LEI
Nº 2582/2018
“Cria o Programa de Ecoturismo e Atividades de
Aventura no Município de São Sebastião e dá
outras providências.”

,
FELIPE AUGUSTO, Prefeito do Município de São Sebastião faz saber que a Câmara
Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
Do Programa de Ecoturismo e Atividades de Aventura
Disposições Preliminares
Art. 1º Fica criado o Programa de Ecoturismo e Atividades de Aventura no âmbito do
Município de São Sebastião.
§1.º Entende-se por ecoturismo, o segmento da atividade turística que utiliza, de forma
sustentável, o patrimônio natural e cultural, incentiva sua conservação e busca a formação de uma
consciência ambientalista por meio da interpretação do ambiente, promovendo o bem- estar das
populações.
§2.º Entende-se por atividades de aventura, toda atividade relacionada a natureza e ao
ecoturismo que possuam caráter recreativo e envolvam riscos avaliados, controlados e previamente
assumidos.
Art. 2º O ecoturismo e as atividades de aventura serão estimulados pelo poder
público, em observância à Lei Federal nº11.771/2008 e Lei Estadual nº 10.892/2001, como atividade
econômica compatível com a manutenção da qualidade ambiental, fator de educação ambiental,
valorização da cultura tradicional, história e patrimônio arquitetônico, bem como promoção da
qualidade de vida da população, mediante geração de oportunidades econômicas, devendo sempre
ser praticado com segurança para os usuários e para o meio ambiente.
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Art. 3º - A exploração de trilhas, passeios e atividades de aventura no município de
São Sebastião se dará em localidades a serem instituídas por meio de decreto do chefe do Poder
Executivo, declaradas áreas de especial interesse turístico, serão regidas por esta Lei devendo sua
utilização respeitar também o estabelecido no Regulamento de Parques do Estado de São Paulo,
quando em área de Parque.

Parágrafo único - A utilização das áreas declaradas como de especial interesse
turístico deverá respeitar o estabelecido nesta Lei bem como o Regulamento de Parques do Estado
de São Paulo, quando em área de Parque.

CAPÍTULO II
Da exploração das áreas de especial interesse turístico
Da Secretaria de Turismo
Art. 4º - A Secretaria de Turismo – SETUR terá a responsabilidade de cadastrar as
empresas exploradoras de ecoturismo e de atividades de aventura, sendo de seu encargo a
administração do programa de Ecoturismo e Atividades de Aventura no Município de São Sebastião,
conforme o tipo de atividade passível de exploração em cada área declarada de especial interesse
turístico.
Art. 5º - A visitação às trilhas, passeios e a promoção de atividades de aventura em
todo o Município de São Sebastião, deverão sempre respeitar os limites naturais, culturais e os
critérios de adequada conservação dos espaços, observando em especial:
I - A visitação deverá respeitar as diretrizes de uso público destes espaços,
estabelecidos pela prefeitura de São Sebastião mediante decreto municipal, e conjuntamente com
outros órgãos quando em unidade de conservação.
II - A visitação em grupos às trilhas, passeios e a realização de atividades de aventura
nas áreas autorizadas, deverão ser previamente agendadas mediante pedido formal, quando
exigida. O pedido será dirigido a SETUR – Secretaria de Turismo, que expedirá a autorização e se
encarregará da tramitação junto a Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Segurança Municipal
e demais órgãos.
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III –É expressamente proibida a entrada e o consumo de substâncias alcoólicas ou
quaisquer outras psicoativas nos atrativos oficiais, podendo o infrator em caso de descumprimento
das regras ser obrigado a se retirar do atrativo.
IV- Fica proibido nos atrativos oficiais o uso de aparelhos sonoros, aparelhos celulares
quando utilizados como aparelhos musicais ou qualquer tipo de instrumento musical, salvo quando
instituído no decreto do atrativo ou com autorização previa da prefeitura municipal de São
Sebastião, podendo o infrator em caso de descumprimento das regras ser obrigado a se retirar do
atrativo.
Art. 6º -Poderá ser realizada a cobrança de taxas para realização de agendamentos de
atividades e ingresso nos atrativos oficiais.
§1º Os valores a serem cobrados pelo agendamento e ingresso nos atrativos oficiais
serão aqueles constantes no Decreto que instituir a área de Especial Interesse Turístico.
§2º As escolas públicas, projetos sociais, instituições sem fins lucrativos, estão isentos
do recolhimento dos valores para visitação agendada, mediante apresentação de documentos que
comprovem esta condição.
§3º Os valores provenientes do pagamento de taxas de agendamento de atividades e
ingresso nos atrativos oficiais, bem como aqueles que resultem de multas aplicadas por
descumprimento das disposições desta Lei, serão revertidos integralmente ao Fundo Municipal de
Turismo – FUMTUR para uso exclusivo do Programa de Ecoturismo.

Art. 7º - As visitas previamente agendadas contarão com os serviços de apoio da
Prefeitura, que ficará responsável por monitorar os horários previstos de chegada e mobilização de
meios de busca e resgate em casos de atraso significativo.

Art. 8º - Caberá a SETUR – Secretaria de Turismo, receber e apurar as queixas dos
usuários e condutores, encaminhando-as aos setores competentes.
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§1º Em se tratando de denúncia contra ato de usuário ou sobre a exploração de
atividades de ecoturismo por condutor não habilitado, a SETUR instaurará procedimento
administrativo visando apurar o conteúdo das denúncias.

§2º Tendo sido configurada a prática de ato contrário a presente Lei, à legislação de
proteção ao meio ambiente ou a qualquer outra norma correlata, a SETUR poderá aplicar multa
administrativa, sem prejuízo de promover as medidas judiciais e/ou criminais cabíveis.

CAPÍTULO III
Das Áreas de Especial Interesse Turístico
Art. 9º - As trilhas, passeios, atividades de aventura bem como as áreas denominadas
de especial interesse turístico, serão instituídas individualmente por decreto municipal e deverão
seguir suas respectivas normas técnicas (ABNT). As atividades de aventura deverão seguir as
normativas transversais NBR ISO 21101 – Sistema de gestão de segurança, NBR 15285 – turismo
de aventura – condutores- competência de pessoal e NBR ISO 21103 turismo de aventura
informações para participantes, além das normativas pertinentes a cada atividade. Seguindo os
critérios abaixo:

§1º - Ser submetido a apreciação do COMTUR e associação da classe, se assim
estiverem constituídos.
§2º - Adotar os planos de uso e zoneamento ecológico disponíveis quando o atrativo
estiver em Unidade de Conservação (UC), ou em áreas com alguma categoria de restrições
ambientais.
§3º - Especificar se a trilha ou atrativo será autoguiada ou não;
§4º - Especificar sobre a obrigatoriedade do agendamento prévio;
§5º - Estabelecer o valor da cobrança por ingresso ou taxa; quando houver.
§6º - Fazer inventário do atrativo contemplando o atributos históricos, culturais,
bióticos, abióticos e dominialidade.
§7º - Determinar como será o projeto de Sinalização do atrativo;
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§8º - Estabelecer o sistema de gestão de segurança do atrativo.
§9º - Obedecer as limitações de uso existentes para o ambiente visitado;
§10 - Levar em consideração da capacidade de carga do atrativo onde se realiza a
atividade.
§11 - Informar sobre as intervenções pretendidas no atrativo, que deverão ser
validadas, justificadas tecnicamente e documentadas.

CAPÍTULO IV
Dos Condutores de Ecoturismo

Art. 10 - É obrigatória a contratação de serviços de condutores locais de Ecoturismo,
credenciados pela SETUR, para a realização das atividades de aventura e ecoturismo em todo o
Município de São Sebastião.

§1º - Por Condutores de Ecoturismo entende-se o profissional devidamente habilitado e
cadastrado pelo Município para conduzir a realização de atividades de ecoturismo e de aventura,
nos termos desta Lei.
§2º - Não será obrigatório a contratação de condutor para atividades em áreas
declaradas como autoguiadas.
§3º- Guias de turismo, condutores e monitores, não credenciados no município, não
poderão atuar, nos atrativos, mesmo que auto guiados sem a contratação de um condutor local
credenciado.
Art. 11 - O credenciamento e a expedição dos crachás de identificação dos condutores
é atribuição da SETUR – Secretaria de Turismo.
Art. 12 - Serão credenciados moradores do município de São Sebastião que possuam
título eleitoral no Município, comprovação de residência por um mínimo de 2 anos e tenham
concluído curso oferecido pela Prefeitura municipal de São Sebastião, bem como as horas de
estágio conforme resolução SMA 32/98.
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§1º - Poderão se credenciar, de forma provisória, munícipes que já tenham sido
habilitados mediante cursos que atendam aos critérios estabelecidos pela resolução SMA 32/98,
normativas técnicas ABNT NBR 15.285 e ABNT NBR ISO 21.103, até a abertura do próximo curso
para guias e condutores, oferecido pela municipalidade.
§2º - a credencial terá validade de 2 anos contados a partir de sua expedição.
Art. 13 - A Prefeitura Municipal oferecerá regularmente, com intervalo não superior a
dois anos, curso de capacitação de novos condutores.
§1º Somente após a conclusão de curso de formação promovido pelo Município, nos
termos desta Lei, o condutor credenciado de forma provisória terá seu registro modificado para o
status permanente.
§2º Todos os condutores credenciados deverão participar de cursos de reciclagem
obrigatória, fornecidos pelo Município, a cada dois anos, sob pena de não obter a renovação da
credencial.
Art. 14 - O condutor credenciado que pretende desenvolver atividades de aventura
deverá, apresentar as certificações pertinentes às atividades pretendidas e dispor de um Sistema de
Gestão da Segurança (SGS) implementado em conformidade com a Norma Técnica da ABNT NBR
ISO 21101:2014.

Art. 15 - Os condutores só poderão atuar no Município de São Sebastião através de
pessoa jurídica.

Art. 16 - A exploração de atividades de aventura, passeios e trilhas, por pessoa não
credenciada no Município de São Sebastião ou em desconformidade com os critérios estabelecidos
na presente Lei, ensejará ao infrator a aplicação de multa, a ser estipulada e disciplinada por
Decreto.
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Art. 17 - A Secretaria de Turismo - SETUR, após receber as queixas de usuários ou
condutores, instaurará procedimento administrativo visando apurar o conteúdo das denúncias.

§1º Em caso de denúncia contra a conduta de Condutor de Ecoturismo, será
instaurado Processo Administrativo Disciplinar, que poderá culminar em absolvição, advertência,
multa, suspensão ou cassação da credencial, sem prejuízo das penalidades cíveis e penais
cabíveis, preservado o direito de defesa e contraditório.
§2.º Decreto Municipal regulamentará as condutas tipificadas como faltas
administrativas, a penalidade a ser imposta em caso de seu cometimento e o procedimento
disciplinar a ser aplicado.
§3.º Em caso de cassação da credencial do condutor, o profissional ficará inabilitado
para obtenção de nova credencial durante o período de 3 (três) anos.

CAPÍTULO V
Das responsabilidades
Art. 18 - Fica proibida qualquer prática que descaracterize ou coloque em ameaça os
atributos ambientais dos espaços visitados, tais como descartar resíduos de quaisquer espécies,
danificar a vegetação, animais, alterar a configuração do espaço, corpo d’água, terrenos, introduzir
animais ou vegetação exótica, fazer se acompanhar de animais, salvo cães guia, e coletar materiais
arqueológicos, da fauna, da flora ou biológicos.
Art. 19 - É de responsabilidade dos usuários e empresas de ecoturismo, o dano que
decorra da utilização que fizerem das trilhas, passeios e atividades de aventura, tais como
incêndios, desmatamento, danos ou furtos a infraestrutura de apoio à visitação, estruturas de
sinalização e informação, elementos naturais ou construídos, ficando os mesmos sujeitos às penas
previstas na legislação federal, estadual e municipal, e responsável pela restauração dos bens
afetados.
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Art. 20 - A prefeitura de São Sebastião, cooperará com o Fundação Florestal da
Secretaria Estadual de Meio Ambiente de São Paulo, conforme Plano de Trabalho estabelecido
conjuntamente para os estudos de criação de infraestruturas, desenvolvimento e fiscalização dos
regulamentos relativos ao aproveitamento do potencial ecoturístico das áreas inseridas no Parque
Estadual Serra do Mar, podendo o resultado desta parceria ser aproveitada nas demais áreas de
conservação no município.
Art. 21 - Todo atrativo turístico particular que esteja operando ou venha a operar
comercialmente no município, deverá obter licença de funcionamento junto à Prefeitura Municipal de
São Sebastião e deverá atender aos critérios estabelecidos nesta lei.
Parágrafo único - Entende-se por atrativo turístico particular, para efeito desta lei, a
propriedade ou posse, rural ou urbana, que abrigue locais de beleza cênica expressiva ou de
interesse cultural ou histórico relevantes, tais como: cachoeiras, corredeiras, rios, cânions, floresta,
montanhas, lagos, lagoas, paisagens exuberantes, sítios históricos, construções ou conjuntos
arquitetônicos representativos da cultura regional ou local e demais áreas naturais ou culturais de
interesse real ou potencial para visitação pública.
Art. 22 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

São Sebastião, 22 de outubro de 2018.

FELIPE AUGUSTO
Prefeito
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