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LEI Nº 584/2014  

 
“ALTERA OS ART.10, INCISO III, ART. 15 AO 
19 DA LEI MUNICIPAL Nº 478 DE 16 DE 
NOVEMBRO DE 2009 E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.” 

O povo do Município de Santana do Riacho, através de seus legítimos representantes 

legais, aprova e eu, André Ferreira Torres, Prefeito Municipal, no uso das 

atribuições legais conferidas pelo cargo, em especial o Artigo 95, VI da Lei 
Orgânica Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:  

 

 
ART.1º - A Lei Municipal nº 478 de 16 de novembro de 2009, passa a vigorar com a 

seguinte redação: 

 
Art.10. O Fundo é constituído de recursos provenientes de: 

 
I. [...]. 

 
III. Contribuições voluntárias pela visitação ou utilização de atrativos e ou serviços turísticos 
no Município de Santana do Riacho – MG; 

 
Capítulo V 

 
Das contribuições voluntárias 

 
 

Art. 15. Ficam criadas, no âmbito do Município, as seguintes contribuições voluntárias para o 
incentivo à atividade de turismo: 

 
I. Contribuição voluntária de visitação; 
II. Contribuição voluntária de Hospedagem. 

 
§ 1º. A cobrança das contribuições de que trata o caput deste Artigo será feita através de 
documento específico, emitido e controlado pela Secretaria Municipal de Turismo e Meio 
Ambiente. 

 
§ 2º. Os valores arrecadados através da cobrança de ambas as Taxas serão integralmente 
destinados ao FUMTUR – Fundo Municipal de Turismo. 

 



 

    MUNICÍPIO DE SANTANA DO RIACHO 
              ESTADO DE MINAS GERAIS 
                       CNPJ: 18.715.458/0001-92 

                               Gabinete do Prefeito  

                     Secretaria Municipal de Governo 

 
 

 

2 
Praça Santana, nº 184  - Centro – 35.845-000 - Tel. (31) 3718-6104- 3718-6127. 
www.santanadoriacho.mg.gov.br    -  governo@santanadoriacho.mg.gov.br 

 

 

§ 3º. Os valores das contribuições deverão corresponder a cada venda de serviço turístico 
prestado no Município. 

 
Art. 16.  A contribuição voluntária de visitação será cobrada de cada visitante por intermédio 
dos empreendedores, proprietários ou não, de atrativos turísticos em operação no Município, 
no valor de R$ 1,00 (um real) por pessoa, e recolhida mensalmente pelos mesmos, mediante 
guia de arrecadação específica, sendo, nos termos desta Lei, integralmente destinadas ao 
FUMTUR – Fundo Municipal de Turismo. 

 
Art. 17. A contribuição voluntária de hospedagem será cobrada dos hóspedes, através dos 
meios de hospedagem e recolhida mensalmente, mediante guia de arrecadação específica, 
sendo integralmente destinada ao FUMTUR – Fundo Municipal de Turismo, nos termos da 
Lei.  

 
Parágrafo único.  A contribuição de que trata o caput deste Artigo será cobrada por diária de 
hospedagem, isto é, por Unidade Habitacional (UH) / dia ocupada, nos seguintes valores: 

 
I. R$ 1,00 (um real) para áreas de camping; 
II. R$ 2,00 (dois reais) para hotéis, hotéis-fazenda, pousadas e similares. 

 
Art. 18. As atualizações monetárias dos valores expressos em moeda corrente, nesta Lei, 
serão realizadas anualmente com base na taxa Selic. 

 
§ 1º. Quando da atualização resultar em frações monetárias de reais, os valores serão 
arredondados da seguinte forma: 

 
a) valores de  R$ 0,01 até R$ 0,49 serão desprezados; 

 
b) valores de R$ 0,50 até R$ 0,99 serão desprezados, acrescentando-se R$ 1,00 (um real) à 
parte inteira.  

 
CAPÍTULO VI 

 
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
Art. 19. O descumprimento do disposto nesta Lei e nos dispositivos que a regulamentam 
ensejará, respectivamente nesta ordem: 

 
I. Advertência formal com estabelecimento de prazo, não inferior a 30 (trinta) dias, para 
a regularização da atividade ou empreendimento; 

 
II. Multa que variará de R$ 50,00 (cinquenta reais) a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), 
pela não regularização no prazo estabelecido no inciso anterior, com estabelecimento de novo 
prazo de 30 (trinta) dias para regularização; 
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III. Após o prazo de que trata o inciso anterior, permanecendo a irregularidade 
será suspensa a Licença de Funcionamento da atividade, empreendimento ou atrativo 
turístico até sua regularização ao disposto nesta e na advertência. 

 
IV. Ao Atrativo Turístico ou Meio de Hospedagem que deixar de devolver as guias 
específicas de arrecadação das contribuições voluntárias ou devolvê-las em desacordo com a 
norma regulamentar, será aplicada multa correspondente a 5 (cinco) vezes o valor das 
respectivas guias não devolvidas ou devolvidas em desacordo com a norma regulamentar.  

 
§1º. Em caso de reincidência, a multa informada no caput do presente artigo, será cobrada 
em dobro. 

 
§ 2º. A atividade, empreendimento ou atrativo turístico que operar durante a vigência da 
suspensão de que trata o inciso III será multado em 10 (dez) vezes o valor atribuído no inciso 
II deste Artigo; 

 
§ 3º. Das sanções administrativas aplicadas caberá recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis 
contados da notificação da Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente; 

 
§ 4º. Compete ao Chefe do Poder Executivo Municipal, com prévia notificação ao COMTUR, 
a decisão do recurso no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis contados do recebimento do 
mesmo; 

 
§ 5º. O recolhimento da multa ficará suspenso até decisão final do recurso impetrado devendo 
seu recolhimento proceder-se em 5 (cinco) dias úteis após ciência da decisão final; 

 
§ 6º. A multa decorrente das infrações previstas neste Artigo poderá ser cancelada em até 
50% caso o proprietário assine Termo de Ajustamento de Conduta responsabilizando-se por 
reparar as infrações cometidas em prazo não superior a 60 (sessenta) dias; 

 
§ 7º. O valor arrecadado a título de multa será recolhido mediante guia específica e 
integralmente destinado ao FUMTUR; 

 
§ 8º - Para aplicação da multa de que trata o inciso II do caput deste Artigo as infrações a 
esta Lei e às demais normas dela decorrentes serão classificadas pelo COMTUR em leves, 
graves ou gravíssimas, e serão, também a critério do COMTUR, observados os seguintes 
limites:   

 
a) de R$ 50,00 (cinquenta reais) a R$ 3.000,00 (três mil reais) no caso de infração leve; 

 
b) de R$ 3.001,00 (três mil e um reais) a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) no caso de infração 
grave; e 

 
c) de R$ 20.001,00 (vinte mil e um reais) a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) no caso de 
infração gravíssima. 
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§9º. A aplicação das penalidades informadas no caput do presente artigo, não afasta a 
incidência de outras penalidades a serem submetidas ao Poder Judiciário. 

 
§10º. O Atrativo Turístico ou Meio de Hospedagem, deverá fixar na recepção do seu 
estabelecimento, placa informando aos turistas sobre a importância do pagamento da 
contribuição a que se refere o art.15, incisos I e II. 

 
§11º. A placa a que se refere o parágrafo anterior será confeccionada e distribuída pela 
Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente, sem custos para o empreendedor. 
 
ART. 2º -  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

           

ART. 3º  – REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.  
 
Santana do Riacho, 08 de maio  de 2014.  

 
 

 
André Ferreira Torres 

Prefeito Municipal 
 

 

 

 


