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CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

LEI N' I.7E4 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2OI7

"DISPÔE SOBRE A REGULAMENTAÇÃO DA PRÁTICA DA

ATIVADE DO RAFTING, NO MUNICiPIO DE JACIARA,
ESTADO DE MATO GROSSO, E DÁ OUTRAS

PROVIDENCIAS."F
*n{

Art. 3". Respeitadas às diferenças operaciúais

turistas/consumidores, devem incluir.

aciara-MT. ABDULJABAR GALVIN MAHAMMAD, no uso de suas atribuições legais,

F SA R C a Municipal de Vereadores, aprovou e ele sanciona a seguinte lei

l" - iica criada a regulamentação da prática do Raíting or aÍividade turística-desportivo de descida de botes infláveis

corredeiras, nos temos dos artigos seguintes

CaPitulo I

Do atendimento, da Divulgação e lnformação ao Turista/Consumidor

Art, 2". Nas vendas de serviços e antes da realização do Rafting deverào ser passadas aos clientes todas as infonnações

necessárias sobre a prática a ser realizada.

Parúgr$o únrco. A responsabilidade em prestar essas informações é da agência de tulismo, que se obriga a fixá-la e seus

escritórios ou bases. sempre de forma clara e ostensiva,

das empresas, as informações a serem fornecidas aos

I - Dados gerais sobre as atividades, incluindo o que é grau de dihculdade e a classificação dos riosl

II - Dados sobre os aspectos ambienúis e tüdstico§ dÓ local visq4o;

lll - Duraçào e extensão do percurso;

IV - Tipo de vestuário necessário;

V - Preços e serviços incluídos no pacote;

Vl - Obrigatoriedade da aquisição do voac&er;

VII - Resrições ao uso de álcool;

VIII - lnstrução sobre as técnicas e o uso dos equipamentos;

IX - Instruções de segurança e resgate;

X - Compromisso ambiental sustentável;

Art,4", Cada agência e/ou operadora elaborará um Termo de Responsabilidade mencionando, no minimo, o seguinte:

I - Data, tipo e local onde a atividade será praticada;

lI - Número do volicrer correspondente;

tII - Dados sobre os riscos envolvidos e as medidas de segurança colocadas ao seu dispor;

IV - Condições minimas de realização e a possibilidade de cancelamento da atividade por motivo de força

maior, ou quando as condições de seguÍança estiveram compÍometidas'
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ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA

CONSTRUINOO UMA NOVA HISTÓRIA

Art. 5" - O Termo de Responsabilidade deverá ser assinado pelo turista/consumidor ou seu preposto responsável,

declarando estar ciente de todas os riscos envolvidos, se comprometendo a respeita as regras e ordens dadas pelos

instrutores, isentando, nos casos de constatada desobediência, a agência de turismo de qualquer responsabilidade por

acidentes daí decorrentes,

pardgrafo único, Em caso de menores de idade, esse Termo de Responsabilidade deverá ser assinado pelo pai ou

responsável, respeitadas, nos casos de grupos ou familias, as regras ditadas pela Embratur (Resolução Normativa n' l6 I

de 09/08/85 e n" 392 de 06/08/98).

Art.6'. No ato da contratação de serviços, o cliente deverá preencher um cadastro com as seguintes informações:

| - Nome completoi

ll - Documento de identidade;

III - Endereço e telefones;

IV - Restrições médicas relevantes;

v - Contato pessoal, para os casos de acidentes;

VI - Ficha de seguro individual contra acidentes.

Art. ?". Deverá ser contratado pela agência de turismo, junto a seSuradoras idÔneas, um seguro individual contÍa

acidentes, incluindo cobeÍturas comPatlveis para assistência médica hospitalaÍ, invalidez e morte, mantendo uma cópia da

apólice à disposição do segurado.

§ l. A empresa prestadora do serviço, deverá contratar seguro similar para galantir a segurança de seus prepostos,

instrutores e,ou monitores,

§ 2. A contratâção do seguro individual contra acidentes é obrigatório, em beneficio do turista,/consumidor ou seu

beneficiário e poderá ser incluído no preço final do §erviço'

CaPitulo ll
Dos Locais de Embarque e Desembarque

Art. 8". O emtrarque e o desemtüque do turista./consumidor no rio sempre serão feito em bases construidas em suas

margens, de acordo com as estruturas e condições previstas nesta Lei'

Art,9'. As bases de embarque e desembarque d€YeÍ oferecer, no minimo' as seguintes infra-estruturas:

| - Estruturas fisicas para a colocaçâo e retirada dos botes, planejadas e construídas de forma de evitar agressão

às margens dos rios e suas matas, incluindo rampas de madeira' escadas' passarelas e conimãos;

lt - Estruturas e equipamentos de contenção da erosão do solo, canais de drenagem e canalização de águas

pluviais, além daquelas destinadas ao tratamento das águas e esgotos;

lll - Demarcação da trilha de acesso às margens do rio, devidamente construída para a atividade. com largura

máxima de um metro;

lv - Projeto técnico específico para os sanitários, quando estes estiverem próximos aos locais de opelação' todos

com tratamento de efluentes, evitando o despejo dos detritos no rio, respeitadas as restrições ambientais fixadas

às Áreas de Preservação PeÍmanente (APP's);

Art. 10". Fica proibida a colocação de bancos, lixeiras, placas e demais equipamentos de apoio, nas Áreas de Preservaç

Permanente (APP's) próximas às margens do rio;
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ESTADO DE MATO GROSSO
GOVEBNO MUNICIPAL DE JACIARA

CONSTBUINDO UMA NOVA HISTÔRIA

Art. 12.. A instalação das bases de embarque e desembarque dever obter autorização prévia do proprietário da área e seu

uso devidamente licenciado junto ao poder público municipal, nos termos da lei de licenciamento ambiental.

Art. 14". Os casos omissos serão envolvidos pelo poder municipal

Art. ls". pâra efeito desta Lei. consideram-se as bases em funcionamento já existente e utilizadas para operação do

Rafting, a saber:

§ l'Trecho básico:

| - 0l base de embarque

a) Hidrelétrica Cachoeira da Fumaça

It - 0l bases de desembarque:

a) Praia do Bambu

b) Saídas das Torres

c) Balneário Rocha.

Art. 16.. A declaração de nomes, empresas e locais supra citados, não isenta o ploprietário e/ou operador da base de

operação, de obter a necessiíria licença de funcionamento junto ao órgão público competente'

CaPítulo llI
Dos Agentes e Operadores de Serviços Turístico§ de Roftitrg

Art. l?". As operadoras turisticas sediadas no municipio que quiserem operar o ÀqÍting' devem obter a

Ambiental (LITA), junto ao Poder público, apresentando os seguintes documentos:

| - Contrato social devidamente registrado;

II - tnscrição no CadastÍo Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

lll - Registro na Embratur;
IV - Endereço comPleto;
V - Recibo de quitação de taxas e impostos;

Vl - CadastÍo no Conselho Municipal de Turismo (COMTURJaciara);

Vll - Autorização do proprietário ou responsável das áreas abrangidas pela atividadel 
.

vlll - Termo àe anuéncia ao compromisso ambiental sustentável' onde declara conhecer e

regrasdaPoliticaMuniciPaldoTurismoSustentável(PMTS)'satisfazendotodasas
.r'p..iutrn"nt" no que diz iespeito à aquisição do ingresso ou voucher de entrada' ao uso

medidas de segurança, seguro àe acidentês e número ideal de usuários dos atrativos'
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Art, I l'. Fica vetada a circulaçâo de veículos motorizados nas Áreas de Preservação Permanente (APP's) próximas ao

rio, salvo nos casos de atendimento emergencial.

Art. 13.. A abertura e funcionamento das bases de embarque e desembarque estarão condicionados a apresentação de

pÍojeto técnico de yiabilidade, contendo:

I - Indicação do local exato da base na margem do rio;

ll - Análise das condições ambientais e de segurança da área a ser utilizada;

Ill - Croqui com as instalações da infiaestrutura e serviços a serem construÍdas;

IV - plano de operação tudstica, incluindo: operadoras autorizadas, número ideal de usuários e horários de

funcionamento da atiYidade;

V - Medidâs de recuperação das condições ambientais e recomposição florestal, quando necessários:

Vl_Localizaçãodossanitárioseformasdetratamentodeágua,esgotoseseusefluenles.



ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA

CONSÍSUINOO UMA NOVA HISÍÔRN

Art. 18". As agências de turismo, clubes, escolas, grupos de aventura sediados fora do municlpio, que quiserem realizar

as atividades do Raíting, devem pedir autorização prévia junto ao órgão público competente, informando, além dos itens

exigidos para as empresas locais, Os nomes dOs guias ou instrutores, com um breve currículo da empresa ou entidade

solicitante.

Art. 19.. As agências de turismo, clubes, escolas e grupos de aventura sediadas fora do municipio devem da mesma

forma que ur aÃpr"rua locais, respeitar o número ideal de usuários definido para o atrativo, a aquisição do voucher' o |uso

coneto dos equipamentos, as regras de segurança e conservação ambiental estabelecidas, incluindo sempre' a presença de

um instrutor local credenciado.

Art.20'. São obriSações dos agentes operadores turísticos:

l _ comúicar previamente aà poder público municipal, as mudanças de endereço e paralisação temporárias ou

definitivas de atividades que venham a ocoÍrer;

ll - Comunicar ao poder público municipal, no prazo e forma por eles determinados, as alterações ocorridas nas

informaçÕes cadastrais foÍnecidas;
III - Atender, no prazo e forma determinados, as notificações e solicitações do poder público municipal para

fomecimento de informações e documentos estatlsticos e de instrução processual, adotando os formulários

padronizados para esse fim;
IV _ Fomecer à secretariá Municipal de Agricultura, Turismo e Meio Ambiente e ao conselho Municipal de

Turismo (COMTUR-Iaciara), as seguintes informações:

a) perfil dos turistas/consumidoú recebidos, distinguindo os estrangeiros dos nacionais;

v - Facilitar o acesso dosirscais da municipalidadJàs instalações e documentos da emprev, relacionadas ao

turismo, e nas atividades turúi.u. qu. 
"*.rçá., 

não opondo ou criando qualquer tipo de obstáculo ou embaraço

à fiscalização

pardgrafo únjca. A comunicaçâo de paralisação temporária ou-defnitiva de suas atividades, implicará respectivamente'

na suspensão automática ou cancel'amento 
'Oa 

Licença Turlstica Ambiental (LITA), da empresa junto ao órgão

competente.

Art,2l'. São deveres dos agentes e operadores turísticos, por si ou por seu representante legal:

I - Cumprir e honrar, permànentemente, os contratos ou compromissos divulgados, explicitados ou acordados

com o tuiista,/consumidôr, especialmente as reservas e preços previamente ajustados;

ll _ Respeitar os dir"itos ao iànsu.idor relacionados no anigo 6", da Lei Federal n" 8.078, de ll de setembro de

1990 (Código de Defesa do Consumidor)i

III - Utilizar, em seu relaci;namento comercial, instrumentos. disposições, cláusulas, e prálicas claras, justas e

objetivas, abstendo"" d.';;;;i;;tos abusivos ou lesivos ao inreresse do rurisra./consumidor, e ao meio

ambiente;
tV_Prestarserviçossemdefeitosouvíciosdequalidadequetomeminadequadosouimprópriosaoconsumo,
ou cotoquem em risco a vida, o bem-estar, â segurança e o confono do turista/consumidor;

v.Prestarserviçosturisticosnaqualidade,forma,prazos,condiçõesepreçosemquetenhamsidodivulgados,
ajustados e contratados;
vl - utilizar nas ofertas e divulgações de serviços turisticos, informações suficientes, claras' objetivas e de fácil

entendimentoi
Vll - Abster-se do uso de práticas e artificios que caracterizem propaganda enganosa' falsa ou abusiva

CaPítulo lV
Dâs Obrigações e Responsabilidades

CâPítulo V
Dos Equipamentos Individuais e Coletivos
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ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA

CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÔÂIA

AÍt,22", A prática de atividade de Ra/ting, fica condicionada ao uso das técnicas e dos equipamentos individuais e

Art. 23., lncluem-se como equipamentos individuais a serem oferecidos ao turista/consumidor:

l - Coletes: respeitados seus prazos de validade, devem teÍ flutuação minima de 12 kg, com exceçâo dos

tamanhos pequenos utilizados por crianças; proteção em todo o tórax; aba para a cabeça; resistência a uma

pessoa de cerca de 80 kg sendo puxada para dentÍo do bote; regulagens para ajuste do tamanho; íechamento

eficiente e de rápida abertura, e com a qualidade do equipame o devidamente reconhecida pelo mercado.

Il - capacetes: respeitados seus prazos de validade, devem ter resistência adequada a impactos; proteção para as

orelhas; presença de furos para escoamento de água; tamanhos diversos ou ajustáYeis; flutuação positiva; fecho

no queixo com a devida resistência; e com a qualidade do equipamento devidamente reconhecida pelo mercado.

l - Remos: respeitados seus prazos de validacle, devem ter flutuâção positival possuir empunhadura de T

(cruzeta), e com a qualidade do equipamento devidamente recoúecida pelo mercado'

Art.2d".lncluem-secomoequipamentoscoletivosaseremoferecidosaoturista/consumidor:

| - Bote: especifico para a atividade, deve oferecer as condições de resistência, estabilidade e segumnça

adequadas. devendo ter no mínimo: finca pés para todos oS ocupantes; piso inflável e auto-esgotável; corda

lalcralemrornodetodoobotesemÍabicho(partedacordapenduradanobote):bisnagaintema.ecoma

qualidade do equipamento devidamente reconhecida pelo mercado

II-Caboresgate:umemcadabote.especificoparaaatividade.devendooferecerascondiçõesderesistênciae

seguratlçacomespessuraminimaSmm;contprimentomlnimodel5metros;estardevidamenteacondicionado

em uma sacota. presa por um mosquetão, ambos com flutuação positiva;

III - Urn conjunto de roldana e cordim ou aparelho blocante' para cada grupo de 5 botes em operaÇão;

lv_UmestojodeprimeirosSocoÍTosporgrupo,contendonomlnimo:mascarilha;gaze,,faixubandagemitalal

luva; tesourai tixador de ataduras; cobertor térmico e 'terl'

Art. 25.. Os instrutores devem portar os seguintes equipamentos; capacete, colete com flutuação mÍnima de 6 kg, remo'

apito, faca Sem ponta com bainha (lâmina máxima de l5 cm),/ip line (cord,a ou fita tubular presa a um mosquetào), e l

mosquetão sobressalente.

Capitulo VI
Dos Instrutores de rta/tng

Art. 26., Entende-s e como instfutof de Rarting, pessoa experiente e capacitada, com conhecimentos específicos sobre a

prática da atividade, agindo como responsável na operação e conduçâo de botes e grupos

^Í1. 
21'. Para o exercicio da atividade do Rafting'

credenciamento instrutores;

ficam estabelecidas as seguintes condições mÍnimas para o

Av. Antônio Ferreiro Sobrinho, I.()75
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ESTADO DE MATO G,HOSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA

CONSTBUINOO UMA NOVA HISÍÔBIA

| - ldade mínima de l8 anos:

Il - Escolaridade mínima ou ser alfabetizado;

lll - Treinamento especializado devidamente certiÍicado por empresa e/ou escola recoúecida pelo mercado;

lV - Estágio em empresa sediada no municÍpio, de no mínimo 3 meses ou 50 horas de treinamento no Rio

Tenente Amaral;

V - Curso de primeiros socorros, certiÍicado por empresa e/ou escolas reconhecida no mercado;

VI - Conhecimentos teóricos e práticos, avaliados pela comissão técnica do órgão público competente.

Capitulo vll
Procedimentos Gerais de Segurança

Art, 2g". lncluem-se entre os cuidados que as agências/operadoras devem tomar, para garantir a segurança individual e

coletiva dos turistas/consumidores

| - Comunicação entre a equipe no percurso e um ponto de apoio, via rádio ou telefone celular:

II - Determinação de rotas de fuga com acesso livre a todos os botes, de todas as empresas;

lll - A presença obrigatÓria de pelo menos uma embarcação de segurança para cada seis botes em operação no

trecho avançado e intermediário, e uma embarcação e segurança para cada dez botes no trecho básico não sendo

permitida a presença de clientes nessa embarcação;

lV - O número máximo de l0 botes ou 80 pessoas, por operação;

V - A presença obrigatória de um instrutor credenciado, por bote;

Vl - A utilização de botes com l0 a l4 pes, independentemente do trecho ou condição do rio:

VII_Solidariedademúfuaemqualquelsituaçãoderisco'sempreacimadosinteressescomerciaisenosentindo

de garantir a vida e segurança dos praticantes:

Vlll - É obrigatório, antes do iricio de carla atividade. oferecer aos turistas/consumidores. um treinamenio

preparatório.

Art. 29.. Para garantiÍ a qualidade na prestação dos serviços e a sustentabilidade da atividade' deve-se respeilar

parâmetrosfisicos,operacionaisedesegurançaindividualecoletiva'conformeosseguintescritériosecondições:

Bote

l0 pés - ll pés

12 pés - 12,5 pés

l3 pés

13,5 pés l4 pés

Régua

Até 1,50

| - Capacidade máxima dos botes:

Capacidade

5 pessoas - (4 clientes e I instrutor)

6 pessoas - (5 clientes e I instrutor)

7 pessoas - (6 clientes e I instrutor)

8 pessoas - (7 clientes e I instrutor)

ll - Condições de operação segundo o nivel do rio

Bote

Todos

900
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ESTADO DE MATO GHOSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA

CONSTRUINDO UMA NOVA HISÍÔRIA

14 pés

Inviável operação com cliente

tII - Definição dos horários de operação de embarque no rio

lo horário: das 08:00 h às I l:00 h

2o horário: das I1:00 h às 14:00 h

3o horário: das 14:00 h às l7:00 h

4" horário: das l9:00 h às 24:00 h

lV - Condições minimas para a operação Ra/ii,rg notumo:

a) Uso de lantema de emergência em cada botel

b) Uso de luz química para cada cliente e instrutor;

c) Operação permitida com limite máximo do nivel do rio l'5

metros, medidos na régua;

d) Presença obrigatória de uma embarcaçâo de segurança para cada

5 botes;

e) Operação permitida somente nos trechos avançados c básico:

f; Uso de botes com tamanho mínimo de l2 pés

CaPítulo VIII
Dos lmpactos e Restrições

Art.30.. Além dos parâmetros fomecidos pelo plano de manejo da visitação ficarn estabelecidos os seguintes critérios de

n(rmero ideal de usuários para a operaçào de Ray'ing:

I - Na baixa temporada: período compreendido entre os meses de Março a Julho

N.'de botes/dia N'" de pessoâs por diâ

90 450

It - Na alta temporada: período compreendido entre os meses de Agosto a Fevereiro e os dias de feriado

A partir de 1,50

Acima de 2.20

N.'de botes/dias

200

N.'de pessoas Por dias

1000

CâPítulo IX

Compromisso Ambiental Sustentável

Art.3l'. As agências e/ou operadoras devem observar os seguintes itens
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CONSTRUINOO UMA NOVA HISTÔRIA

I - Respeitar o plano de monitoramento do impacto da visitação e o número ideal de usuários estabelecido para a

atividade;

II - Não jogar lixo nos locais utilizados, responsabilizando-se pelo recolhimento dos dejetos encontrados nas

trilhas e nas margens dos rios, dando destino final adequado;

III - Utilizar somente as instalações sanitárias existentes evitando contaminar e poluir as águas, as margens dos

rios, as matas e o solo;

lV - Não cortar galhos e árvores desnecessariamente;

V - Não apanhar, coletar ou retirar flores e plantas silvestres;

Vl - Não agredir a fauna regional;

vtt - Não colocar qualquer tipo de propaganda ou anúncio nas mâr8ens do leito dos rios, nas árvores, pedras'

trilhas e caminhos. evitando a poluição visual do atÍatiYo, salvo autolização expressa do órgão público

competente; ,.,,

VIlt - Denunciar qualquer ação dá depredação ambiental, como caça' pesca ilegal e desmatamento irregular;

lX - Utilizar somente as trilhas prÉ-determinadas' evitando os atalhos;

X - Respeitar o ambiente, evitando fazer barulho e contribuindo para diminuir a poluição sonora;

Xl - PÍomover ações de educação e conservação ambiental;

Xtl - GarantL a conduta de m{nimo impacto em ambientes;

Xlll - Promover o desehvolvimento turÍstico sustentável'

CaPítulo X
Dos Prazos, da Fiscâlização e das Sânçôes AdministratiYâs

Art, 32". O poder públicO apliCará penalidades pecuniárias, interdição do estabelecimento e outÍas sanções cabiveis' o

exercicio incgular das atividades e serviços turisticos, realizado por qualquer pessoa fisica ou juridica. que não estiver de

acordo com o disposto na legislação turtstica federal, estadual e municipal

Paúgrafoúrica.Apunibilidadeprevistanesteaíigoabrangeaspessoasfisicasoujurídicas,formaisouinformaisque

utilizarem,porextensoouabreviadamente,asexpressõesturismo,furismoecológico,turismodeaventura'viagens

naturais, excursões e passeios turísticos, ecotulismo, esportes Íadicais ou de aventura, Yiagens naturais, interpÍetação da

natureza, estudo do meio além de outras a elas equivalentes, delas derivadas ou com elas compostas'

Art.33". O Poder Público, por seu órgáo competente, exercerá a fiscalização das atividades e serviços das agências

operadoras e intermediadoras de turismo objetivando:

I.Ploteçãoaofurista./consumidor,exercidaprioritariamentepeloatendimentoeaveriguaçãodereclamações

ll - Orientação às empresas, para o perfeilo atendimento das noÍnas que regem suas atividades;

llt - Verificaçáo do cumprimento da legislação em vigor

IHY
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b)

c)

d)

ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA

CONSÍRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

Art. 34.. Para fins de controle e acompanhamento da atividade os agentes de fiscalização terão livre acesso a todas as

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

Art. 35". Para efeitô desta Lei fica estabelecida a seguinte tabela de infiações:

I - Considera-se inÍiação leve:

a) Deixar de fornecer ao turista/consumidor as informações necessárias:

b) Não obter do turista/consumidor os dados cadastrais necessários'

II - Considera-se infração grave:

a) Deixar de ÍbmeceÍ ao turista./consumidor o treinamento e as instruções necessárias, antes da realização da

atividade:

Deixar de fornecer ao turista/consumidor o termo de responsabilidade, ou preenche-lo de forma incorreta;

Deixar de oferecer ao turista./consumidor o seguro de acidentes compativel com o risco da atividade:

Deixar de oÍêrecer ao turista-/consumidor ou aos instrutores, qualquer um dos equipâmentos necessários à

segurança;

e) Desrespeitar o código de etica ambiental;

f) Operar em base ou local não licenciado;

lll - Considera-se infiação gravissima:

a) Desrespeitar qualquer dos procedimentos de segurança;

b) Operar sem Licença Turistica Ambiental (LTA);

c) Operar com instrutor/monitor não credenciado;

d) Operar sem o volrcáer, desrespeitando o numero ideal de usuários

Art. 36". Fica estabelecido no prazo de 120 (cento e vinte) dias, para que agências operadoras e aos proprietários das

bases de embarque e desembarque se adaptem as nolTnas aqui estabelecidas'

CapÍtulo XI
Das Disposições Finais

Art'3T.Emnomedasegurançaindividualecoletiva,caberáàagênciaoperadora,avaliarpreviamenteoperfildo

turista./consumidor e a sua coneta distribuição nos botes, podendo vetar ou redistribuir eventuais passageiros

Art.38. Fica proibida a participação de crianças com idade inferior a 06 anos' ou altura inferior a l l0 m

Av. Antônio Ferreiro Sobrinho, l ()75

CEP: 78.820-000, Jocioro-MT
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pardgrafo único. As empresas ou entidades ficam obrigadas a prestar aos agenres públicos, todos os esclarecimentos

necessários ao desempenho de suas funções e a exibir-lhes quaisquer documentos que digam respeito ao cumprimento das

normas legais incluindo informações, estallsticas e relatórios de sua responsabilidade'
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ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA

CONSÍEUINOO UMA NOVA HISÍÓBIA

Art. 39. Os proprielfuios das bases de embarque/desembarque e os agentes operadores ficam obrigados a respeitar as

ações de manejo proposta pelo plano de monitoÍamento dos impactos causados pela visitação pública nas fueas da prática

de RaÍting.

Art. 40. Os casos omissos e as questôes oriundas da dinâmica da atividade deverão ser resolvidos pelo poder público,

ouyidos o Conselho Municipal de Turismo (COMTUR-Jaciara)'

Art. 4t. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL _ EM, 23 DE NOVEMBRO DE 2.0I7
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lto lc ipal
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ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA

REDAÇÃO FINAL AO PROJETO DE LEI MUNICIPAL NO 20, DE 25 DE SETEMBRO

DISPÔE SOBRE A REGULAMENTAÇÃO DA

PRÁTICA DA ATIVADE DO RAFTING, NO

MUNICÍPIO DE JACIARA, ESTADO DE MATO

GROSSO, E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

Art. 1". Fica criada a regulamentação da prática do

Rafring ou atividade turística-desportivo de descida de botes infláveis em corredeiras, nos ternos

dos aÍigos seguintes:

Capitulo I
Do atendimento, da Divulgação e Informação ao Turista/Consumidor

Art. 2". Nas vendas de serviços e antes da realização do

Rafting deveráo ser passadas aos clientes todas as informações necessárias sobre a prática a ser

realizada.
Parágrafo único. A responsabilidade em prestar essas

informações é da agência de turismo, que se obriga a fixá-la e seus escritórios ou bases, sempre

de forma clara e ostensiva,
Art. 3o. Respeitadas às diferenças operacionais das

empresas, as informações a serem fornecidas aos turistas/consumidores, devem incluir.

I - Dados gerais sobre as atividades, incluindo o que é,

grau de dificuldade e a classificação dos rios;

II - Dados sobre os aspectos ambientais e turísticos do

local visado;
III - Duração e extensão do percurso;

IV - Tipo de vestuário necessário;

V - Preços e serviços incluídos no pacote;

VI - Obrigatoriedade da aquisição do voucher;

VII - Restrições ao uso de álcool;

VIII - Instrução sobre as técnicas e o uso dos

equipamentos;

Ruo Jurucê. l30l - Centro - 78820-000 - Jocioro-MT - Fone: (óó) 34ól-7350
E-moil: conloto@comoroiocioro.mt govbr - www.comorojocioro mt govbr
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ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA

IX - Instruções de segurança e resgate;

X - Compromisso ambiental sustentável;

Art. 4'. Cada agência e/ou operadora elaborará um

Termo de Responsabilidade mencionando, no mínimo, o seguinte:

I - Data, tipo e local onde a atividade será praticada;

II - Número do voucher conespondente;

III - Dados sobre os riscos envolvidos e as medidas de

segurança colocadas ao seu dispor;

IV - Condições mínimas de realização e a possibilidade

de cancelamento da atividade por motivo de força maior, ou quando as condições de segurança

estiveram comprometidas.

Art. 5". O Termo de Responsabilidade deverá ser

assinado pelo turista/consumidor ou seu preposto responsável, declarando estar ciente de todas os

riscos envolvidos, se comprometendo a respeita as regÍas e ordens dadas pelos instrutores,

isentando, nos casos de constatada desobediência, a agência de turismo de qualquer

responsabilidade por acidentes daí decorrentes.

Parágrafo único. Em caso de menores de idade, esse

Termo de Responsabilidade deverá ser assinado pelo pai ou responsável, respeitadas, nos casos

de grupos ou famílias, as regras ditadas pela Embratur (Resolução Normativa n' l6l de 09/08/85

e no 392 de 06/08/98).
Art. 6". No ato da contratação de serviços, o cliente

deverá preencher um cadastro com as seguintes informações:

I - Nome completo;

II - Documento de identidade;

III - Endereço e telefones;

IV - Restrições médicas relevantes;

V - Contato pessoal, para os casos de acidentes;

VI - Ficha de seguro individual contra acidentes.

Art. 7'. Deverá ser contratado pela agência de turismo,
junto a seguradoras idôneas, um seguro individuat contra acidentes, incluindo coberturas

compatíveis para assistência médica hospitalar, invalidez e morte, mantendo uma cópia da

apólice à disposigão do segurado.

§ 1" A empresa prestadora do serviço, deverá contratar

seguro similar para garantir a segurança de seus prepostos, instrutores e/ou monitores.

§ 2" A contratação do seguro individual contra acidentes

é obrigatório, em beneficio do turista/consumidor ou seu beneficiário e poderá ser incluído no

preço final do serviço.

Ruo Jurucê, l30l - CenÍro - 78820-000 - Jocioro-MT - Fone: (óó) 34ól-7350
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Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 15 de outubro de 98)

Capítulo II
Dos Locais de Embarque e Desembarque

Art. 8'. O embarque e o desembarque do

turista/consumidor no rio sempre serão feito em bases construídas em suas margens, de acordo

com as estruturas e condições previstas nesta Lei.

Art. 9o. As bases de embarque e desembarque dever

oferecer, no mínimo, as seguintes infra-estruturas:

I - Estruturas fisicas para a colocação e retirada dos

botes, planejadas e construídas de forma de evitar agressão às margens dos rios e suas matas,

incluindo rampas de madeira, escadas, passarelas e corrimãos;

II - Estruturas e equipamentos de contenção da erosão

do solo, canais de drenagem e canalização de águas pluviais, além daquelas destinadas ao

tratamento das águas e esgotos:

III - Demarcação da trilha de acesso às margens do rio,

devidamente construída para a atividade, com largura máxima de um metro;

IV - Projeto técnico específico para os sanitários,

quando estes estiverem próximos aos locais de operação, todos com tratamento de efluentes,

evitando o despejo dos detritos no rio, respeitadas as restrições ambientais fixadas às Áreas de

Preservação Permanente (APP's);
Art. 10. Fica proibida a colocagão de bancos, lixeiras,

placas e demais equipamentos de apoio, nas Áreas de Preservação Permanente (APP's) próximas

às margens do rio;
Art. 11, Fica vetada a circulação de veículos

motorizados nas Áreas de Preservação Permanente (APP's) próximas ao rio, salvo nos casos de

atendimento emergencial.

Art. 12. A instalação das bases de embarque e

desembarque dever obter autorização prévia do proprietário da área e seu uso devidamente

licenciadojunto ao poder público municipal, nos termos da lei de licenciamento ambiental.

Art. 13. A abertura e funcionamento das bases de

embarque e desembarque estarão condicionados a apresentação de projeto técnico de viabilidade,

contendo:

I - Indicação do local exato da base na margem do rio;
II - Análise das condições ambientais e de segurança da

área a ser utilizada;
III - Croqui com as instalações da infraestrutura e

serviços a serem construídas;

IV - Plano de operação turística, incluindo: operadoras

autorizadas, número ideal de usuários e horários de funcionamento da atividade;

Ruo Jurucê, l30l - Cenlro - 78820-000 - Jocioro-lVlT - Fone: (óó) 34ól -7350
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d) Deixar de oferecer ao turista/consumidor ou aos

instrutores, qualquer um dos equipamentos

necessários à segurança;

e) Desrespeitar o código de ética ambiental;

$ Operar em base ou local não licenciado;

III - Considera-se infração gravíssima:

a) Desrespeitar qualquer dos procedimentos de

segurança;

b) Operar sem Licença Turística Ambiental (LTA);

c) Operar com instrutor/monitor não credenciado;

d) Operar sem o voucher, desrespeitando o numero

ideal de usuários.

Art. 36. Fica estabelecido no prazo de 120 (cento e

vinte) dias, para que agências operadoras e aos proprietários das bases de embarque e

desembarque se adaptem as normas aqui estabelecidas.

Capítulo XI
Das Disposições Finais

Art.37. Em nome da segurança individual e coletiva,

caberá à agência operadora, avaliar previamente o perfil do turista/consumidor e a sua

coneta distribuição nos botes, podendo vetar ou redistribuir eventuais passageiros.

Art. 38. Fica proibida a participação de crianças com

idade inferior a 06 anos, ou altura inferior a l.l0 m.

Art, 39. Os proprietários das bases de

embarque/desembarque e os agentes operadores ficam obrigados a respeitar as ações de

manejo proposta pelo plano de monitoramento dos impactos causados pela visitação

pública nas áreas da prática de Rafting.

Art. 40. Os casos omissos e as questões oriundas da

dinâmica da atividade deverão ser resolvidos pelo poder público, ouvidos o Conselho

Municipal de Turismo (COMTUR-Jaciara).
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Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 15 de outubro de 98)

Art. 41. Esta lei entraú em vigor na data de sua

publicação, revogadas as disposições em contrário.

Sala das Sessões, em 21 de novembro de 20L7.

DE ACORDO

VANDERTEI SITVA DE OTIVEIRA

VEREADOR - PRESIOENTE

JÂNIo ATANÁSIo DE souzA
VEREADOR - VICE-PRESIDENTE

TEOMAR RODRIGUES DE SOUZA

VEREADOR SECRETÁRIO

Ruo Jurucê, l30l - Centro - 78820-000 - Jocioro-MT - Foner (óó) 34ól -7350
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Il-Orientação às empresas, para o perfeito atendimento

das normas que regem suas atividades;

III- Verificação do cumprimento da legislação em

vigor.

Art. 34. Para fins de controle e acompanhamento da

atividade os agentes de fiscalização terão livre acesso a todas as dependências das empresas

ou entidades, estabelecimentos e equipamentos sujeitos à fiscalização do poder público.

Parágrafo único. As empresas ou entidades ficam

obrigadas a prestar aos agentes públicos, todos os esclarecimentos necessiírios ao

desempenho de suas fungões e a exibir-lhes quaisquer documentos que digam respeito ao

cumprimento das normas legais incluindo informações, estatísticas e relatórios de sua

responsabilidade.

Art, 35. Para efeito desta Lei fica estabelecido a

seguinte tabela de infrações:

I - Considera-se infração leve:

a) Deixar de fomecer ao turista/consumidor as

informações necessárias;

b) Não obter do turista/consumidor os dados

cadastrais necessários.

II - Considera-se infração grave:

a) Deixar de fomecer ao turista/consumidor o

treinamento e as instruções necessárias, antes da

realização da atividade;

b) Deixar de fomecer ao turista/consumidor o termo

de responsabilidade, ou preenche-lo de forma

incorreta;

c) Deixar de oferecer ao turista/consumidor o seguro

de acidentes compatível com o risco da atividade;

Ruo Jurucê, 130,1 - Centro - 78820-000 - Jocioro-l\/T - Fone: (óó) 34ól -7350
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VII - Não colocar qualquer tipo de propaganda ou anúncio nas margens

do leito dos rios, nas árvores, pedras, trilhas e caminhos, evitando a poluição visual do

atrativo, salvo autorização expressa do órgão público competente;

VIII - Denunciar qualquer ação de depredação ambiental, como caça,

pesca ilegal e desmatamento irregular;

IX - Utilizar somente as trilhas pré-determinadas, evitando os atalhos;

X - Respeitar o ambiente, evitando fazer barulho e contribuindo para

diminuir a poluição sonora;

XI - Promover ações de educação e conservação ambiental;

XII - Garantir a conduta de mínimo impacto em ambientes;

XIII - Promover o desenvolvimento turístico sustentavel.

Capítulo X
Dos Prazos, da Fiscalização e das Sanções Administrativas

Art. 32. O poder publico, aplicará penalidades

pecuniárias, interdição do estabelecimento e outras sanções cabíveis, o exercício irregular

das atividades e serviços turísticos, realizado por qualquer pessoa fisica oujurídica, que não

estiver de acordo com o disposto na legislação turística federal, estadual e municipal.

Parágralo único. A punibilidade prevista neste artigo,

abrange as pessoas fisicas ou jurídicas, formais ou informais que utilizarem, por extenso ou

abreviadamente, as expressões turismo, turismo ecológico, turismo de aventura, viagens

naturais, excursões e passeios turísticos, ecoturismo, esportes radicais ou de aventura,

viagens naturais, interpretação da natureza, estudo do meio além de outras a elas

equivalentes, delas derivadas ou com elas compostas.

Art. 33. O Poder Público, por seu órgão competente,

exercerá a fiscalização das atividades e serviços das agências operadoras e intermediadoras

de turismo objetivando:

I- Protegão ao turista/consumidor, exercida

prioritariamente pelo atendimento e averiguação de reclamações

Ruo Jurucê, l 30l - Centro - 78820-000 - Jocioro-MT - Fone: (óó) 34ól -7350
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Art. 30. Além dos parâmetros fomecidos pelo plano de

manejo da visitação ficam estabelecidos os seguintes critérios de numero ideal de usuários

para a operação de Rafting:

I - Na baixa temporada: período compreendido entre os

meses de Março a Julho:

II - Na alta temporada: período compreendido entre os

meses de Agosto a Fevereiro e os dias de feriado prolongado:

N." de botes/dia

90

N." de botes/dias

200

N.o de pessoas por dia

450

N.o de pessoas por dias

1000

Capítulo IX

Compromisso Ambiental Sustentável

Art.31. As agências e/ou operadoras devem observar os seguintes itens:

I - Respeitar o plano de monitoramento do impacto da visitagão e o

número ideal de usuários estabelecido para a atividade;

II - Não jogar lixo nos locais utilizados, responsabilizando-se pelo

recolhimento dos dejetos encontrados nas trilhas e nÍrs margens dos rios, dando destino

final adequado;

III - Utilizar somente as instalações sanitárias existentes evitando

contaminar e poluir as águas, as margens dos rios, as matas e o solo;

IV - Não cortar galhos e árvores desnecessariamente;

V - Não apanhar, coletar ou retirar flores e plantas silvestres;

VI - Não agredir a fauna regional;
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13,5 pés - l4 pés

Régua

Até 1,50

A partir de 1,50

Acima de 2,20

no no:

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

8 pessoas - (7 clientes e I instrutor)

II - Condições de operação segundo o nível do rio:

Bote

Todos

l4 pés

Inviável operação com cliente

III - Definição dos horários de operagão de embarque

l'horário: das 08:00 h às I l:00 h

2o horário: das I l:00 h às l4:00 h

3'horário: das l4:00 h às l7:00 h

IV - Condições mínimas para a operação Rafting

noturno:

a)

b)

c)

Uso de lantema de emergência em cada bote;

Uso de luz química para cada cliente e instrutor;

Operação permitida com limite máximo do nível do

rio I ,5 metros, medidos na régua;

Presença obrigatória de uma embarcação de

segurança para cada 5 botes;

Operação permitida somente nos trechos avançados

e básico;

Uso de botes com tamanho mínimo de 12 pés

d)

e)

f)

Capítulo VIII
Dos Impactos e Restrições

Ruo Jurucê, I301 - CentÍo - 78820-000 - Jocioro-MT - Fone: (óó) 34ól-7350
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Art. 28. Incluem-se entre os cuidados que as

agências/operadoras devem tomar, para garantir a segurança individual e coletiva dos

turistas/consumidores:

I - Comunicagão entre a equipe no percurso e um ponto

de apoio, via rádio ou telefone celular;

II - Determinação de rotas de fuga com acesso livre a

todos os botes, de todas as empresas;

III - A presença obrigatória de pelo menos uma

embarcação de segurança para cada seis botes em operação no trecho avançado e

intermediário, e uma embarcação e segurança para cada dez botes no trecho básico, não

sendo permitida a presença de clientes nessa embarcação;

IV - O número máximo de l0 botes ou 80 pessoas, por

operação;

V - A presença obrigatória de um instrutoÍ credenciado,

por bote;

VI - A utilização de botes com l0 a 14 pés,

independentemente do trecho ou condigão do rio;

VII - Solidariedade mútua em qualquer situação de

risco, sempre acima dos interesses comerciais e no sentindo de garantir a vida e segurança

dos praticantes;

VIII - E obrigatório, antes do inicio de cada atividade,

oferecer aos turistaíconsumidores, um treinamento preparatório.

Art.29. Para garantir a qualidade na prestação dos

serviços e a sustentabilidade da atividade, deve-se respeitar parâmetros fisicos, operacionais

e de segurança individual e coletiva, conforme os seguintes critérios e condições:

I - Capacidade mrixima dos botes:

Bote Capacidade

l0 pés- ll pés 5 pessoas - (4 clientes e 1 instrutor)

12 pés - 12,5 pés 6 pessoas - (5 clientes e I instrutor)

13 pés 7 pessoas - (6 clientes e I instrutor)
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IV - Um estojo de primeiros socorros por grupo,

contendo no mínimo: mascarilha; gaze; faixa; bandagem; tala; luva; tesoura; fixador de

ataduras; cobertor térmico e /red.

Art, 25. Os instrutores devem portar os seguintes

equipamentos; capacete, colete com flutuação mínima de 6 kg, remo, apito, faca sem ponta

com bainha (lâmina máxima de 15 cm), flip line (corda ou fita tubular presa a um

mosquetão), e I mosquetão sobressalente.

Capítulo VI
Dos Instrutores de Rafting

Á,rt.26. Entende-se como insÍrutor de Rafting, pessoa

experiente e capacitada, com conhecimentos específicos sobre a prática da atividade,

agindo como responsável na operação e condução de botes e grupos.

Art.27. Para o exercício da atividade do Rafting, frcam

estabelecidas as seguintes condições mínimas para o credenciamento instrutores;

I - Idade mínima de l8 anos;

II - Escolaridade mínima ou ser alfabetizado;

III - Treinamento especializado devidamente

certificado por empresa e/ou escola reconhecida pelo mercado;

IV - Estagio em empresa sediada no município, de no

mínimo 3 meses ou 50 horas de treinamento no Rio Tenente Amaral;

V - Curso de primeiros socorros, certificado por

empresa e/ou escolas reconhecida no mercado;

VI - Conhecimentos teóricos e práticos, avaliados pela

comissão técnica do órgão público competente.

Capítulo VII
Procedimentos Gerais de Segurança

Ruo Jurucê, I301 - Centro - 78820-000 - Jocioro-MT - Fone: (óó) 34ól-7350
E-moil: contoto@comorojocioro,mt.govbr - www.comoÍojocioro,mt,govbr
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I - Coletes: respeitados seus prazos de validade, devem

ter flutuação mínima de 12 kg, com exceção dos tamanhos pequenos utilizados por

crianças; proteção em todo o tórax; aba para a cabeça; resistência a uma pessoa de cerca de

80 kg sendo puxada para dentro do bote; regulagens para ajuste do tamanho; fechamento

eficiente e de rápida abertura, e com a qualidade do equipamento devidamente recoúecida

pelo mercado.

II - Capacetes: respeitados seus prazos de validade,

devem ter resistência adequada a impactos; proteção para as orelhas; presença de furos para

escoamento de água; tamanhos diversos ou ajustáveis; flutuação positiva; fecho no queixo

com a devida resistência; e com a qualidade do equipamento devidamente reconhecida pelo

mercado.

III - Remos: respeitados seus prazos de validade,

devem ter flutuação positiva; possuir empunhadura de T (cruzeta), e com a qualidade do

equipamento devidamente reconhecida pelo mercado.

trrt. 24. Incluem-se como equipamentos coletivos a

serem oferecidos ao turista/consumidor:

I - Bote: especifico para a atividade, deve oferecer as

condições de resistência, estabilidade e segurança adequadas, devendo ter no mínimo: finca

pés para todos os ocupantes; piso inflável e auto-esgotável; corda lateral em tomo de todo o

bote sem rabicho (parte da corda pendurada no bote); bisnaga interna, e com a qualidade do

equipamento devidamente reconhecida pelo mercado.

II - Cabo resgate: um em cada bote, especifico para a

atividade, devendo oferecer as condições de resistência e segurança com espessura mínima

8 mm; comprimento mínimo de I 5 metros; estar devidamente acondicionado em uma

sacola, presa por um mosquetão, ambos com flutuação positiva;

III - Um conjunto de roldana e cordim ou aparelho

blocante, para cada grupo de 5 botes em operação;

Ruo Jurucê, l30l - Centro - 78820-000 - Jocioro-MT - Fone: (óól 34ól-7350
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Parógrafo único. A comunicação de paralisação
temporária ou definitiva de suas atividades, implicará respectivamente, na suspensão
automática ou cancelamento da Licença Turística Ambiental (LITA), da empresa junto ao
órgão competente.

Art. 21. São

turísticos, por si ou por seu representante legal:
deveres dos agentes operadores

I - Cumprir e honrar, permanentemente, os contratos ou
compromissos divulgados, explicitados ou acordados com o turista/consumidor,
especialmente as reservas e preços previamente ajustados;

II - Respeitar os direitos do consumidor relacionados
no artigo 6', da Lei Federal no 8.078. de 1l de setembro de 1990 (Código de Defesa do
Consumidor);

III - Utilizar, em seu relacionamento comercial,
instrumentos, disposições, cláusulas, e práticas claras, justas e objetivas, abstendo-se de
procedimentos abusivos ou lesivos ao interesse do turista./consumidor, e ao meio ambiente;

IV - Prestar serviços sem defeitos ou vícios de

qualidade que tornem inadequados ou impróprios ao consumo, ou coloquem em risco a

vida, o bem-estar, a segurança e o conforto do turista/consumidor;

V- Prestar serviços turísticos na qualidade, forma,
prazos, condições e preços em que tenham sido divulgados, ajustados e contratados;

VI - Utilizar nas ofertas e divulgagões de serviços
turísticos, informações suficientes, claras, objetivas e de fácil entendimento;

VII - Abster-se do uso de práticas e artificios que

caracterizem propaganda enganosa, falsa ou abusiva.

Capítulo V
Dos Equipamentos Individuais e Coletivos

Art. 22. A pnática de atividade de Rafiing, fica

condicionada ao uso das técnicas e dos equipamentos individuais e coletivos corretamente

utilizados.

Art 23. Incluem-se como equipamentos individuais a

serem oferecidos ao turista/consumidor:

Ruo Jurucê, l30l - Centro - 78820-000 - Jocioro-MT - Fone: (óó) 34ól -7350
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VIII - Termo de anuência ao compromisso ambiental
sustentável, onde declara conhecer e concordar com írs regras da Política Municipal do Turismo
Sustentável (PMTS), satisfazendo todas as exigências legais, especialmente no que diz respeito à

aquisição do ingresso ou voucher de entrad4 ao uso de equipamentos, medidas de segurança
seguro de acidentes e número ideal de usuiírios dos aÍativos.

ArL 18 As agências de turismo, clubes, escolas, grupos de

aventurâ sediados fora do municipio, que quiserem realizar as atividades do Raíting, devem pedir

autorização prévia junto ao órgão público competente, informando, além dos itens exigidos para as

empresas locais, os nomes dos guias ou instrutores, com um breve currículo da empresa ou entidade

solicitante.

Art. 19. As agências de turismo, clubes, escolas e grupos
de aventura sediadas fora do município devem da mesma forma que as empresas locais,
respeitar o número ideal de usuários definido para o atrativo, a aquisição do voucher, o uso
correto dos equipamentos, as regras de segurança e conservação ambiental estabelecidas,
incluindo sempre, a presença de um instrutor local credenciado.

Capítulo IV
Das Obrigações e Responsabilidades

Art. 20. São obrigações dos agentes operadores
turísticos:

I - Comunicar previamente ao poder público municipal,
as mudanças de endereço e paralisação temporárias ou definitivas de atividades que

venham a ocorrer;

II - Comunicar ao poder público municipal, no prazo e

forma por eles determinados, as alterações ocorridas nas informações cadastrais fomecidas;

III - Atender, no prazo e forma determinados, as

notificações e solicitações do poder público municipal para fornecimento de informações e

documentos estatísticos e de instrução processual, adotando os formulários padronizados
para esse fim;

IV - Fomecer à Secretaria Municipal de Agricultura,
Turismo e Meio Ambiente e ao Conselho Municipal de Turismo (COMTUR-Jaciara), as

seguintes informações:

a) Perfil dos turistas/consumidores recebidos,
distinguindo os estrangeiros dos nacionais;

V - Facilitar o acesso dos fiscais da municipalidade às

instalações e documentos da empresa, relacionadas ao turismo, e nas atividades turísticas
que exerçam, não opondo ou criando qualquer tipo de obstrlculo ou embaraço à

fiscalização.

g
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V - Medidas de recuperação das condições ambientais e

recomposição florestal, quando necessários;

VI - Localização dos sanilários e formas de tratamento

de águ4 esgotos e seus efluentes'
Art. 14. Os casos omissos serão envolvidos pelo poder

municipal.
Art. 15. Para eleito desta Lei, consideram-se as bases

em funcionamento já existente e utilizadas para operação do Rafting, a sabet:

§ 1' Trecho básico:

I - 0! base de embarque

a) Hidrelétrica Cachoeira da Fumaça

II - 03 bases de desembarque:

a) Praia do Bambu

b) Saídas das Tones

c) Balneário Rocha.

Art. 16. A declaração de nomes, empresas e locais

supra citados, não isenta o proprietário e/ou operador da base de operação, de obter a

necessária licença de funcionamento junto ao órgão público competente'

Capítulo III
Dos Agentes e Operadores de Serviços Turisticos de Àa;Élhg

AÍ. 17. As operadoras turísticas sediadas no

município que quiserem operar o Rafting, devem obter a Licença Turística Ambiental (LITA),

junto ao poder público, apresentando os seguintes documentos:

I - Contrato social devidamente registrado;

II - Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas

Juridicas (CNPJ);

III - Registro na Embratur;

IV - Endereço completo;

V - Recibo de quitação de taxas e impostos;

VI - Cadastro no Conselho Municipal de Turismo

(COMTUR-Jaciara);

VII - Autorização do proprieúrio ou responsável das iíreas

Ruo Jurucê, l 30l - Centro - 78820-000 - Jocioro-Ml - Fone: (óó) 34ól -7350
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PROJETO DE LEI N'20, DE 25 DE SETEMBRO DE 2017

Seúor Presidente,
Seúora Vereadora,
Senhores Vereadores.

A proposta é ensejada pela reconhecida difusão da prática da

modalidade desportiva coúecida como rafting em nosso Município, exigindo do poder

público atuação efetiva na promoção dos interesses de seus praticantes, seja para proteger

sua segurança e saúde, defendendo assim direitos básicos do consumidor, seja para

fomentar a prática desportiva referenciada.

Submeto, pois, seúores Vereadores, à elevada apreciação de

Vossas Excelências o projeto de lei anexo, elaborado em conformidade com a

Constituição da República e ao interesse público.

Jaciara/MT, 25 de setembro de 20L7 .

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

Atenciosamente,

n-
t\./ \g\--i*.arr)

RODRIGO FRANCISCO
YEREADORAUTOR

2
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Ademais, havendo previsão legal de regras de segurança a ser

observadas e também adequada fiscalização pelo Poder Público de seu cumprimento,

mais pessoas, em princípio, sentir-se-ão encorajadas e motivadas a prática de esportes de

aventuÍa em nosso Município, o que certamente produzirá mais riqueza, pelo aumento da

circulação de recursos decorrentes da realização dos negócios relacionados com a prática

desses esportes, especialmente, o rafting.
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PROJETO DE LEI MUNICIPAL NO 20, DE 25 DE SETEMBRO

Art. lo. Fica criada a regulamentação da prática do

Rafting ou atividade turística-desportivo de descida de botes inÍláveis em corredeiras, nos

temos dos aÍigos seguintes:

CaPitulo I
Do atendimento, da Divulgação e Informaçâo ao Turista/Consumidor

Art' 2o. Nas vendas de serviços e antes da realização

do Rafting deverão ser passadas aos clientes todas as informações necessárias sobre a prática

a ser realizada.
ParógraJo único. A responsabilidade em prestaÍ

essas informações é da agência de turismo, que se obriga a fixáJa e seus escritórios ou bases,

sempre de forma clara e ostensiva'
Art. 3'. Respeitadas às diferenças operacionais das

empresa§,asinformaçõesaseremfomecidasaosturistas/consumidores'devemincluir.
I - Dados gerais sobre as atividâdes, inclúndo o que

é, grau de dihculdade e a classificação dos rios;

II - Dados sobre os í§pectos ambientais e turísticos

do local visado;
III - Duração e extensão do percurso;

IV - TiPo de vestuário necessrírio;

V - Preços e serviços incluídos no pacote;

VI - Obrigatoriedade da aquisição do voucher;

VII - Restrições ao uso de álcool;

VIII - Instrução sobre as técnicas e o uso dos

equipamentos;
IX - Instruções de segurança e resgate;

X - Compromisso ambiental sustenúvel;

Art, 4o, Cada agência e/ou operadora elaborará um

Termo de Responsabilidade mencionando, no mínimo' o seguinte:

I - Data, tipo e local onde a atividade será praticada;

DISPÕE SOBRE A REGULAMENTAÇÃO DA

PRÁTICA DA ATIVADE DO RAFTING' NO

MUNICÍPIO DE JACIARA, ESTADO DE

MATO GROSSO, E DÁ OUTRAS

PROVIDENCIAS.
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II - Número do voucher corespondente;

III - Dados sobre os riscos envolvidos e as medidas

de segurança colocadas ao seu dispor;
IV - Condições mínimas de realizaçáo e a

possibilidade de cancelamento da atividade por motivo de força maior, ou quando as

condições de segurança estiveram comprometidas.

Art. 5', O Termo de Responsabilidade deverá ser

assinado pelo turista/consumidor ou seu preposto responsável, declarando estar ciente de

todas oS riscos envolvidos, Se complometendo a respeita as reglas e ordens dadas pelos

instrutores, isentando, nos casos de constatada desobediênci4 a agência de turismo de

qualquer responsabilidade por acidentes daí decorrentes.

Parágrafo único, Em caso de menores de idade,

esse Termo de Responsabilidade deverá ser assinado pelo pai ou responsável, respeitadas, nos

casos de grupos ou famílias, as regrÉrs ditadas pela Embratur (Resolução Normativa no 161 de

09/08/85 eno 392 de 06/08/98).

Art, 6o. No ato da contratação de serviços, o cliente

deverá preencher um cadastro com as seguintes informações:

I - Nome comPleto;

II - Documento de identidade;

III - Endereço e telefones;

IV - Restrições médicas relevantes;

V - Contato pessoal, para os casos de acidentes;

VI - Ficha de seguro individual contra acidentes.

Art, 7o. Deverá ser contratado pela agência de

turismo, junto a seguradoras idôneas, um seguo individual contra acidentes, incluindo

coberturas compatíveis para assistência médica hospitalar, invalidez e morte, mantendo uma

cópia da apólice à disposição do segurado'

§ 1" A empresa pÍestadora do serviço, deverá

contratar seguro similar para garantir a seguÍança de seus pÍepostos, instrutores e/ou

monitores.

§ 2' A contÍatação do seguro individual contra

acidentes é obrigatório, em beneffcio do turista/consumidor ou seu beneÍiciário e poderá ser

incluído no preço final do serviço.

CaPítulo II
Dos Locais de Embarque e Desembarque
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Art. 8'. O embarque e o desembarque do

turista,/consumidor no rio sempre serão feito em bases construídas em suas margens, de

acordo com as estruturas e condições previstas nesta Lei.
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Art. 9'. As bases de embarque e desembarque dever

oferecer, no mínimo, as següntes infra-estruturas:

I - EstrutuÍas fisicas para a colocação e retirada dos

botes, planejadas e construídas de forma de evitar agressão as margens dos rios e suâs matas,

incluindo rampas de madeira, escadas, passarelas e corrimãos;

II - EstrutuÍas e equipamentos de contenção da

erosão do solo, canais de drenagem e canalização de águas pluviais, além daquelas destinadas

ao tratarnento das águas e esgotos;

III - Demarcação da trilha de acesso às margens do

rio, devidamente construída paÍa a atividade, com largura miáxima de um metro;

IV - Projeto técnico específico para os sanitarios,

quando estes estiverem próximos aos locais de operação, todos com tÍatamento de efluentes,

evitando o despejo dos detritos no rio, respeitadas as restrições ambientais fixadas às Á,reas de

Preservação Permanente (APP' s);

Art. 10. Fica proibida a colocação de bancos,

lixeiras, placas e demais equipamentos de apoio, nas Áreas de Preservação Permanente

(APP's) próximas as margens do rio;
Art. 11. Fica vetada a circulação de veículos

motorizados nas Ár"as de Preservação Permanente (APP's) próximas ao rio, salvo nos casos

de atendimento emergencial.
Art. 12. A instalação das bases de embarque e

desembarque dever obter autorização prévia do proprietiírio da érea e seu uso devidamente

licenciado junto ao poder público municipal, nos termos da lei de licenciamento ambiental.

Art. 13. A abertura e funcionamento das bases de

embarque e desembarque estarão condicionados a apresentação de projeto técnico de

viabilidade, contendo:
I - Indicação do local exato da base na margem do

rio;
II - Análise das condições ambientais e de

segurança da area a ser utilizada;
III - Croqui com as instalações da infraestrutura e

serviços a serem construídas; 
IV - plano de operação turística, incruindo:

operadoras autorizadas, número ideal de usurírios e horiírios de funcionamento da atividade;

V - Medidas de recuperação das condições

ambientais e recomposição florestal, quando necessários;

VI - Localização dos sanitiários e formas de

tratamento de água, esgotos e seus efluentes.

Art, 14. Os casos omissos serão envolvidos pelo

poder municipal.
Art. 15. Para efeito desta Lei, consideram-se as

bases em funcionamento já existente e utilizadas para operação do Rafting, a saber:
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§ 1' Trecho básico:

I - 01 base de embarque

a) Hidrelétrica Cachoeira da Fumaça

II - 03 bases de desembarque:

a) Praia do Bambu

b) Saídas das Torres

c) Balneário Rocha.

Art. 17. As operadoras turísticas sediadas no

município que quiserem operâr o Rafting, devem obter a Licença Turística Ambiental

(LITA), junto ao poder público, apresentando os seguintes documentos:

I - Contrato social devidamente registrado;

II - Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas

III - Registro na Embratur;

IV - Endereço completo;

V - Recibo de quitação de taxas e impostos;

VI - Cadastro no Conselho Municipal de Turismo
(COMTUR-Jaciara);

VII - Autorização do proprietiírio ou responsável das

áreas abrangidas pela atividade;

VIII - Termo de anuência ao compromisso ambiental

sustenúvel, onde declara conhecer e concordar com as regÍas da Política Municipal do Turismo

Sustentável (PMTS), satisfazendo todas as exigências legais, especialmente no que diz respeito

à aquisição do ingresso ou voucher de entrad4 ao uso de equipamentos, medidas de segurança,

seguro de acidentes e número ideal de usuários dos atrativos.

de avenrura sediados fora ao mu,i"ipiolil"T,iiltriHlf ::Tilft"*::: i"r; ru:";
pedir autorização prévia junto ao órgão público competente, informando, além dos itens

exigidos para as empresas locais, os nomes dos guias ou instrutores, com um breve currículo da

empresa ou entidade solicitante.
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Art. 16. A declaração de nomes, empresas e locais

supra citados, não isenta o proprietário e/ou operador da base de operação, de obter a

necessária licença de funcionamento junto ao órgão público competente.

Capítulo III
Dos Agentes e Operadores de Serviços Turísticos de RaÍting

Juridicas (CNPJ);
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AÍ. 19. As agências de turismo, clubes, escolas e
gnrpos de aventuÍa sediadas fora do município devem da mesma forma que as empÍesas

locais, respeitar o número ideal de usuários definido para o atrativo, a aquisição do

voucher, o uso correto dos equipamentos, as regras de segurança e conservação

ambiental estabelecidas, incluindo sempre, a presença de um instrutor local

credenciado.

Capítulo IV
Das Obrigações e Responsabilidades

Art. 20. São obrigações dos agentes operadores

turísticos:

I - Comunicar previamente ao poder público

municipal, as mudanças de endereço e paralisação temporárias ou definitivas de

atividades que veúam a ocolreÍ;

II - Comunicar ao poder público municipal, no

prazo e forma por eles determinados, as alteragões ocorridas nas informações cadastrais

fornecidas;

III - Atender, no prazo e forma determinados, as

notificações e solicitações do poder público municipal para fomecimento de

informações e documentos estatísticos e de instrução processual, adotando os

formulários padronizados para esse fim;

IV - Fomecer à Secretaria Municipal de

Agricultura" Turismo e Meio Ambiente e ao conselho Municipal de Turismo

(COMTUR-Jaciara), as seguintes informações:

a) Perfil dos turistas/consumidores recebidos,

distinguindo os estrangeiros dos nacionais;

V - Facilitar o acesso dos fiscais da municipalidade

ârs instalações e documentos da empres4 relacionadas ao turismo, e nas atividades

turisticas que exerçam, não opondo ou criando qualquer tipo de obstrículo ou embaraço

à fiscalização.

Parágralo único. A comunicação de paralisação

temporária ou definitiva de suas atividades, implicará respectivamente, na suspensão

automática ou cancelamento da Licença Turística Ambiental (LITA), da empresa junto

ao órgão comPetente.

Art. 21. São deveres dos agentes e operadores

turísticos, por si ou por seu representante legal:
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I - Cumprir e homar, permanentemente, os contratos
ou compromissos divulgados, explicitados ou acordados com o turista/consumidor,
especialmente as reservas e preços previamente ajustados;

II - Respeitar os direitos do consumidor
relacionados no artigo 6o, da Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código
de Defesa do Consumidor);

III - Utilizar, em seu relacionamento comercial,
instrumentos, disposições, cláusulas, e práticas claras, justas e objetivas, abstendo-se de
procedimentos abusivos ou lesivos ao interesse do turista/consumidor, e ao meio
ambiente;

IV - Prestar serviços sem defeitos ou vícios de
qualidade que tomem inadequados ou impróprios ao consumo, ou coloquem em risco a
vida, o bem-estar, a seguÍança e o conforto do turista/consumidor;

V- Prestar serviços turísticos na qualidade, form4
prazos, condições e preços em que teúam sido dirulgados, ajustados e contratados;

VI - Utilizar nas ofertas e divulgações de serviços
turísticos, informações suficientes, claras, objetivas e de fácil entendimento;

VII - Abster-se do uso de pniticas e artificios que

caracterizem propaganda enganosa, falsa ou abusiva.

Capítulo V
Dos Equipamentos Individuais e Coletivos

condicionada ao uso

corretamente utilizados.

Art, 22. A prática de atividade de Rafting, frca

das técnicas e dos equipamentos individuais e coletivos

Art 23. Incluem-se como equipamentos individuais

a serem oferecidos ao turista/consumidor:

I - Coletes: respeitados seus prazos de validade,

devem ter flutuação mínima de 12 kg, com exceção dos tamanhos pequenos utilizados

por crianças; proteção em todo o tórax; aba para a cabeça; resistência a uma pessoa de

cerca de 80 kg sendo puxada para dentro do bote; regúagens para ajuste do tamaúo;

fechamento eficiente e de nípida abertura, e com a qualidade do equipamento

devidamente recoúecida pelo mercado.
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II - Capacetes: respeitados seus prazos de validade,

devem ter resistência adequada a impactos; proteção para as orelhas; presença de fi.ros

para escoamento de água; tamarúos diversos ou ajusúveis; flutuação positiva; fecho no

queixo com a devida resistência; e com a qualidade do equipamento devidamente

recoúecida pelo mercado.

III - Remos: respeitados seus prazos de validade,

devem ter flutuação positiva; possuir empuúadura de T (cruzeta), e com a qualidade do

eqúpamento devidamente recoúecida pelo mercado.

Art, 24, Incluem-se como equipamentos coletivos a

serern oferecidos ao turista/consumidor:

I - Bote: especifico para a atividade, deve oferecer

as condições de resistência, estabilidade e segurança adequadas, devendo ter no

mínimo: finca pés para todos os ocupantes; piso inflável e auto-esgoüível; corda lateral

em tomo de todo o bote sem rabicho (parte da corda pendurada no bote); bisnaga

intema, e com a qualidade do equipamento devidamente recoúecida pelo mercado.

II - Cabo resgate: urn em cada bote, especifico para

a atividade, devendo oferecer as condições de resistência e segruança com espessuÍa

mínima 8 mm; comprimento mínimo de 15 metros; estar devidamente acondicionado

em uma sacola, presa por um mosquetão, ambos com flutuação positiva;

III - Um conjunto de roldana e cordim ou aparelho

blocante, para cada grupo de 5 botes em operação;

IV - Um estojo de primeiros socorros poÍ grupo,

contendo no mínimo: mascarilha; gaze; faixa; bandagem; tala; luva; tesoura; fixador de

ataduras; cobertor térmico e &ed.

Art, 25. Os instrutores devem portar os seguintes

equipamentos; capacete, colete com flutuação mínima de 6 kg, remo, apito, faca sem

ponta com baiúa (lâmina máxima de 15 cm), Jlip line (corda ou fita tubular pÍesa a um

mosquetão), e I mosquetão sobressalente.
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Capítulo VI
Dos Instrutores de Rafting

Art, 26. Entende-se como instrutor de Rafting,

pessoa experiente e capacitada, com coúecimentos específicos sobre a prática da

atividade, agindo como responsável na operação e condução de botes e grupos.

Art. 27, Para o exercício da atividade do Rafting,

ficam estabelecidas as seguintes condições mínimas para o credenciamento instrutores;

I - Idade mínima de 18 anos;

II - Escolaridade mínima ou ser alfabetizado;

III - Treinamento especializado devidamente

certificado por empresa e/ou escola recoúecida pelo mercado;

IV - Estágio em empresa sediada no município, de

no mínimo 3 meses ou 50 horas de treinamento no Rio Tenente Amaral;

V - Curso de primeiros socolros, certificado por

empresa e/ou escolas recoúecida no mercado;

VI - Coúecimentos teóricos e práticos, avaliados

pela comissão técnica do órgão público competente.

Capítulo VII
Procedimentos Gerais de Segurança

Aú. 28. Incluem-se entre os cuidados que as

agências/operadoras devem tomaÍ, para garantir a segurança individual e coletiva dos

turistas/consumidores :

I - Comunicação entÍe a equipe no percurso e um

ponto de apoio, via rádio ou telefone celular;

II - Determinação de rotas de fuga com acesso livre

a todos os botes, de todas as empresas;

III - A presença obrigatória de pelo menos uma

embarcação de segurança para cada seis botes em operação no trecho avançado e

intermediário, e uma embarcação e segurança para cada dez botes no trecho básico, não

sendo permitida a presença de clientes nessa embarcação;
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IV - O número miíximo de 10 botes ou 80 pessoas,

por operação;

V - A presença obrigatória de um instrutor

credenciado, por bote;

VI - A utilização de botes com l0 a 14 pés,

independentemente do trecho ou condição do rio;

VII - Solidariedade mútua em qualquer situação de

risco, sempre acima dos interesses comerciais e no sentindo de garantir a vida e

segurança dos praticantes;

VIII - E obrigatório, antes do inicio de cada

atividade, oferecer aos turistas/consumidores, um treinamento preparatório.

Art. 29. Para garantir a qualidade na prestação dos

serviços e a sustentabilidade da atividade, deve-se respeitar parâmetros fisicos,

operacionais e de segurança individual e coletiv4 conforme os seguintes critérios e

condições:

I - Capacidade máxima dos botes:

Capacidade

5 pessoas - (4 clientes e I instrutor)

6 pessoas - (5 clientes e 1 instrutor)

7 pessoas - (6 clientes e I instrutor)

8 pessoas - (7 clientes e I instrutor)

II - Condições de operação segundo o nível do rio:

Bote

Todos

l4 pés

Inviável operação com cliente

IV - Definição dos horiiLrios de operação de

embarque no rio:

I 
o horiário: das 08:00 h às I I :00 h

2" horiírio: das I I :00 h às 14:00 h

Bote

l0 pés - 1l pés

12 pés - 12,5 pés

13 pés

13,5 pés - 14 pes

Régua

Até 1,50

A partir de 1,50

Acima de 2,20
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3o horário: das 14:00 h às 17:00 h

4o horrírio: das 19:00 h as 24:00 h

V - Condições mínimas para a operação Rafting

notumo:

a) Uso de lantema de emergência em cada bote;

b) Uso de luz química para cada cliente e instrutor;

c) Operação permitida com limite mríximo do nivel

do rio 1,5 metros, medidos na régua;

d) Presença obrigatória de uma embarcação de

segurança paÍa cada 5 botes;

e) Operação permitida somente nos trechos

avançados e basico;

f) Uso de botes com tamanho mínimo de 12 pés

Capítulo VIII
Dos Impactos e Restrições

Art. 30. Além dos parâmetros fomecidos pelo plano

de manejo da visitação ficam estabelecidos os seguintes critérios de numero ideal de

usruirios para a operação de Rafting:

I - Na baixa temporada: período compreendido entre

os meses de Março a Julho:

II - Na alta temporada: período compreendido entre

os meses de Agosto a Fevereiro e os dias de feriado prolongado:

N." de botes/dia

90

N." de botes/dias

200

N.o de pessoas por dia

450

N.o de pessoas por dias

1000
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Capítulo IX

Compromisso Ambiental Sustentável

Art. 31. As agências e/ou operadoras devem

observar os seguintes itens:

I - Respeitar o plano de monitoramento do impacto

da visitação e o numeÍo ideal de usrulrios estabelecido para a atividade;

II - Não jogar lixo nos locais utilizados,

responsabilizando-se pelo recolhimento dos dejetos encontrados nas trilhas e nas

margens dos rios, dando destino final adequado;

III - Utilizar somente as instalações sanitárias

existentes evitando contaminar gg!g!_as águas, as margens dos rios, as matas e o solo;

IV - Não cortar galhos e 41or9 desnecessariamente;

V - Não apanhar, coletar ou retirar flores e plantas

silvestres;

VII - Não colocar qualquer tipo de propaganda ou

anúncio nas margenlg leito dos rios na árvores, pedras, trilhas e camiúos, evitando a

poluição visual do atrativo, salvo autorização expressa do órgão publico competente;

VIII - Denunciar qualquer ação j- depredação

ambiental, como caç4 pesca ilegal e desmatarnento irregular;

Ix - U!!!zeq, somente as trilha pré-determinadas,

evitando os atalhos;

X - Respeitar o ambiente, evitando fazer barulho e

contribuindo para diminuir a poluição sonora;

XI - Promover ações de educação e conservação

ambiental;

XII - Garantir a conduta de mínimo impacto em

ambientes;

XIII Promover o desenvolvimento turístico

sustentável.
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Capítulo X
Dos Prazos, da Fiscalização e das Sanções Administrativas

Art. 32. O poder publico, aplicará penalidades

pecuniárias, interdição do estabelecimento e outra§ sanções cabíveis, o exercício

inegular das atividades e serviços turísticos, realizado por qualquer pessoa Íisica ou

jurídica, que não estiver de acordo com o disposto na legislação turística federal,

estadual e municipal.

Parágralo único, A punibilidade prevista neste

artigo, abrange as pessoas fisicas ou jurídicas, formais ou informais que utilizaÍem, por

extenso ou abreviadamente, as expressões turismo, turismo ecológico, turismo de

aventura, viagens naturais, excuÍsões e passeios turísticos, ecoturismo, esportes radicais

ou de aventura, viagens naturais, interpretação da natureza, estudo do meio alem de

outras a elas equivalentes, delas derivadas ou com elas compostas.

Art. 33. O Poder Público, por seu órgão competente,

exercerá a fiscalização das atividades e serviços das agências operadoras e

intermediadoras de turismo objetivando:

I- Proteção ao turista,/consumidor, exercida

prioritariamente pelo atendimento e averiguação de reclamações

Il-Orientação as empresas, para o perfeito

atendimento das normas que Íegem suas atividades;

III- Verificação do cumprimento da legislação em

vigor.

Art, 34. Para fins de controle e acompanhamento da

atividade os agentes de fiscalização terão livre acesso a todas as dependências das

empres.§ ou entidades, estabelecimentos e equipamentos sujeitos à fiscalização do

poder público.

Parógralo único. As empresas ou entidades Íicam

obrigadas a prestaÍ aos agentes públicos, todos os esclarecimentos necessários ao

desempeúo de suas funções e a exibirJhes quaisquer documentos que digam respeito
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ao cumprimento das normas legais incluindo informações, estatísticas e relatórios de

sua responsabilidade.

Art. 35. Para efeito desta Lei fica estabelecido a

seguinte tabela de infrações;

I - Considera-se infração leve:

a) Deixar de fornecer ao turista,/consumidor as

inÍormações necessiirias;

b) Não obter do turista./consumidor os dados

cadastrais necesstírios.

II - Considera-se infração grave:

a) Deixar de fomecer ao turista,/consumidor o

treinamento e as instruções necessrírias, antes da

r e alização da atividade ;

b) Deixar de fomecer ao turista,/consumidor o

termo de responsabilidade, ou preencheJo de

forma incorreta;

c) Deixar de oferecer ao turista./consumidor o

seguro de acidentes compatível com o risco da

atiüdade;

d) Deixar de oferecer ao turista/consumidor ou aos

instrutores, qualquer um dos eqúpamentos

necessários à segurança;

e) Desrespeitar o código de ética ambiental;

f) Operar em base ou local não licenciado;

III - Considera-se infração gravíssima:

a) Desrespeitar qualquer dos procedimentos de

segrrança;

b) Operar sem Licença Turística Ambiental (LTA);

c) Operar com instrutor/monitor não credenciado;

d) Operar sem o voucher, desrespeitando o numeÍo

ideal de usurlrios.
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Art.36. Fica estabelecido no prazo de 120 (cento e

vinte) dias, para que agências operadoras e aos proprietiírios das bases de embarque e

desembarque se adaptem as norÍnas aqui estabelecidas.

Capítulo XI
Das Disposições Finais

Art. 37, Em nome da segurança individual e

coletiv4 caberá à agência operadora, avaliar previamente o perfil do turista/consumidor

e a sua correta distribuição nos botes, podendo vetar ou redistribuir eventuais

passageiros.

Art. 38. Fica proibida a participação de crianças

com idade inferior a 06 anos, ou altura inferior a 1.10 m.

Art. 39. Os proprietários das bases de

embarque/desembarque e os agentes operadores ficam obrigados a respeitar as ações de

manejo proposta pelo plano de monitoramento dos impactos causados pela visitação

pública nas iíreas da prática de Rafting.

Art. 40. Os casos omissos e as questões oriundas da

dinâmica da atividade deverão ser resolvidos pelo poder público, ouvidos o Conselho

Municipal de Turismo (COMTUR-Jaciara).

Art.41. Esta lei entrará em vigor na data de sua

publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO VEREADOR, em 25 de setembro

de2017.

(L$ Ê'--'..^,

RODRIGO FRANCISCO
Vereador Autor
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pnRrcrn luRíor co osz/20]-7.

pRoJETo DE LEt Ne zo/!7. DtspôE soBRE A

REGULAMENTAÇÃo on pnÁrrcn Do RAFTTNG, No

wutttcÍpto DE JAcTARA/MT, r oÁ ourRAs

pnovroÊncrns.

neurónro

Trata-se de Projeto de Lei que dispôe sobre a regulamentação da

prática da atividade de rofting, no Município de Jaciara/MT, e dá outras providências.

Os autos, não se encontram regularmente formalizados,

necessidade de numeração de folhas. Viêram instruídos com os seguintes documentos,

no que importa a presente análise:

A) Mensagem ao Projeto de Lei;

B) Projeto de Lei.

ANÁTISE JURíDICA

Primeiramente é oportuno colacionar que o texto do projeto de

lei encontra-se fora das normas de formatação. Viola a Lei complementar ns 95/1998

no que concerne as técnicas de elaboração, redação e alteração das leis.

Assim, é necessário proceder com as devidas correçôes,

principalmente para adequar o artigo primeiro do Projeto de Lei nos moldes legais, já

que o mesmo deveria estar inserido dentro do Capítulo l, o que não ocorre no

presente Projeto de Lei. RECEBIDO Efu
?.r .toI

cÀrr L DE J ACI ARA \1
1
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Ademais, há alguns erros materiais no Projeto de Lei, dentre

e les:

- o artigo 29, não possui o inciso lll, pulando do inciso ll para o lV;

- o artigo 31, não possui o inciso Vl, pulando do inciso V para o Vll;

- alguns erros de português no decorrer da redação do artigo 31'

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

verifica-se que a iniciativa do mesmo encontra amparo legal, e amolda-se ao artiSo 30,

lda constituição Federal, competindo ao Município legislar sobre assuntos de

interesse local.

Art. 30. Compete aos MuniciPios:

| - legislar sobre assuntos de interesse local;

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

Jaciara:

Art. 15, Compete privativamente ao Municipio:

| - legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar as legislaçoes

Íederal e estadual no que coube

XVll - promover a cultura e a recreação;

)(X - realizar programas de apoio as práticas desportivas

Art. 34. Cabe a Câmara Municipal, com sanção do Prefeito, dispor sobre

todas as matériâs atribuidas, explicitas ou implicitamente para o Município

pelas ConstituiçÕes Federal e Estadual:

XVll - com observância das normas gerais Federais e suplementares do

Estado;

c) Educaçã0, cultura, ensino, esportê e lazer;

2

1r\
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Por fim, recomen da-se a realizacã o de audiência oública com as

esas operantes do setor abransi do pelo Proieto de Lei, para aperfeiçoamento da

CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no r 14 de í 5 de outubro de 9g)

em or

lei e também para Aarantir e ampliar a particioacão oopular no referido processo

leglslativo, iá que o projeto em análise relaciona-se com o potencial turístico do

Município, e deve, portanto, ter atenção especial da população.

coNcLUsÃo

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 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. (...\ o agente a

quem incumbe opinor ndo tem o poder decisório sobre o matério que lhe é submetida,

visto que coisos diversas são opinor e decid,r. (CARVALHO FILHO, 2007 , p. 1341.

É o pa recer

Jaciara/MT, 30 de outubro de 2017.

N-u,u
oAB/MT 14.18s

Ruo Jurucê, l30l - Centro - 78820-000 - Jocioro-lvlT - Fo

E-moil: contoto@comoÍojocioro mt'govbr - www'como
ne: (óó) 34ól -7350
rojocloro.mt.govbr
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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)

MISSÃ DE CON TI A E REDA Ão
comssÃo DE ATIvIDADE ECoN MICA E TURISMO

PROJETO LEI N.'20, DE 25 DE SETEMBRO DEZOI7.
PODER LEGISLATIVO

RELATÓRIO

I - EXPOSIÇ Ão te ulrÉnra EM ExAME

E submetido às Comissões o Projeto de Lei acima especificado, que dispõe sobre a

regulamentação da prática da atividade do rafting no Município de Jaciara/lvÍT.

II -CONCLUSÕES DO RELATOR

Assim sendo, não havendo óbices, manifesto-me favoravelmente à
aprovação do Projeto de lei n." 20/2017, as emendas ora apresentadas

São as conclusões

VEREA SIL DE OLIVERA
SIDENTE CCJR E LATOR

SALA DAS COMISSÓES
JACTARA(MT),07 DE NOVEMBRO DE 2017.

Ruo Jurucê, 
,l30'l 

- Centro - 78820-000 - Jocioro-MT - Fone: (óó) 34ól -7350

E-moil: contoto@comoroiocioro.mt.govbr - wwwcomoroiocioro.mt.govbr

Tem por escopo regulamentar a prática do raÍting, que é um esporte radical muito

difundido em nossa cidade e carece dessa regulamentação. Traz algumas regras sobre

responsabilidades da empresa prestadora do serviço para com os clientes/turistas, cuidados

com o meio-ambiente, cuidados que se deve ter e equipamentos de seguranga obrigatórios
quando da prática do rafting, bem como obrigação de fiscalização do órgão público

competente sobre essa atividade. Impõe, ainda, algumas sanções a serem aplicadas às

empresas ou entidades que descumprirem os termos da Lei.

O parecer jurídico acostado, foi pela constitucionalidade e legalidade, mas indicou
alguns erros materiais a serem corrigidos, os quais foram alvo de emendas por esta

relatoria.



ESTADO DE MATO GROSSO

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

SSÃO DE C N TUI o JUSTI DA Áo
COMIS O DE ATIVIDAD ECON MICAE TURISMO

PROJETO LEI N.'20, DE 25 DE SETEMBRO DE 2017.
PODER LEGISLATIVO

ru - nrcrsÃo oes covrtssórs

As Comissões de Constituigão, 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:

VEREADO DE OLIVERA
ENTE CCJR TOR

Pelas Conclusões:

\'- \ ---=-... §1 1"à'
VEREADORJAI{IO ATANÀSIO DE SOUZA

VICE-PRESID C RETÁRIO CAET

VERX LE RO GUES DE SOUZA
SECRET CCJR

*.3ú&m,á;,fx,#,,o*,,n,
PRESIDENTE CAET

vEREADoR ÀnrôNro zANIN MARÇAL
VICE-PRESIDENTE CAET

SALA DAS COMISSÕES
JACTARA(MT),07 DE NOVEMBRO DE 2017.

Ruo Jurucê, 
,130'l 

- Centro - 78820-000 - Jocioro-[,4T - Fone: (óó) 34ól -7350
E-moil: contoto@comorojocioro,mt.govbr - www,comorojocioro.mÍ,govbr



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 1 5 de outubro de 98)

coMrssÂo DE coNSTITUTcÃo.;usuca B nrnecÃo
o

PROJETO LEI N.'20, DE 25 DE SETEMBRO DE 2017.
PODER LEGISLATIVO

VEREADOR A E OLIVERA
P ENTE CCJR E TOR

De acordo com o artigo 103 do Regimento lntemo, e diante da decisão unânime das

Comissões quanto a aprovação do relatório apresentado, e após a discussão e votação

emitem PARECER FAVORÁVEL a matéria do presente Projeto de Lei.

\\ -N--\ - 
-^ -* \^ \âi.

VEREADORJANIO ATAI\ASIO DE SOUZA
VICE-PRESIDENTE RETÁRIO CAETCJR/

VEREADO bn souzl
SECRETÁRI

-t"-...lJÍ, '.- Ít, )'.,.Jl-\
VERE}í)ORA EDILAINE MARTINS

PRESIDENTE CAET

VEREADOR ANTÔNIO ZANIN MARÇAL
VICE.PRESIDENTE CAET

SALA DAS COMISSÔES
JACTARA(MT),07 DE NOVEMBRO DE 2017.

Ruo Jurucê, l30l - CentÍo - 78820-000 - Jocioro-lvll - Fone: (óó) 34ól -7350

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

PARECER:
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IV - EMENDAS

f - EMENDA MODIFICATIVA: Renumera os incisos do art.29 a partir do inciso IV
passando este a ser inciso III, e o inciso V renumerado para IV.

2- EMENDA SUBSTITUTM: Substitui a redação do art. 31 e de seus incisos
passando a ter as seguintes redações:

Art 31. As agências e/ou operadoras devem observar os seguiníes itens:

I - Respeitar o plano de monitoramento do impacto da visitação e o número

ideal de usumios estabelecido para a atividade;

II - Nõo jogar lixo nos locais utilizados, responsabilizando-se pelo

recolhimento dos dejetos enconlrados nas trilhas e n(N margens dos rios, dando destino final

adequado;

I - Utilizar somente as instalações sanilárias existentes evitando

conlaminar e poluir as águas, as margens dos rios, as malas e o solo;

IV - Não cortar galhos e árvores desnecessariamente;

V - Não apanhar, coletar ou reíirar flores e plantas silvesíres:

VI - Não agredir a fauna regional;

VII - Não colocar qualquer tipo de propaganda ou anúncio nas margens do

leito dos rios, nas ámore$ pedras, trilhas e caminhos, evitando a poluição visual do atrativo,

salvo aulorização expressa do órgão público competente;

VIII - Denunciar qualquer ação de depredação arnbiental, como caça,

pesca ilegal e desmatamenlo irregular;

D( - Utilizar somente as trilhas pré-determinadas, evitando os atalhos;

X - Respeitar o ambiente, evitando fozer bsrulho e contribuindo para

diminuir a poluição sonora;

XI - Promover ações de educação e conservoção ambiental;

XII - Garantir a conduta de mínimo impaclo em ambienles;

XIII - Promover o desenvolvimento turístico sustenítivel.

SALA DAS COMISSOES
EM, 07 DE NOVE RO DE 2017.

VAND E IVEIRA
PRESID E

L--'

- Fone: (óó) 34ó1-7350
morolocioro.ml.govbrRuo Jurucê, I 30] - CentÍo - 78820-000 - Jocioro-MT
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