LEI
Nº 2771 /2020

“Disciplina a atividade de fretamento turístico
praticados por ônibus, micro-ônibus e vans no
Município de São Sebastião e dá outras
providências”.

FELIPE AUGUSTO, Prefeito do Município de São Sebastião, no exercício de suas
atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal
aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º - A presente Lei disciplina a prática e permanência de veículos de fretamento
turístico (ônibus, micro-ônibus e vans) no Município de São Sebastião.
Parágrafo único – Para fins desta Lei considera-se:
I – Ônibus: veículos coletivos com capacidade acima de 35 (trinta e cinco)
passageiros;
II – Micro-ônibus: veículos coletivos com capacidade entre 18 (dezoito) e 34 (trinta e
quatro) passageiros;
III – Vans: veículos coletivos com capacidade entre 08 (oito) e 17 (dezessete)
passageiros.
Art. 2º - É permitido o trânsito e acesso de veículos de fretamento turístico no
Município de São Sebastião somente àqueles que atenderem os seguintes requisitos:
I – Possuir cadastro junto ao Ministério do Turismo (Cadastur);
II – Estar com a documentação do veículo regularizada;
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III – Possuir registro junto a ARTESP para veículos de empresas sediadas no
Estado de São Paulo, ANTT para empresas sediadas em outros Estados, e EMTU – Empresa
Metropolitana de Transportes Urbanos.
Art. 3º - A circulação e estacionamento de ônibus, micro-ônibus e vans de
fretamento turístico em geral, provindos de outros municípios destinados ao turismo e eventos de
qualquer natureza dentro dos limites territoriais do município de São Sebastião, ficam condicionados à
prévia autorização emitida pela Secretaria Municipal de Turismo dentro da sua respectiva competência.
§ 1º - A autorização de que trata o “caput” deste artigo, fica condicionado ao
pagamento do preço público e quando aplicável.
§ 2º - Os veículos mencionados no artigo 1º desta Lei que não exerçam atividade
regular de fretamento ficam dispensados da necessidade de autorização.
§ 3º - A isenção ao pagamento da taxa do preço público poderá ser requerida pela
empresa de hospedagem legalmente constituída no munícipio com registro no Cadastur e IPTU em dia.
§ 4º - Agências e Receptivos legalmente constituídos, com sede no Município e com
registro no Cadastur e IPTU em dia, estarão isentas da taxa do preço público, os veículos fretados para
atividades de Ecoturismo e Turismo de Aventura, nas trilhas e atividades oficiais do Município,
observando o disposto na Lei 2582/2018.
Art. 4º - É expressamente proibida a circulação, estacionamento e paradas dos
veículos de que trata a presente Lei em locais diversos daqueles previamente informados pela
Secretaria de Municipal de Turismo na emissão da autorização de que trata o artigo 3º desta Lei.
Art. 5º - Os veículos de que trata esta Lei, destinados única e exclusivamente ao
turismo de 01 (um) dia de praia serão recepcionados pela Secretaria Municipal de Turismo na Praia
Grande (Balneário dos Trabalhadores), sendo estritamente proibida esta modalidade de turismo em
outras praias do município.
§ 1º - A solicitação de reserva e autorização deve ocorrer no mínimo 10 (dez) dias
de antecedência a data da viagem, e o pagamento da taxa municipal em até 48 (quarenta e oito) horas
após a solicitação da reserva, sob pena de cancelamento.
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§ 2º - O recolhimento dos valores referentes à taxa municipal de que trata o caput
deste artigo ficará a cargo da Secretaria Municipal da Fazenda;
Art. 6º - Constitui infração punível com pagamento de multa equivalente a 03 (três)
vezes o valor do preço público do turismo de um dia (Balneário dos Trabalhadores) referente ao tipo de
veículo de que trata a presente Lei, a permanência, parada para embarque e desembarque, bem como
estacionamento em locais ou vias públicas que não sejam aquelas expressamente indicados e
determinados pela Secretaria Municipal de Turismo no momento da emissão da autorização de que
trata o artigo 3º desta lei.
Parágrafo único – A ausência de autorização constitui infração punível com os
mesmos valores estipulados no caput deste artigo, aplicável também ao respectivo estabelecimento
comercial a que está vinculado o veículo.
Art. 7º - Durante a estadia no município, os veículos que trata a presente Lei
deverão permanecer em estacionamento particular devidamente regularizado e cadastrado junto a
Secretaria Municipal de Turismo.
Parágrafo único - As áreas utilizadas para o estacionamento de veículos fretados
devidamente autorizados pelo poder público, serão previamente vistoriadas e deverão contar com a
presença de ao menos um vigia, e banheiros suficientes para atendimento da demanda.
Art. 8º - As empresas de fretamento turístico destinadas a hospedagem em hotéis,
pousadas ou similares localizados no município de São Sebastião, ao realizarem a solicitação de
autorização junto a Secretaria Municipal de Turismo, deverão apresentar os seguintes documentos:
I – Formulário de requerimento emitido pela SETUR - Secretaria de Turismo,
devidamente preenchido pela empresa de transporte ou receptivo;
II – Comprovante da reserva do estabelecimento comercial contendo o número de
hospedes, dias e tipo de acomodação (hotel, pousada ou similar);
III – Cadastur do meio de hospedagem, ou comprovante de pagamento do preço
público referente ao veículo.
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Parágrafo único – A definição do local de estacionamento ficará sob
responsabilidade do meio de hospedagem.
Art. 9º – As empresas de fretamento turístico que solicitarem autorização
destinadas a hospedagem em imóveis particulares localizadas no município de São Sebastião deverão
apresentar os seguintes documentos:
I - Formulário de requerimento emitido pelo Cadastur devidamente preenchido pela
empresa de transporte;
II – Contracapa do IPTU do ano corrente ou contrato de locação, nome e a
qualificação do proprietário do imóvel;
III – Certificado de registro e licenciamento do veículo (CRLV);
IV – Comprovante de pagamento do preço público referente ao veículo.
Art. 10 – As empresas de fretamento turístico destinadas a eventos de caráter
social, educativo, cultural, religioso, esportivo ou similar no município de São Sebastião, ao realizarem
a solicitação de autorização junto a Secretaria Municipal de Turismo, deverão apresentar os seguintes
documentos:
I - Formulário de requerimento emitido pelo Cadastur devidamente preenchido pela
empresa de transporte;
II – Declaração do organizador, ou documento que certifique a realização do
evento;
III – Certificado de registro e licenciamento do veículo (CRLV);
IV – Comprovante de pagamento do preço público referente ao veículo.
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Art. 11 - As empresas de fretamento turístico destinado a prática do ecoturismo ou
similar no município de São Sebastião, ao realizarem a solicitação de autorização junto a Secretaria
Municipal de Turismo, deverão apresentar os seguintes documentos:
I - Formulário de requerimento emitido pela SETUR – Secretaria de Turismo,
devidamente preenchido pela empresa de transporte e/ou receptivo;
II – Comprovante de agendamento com guia local (agência) e seu número de
cadastro junto ao Cadastur;
III – Certificado de registro e licenciamento do veículo (CRLV);
IV – Comprovante de pagamento do preço público referente ao veículo;
V – Declaração do estacionamento devidamente credenciado pela SETUR.
Art. 12 – No caso de transfer serão exigidos os documentos estabelecidos no artigo
10 desta Lei.
§ 1º - Caso o motivo e destino da viagem não estejam listados na presente Lei,
poderá a Secretaria Municipal de Turismo solicitar outros documentos comprobatórios que entenda
necessários para emissão da autorização.
§ 2º - Os documentos abaixo descritos serão solicitados independentemente do
motivo de viagem, quais sejam:
I – Formulário de requerimento emitido pelo SETUR devidamente preenchido;
II – Certificado de registro e licenciamento do veículo (CRLV).
Art. 13 – Fica a cargo da Secretaria Municipal da Fazenda, da Secretaria Municipal
de Segurança e Secretaria Municipal de Turismo, a fiscalização, o cumprimento e a aplicação das
penalidades previstas na presente Lei, dentro de sua competência.
Art. 14 – Deverá ser criada por Decreto do Poder Executivo Municipal a criação de
uma Junta de Recursos de multas e outros referentes a presente Lei.
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Art. 15 - A presente Lei será regulamentada por Decreto.
Art. 16 – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as
disposições em contrário, em especial a Lei Municipal n.º 1.694/2004.
São Sebastião, 07 de dezembro de 2020.

FELIPE AUGUSTO
Prefeito
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