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  DECRETO LEGISLATIVO Nº 005/2019, DE 04 DE JUNHO DE 
2019.

“Autoriza o Prefeito Municipal de Mateiros a realizar 
viagem ao exterior.”

 
 O Presidente da Câmara de Vereadores do Município de 
Mateiros/TO, no uso das atribuições que lhe conferem as disposições da Lei 
Orgânica Municipal, e

Considerando que a autorização legislativa conferida ao Chefe do 
Poder Executivo Municipal para ausentar-se do país em missão oficial enquadra-
se no estabelecido pelo art. 50, § 2º, da Lei Orgânica Municipal,

 
DECRETA:

Art. 1º. Fica autorizado o Prefeito Municipal de Mateiros a ausentar-
se do país no período de 17 a 19 de junho de 2019 na forma do Requerimento 
aprovado pelo Plenário na Sessão Ordinária do dia 30 e 31 de maio de 2019, 
parte anexa deste Decreto.

Art. 2º. O objetivo da viagem ao PANAMÁ será compondo missão 
oficial para representar a região do Jalapão na CICBP – CÂMARA DE 
INVESTIMENTOS E COMÉRCIO BRASIL PANAMÁ, onde o senhor prefeito 
participará de vários momentos do “II PANAMÁ BRAZILIAN DAY:

PARÁGRAFO ÚNICO a participação do senhor prefeito no aludido 
evento conta com a iniciativa e o apoio da Associação Tocantinense de 
Municípios – ATM

 
 Art. 3º Este Decreto Legislativo entra em vigor a partir de sua 
publicação.

 
 Câmara Municipal de Mateiros/TO, em 04 de junho de 2019.

SILVÂNIO COELHO LUZ
Presidente 

1º Secretário
Leonardo Gomes Santos

ATOS DO PODER EXECUTIVO

LEI MUNICIPAL Nº 169/2019, DE 03 DE MAIO DE 2019.

Autoriza o Poder Executivo do Município de Mateiros a 
contratar operação de crédito com o BANCO DO BRASIL 
S.A., e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE MATEIROS, Estado do Tocantins, 
aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar operação de 
crédito junto ao BANCO DO BRASIL S.A., até o valor de R$ 300.000,00 
(trezentos mil reais), nos termos da Resolução CMN nº 4.589, de 29.06.2017, 
e suas alterações, destinados implantação do sistema de ordenamento turístico 
através da aquisição de equipamentos, como antenas para internet via rádio, 
aparelhos celulares ou tablets para a leitura de leitor de QR CODE (voucher), 
Software (Sistema de Turismo), Veiculo 4x4 e Motocicleta (Para Transporte 
dos Agentes Municipais e  Fiscalização), observada a legislação vigente, em 
especial as disposições da Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000.

Parágrafo único. Os recursos provenientes da operação de crédito 
autorizada serão obrigatoriamente aplicados na execução dos empreendimentos 
previstos no caput deste artigo, sendo vedada a aplicação de tais recursos em 
despesas correntes, em consonância com o § 1º do art. 35 da Lei Complementar 
Federal nº 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 2º. Os recursos provenientes da operação de crédito a que se refere 
esta Lei deverão ser consignados como receita no Orçamento ou em créditos 
adicionais, nos termos do inc. II, § 1º, art. 32, da Lei Complementar 101/2000 
e arts. 42 e 43, inc. IV, da Lei nº 4.320/1964.

Art. 3º. Os orçamentos ou os créditos adicionais deverão consignar, 
anualmente, as dotações necessárias às amortizações e aos pagamentos dos 
encargos, relativos aos contratos de financiamento a que se refere o artigo 
primeiro.

Art. 4º. Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir créditos 
adicionais destinados a fazer face aos pagamentos de obrigações decorrentes da 
operação de crédito ora autorizada.

Art. 5º. Para pagamento do principal, juros, tarifas bancárias e demais 
encargos financeiros e despesas da operação de crédito, fica o Banco do Brasil 
autorizado a debitar na conta corrente de titularidade do Município, mantida em 
sua agência, a ser indicada no contrato, em que são efetuados os créditos dos 
recursos do Município, os montantes necessários às amortizações e pagamento 
final da dívida, nos prazos contratualmente estipulados.

§ 1º. No caso de os recursos do Município não se encontrarem 
depositados no Banco do Brasil, fica a instituição financeira depositária 
autorizada a debitar, e posteriormente transferir os recursos a crédito do Banco 
do Brasil, nos montantes necessários às amortizações e pagamento final da 
dívida, nos prazos contratualmente estipulados, na forma estabelecidas no caput.

§ 2º. Fica dispensada a emissão da nota de empenho para a realização 
das despesas a que se refere este artigo, nos termos do §1º, do art. 60, da Lei 
4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Mateiros, aos 04 dias do mês 
de junho de 2019

JOÃO MARTINS NETO
Prefeito Municipal

LEI MUNICIPAL Nº 170/2019, DE 04 DE MAIO DE 2019.

CRIA O CARGO PÚBLICO DE PROVIMENTO EFETIVO 
DE AGENTE MUNICIPAL; AUTORIZA O EXECUTIVO 
MUNICIPAL A REALIZAR CONTRATAÇÃO 
TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE 
PÚBLICO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MATEIROS faz saber que a 
Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei

Art. 1º. Fica criado, no Quadro de Provimento Efetivo de Servidores 
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do Município, o seguinte cargo:

 
CARGO QUANTIDADE CARGA HORÁRIA SEMANAL PADRÃO DE VENCIMENTO

AGENTE MUNICIPAL 10 40 998,00

Art. 2º. Os cargos criados pelo art. 1º ficarão subordinados à Diretoria 
de Meio Ambiente da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, 
Meio Ambiente e Turismo, e suas atribuições e especificações constam do Anexo 
Único da presente lei.

Art. 3º. As despesas decorrentes da execução da presente lei serão 
atendidas por conta das dotações orçamentárias específicas, de acordo com 
as normas legais vigentes, ficando o Chefe do Poder Executivo autorizado a 
abrir, nos limites legais, créditos suplementares adicionais ou especiais na lei 
orçamentária.

Art. 4º. Serão inseridas na Lei do Plano Plurianual e na Lei Diretrizes 
Orçamentárias eventuais ação e meta decorrentes desta lei.

Art. 5º. Serão contratados, pelo prazo máximo de 12 (doze) meses 
a contar da publicação deste da Lei, em razão do temporário e excepcional 
interesse público, nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição da República 
Federativa do Brasil, os Agentes Municipais, na quantidade previstas no art. 1º.

Parágrafo único. Os contratos de que trata o caput deste artigo 
submetem-se ao regime jurídico administrativo.

Art. 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-
se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MATEIROS, aos 
04 dias de maio de 2019. 

JOÃO MARTINS NETO
Prefeito de Mateiros

ANEXO ÚNICO
CARGO: AGENTE MUNICIPAL

ATRIBUIÇÕES - Síntese dos Deveres: 
a) Fiscalizar as atividades, sistemas e processos produtivos, 

acompanhar e monitorar as atividades efetivas ou potencialmente poluidores, 
causadoras de degradação ou promotoras de distúrbios, além das utilizadoras 
de bens naturais;

b) Observar e fazer respeitar a correta aplicação da legislação 
ambiental vigente; 

c) Fiscalizar os prestadores de serviços, os demais agentes 
econômicos, o poder público e a população em geral no que diz respeito às 
alterações ambientais, conforme o caso, decorrentes de seus atos; 

d) Revisar e lavrar autos de infração e aplicar multas em decorrência 
da violação à legislação ambiental vigente; 

e) Requisitar, aos entes públicos ou privados, sempre que entender 
necessário, os documentos pertinentes às atividades de controle, regulação e 
fiscalização; 

f) Programar e supervisionar a execução das atividades de controle, 
regulação e fiscalização na área ambiental; 

g) Analisar e dar parecer nos processos administrativos relativos às 
atividades de controle, regulação e fiscalização na área ambiental; 

h) Apresentar propostas de aprimoramento e modificação dos 
procedimentos de controle, regulação e fiscalização na área ambiental; 

i) Apresentar propostas de adequação, aprimoramento e modificação 
da legislação ambiental do Município; 

j) Verificar a observância das normas e padrões turísticos e ambientais 
vigentes; 

k) Proceder a inspeção e apuração das irregularidades e infrações 
através do processo competente; 

l) Instruir sobre o estudo ambiental e a documentação necessária à 
solicitação de licença de regularização ambiental; 

m) Emitir laudos, pareceres e relatórios técnicos sobre matéria 
ambiental e turística; 

n) Participar de ações educativas ambientais e turísticas e de promoção 
ao desenvolvimento sustentável e às potencialidades turísticas do Município;

o) Atuar nas ações ostensivas de combate à incêndios e queimadas, 
seja na área urbana ou rural do Município, constituindo-se, nestas circunstâncias, 
brigadista municipal;

p) executar outras tarefas correlatas previstas na legislação ambiental 
e turística municipal, em especial aquelas previstas pelas Leis Municipais nº 151 
e 152, ambas de 8 de novembro de 2017.

REQUISITOS PARA INVESTIDURA:
a) Instrução: mínimo ensino fundamental completo.
b) Idade: Mínima de 18 anos.

LEI MUNICIPAL Nº 171/2019 DE 04 DE JUNHO DE 2019

Dispõe sobre a ajuda de custo de indenização por serviço 
de reforço ao município no âmbito da segurança pública e 
dá outras providências. 

 A CÂMARA MUNICIPAL DE MATEIROS, Estado do Tocantins, 
aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Artigo 1º. Fica criada a INDENIZAÇÃO por reforço na Segurança 
Pública do Município, nos termos especificados nesta lei, a ser mensalmente 
paga aos integrantes da Polícia Militar, por força de convênio celebrado com o 
Município de Mateiros. 

§ 1º - A indenização por serviço de reforço ao município será atribuída 
ao militar pela prestação de serviços operacionais fora de suas escalas normais 
de trabalho, para fazer face a despesas extraordinárias, a que estão sujeitos. 

§ 2º - Para fins de cálculo e pagamento o valor de cada hora de 
Desempenho no reforço na Segurança Pública do Município corresponderá aos 
valores constantes do Anexo I a esta Lei. 

§ 3º - O valor previsto no Anexo I, poderá ser majorado por decreto do 
executivo, respeitadas as disponibilidades orçamentárias e financeiras verificadas 
e levadas em consideração por ocasião da assinatura do ajuste ao qual se refira. 

Artigo 2º. O pagamento da gratificação é incompatível com a 
percepção de outras vantagens de mesma natureza. 

Artigo 3º. Caberá ao Prefeito firmar o convênio a que se refere o 
“caput” deste artigo, não podendo ser delegada a celebração desse ajuste. 

Artigo 4º. As despesas com a execução desta lei correrão por conta 
das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

 
Artigo 5º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogando-se as disposições em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MATEIROS, AOS 
04 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2019

JOÃO MARTINS NETO
Prefeito Municipal

ANEXO I – TABELA DE VALOR

 PERÍODO E VALORES DOMINGO SEGUNDA-

FEIRA 

T E R Ç A -

FEIRA 

Q U A RTA -

FEIRA 

Q U I N TA -

FEIRA 

S E X T A -

FEIRA 

SÁBADO 

Período Diurno (de 05H:01 às 21H:59) inferior a 06 

(seis) horas de operação

R$ 25,00 R$ 25,00 R$ 25,00 R$ 25,00 R$ 25,00 R$ 25,00 R$ 25,00 

Período Noturno (de 22H:00 às 05H:00) inferior a 

06 (seis) horas de operação 

R$ 35,00 R$ 35,00 R$ 35,00 R$ 35,00 R$ 35,00 R$ 35,00 R$ 35,00 

Escala de reforço serviço de RP 12 horas R$ 150,00 R$ 150,00 R$ 150,00 R$ 150,00 R$ 150,00 R$ 150,00 R$ 150,00 

Escala de reforço serviço de RP 24 horas R$ 200,00 R$ 200,00 R$ 200,00 R$ 200,00 R$ 200,00 R$ 200,00 R$ 200,00 

JOÃO MARTINS NETO
Prefeito Municipal

LEI MUNICIPAL Nº 172/2019, DE 04 DE JUNHO DE 2019.

Declara e considera de Utilidade Pública a ASSOCIACAO 
JALAPOEIRA DE CONDUTORES AMBIENTAIS.

O PREFEITO MUNICIPAL de MATEIROS, faz saber que a 
CÂMARA MUNICIPAL DE MATEIROS aprovou e eu sanciono e promulgo 
a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica declarada e considerada de Utilidade Pública a 
ASSOCIACAO JALAPOEIRA DE CONDUTORES AMBIENTAIS, com 
sede e foro nesta cidade, localizada na Avenida Maranhão NA PRAÇA DAS 
CACHAMORAS - CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA CAT, 
neste Município de MATEIROS, CEP. 77593-000, inscrita no C.N.P.J. sob nº 
11.732.777/0001-67, passando a gozar dos favores e isenções que por lei fizer jus.

Art. 2º - A Utilidade Pública prevista no Artigo anterior aplica-se, 
no que couber, no âmbito do município de Mateiros, responsabilizando-se à 
Prefeitura Municipal pelas providências necessárias ao cumprimento da presente 
legislação.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Mateiros, aos 04 dias do mês de 
junho do ano de 2019.

JOÃO MARTINS NETO
Prefeito Municipal
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LEI MUNICIPAL Nº 173/2019, DE 04 DE JUNHO DE 2019.

Altera a Lei Municipal nº 142, de 19 de maio de 2017 nos 
termos que especifica e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MATEIROS, ESTADO TOCANTINS, 
no uso da atribuição que lhe confere o art. 69 da Lei Orgânica do Município, faz 
saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sancionei a seguinte Lei:

Art. 1º. O inciso I do art. 3º da Lei nº 142, de 19 de maio de 2017, 
passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 3º (...): 

I – (...): 
a) Governo e Assuntos Estratégicos; 
b) Administração; (NR)
c) Planejamento, Infraestrutura e Obras; (NR)
d) Finanças e Arrecadação; 
e) Educação e Cultura; 
f) Saúde e Saneamento; 
g) Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente e Turismo;
h) Transporte; 
i) Habitação, Trabalho e Assistência Social;
j) Juventude, Esportes e Lazer; 
k) Controle Interno;
l) Agricultura.

Art. 2º. A Seção II, do Capítulo II, do Título II da Lei nº 142, de 19 de 
maio de 2017, bem como seu art. 10, passam a vigorar com a seguinte redação:

Seção II
Da Secretaria Municipal de Administração (NR)

Art. 10º. Compete a Secretaria Municipal de Administração: (NR)
I - Promover o planejamento e implementação dos programas e ações 

de modernização administrativa; 
II - Prestar informações e divulgação dos programas e projetos 

municipais e campanhas institucionais; 
III - Centralizar o processamento de dados e informações, recursos e 

ações de informática em geral da administração; 
IV - Realizar a correição administrativa, iniciando os procedimentos 

legais e necessários, realizando e propondo a aplicação de sanções e penas 
disciplinares; 

V - Administrar o patrimônio, o almoxarifado, o protocolo e a folha 
de pagamentos dos servidores; 

VI - Promover os concursos públicos, quando esta atribuição não for 
conferida a outros órgãos ou entidades; 

VII - Adotar políticas de treinamento e capacitação de pessoal, 
administração de cargos, funções, salários e regime disciplinar; 

  VIII - Implantar e manter o banco de dados dos recursos 
humanos;

IX - Guardar, assegurar e proteger os bens públicos municipais; 
   X - Realizar outras atividades previstas em 

atos normativos. 

Art. 3º. Ficam acrescidos a Seção II-A e o art. 10-A no Capítulo II do 
Título II, da Lei nº 142, de 19 de maio de 2017, conforme a seguinte redação:

Seção II-A (NR)
Da Secretaria Municipal de Planejamento, Infraestrutura e Obras (NR)

Art. 10-A. Compete a Secretaria Municipal de Planejamento, 
Infraestrutura e Obras: (NR)

I - Promover o planejamento, a coordenação, a supervisão, a 
fiscalização e a execução por administração direta ou por meio de terceiros, das 
obras civis e viárias, edificações, reformas, reparos, abertura e conservação de 
vias públicas, estradas de rodagem, drenagem, limpeza e iluminação públicas; 

II - Promover a manutenção, conservação e vistoria de parques, 
praças e jardins; 

III - Promover o planejamento urbano; 
IV - Fiscalizar o uso e parcelamento do solo urbano e aplicação das 

Leis do Plano Diretor, de Obras e Posturas Municipais; 
V - Examinar e aprovar os projetos de obras e edificações; 
 VI - Analisar a permissão ou concessão de uso do solo urbano; 
 VII - Projetar e executar o sistema cartográfico municipal; 
 VIII - Conceder licenças, alvarás de construção e “habite-se”; 
 IX - Realizar outras atividades previstas em atos normativos.

Art. 4º. O Anexo I da Lei nº 142, de 19 de maio de 2017, passa a 
vigorar com a seguinte redação:

ANEXO I
DEMONSTRATIVO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 

MUNICIPAIS

(...)

QNT. VAGAS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NÍVEL

1 Secretário de Administração NAS-9

1 Diretor de Compras NDE-6

1 Diretor de Recursos Humanos NDE-6

1 Gerente de Patrimônio e Almoxarifado NDE-5

1 Assessor Especial I NDE-1

QNT. VAGAS SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, INFRAESTRUTURA E OBRAS NÍVEL

1 Secretário de Planejamento, Infraestrutura e Obras NAS-9

1 Diretor de Obras Municipais NDE-6

1 Assessor Especial I NDE-1

Art. 5º. Permanecem inalteradas as demais disposições da Lei nº 142, 
de 19 de maio de 2017.

Art. 6º. As despesas decorrentes da execução da presente Lei serão 
atendidas por conta das dotações orçamentárias específicas, de acordo com 
as normas legais vigentes, ficando o Chefe do Poder Executivo autorizado a 
abrir, nos limites legais, créditos suplementares adicionais ou especiais na lei 
orçamentária.

Art. 7º. Fica o Poder Executivo autorizado a inserir na Lei do Plano 
Plurianual e na Lei Diretrizes Orçamentárias a ação e meta decorrente da 
presente Lei.

Art. 8º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

 GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MATEIROS, aos 
04 dias de junho de 2019. 

JOÃO MARTINS NETO
Prefeito de Mateiros

LEI MUNICIPAL Nº 174/2019 DE 04 DE JUNHO DE 2019.

Estabelece a obrigatoriedade da presença do Condutor 
Ambiental Local ou Guia de Turismo nos atrativos 
turísticos naturais localizados no Município de Mateiros; 
revoga a Lei nº 37, de 26 de agosto de 2010, e dá outras 
providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MATEIROS, ESTADO DO 
TOCANTINS, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 69 da Lei Orgânica 
do Município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e 
promulgo a seguinte Lei Municipal:

CAPÍTULO I
DO CONDUTOR AMBIENTAL OU GUIA DE TURISMO LOCAL

Art. 1º. Fica estabelecida a obrigatoriedade de Condutor Ambiental 
Local ou Guia de Turismo nos atrativos turísticos naturais localizados no 
Município de Mateiros, públicos ou privados, enquanto abertos à visitação, 
conforme o disposto nesta Lei.

§ 1º. Para efeitos desta Lei, é considerado Condutor Ambiental Local 
ou Guia de Turismo o profissional de que exerça atividades de acompanhar, 
orientar e transmitir informações a pessoas ou grupos, em traslados, visitas, 
excursões nos atrativos turísticos naturais no Município de Mateiros. 

§ 2º O Condutor Ambiental Local ou Guia de Turismo fica 
obrigado a estar devidamente cadastrado no Instituto Natureza do Tocantins 
– NATURATINS, bem como na Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Econômico, Meio Ambiente e Turismo de Mateiros – SEDEMATUR.

§ 3º. Cada Condutor Ambiental Local ou Guia de Turismo exercerá 
suas atividades nos atrativos turísticos naturais junto a grupo com no máximo 
10 (dez) pessoas. 

CAPÍTULO II
DOS ATRATIVOS TURISTICOS NATURAIS;

Art. 2º. Para efeitos dessa Lei, considera-se atrativo turístico natural 
a conjugação dos fatores primordiais da natureza, como a fauna e a flora, em 
relação à característica física da paisagem de uma localidade, constituindo-se por 
planícies, montanhas, rochedos, grutas, nascentes de águas, riachos, cachoeiras, 
rios, lagos, praias ou ilhas, entre outros elementos naturais, capazes de despertar 
interesse turístico nas pessoas.

Parágrafo único. O Poder Executivo Municipal, através da 
SEDEMATUR, catalogará os atrativos turísticos naturais existentes na área 
territorial de Mateiros a fim de divulgar e fomentar o turismo de aventura no 
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Município.

CAPÍTULO III
DAS ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES DOS 

PROFISSIONAIS

Art. 3º. São atribuições do Condutor Ambiental ou Guia de Turismo 
Local, no âmbito dos atrativos turísticos naturais existentes no Município de 
Mateiros:

I - Recebimento de grupos com suporte informativo até a chegada 
destes ao local marcado;

II - Transmissão de informações sobre a programação, roteiro e 
cidades visitadas;

III - Adoção de providências preliminares à viagem;
IV - Cumprimento fiel do programa contratado pelo cliente, 

abrangendo a realização de todos os passeios adquiridos;
V - Orientação sobre os procedimentos que serão feitos durante a 

viagem;
VI - Pronto atendimento das emergências;
VII - Mediação de conflitos entre clientes e prestadores de serviço 

e outros;
VIII - Observadas as normas de cada estabelecimento.

Art. 4º. No exercício da atividade, o Condutor Ambiental e o Guia de 
Turismo local deverão atuar com responsabilidade, dedicação e decoro, zelando 
pelo conceito do destino turístico, devendo ainda respeitar e cumprir as leis e 
regulamentos que disciplinam a atividade turística, podendo, por desempenho 
irregular de suas funções, vir a ser sancionado pelo órgão responsável, nos 
termos da legislação vigente.

Art. 5º. São responsabilidades do Condutor Ambiental Local ou Guia 
de Turismo: 

I – Manter boa apresentação e postura profissional;
II – Promover o turismo divulgando opções turísticas, sugerindo 

outros roteiros e passeios adicionais;
III – Ser ético ao recomendar a utilização de serviços turísticos locais, 

pontos de compras ou passeios adicionais;
IV – Promover a integração adequada do turista/consumidor com o 

meio ambiente;
V – Promover a educação ambiental através de técnicas de 

interpretação do ambiente;
VI – Orientar o turista visando o seu bem-estar;
VII – Orientar o turista sobre riscos visando garantir a segurança 

do mesmo; 
VIII – Apoiar idosos e crianças, estabelecendo paradas especiais;
IX – Respeitar os limites de relacionamento pessoal, usar linguagem 

e tratamento apropriados;
X – Atuar diligentemente em situações de emergência, identificando 

e providenciando alternativas;
XI – Operar os equipamentos de forma técnica e responsável;
XII – Ter conhecimento sobre a flora, fauna, ecologia, geografia física, 

história e cultura do local visitado;
XIII – Participar periodicamente de cursos de reciclagem e 

aperfeiçoamento promovidos pela SEDEMATUR em parceria com órgãos e 
entidades ligados ao setor.

Art.6º. O Condutor Ambiental Local ou Guia de Turismo credenciado 
deve observar os seguintes itens de conduta ambiental:

I – Respeitar a capacidade de lotação de acordo o número de visitação, 
estabelecidos para os atrativos turísticos;

II – Evitar que lancem inadequadamente resíduos nos locais visitados, 
responsabilizando-se pelo recolhimento dos mesmos;

III – Evitar que se apanhe e/ou colete flores e plantas silvestres; 
IV – Evitar que se agrida a fauna regional;
V – Não colocar e evitar que coloquem qualquer tipo de propaganda 

ou anúncio nas margens ou leito dos rios, nas árvores, pedras, trilhas e caminhos, 
evitando a poluição visual do atrativo, salvo autorização expressa e formal do 
órgão público competente;

VI – Denunciar, quando possível, qualquer ação de depredação 
ambiental, como caça, pesca ilegal e desmatamento irregular;

VII – Utilizar somente as trilhas pré-determinadas, evitando os atalhos;
VIII – Respeitar o ambiente, evitando fazer barulho, contribuindo 

para diminuir a poluição sonora;
IX – Não cortar e evitar que se cortem galhos e arvores 

desnecessariamente; 
X – Tentar garantir a conduta de menor impacto em ambientes naturais.

CAPÍTULO IV
DAS PENALIDADES

Art. 7º. Pelo desempenho irregular de suas atribuições ou qualquer 
violação aos termos desta Lei, o Condutor Ambiental Local ou Guia de Turismo 
estará sujeito às penalidades previstas nas legislações vigentes e aplicáveis.

CAPÍTULO V 

DAS INFRAÇÕES

Art. 9º. Constituem infrações disciplinares:
I - Induzir o usuário a erro, pela utilização indevida de símbolos e 

informações privativas de guias de turismo cadastrados;
II - Descumprir total ou parcialmente os acordos e contratos de 

prestação de serviço, nos termos e na qualidade em que forem ajustados com 
os usuários;

III - Deixar de portar, em local visível, o crachá de identificação;
IV - Praticar, no exercício da atividade profissional, ato que contrarie 

as disposições do Código de Defesa do Consumidor ou que a lei defina como 
crime ou contravenção;

V - Faltar a qualquer dever profissional imposto pela legislação 
aplicável;

 
CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 10º. Esta Lei será regulamentada pelo Chefe do Poder Executivo 
para garantir a sua fiel execução. 

Art. 11. Fica revogada a Lei Municipal nº 37, de 26 de agosto de 2010.

Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MATEIROS, aos 
04 dias de junho de 2019.

JOÃO MARTINS NETO
Prefeito Municipal
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