o prazo de 3o(trinta) dias, após a notiÍicaçáo formal da multa, para recorrer ao poder

público, ouvido o ôrgáo competente, ficando o pagamento da multa suspensa até decisáo final.

§ 4. - Após o.iulgamento do recurso e no caso da ratiflcação da penalidade, o infrator terá o píazo de

15(quinze) dias para pagar a multa e regularizar seu empreendimento, mêdiante termo de ajustamento

de conduta, que deverá conter:

I - lndicaçâo das medidas a serem adotadas para a regularizagão;

ll - Cronograma de implementaçáo das medidas previstas, que nâo poderá ter prazo superior a

90(noventa) d ias.

Art. 19 O poder público municipal, promoverá a fiscalizaçâo dos empreendimentos e das atividades

turísticas, podendo se valer do concurso da guarda municipal, policia militar ou florestal, ou ainda cÍiar

uma polícia turÍstico-ambiental.

Art. 20 As infraçóes aos dispositivos desta Lei e outrâs exigências técnicas seráo, a critério de

autoridade competente, classificadas em leves, graves e gravíssimas, levando-se em conta:

I - A intensidade do dano, efetivo ou potencial;

ll - As circunstâncias atenuantes ou agravantes,

lll - Os antecedentes do infrator

Paráq rafo único - Responderá pela infração, quem poÍ qualquer modo a cometer, concorrer para sua

prática ou dela se beneficiar

Av. Antônio Ferreiro Sobrinho, 'l.075

CEP: 78.820-000, Jocioro-MT
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s 5" - A regularização do empreendimento, comprovada mediante relatório de vistoria do órgáo

competênte, náo exclui o pagamento da multa, devendo o inÍrator recolher a quantia devida dentro do

prazo de s(cinco) dias contados da aprovação do relatório de vistoria, devendo esse valor ser

integralmente destinado ao Fundo Municipal de Turismo (FUMTUR).
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Art, 21 Ficam previstas as seguintes sanções:

l- Multa de RS.150,00 (Cento e Cinquenta Reais), no caso de infraçáo leve;

ll - Multa de RS.300,00 (Trezentos Reais) no caso de inÍração grave,

lll - Multa de R$.600,00 (Seiscentos Reais), no caso de infraçáo gravÍssima

Paráqrafo Unico - A legislaçáo complementar, disciplinaÍá e classificará os diferentes graus das

inÍraçÕes, de acordo com as características de cada atividade e/ou empreendimento

An.22 O pagamento de multas náo implica na isençâo da responsabilidade civil e penal cablvel, sendo

solidária a responsabilidade entre os envolvidos.

Art. 23 As empresas e prêstadores de seÍviços já existentes terâo prazo de 180 (cento e oitenta) dias

para regularizarem o empreendimento ou serviço, mediante obtenção da LicenÇa de Operação (LO),

dispensada a Licença Prévia (LP), podendo ser prorrogado por mais '180 (cento e oitenta) dias, caso a

documentação necessária dependa de órgâos estaduais e federais, as quais nâo possam ser

providenciadas no prazo.

Parágrafo Único - O prezo estabelecido no caput deste artigo, somente entrará em vigência após a

regulamentaçâo de cada atividade turística dêsenvolvida no Municipio e respectivamente operada pela

empresa ou prestadora de serviços.

CAPíTULO VI

Das DisposiçÕes Finais e Transitórias

Art.24 Serâo retiradas das estradas e logradouros públicos no território do município, pela Secretaria

Municipal de Agricultura Meio Ambiente e Turismo, todas as placas indicadoras das atividades ou

empreendimentos turÍsticos que estiverem Íuncionando sem a Licença TurÍstica Ambiental (LITA),

respeitados os prazos estabelecidos nesta lei.

Art. 25 Os pedidos de licenciamento, em quaisquer de suas modalidades, seráo publacados por conta do

inteÍessado em periódico de circulaÇâo, regional ou local.

Av. Antônio Ferreiro Sobrinho, I.075
CEP: 78.820-000, Jocioro-MT
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Art. 26 Os requisitos exigidos para a concessâo das licenças criadas pela presente Lei, constarão de

decreto de regulamentaçáo, a ser expedido pêlo Chefe do Executivo Municipal.

Art. 27 Os prazos constantes desta Lei, só têrão inÍcio após a sua regulamentaçâo

AB DU A ALV]N MOHAMMAD

Prefeito Municipal

RONIEVON MIRANDA DA SILVA

Secretário Municipal de Administraçáo e Finanças

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

ó6. 346',
www. iocio ro. m

Art. 28 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicaçâo, revogadas as disposiçÔes em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL - EM 29 DE NOVEMBRO DE 2017
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PARECER J URíDICO 07 L|aOL7.

EG EBI Do Eld
,P

pRoJETo DE LEt Ne 57 /20L7. DlsPÕE SoBRE o

LTcENcTAMENTo runÍsrtco AMBIENTAL (trA) DAs

ATtvtDADES E EMPREENDIMETToS ruRÍsrtcos trto

vurrrrcÍpro DE JAcIARA/MT r oÁ ourRAS

pRovroÊructns.

l5 /

Àcl
cÂtr

Trata-se de Projeto de Lei que dispõe sobre o Licenciamento

Turístico Ambiental (LTA) das atividades e empreendimentos turísticos no Município

de Jaciara/MT e dá outras providências.

Os autos, não se encontram regularmente formalizados,

necessidade de numeração correta das folhas. Vieram instruídos com os seguintes

documentos, no que importa a presente análise:

A) Mensagem ao Projeto de Lei;

Projeto de Lei.

ANÁtISE JURíDICA

Primeiramente é oportuno colacionar que o texto do Projeto de

Lei encontra-se fora das normas de formatação apenas em alguns pontos específicos.

viola a Lei complementar ns 95/1998 no que concerne as técnicas de elaboração,

redação e alteração das leis.

RETATóRIO

'!r\\

Ruo Jurucê, l 30l - Centro - 78820-000 - Jocioro-lV1I - Fone: (óó) 34ó l -7350
E-moilr contoto@comorojocioro,ml.govbr - www,comorojocioro,mt,govbr
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B)

Assim, é necessário proceder com as devidas correções,

principalmente para adequar o Projeto de Lei nos moldes legais.
1
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Assim, há alguns erros materiais no Projeto de Lei, dentre eles:

- A seção ldo Capítulo lll vem somentê após o artigo 8e, quando deveria vir antes do

artigo 4s. Por conseqüência deve ser criado um título para a seção I e haver uma

renumeração das seções seguintes, sendo que a seção I passaria a ser a seção ll e

assim por d iante.

- O artigo 7e, ll, que se refere a Licença Turística Ambiental (LTA), o correto da sigla é

LITA, conforme arti8o 2s do Projeto de Lei'

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

verifica-se que a iniciativa do mesmo êncontra amparo legal, e amolda-se ao artigo 30,

lda constituição Federal, competindo ao Município legislar sobre assuntos de

interesse local.

A!L3q Compete aos MunicíPios:

!- legislar sobre assuntos de interesse local;

Além do mais, nos termos da Lei Orgânica do Município de

Jaciara:

Art. 15. Compete privativamente ao Município:

l- legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar as

legislações federal e estadual no que couber;

Xll - incentivar a industria e o comércio;

XIV - promover a proteção de patrimônio histórico, cultural, artístico,

turístico e paisagístico local, observada a legislação e a ação

fiscalizadora estadual e federal;

2

til
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Ademais, a iniciativa do Projeto de Lei é privativa do Prefêito

Municipal, nostermos do artiSo 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.

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

orçamentário-financeiro) encontra amparo no artiSo 16 da Lei Complementar

lOtl2OOO, o qual deve ser observado, sob pena de violação à Lei de Responsabilidade

Fiscal.

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.

No que tange ao mérito, a Procuradoria Jurídica não tem

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

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

para tanto, as formalidades legais e regimentais viSentes.

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 ("'l o ogente a

,h\'

Ruo Jurucê, l30l - Centro - 78820-000 - Jocioro-lVlT - Fone: (óó) 34ól -7350
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quem incumbe opinor não tem o poder decisório sobre o motério que lhe é submetida,

visto que coisos diversos são opinor e decidn (CARVALHO FILHO, 2007, p' 134)'

É o parecer.

Jaciara/MT, 15 de dezembro de 2Ol7

MICHEL KA ES

oAB/MT 14.185

CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 15 de outubro de 98)
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coprrssÃo DE coNsrITUIcÁo. rusuca, B Rnna.cÃo
colltss o

A questão ambiental está intimamente ligada à do turismo, é
necessário que haja soluções para a melhoria da qualidade ambiental, através da defesa do

meio ambiente. Nesse diapasão, a atividade turística, muitas vezes, não prima pela

preservação e defesa ambiental.

Uma legislação paÍa controlar a atividade turística municipal

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

Municipal e sua relação com os cidadãos e instituições públicas e privadas, na preservação,

conservação, defesa, melhoria, recuperação e 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

Assim sendo, não havendo óbices, manifesto-me favoravelmente à
aprovação do Projeto de lei n.' 5'712017 .

São as conclusões

/,1
Y,rcú,<" l^al*f

VERE-ADORA, EDILAI NE MARTI N S

PRESIDENTE CAET E RELATORA

Ruo Jurucê, I 3Ol - CentÍo - 78820-000 - Jocioro-Ml - Fone: (óó) 34ó l-7350
E-moil: contolo@comorojocioro.mt.govbr - www,comorojocioro mt govbr

PROJETO LEI N.'57, DE 29 DE NOVEMBRO DE20t7.
PODEREXECUTIVO

RELATÓRIO

I - EXPOSICÃO DA MATÉRIA EM EXAME

É submetido às Comissões o Projeto de Lei acima especificado, que dispõe sobre a
regulamentação da prática da atividade do rafting no Município de Jaciara/MT.

II - CONCLUSÕBS NO RELATOR

legalidade.

SALA DAS COMISSÔES
JACIARA(MT), 19 DE DEZEMBRO DE 2017.
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MI E NS Ã STI A E REDA o
COMIS O DE ATIWDADE ECON MICA E TURISM

PROJETO LEI N.'57, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.
PODER EXECUTIVO

tIr - opctsÁo oes corrrssôrs

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:

Pela Ordem:

VOTOS:

Reitera o voto:

Pelas Conclusões:

Z' J^J-;'* )"t JhA
VEREAIIORÁ EDILAIN E MARTINS

PRESIDENTE CAET

4

VEREADO OLIVERA
P

EIS VA
ENTE CCJR E RELA{OR

J- ----. \ -,---,.--.-. &*-:-aa
ANIO ATANASIO DE SOUZAVEREADORJ

VICE.PRESIDENTE CCJR/ SECRETARIO CAET

VEREADO UES DE SOUZA
RSECRETAR CCJ

VEREADOR ômo znNm MARÇAL
VICE- SIDENTE CAET

SALA DAS COMISSÕES
JACIARA(MT), 19 DE DEZEMBRO DE 2017.

Ruo Jurucê, l 30 l - CentÍo - 78820-000 - Jocioro-MT - Fone: (óó) 34ó1 -7350

E-moil: contoto@comoroiocioro,mt.govbr - www.comorojocioro,mt.govbr



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

COMISSÃO DE CONSTITUICÂO. JUSTICA E REDACÂO
CoMISSÃo DE ATIvIDADE ECoNÔMICA E TURISMo

PROJETO LEI N.'57, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.
PODEREXECUTIVO

PARECER:

De acordo com o aíigo 103 do Regimento Intemo, e diante da decisão unânime das
Comissões quanto a aprovação do relatório apresentado, e após a discussão e votação
emitem PARECER FAVORAVEL a matéria do presente Projeto de Lei.

Zr-tlr'* \lrí*
VEREADORA EDILÀINE MARTINS

PRESIDENTE CAET

ESTADO DE MATO GROSSO

VEREADOR V LIVERA
PRESID CCJR E RELA R,

VEREAD D UES DE SOUZA
SECRETARI CCJR

VEREADOR NIO ZANIN MARÇAL
VICE-PRESIDENTE CAET

SALA DAS COMISSÔES
JACIARA(MT), 19 DE DEZEMBRO DE 2017.

ll

J-- ---.-.-- \ - ---,-.-----. §!. ,-^t\
VEREADORJÂNIO ATANÁSIO DE SOUZA

VICE.PRESIDENTE CCJR/ SECRETÁRIO CAET
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