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Parágrafo único. Os dados serão levantados a partir do do-
cumento Proposta Estratégica de Organização Turística - Copa do
Mundo - 2014.

Art. 4º O CIT-14 será instalado nas dependências da Se-
cretaria Nacional de Políticas de Turismo - SNPTur, coordenado por
seu titular, e composto por membros dos seguintes órgãos:

I - Gabinete do Ministro;
II - Secretaria Nacional de Políticas de Turismo - SNPTur;
III - Secretaria Nacional de Programas de Desenvolvimento

do Turismo - SNPDTur;
Art. 5º O CIT-14 apresentará mensalmente, a partir de

15/08/2011, relatório de informações sobre os assuntos de que trata o
Art. 2º desta portaria.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

PEDRO NOVAIS

Art. 5º Sempre que o julgar conveniente, o MTur poderá
avocar os poderes aqui delegados, sem prejuízo da validade da de-
legação..

Art. 6º Quando conveniente ao MTur, a competência objeto
desta delegação poderá ser incorporada, em caráter permanente, aos
regimentos ou normas internas dos órgãos delegados.

Art. 7º A subdelegação dependerá de concordância do Mi-
nistério do Turismo.

Art. 8º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

PEDRO NOVAIS

PORTARIA No- 130, DE 26 DE JULHO DE 2011

Institui o Cadastro dos Prestadores de Ser-
viços Turísticos - Cadastur, o Comitê Con-
sultivo do Cadastur - CCCad e dá outras
providências.

O MINISTRO DE ESTADO DO TURISMO, no uso das
atribuições que lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos II e IV
da Constituição Federal, e

Considerando a competência estabelecida no inciso XXIII,
do artigo 27, da Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003, que trata da
organização da Presidência da República e dos Ministérios;

Considerando o inciso XVIII, do Art. 5º, e o Art. 22, da Lei
nº 11.771, de 17 de setembro de 2008, que dispõe sobre a Política
Nacional de Turismo;

Considerando os Arts. 18 e 19 do Decreto nº 7.381, de 02 de
dezembro de 2010, que regulamenta a supracitada Lei nº
11 . 7 7 1 / 2 0 0 8 ;

Considerando a Lei nº 8.623, de 28 de janeiro de 1993, que
dispõe sobre a profissão de guia de turismo;

Considerando a necessidade de ordenar a prestação de ser-
viços turísticos;

Considerando os objetivos do Plano Nacional do Turismo
2011/2014, resolve:

Art. 1º Fica instituído o Cadastro dos Prestadores de Ser-
viços Turísticos - Cadastur.

Art. 2º O Cadastur abrangerá sociedades empresárias de
qualquer natureza, sociedades simples, empresários individuais, pro-
fissionais autônomos, os serviços sociais autônomos, bem como cada
uma de suas projeções em qualquer parte do País, e será:

I - obrigatório para:
a) agências de turismo;
b) meios de hospedagem;
c) transportadoras turísticas;
d) organizadoras de eventos;
e) parques temáticos;
f) acampamentos turísticos;
g) guias de turismo.
II - facultativo para:
a) restaurantes, cafeterias, bares e similares;
b) centros ou locais destinados a convenções, feiras, ex-

posições e similares;
c) parques temáticos aquáticos;
d) empreendimentos de equipamentos de entretenimento e

lazer;
e) marinas e empreendimentos de apoio ao turismo náu-

tico;
f) empreendimentos de apoio à pesca desportiva;
g) casas de espetáculos, shows e equipamentos de animação

turística;
h) prestadores de serviços de infraestrutura de apoio a even-

tos;
i) locadoras de veículos para turistas;
j) prestadores especializados em segmentos turísticos.
§ 1º O cadastro será processado gratuitamente e obrigará

também optantes, referidos no inciso II, ao cumprimento dos termos
desta Portaria.

§ 2º Estandes de serviço e/ou divulgação, instalados em
eventos temporários, de duração máxima de quinze dias, estão dis-
pensados do cadastro.

§ 3º Qualquer dos entes mencionados no Caput requererá
uma inscrição para cada uma das atividades que explorar, dentre
aquelas relacionadas nos incisos I e II.

§ 4º Para o exato enquadramento nas atividades referidas nos
incisos I e II do Art. 2º, o sítio www.cadastur.turismo.gov.br, link
CNAE, franqueia a Classificação Nacional das Atividades Econô-
micas - CNAE.

Art. 3º O microempreendedor individual poderá solicitar ca-
datramento das atividades de:

I - agência de turismo;
II - meio de hospedagem - tipo "cama e café";
III - transportadora turística municipal;
IV - organizadora de eventos;
V - acampamento turístico.
Documentos Básicos
Art. 4º São documentos básicos para o cadastro:
I - cartão de inscrição no CNPJ;
II - alvará ou outro documento municipal que comprove a

existência do estabe-lecimento no local;
III - ato constitutivo da razão social e seu registro no órgão

competente, a saber:

NATUREZA JURÍDICA D O C U M E N TO LOCAL DE REGISTRO

Empresário Individual Requerimento de Empresá-
rio

Junta Comercial

Microempreendedor Individual Certificado da Condição de
Microempreendedor Indivi-
dual - CCMEI

Portal do Empreendedor

Sociedade Anônima, Sociedade
Cooperativa e Serviço Social
Autônomo

Estatuto e Ata da Assem-
bleia Geral de Constituição

Junta Comercial

Sociedade Limitada Contrato Social e suas Al-
terações

Junta Comercial

IV - registro na Organização das Cooperativas Brasileiras
(OCB), no caso de cooperativas;

V - Termo de Responsabilidade (na tela) devidamente as-
sinado pelo representante legal;

VI - Carteira de Identidade - RG, para os microempreen-
dedores individuais.

Pleito
Art. 5º O pedido de cadastro será feito por meio eletrônico,

observados os seguintes procedimentos:
I - pelo prestador de serviços:
a) acesso ao sítio www.cadastur.turismo.gov.br e clique na

opção Novo Usuário;
b) preenchimento do formulário Novo Usuário (na tela);
c) utilização do log in e senha recebidos por e-mail para

acesso ao sistema;
d) escolha e preenchimento, segundo a atividade exercida, do

formulário Cadastur (na tela);
e) impressão e assinatura do Termo de Responsabilidade (na

tela);
f) apresentação ao órgão delegado, no prazo de trinta dias,

dos documentos mencionados no Art. 4º, Art 6º ou Art. 7º .
II - pelo órgão delegado:
a) conferência dos documentos e expedição do Recibo de

Documentos (na tela);
b) análise e deferimento do pedido em até trinta dias úteis e

expedição, por meio eletrônico, do Comunicado de Aprovação (na
tela).

§ 1º Constatadas dúvidas ou falhas nos documentos, será
enviado ao prestador, também por meio eletrônico, Comunicado de
Pendência (na tela), que deverá ser solucionada dentro de dez dias
úteis.

§ 2º O descumprimento dos prazos estipulados na alínea f do
inciso I, ou no § 1º, implica o cancelamento do pleito.

§ 3º Deferido o cadastro pelo órgão delegado, caberá ao
MTur disponibilizar no sistema o correspondente Certificado Cadas-
tur (Anexo I).

§ 4º A opção Como se Cadastrar, no sítio www.cadastur.tu-
rismo.gov.br, contém relação dos órgãos delegados, com respectivos
endereços, horário de funcionamento, nome do responsável, e-mails e
telefones.

Situações Especiais
Art. 6º Os Guias de Turismo, profissionais autônomos, se

credenciarão ao Cadastur mediante a apresentação dos seguintes do-
cumentos:

I - carteira de identidade - RG;
II - cartão do cadastro de pessoa física - CPF;
III - título de eleitor e comprovante de regularidade com as

obrigações eleitorais;
IV - documento que comprove estar em dia com as obri-

gações militares, para pessoas do sexo masculino;
V - certificado de conclusão de curso técnico de formação

profissional de Guia de Turismo, reconhecido pelo Ministério da
Educação.

Parágrafo único. O guia de turismo que pleitear cadastro na
qualidade de microempreendedor, apresentará, ainda, o Certificado da
Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI.

Art. 7º Quando oferecerem transporte turístico com veículos
próprios, os entes arrolados nas alíneas a e c do inciso I, do Art. 2º
solicitarão o registro deles em seu Cadastur, apresentando os se-
guintes documentos:

I - certificado de registro e licenciamento de veículo
(CRLV), no caso de transporte terrestre;

II - título de inscrição da embarcação normal (TIE) ou miúda
(TIEM), na hipótese de transporte aquático.

§ 1º O inciso I abrange só os veículos com as caracte-
rísticas:

a) tração: automotor ou elétrico;
b) espécie: automóvel, micro-ônibus, ônibus ou utilitário;
c) categoria: aluguel.
§ 2º Só os veículos registrados na forma deste artigo poderão

ser utilizados no serviço a que se refere o Caput.
Art. 8º Os parques de cadastro obrigatório referidos na alínea

e do inciso I do Art. 2º, deverão estar instalados em local fixo, ter
área superior a 60.000 m² (sessenta mil metros quadrados) e atender
ao estabelecido nas Normas Brasileiras ABNT/NBR aplicáveis.

Certificado Cadastur
Art. 9º O MTur disponibilizará, ao prestador de serviço, um

Certificado Cadastur (Anexo I e II) para cada uma das atividades
exercidas dentre aquelas referidas nos incisos do Art. 2º, com co-
dificação específica, os quais serão por ele expostos, em sua área de
atendimento, visíveis ao público.

Parágrafo único. A autenticidade dos Certificados poderá ser
constatada no sítio www.cadastur.turismo.gov.br, opção Certificados.

Art. 10. A obtenção do Certificado Cadastur será feita me-
diante acesso ao sítio www.cadastur.turismo.gov.br, por meio do log
in e senha, link Meu Certificado.

PORTARIA No- 127, DE 26 DE JULHO DE 2011

Dispõe sobre delegação de competência do
Ministério do Turismo - MTur a órgãos da
administração pública estadual, municipal e
do Distrito Federal, para cadastramento,
classificação e fiscalização dos prestadores
de serviços turísticos.

O MINISTRO DE ESTADO DO TURISMO, no uso das
atribuições que lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos II e IV
da Constituição Federal; e

Considerando a competência estabelecida no inciso XXIII,
do artigo 27, da Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003, que dispõe
sobre a organização da Presidência da República e dos Ministérios;

Considerando o disposto no inciso XVIII, do art. 5 e nos arts
22 e 44, da Lei nº 11.771, de 11 de setembro de 2008, que dispõe
sobre a Política Nacional de Turismo e define as atribuições do
Governo Federal no planejamento, desenvolvimento e estímulo ao
setor turístico; e

Considerando o disposto nos art. 18 e seu Parágrafo único, e
arts. 19 e 51, do Decreto nº 7.381, de 02 de dezembro de 2010, que
regulamenta a supracitada Lei do Turismo, resolve:

Art. 1º Ficam estabelecidas normas para a delegação de
competência a órgãos da administração pública estadual, municipal e
do Distrito Federal, para cadastramento, classificação e fiscalização
dos prestadores de serviços turísticos.

§ 1º A delegação de competência será formalizada por meio
de instrumento denominado "Acordo de Cooperação Técnica", quan-
do não envolver transferência de recursos.

§ 2º Havendo necessidade de transferência de recursos fi-
nanceiros, o instrumento a ser utilizado será um Termo de Convênio,
formalizado de acordo com o disposto no Decreto nº. 6.170, de 25 de
julho de 2007 e demais normas que regem a matéria.

§ 3º Os acordos de cooperação técnica, anteriormente ce-
lebrados com os órgãos mencionados no caput, poderão ter seus
prazos de vigência prorrogados no interesse dos partícipes.

Art. 2º Compete ao Ministério do Turismo - MTur:
I - orientar e supervisionar as ações objeto desta Portaria,

bem como cooperar com a sua implantação;
II - monitorar as atividades delegadas, avaliando seus re-

sultados e reflexos;
III - analisar solicitações apresentadas pelos órgãos dele-

gados, atinentes ao exercício das atribuições delegadas;
IV - dar suporte financeiro e técnico ao órgão delegado.
Art. 3º Compete ao órgão delegado:
I - adotar medidas necessárias à correta execução das atri-

buições delegadas;
II - disponibilizar estrutura física e recursos humanos para o

desempenho das atribuições delegadas;
III - capacitar e orientar os responsáveis pela execução das

tarefas delegadas;
IV - elaborar e enviar ao MTur, mensalmente, por meio

eletrônico, relatório das atividades desenvolvidas;
V - divulgar as ações do MTur, acompanhar e fiscalizar os

prestadores de serviços turísticos, inclusive guias de turismo, no to-
cante ao cumprimento da legislação vigente;

VI - fiscalizar os prestadores de serviços turísticos pelo me-
nos uma vez a cada ano, e, sempre que necessário, para apuração de
reclamações ou denúncias formalmente apresentadas por consumi-
dores;

VII - manter relacionamento com os órgãos governamentais
e entidades de classe, envolvidos no exercício das atribuições desta
Portaria, para obter cooperação à execução das atividades delega-
das;

IX - divulgar aos prestadores de serviços turísticos e con-
sumidores a legislação turística e os instrumentos necessários à sua
execução, por meio de cursos e seminários específicos;

X - disponibilizar ao MTur, quando solicitada, a documen-
tação que lhe foi apresentada pelos prestadores de serviços turísticos
para cadastramento;

XI - formalizar e manter cadastro atualizado dos profis-
sionais executores das atividades delegadas, disponibilizando-o ao
MTur, por meio eletrônico;

Art. 4º O MTur poderá definir a quantidade mínima de
pessoal que o órgão delegado deverá designar para a execução das
atividades delegadas.


		ouvidoria@in.gov.br
	2011-07-28T05:26:02-0300
	Imprensa Nacional
	www.in.gov.br
	Diário Oficial




