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PROJETO DE LEI N." I33 IIOL}

AUTOR: DEPUTADO ESTADUALJOÃO LUIZ

Dispõe sobre o serviço de hospedagem, diária e

horário de permanência em meios de hospedagem
no Estado do Amazonas, e dá outras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS DECRETA

Art. le Esta lei dispõe sobre o serviço de hospedagem, diária e horário de permanência em hotéis,
albergues, pousadas e assemelhados no Estado do Amazonas.

$1e Consideram-se meios de hospedagem os empreendimentos ou estabelecimentos,
independentemente de sua forma de constituição, destinados a prestar serviços de alojamento
temporário, ofertados em unidades de frequência individual e de uso exclusivo do hóspede, bem como
outros serviços necessários aos usuários, denominados de serviços de hospedagem, mediante adoção
de instrumento contratual, tácito ou expresso, e cobrança de diária.

$2e Considera-se prestação de serviços de hospedagem em tempo compartilhado a administração de
intercâmbio, entendida como organização e permuta de períodos de ocupação entre cessionários de
unidades habitacionais de distintos meios de hospedagem.

$3e Não descaracteriza a prestação de serviços de hospedagem em tempo compartilhado a

administração de intercâmbio

$4e Entende-se por diária o preço de hospedagem correspondente à utilização da unidade habitacional
e dos serviços incluídos, no período de 24 (vinte e quatro) horas, compreendido nos horários fixados
para entrada e saída de hóspedes,

Art. 2e O descumprimento do disposto nesta Lei sujeitará o estabelecimento às seguintes penalidades

| - advertência, quando da primeira autuação de infração;

ll - multa, a partir da segunda autuação, fixada entre 2.000 (duas mil) e 10.000 (dez mil) VPRTM's (Valor
Padrão de Referência do Tesouro Municipal), a ser revertida para o Fundo Estadual de Defesa do
Consumidor, criado pela Lei ne2.228, de 29 de junho de L994. Considerados o porte do estabelecimento
e o número de reincidências
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Parágrafo Único. As multas serão aplicadas sem prejuízo das sanções previstas na Lei n.e 8.078, de 1j. de
setembro de 1990 (Código de Proteção e Defesa do Consumidor), e na Lei n.e !1,,77L, de j-1 de setembro
de 2008 (Lei Geral do Turismo).

Art. 3e A fiscalização para cumprimento desta lei será exercida por órgão competente a ser definido
pelo Poder Executivo.

Art.4e O prestador dos serviços a que trata esta lei é obrigado a fixar no estabelecimento, em local
visível e com caracteres facilmente legíveis pelo consumidor, letreiro ou cartaz com a seguinte
informação: "A DlÁRlA TEM PERÍoDo DE 24 (vtNTE E euATRo) HoRAS, coMpREENDtDo Nos
HoRARlos FlxADos PARA ENTRADA E SAíDA DESTE EsTABELEctMENTo, Nos rERMos Do $4e Do ART.
1.9 DA LEI ESTADUAL (...)"

Art.59 Caberá ao Poder Executivo regulamentar a presente Lei em todos os aspectos necessários para a

sua efetiva aplicação.

Art. 6e Esta Lei entra em vigor após 60 (sessenta) dias da data de sua publicação

PLENARIO RUY ARAÚJO DA ASSEMBLEIA LEGI

Março de 2019.
DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, L3 de

JOÃO LU|Z DA SILVA

Deputado E ual - PRB
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JUSTIFICATIVA

O Projeto tem a finalidade de requerer que as diárias dos hotéis não sejam inferiores à 24h

(vinte e quatro horas), conforme especificado na Lei Federal IL77t de t7 de setembro de 2008.

A referida Lei dispõe sobre a Política Nacional de Turismo, define as atribuições do Governo

Federal no planejamento, desenvolvimento e estímulo ao setor turístico; revoga a Lei no 6.505, de 13 de

dezembro de 1977, o Decreto-Lei no 2.294, de 2I de novembro de 1986, e dispositivos da Lei no B.L8L,

de 28 de março de 1991; e dá outras providências. Em seu artigo 23, parágrafo 4e deixa claro o direito

do consumidor/hospede quanto à diária.

Art, 23, Consideram-se meios de hospedagem os empreendimentos ou

estabelecimentos, independentemente de sua forma de constituição,

destinados a prestar serviços de alojamento temporário, ofertados em

unidades de freqüência individual e de uso exclusivo do hóspede, bem

como outros serviços necessários aos usuários, denominados de serviços

de hospedagem, mediante adoção de instrumento contratual, tácito ou

expresso, e cobrança de diária.

(...)

5 49 Entende-se por diária o preço de hospedagem correspondente à

utilização da unidade habitacional e dos serviços incluídos, no período de

24 (vinte e quatro) horas, compreendido nos horários fixados para

entrada e saída de hóspedes. (grifado)

Não obstante a clareza inquestionável desse preceito, os meios de hospedagem no Brasil

lamentavelmente consolidaram a prática de ao estabelecer horários distintos de ingresso e de saída

reduzir o interstício a que teria direito o hóspede em duas, três ou até quatro horas, a depender do

estabelecimento.

Os hotéis cobram diária de 24h, mas disponibilizam ao consumidor tempo de permanência

inferior. O hóspede, por exemplo, entra às L4h e é obrigado a sair às 12. Com isso, o consumidor perde

dinheiro. Devendo, portanto, o horário de entrada e saída dos hotéis respeitaro período de24 horas,

Uma das justificativas dos hotéis é que a redução do horário seria o tempo que a hotelaria

necessita para realizar a limpeza do quarto e prepará-lo para receber outro hóspede. Porém, sabe-se
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que o risco do negócio não deve ser repassado ao consumidor, mas sim, assumido pelo estabelecimento

prestador de serviços.

Esse comportamento, a par de frontalmente contrário à Lei Geral do Turismo, igualmente

viola as disposições nos artigos 6.e e 20. do Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n.e 8.078,

de 1990), pois constitui, para os meios de hospedagem, vantagem iníqua e excessiva, em nítido

detrimento dos interesses econômicos dos consumidores.

Art. 6s São direitos básicos do consumidor:

lll - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e
serviços, com especificação correta de quantidade, características,
composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre
os riscos que apresentem; (Redação dada pela Lei ns 1,2.741", de
2012)

lV - a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos
comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e

cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e

se rviços;

V - a modificação das cláusulas contratuaís que estabeleçam
prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos
supervenientes que as tornem excessivamente onerosas;

Art. 20. O fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade
que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor,
assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as

indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, podendo
o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

lll - o abatimento proporcional do preço

Nosso Projeto reitera a proibição de redução, do período de 24 horas da diária e comina

multa automática em caso de descumprimento.

Objetiva, assim, fazer cessar essa prática tão prejudicial aos consumidores de serviços de

hotelaria
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Diante do exposto e da relevância da matéria ao cidadão amazonense, consideramos

inegável o interesse público da matéria, bem como também não existir flagrante ilegalidade ou

inconstitucionalidade contida na proposta, e por estas razões, solicito aos nobres pares pela aprovação

da presente propositura.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZO em Manaus, 13 de Março de 2019.

J

Deputado ual - PRB
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