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INDICAÇÃO N,

Dispõe sobre a exploração de meios
de hospedagem, o uso permitido em
imóveis residenciais e dá outros
providências

EXMO. SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

O Vereador Michel Lins, no uso de suas atribuições e na forma

regimental, depois de ouvidos seus pares, e amparado pelos Art. 149 do Regimento

Interno desta Casa e após ouvido Plenário, vem submeter a apreciação desta casa de Íeis

a indicação em epígrafe, a qual depois de aprovada será enviada ao Exmo. Senhor

Prefeito Municipal, a fim de que a mesma retorne a essa Augusta Casa em forma de

Mensagem.

DEPARTAMENTO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA, EM

DE \Y\jalt2_ DE 2017.

Vereador MICtfELLINS

LíiderdoPPS
Vice — Líçler do Governo

DEPTO LEGISLATIVO
RECEBIDO

MAIO 2017
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Câmara Municipal de Fortaleza
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PROJETO DE LEI N.

Dispõe sobre a exploração de meios
de hospedagem, o uso permitido em
imóveis residenciais e dá outras
providências

A CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA APROVA:

Art. l9 Esta Lei estabelece regras referentes a exploração de serviços de hospedagens em
imóveis para fins residenciais, considerados aqueles que tenham uso residencial
declarado perante o município, independentemente da utilização efetiva a ser realizada.

Art. 22 Considera-se exploração de serviço de hospedagem a disponíbilização de imóvel
mediante remuneração, no todo ou parte, para alojamento temporário de pessoas.

§1° Para fins legais, o prestador do serviço é o detentor da posse, independente do
mesmo ser proprietário, inquilino, cessionário, herdeiro ou demais tipos de vínculo legal
de ocupação e posse.

§2°. Nos imóveis alugados para fins residenciais, o locatário deverá possuir autorização
formal e por escrito do locador.

§3°. O detentor da posse se torna responsável pelos danos que possam advir da
hospedagem, nos termos do art. 932, IV da lei Federal n°. 10.406/02 (código civii).

§4°. Para fins dessa Lei, não se considera "alojamento temporário" quando o período
mínimo de disponíbiiização do imóvel para a mesma pessoa seja superior a 15 (quinze)
dias.

§4-. A prestação do serviço de hospedagem a quem se refere o caput independe da
oferta de alimentação, de amenities, limpeza ou de outros serviços acessórios.

Art. 32 Não será considerado desvio do uso do imóvel residencial a exploração de serviço
de hospedagem em imóveis de uso residencial desde que não ultrapasse o limite de;

I- 60 (sessenta) noites por exercício, desde que acompanhado do morador do
imóvel; e

II- 30 (trinta) noites por exercício, quando o morador não estiver presente no
imóvel.
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§1°. Considera-se que o morador não está presente quando o imóvel for dísponibílizado
na integridade para o hóspede;

§2°, Os limites dos incisos I e II não são cumulativos e cada noite disponibílizada nos
termos do inciso l! contará como duas noites disponibilizadas nos termos inciso I.

§3°. Para fins dos incisos l e II do caput, considera-se "exercício" o período compreendido
entre 1° de janeiro a 31 de dezembro de cada ano civil.

Art. 42 Quando o imóvel residencial; no qual será explorado para hospedagem
remunerada, pertencer à condomínio horizontal ou vertical, será necessária a autorização
prévia por parte do condomínio, com vistas a não ofender o art. 1.314, parágrafo único, e
o art. 1.336, IV, ambos da Lei n^ 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§12 Os hospedeiros devem zelar pela boa convivência dentro dos condomínios, instruindo
os hóspedes sobre as regras do mesmo, além de deixar sempre disponível e em fácil
acesso, no imóvel, cópia do regimento interno do condomínio.

§22 As multas aplicadas peio poder público são independentes e não excluem nem são
excluídas por eventuais penalidades previstas no ato constitutivo ou na convenção do
condomínio.

Art. 52 A exploração de serviço de hospedagem em imóveis de uso residencial depende
de prévia declaração simples formalizada junto a Secretaria Municipal de Finanças
(SEF1IM).

§1°. É obrigatório o registro do prestador de serviço junto ao cadastro municipal de
contribuintes da 5EFIN, para fins de recolhimento das taxas e tributos devido ao fisco
municipal.

§2°. As pessoas que já exploram a atividade que trata essa Lei terão o prazo de 30 (trinta)
dias, contados de sua publicação em imprensa oficial, para regularizar a sua situação
perante a Secretaria de Finanças (SEFIN).

§3°. A exploração do serviço de hospedagem em consonância com as regras desta lei, sem
a prévia declaração que trata o caput deste artigo, está sujeita a multa estipulada no Art.
16 desta Lei.

Art. 62 o imóvel residencial que for explorado como meio de hospedagem deve
disponibiiizar, no seu interior, instrumentos mínimos de segurança ao hóspede, inclusive:

I- Extintor de incêndio;
II- Respeito às regras sanitárias e de saúde pública;
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Art. 7° O prestador do serviço de hospedagem deve informar anualmente à Secretaria
Municipal de Turismo de Fortaleza (SETFOR) até o dia 31 de março do ano subsequente:

I- A quantidade de noites que recebeu hóspedes em sua residência;
II- O preço cobrado e a forma de pagamento;
III- A origem dos hóspedes.

§1°. A municipalidade disponibílizará formulários específicos para a prestação de tais
informações.

§2°. Quando a data limite cair em dia não útil ou com ponto facultativo nas repartições
públicas municipais, o prazo será do próximo dia útil subsequente.

Art. 8°. O prestador do serviço deve emitir Nota Fiscal para cada negócio realizado,
informando o preço da diária e o valor total cobrado, pagando os respectivos tributos.

Art. 9°. A pessoa física ou jurídica que intermediar o negócio de hospedagem remunerada
em imóveis residenciais está obrigada a fornecer à municipalidade (Secretaria de Finanças
e a Secretaria de Turismo) até o dia 30 de abril, 31 de julho, 31 de outubro e 30 de janeiro
de cada ano, os dados individualizados de cada operação em que participou como
intermediária ao longo do trimestre anterior.

Parágrafo Único. Para fins desse artigo, independe a natureza jurídica do serviço de
intermediação prestado, estando obrigadas a prestar a informação às corretoras de
imóvel, às agências de viagem, aos responsáveis pelos aplicativos e sites e às quaisquer
outras pessoas que participem como intermediárias na contratação entre o hóspede e o
hospedeiro.

Art. 10. Constatando infração as disposições desta Lei, qualquer pessoa poderá dirigir
representação ao órgão fiscalizador.

Art. 11. Respondem solidariamente pelas obrigações acessórias e pecuniárias o detentor
da posse do imóve! e qualquer pessoa, física ou jurídica, que tenha participado como
intermediário no negócio de oferta de hospedagem, seja como corretor, seja como
agência.

Art. 12. Sobre os pagamentos dos serviços de que tratam esta Lei deverá ser recolhido o
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN na alíquota de 5% (cinco por
cento}, nos termos da legislação aplicável, em especial o item III do art. 245 da lei
Complementar n". 159, de 23 de dezembro de 2013 (Código Tributário de Fortaleza).

Parágrafo único. Os responsáveis pelos aplicativos e sites, as agências de turismo ou
qualquer outro interrnedia-dor dos serviços que trata esta Lei que possuem sede no
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município de Fortaleza deverão recolher ao Município o Imposto Sobre Serviços de
Qualquer Natureza - ISSQN no o valor de 5% (cinco por cento) sobre o valor da comissão
recebida pela íntermediação.

Art. 13. Poderá o órgão fiscalizador responsável realizar vistorias anuais, devendo o
mesmo estabelecer as regras e parâmetros de fixação para realização das mesmas.

Art. 14. Compete ao órgão fiscalizador controlar as atívidades previstas nesta Lei, sem
prejuízo da atuação das demais secretarias no âmbito das suas respectivas competências.

Art. 15. O descurnprimento dos termos desta Lei acarretará multa ao responsável no
valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), dobrando o valor em caso de reincidência da
mesma infração.

Art. 16. Para fins legais e administrativos, o órgão responsável pela fiscalização será a
Agência de Fiscalização do Município de Fortaleza (AGEFIS), ou o órgão que vier a
substituí-la,

Art. 17. Esta Lei deverá ser regulamentada pelo Chefe do Poder Executivo através de
Decreto.

Art. 18. Esta Lei entra ern vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

DEPARTAMENTO LEGISLATIVO DA CAGARA MUNICIPAL DE FORTALEZA, EM DE

DE 2017,

Vereador MICHEL LINS
LíçJerdo PPS

Vice-Líder do Governo
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JUSTIFICATIVA

Fortaleza é um dos principais destinos turísticos do país, por conta de seus

atrativos e da estrutura que oferece aos visitantes. É de extrema importância que o poder

público lance mecanismos de proteção aos turistas e aos munícipes, objeto desta lei.

Com a popularização da internet e o maior alcance dos aplicativos de prestação e

intermediaçao de serviços, moradores do município foram atraídos pela possibilidade de

receber em suas residências visitantes a fim de proporcionarem uma hospedagem de

custo baixo através dessas aplicações de smartfones ou sites da internet. Porém, muito

dessas operações ocorrem de forma precária, sem a devida regulação do poder público, o

que pode ocasionar em diversos prejuízos aos usuários desses serviços, que fica quase

que totalmente sem guarida legal para buscar direitos quando estes são violados. Há

também o problema da sonegação de tributos, urna vez que estes prestadores de serviços

de hospedagem não realiza o recolhimento, mesmo prestando serviços análogos a hotéis,

pousadas, albergues (hostel), e demais empreendimentos que possuem registro nos

órgão fazendários, licenciamento ambiental, além de cumprirem com todas as normas de

segurança e sanitárias, cabendo ao poder público a construção e efetivação de normas

legais para combater essas distorções e editar normas para a proteção dos usuários

desses serviços.

Logo, justifica-se essa matéria por colocar na formalidade os prestadores de

serviços de hospedagem em imóveis residenciais, garantindo-lhes o direito de dar

continuidade do direito de continuar a prestação dos serviços, mas com os deveres junto

aos clientes e ao município de Fortaleza.

Assim, solicitamos de nossos pares a aprovação desta matéria.

DEPARTAMENTO LEGISLATIVO DA CÂT/ ARA MUNICIPAL DE FORTALEZA, EM DE

DE 2017.

Y
Vereador MICHEL LINS

dlderdo^PS
Vice-Líder do Governo
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