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LEI  
Nº 2879/2022 

 
 

“Institui e estabelece diretrizes para a Política 
Municipal de Apoio ao Turismo de Base 
Comunitária - TBC no Município de São Sebastião 
e dá outras providências.” 

 

 

FELIPE AUGUSTO, Prefeito do Município de São Sebastião, no uso de suas atribuições que 

lhe são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:   

 

Artigo 1º - Fica instituída a política pública de Apoio ao Turismo de Base Comunitária a ser 

realizada nas áreas de interesse turístico no Município de São Sebastião. 

 

Artigo 2º - A Política de Apoio ao TBC deverá resgatar os costumes e tradições culturais e 

históricas, respeitando a identidade e apoiando as atividades exercidas pelas comunidades locais, 

especialmente pela população caiçara, com vistas à preservação cultural sobretudo, à incorporação do 

conhecimento dessa população sobre o uso dos ecossistemas locais e sua inserção social. 

 

Artigo 3º - Os bens ou conjuntos de bens representativos do processo cultural local são 

conceituados como elementos dinâmicos da contínua trajetória histórica e cotidiana, devendo ser 

respeitados os significados a eles atribuídos pelas correspondentes comunidades. 

 

Parágrafo único - O Turismo de Base Comunitária será nas áreas que existam: 

 

I - povos e comunidades tradicionais: grupos culturalmente diferenciados e que se 

reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam 

territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e 

econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição; 

II - reservas indígenas; 
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III - comunidades quilombolas; 

IV - comunidades de pescadores; 

V - Ranchos de pesca devidamente instituídos e reconhecidos; 

VI - Unidades de conservação; 

VII - Comunidades mistas; 

VIII - feiras ou exposição de artesanatos identitários.  

 

Artigo 4º - A exploração comercial do turismo de base comunitário nas áreas, locais, 

patrimônios reconhecidas será feita, prioritariamente, na forma da economia solidária, sob regulação da 

autoridade de turismo competente, observando os seguintes preceitos: 

 

I – os guiamentos serão feitos por profissionais credenciados na Prefeitura de São Sebastião 

pela Secretaria de Turismo reconhecidos em TBC; 

II – as agências de turismo externas às localidades deverão contratar guias e 

empreendedores locais, ou monitores locais, para visitação nas áreas de turismo comunitário; 

III – o comércio local nas áreas de turismo comunitário será incentivado com práticas de 

economia solidária; 

IV – as pessoas jurídicas que desejarem realizar a exploração comercial do turismo nessas 

áreas serão constituídas sob a forma de associações ou cooperativas, prioritariamente constituídas por 

moradores das respectivas comunidades, ou através do microempreendedorismo; 

V – fica proibida a exploração que exponha os moradores dessas áreas à tratamento cruel, 

desumano ou degradante, conforme prevê a Declaração Universal dos Direitos Humanos. 

 

Parágrafo único - A exploração da atividade turística comunitária por pessoas jurídicas que 

não as previstas no art. 4º, IV, desta Lei, fica condicionada à atuação, nas respectivas comunidades, 

por meio de ações sociais ou repasse de verbas para as mesmas. 

 

Artigo 5º - A fiscalização da atividade turística nas comunidades, bem como a aplicação das 

devidas sanções, é dever da Secretaria da Fazenda de São Sebastião.  
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Parágrafo único - Constituem infrações pelos prestadores de serviços turísticos: 

 

I - prestar serviços de turismo sem o devido cadastro na Secretaria de Turismo Estadual ou 

Municipal, reconhecidos como TBC pela Secretaria de Turismo de São Sebastião; 

II - não solicitar a renovação de seu cadastro aos responsáveis; 

III - deixar de manter em suas instalações livro de registro de reclamações e o Certificado de 

Cadastro ou o Certificado de Classificação em local visível fornecidas pela autoridade competente; 

IV - não apresentar, na forma e no prazo estabelecido pelas autoridades competentes, 

informações e documentos referentes ao exercício de suas atividades, empreendimentos, 

equipamentos e serviços, bem como ao perfil de atuação, qualidades e padrões dos serviços por eles 

oferecidos;  

V - omitir do turista número de cadastro, símbolos, expressões e demais formas de 

identificação determinadas pelo Ministério do Turismo em impressos e materiais de divulgação e 

promoção;  

VI - deixar de fornecer os dados e informações relativos ao perfil dos clientes recebidos, 

distinguindo-os por nacionalidades, e ao registro quantitativo de clientes. 

 

Artigo 6º - O descumprimento do disposto no artigo anterior caracterizará infração e sujeitará 

o infrator à aplicação de penalidades, advertência por escrito, multa e cancelamento de classificação e 

do cadastro. 

 

Artigo 7º - Caberá à Secretaria Municipal de Turismo, o Conselho Municipal de Turismo bem 

como às empresas públicas do setor, designar funcionários para atuarem no acompanhamento dos 

processos que caracterizam o turismo comunitário e de base comunitária para a gestão pública e na 

condução dos processos referentes às mesmas. 

 

Artigo 8º - Caberá ao poder executivo promover a devida urbanização e regularização 

fundiária e manejo ambiental necessários para que as regiões que possuem atrativos turísticos de base 

comunitária possam se desenvolver social e economicamente. 
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Artigo 9º - As atividades do turismo comunitário devem se basear nos seguintes preceitos: 

 

I - sustentabilidade; 

II - promoção da cultura e tradições locais; 

III - promoção de economia solidária; 

IV - promoção da agroecologia.  

 

Artigo 10 - Os responsáveis pela atividade turística nessas regiões deverão ter identificação 

visível para o reconhecimento do turista. 

 

Parágrafo único - No caso da licença para o transporte dos turistas que sejam utilizadas as 

formas de registro e de inspeção adotadas pela Secretaria Municipal de Turismo, atendendo às 

especificidades de cada local. 

 

Artigo 11 - Será instituído uma Comissão, integrado por representantes das áreas de 

turismo, cultura e economia solidária, meio ambiente e desenvolvimento social, tendo como sede a 

própria Secretaria de Turismo, para acompanhar a implantação desta política pública bem como sua 

execução. 

 

Parágrafo Único - Competirá à Comissão auxiliar na formação e conversa entre os entes 

afim de implementar e desenvolver: 

 

I - Identificar os elementos-chaves do turismo comunitário de dominialidade, organização 

comunitária, democratização de oportunidades e repartição de benefícios, integração econômica, 

interculturalidade e qualidade ambiental; 

II - Promover cursos de capacitação e formação em TBC, monitores ambientais, e guias de 

turismo próprio ou em parceria com os entes parceiros;  

III - Certificação com carteirinha em TBC seja por meio da Secretaria de Turismo ou por meio 

de parcerias, podendo ser validado pela mesma; 
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IV - Sinalização Turística Local; 

V - Verificar necessidade e desenvolvimento de projetos de Melhorias de Acesso; 

VI - Verificar necessidade e desenvolvimento de projetos de receptivo para acomodar turistas 

e visitantes; 

VII - Promover educação ambiental nas comunidades; 

VIII - Auxiliar na formação de produtos, desenvolvimento de materiais, folheteria entre outros; 

 

Artigo 12 - As atividades de turismo de base comunitária serão divulgadas em meio 

impresso, eletrônico, digital e virtual, da mesma forma que são feitas as demais divulgações das ações 

turísticas. 

 

Artigo 13 - Os casos específicos e se necessárias as localidades serão regulamentados por 

decreto feitos pelo executivo podendo ser provocados pelo Conselho de Turismo ou pela Comissão 

constituída no artigo 11. 

 

Artigo 14 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

São Sebastião, 20 de abril de 2022. 

 

 

FELIPE AUGUSTO 
Prefeito 


