
ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA 

Praça Alípio de Carvalho, nº 50 - centro 
Cep: 65.980-00 - CNPJ 2.081.691 /0001 -84 

Lei nº 564, de 20 de novembro de 2017. 

Dispõe sobre desconto ao acesso em pontos 
turísticos e balneários do Município de 
Carolina e dá outras providencias. 

O Prefeito Municipal de Carolina , Estado do Maranhão, no uso de suas 

atribuições legais , faz saber que a Câmara Municipal aprovou , e eu , sanciono a seguinte 

Lei : 

Art. 1° - Os Carolinenses natos, as pessoas que comprovarem residência no 

Município de Carolina há mais de um ano , bem como, as pessoas agraciadas com o 

Título de Cidadão Carolinense terão direito a desconto de 50% (cinquenta por cento) 

sobre o valor cobrado para o acesso aos pontos turísticos e balneários localizados nos 

limites do Município de Carolina - MA. 

§ 1° - Para usufruir o desconto previsto no artigo 1 º, os beneficiários deverão 

emitir carteira de identificação junto à secretaria de turismo devendo comprovar as 

seguintes condições: 

1 - Aos carolinenses natos basta a apresentação de qualquer documento de 

identificação legalmente aceito o qual comprove ter nascido em Carolina e ter residência 

no município ; 

li - Os detentores de Título de Cidadão Carolinense deverão apresentar o 

respectivo título , ou qualquer outro documento expedido pelo Poder Público Municipal 

que comprove tal condição ; 

Ili - As pessoas que residem , há mais de um ano , no Município de Carolina 

deverão comprovar tal fato junto à Secretaria Municipal de Turismo , que emitirá 

documento atestando tal condição ; 

§ 2° - a taxa de emissão da carteirinha deverá ser arrecadada pelo solicitante 

junto Secretaria de Turismo. 

Art. 2° - a carteira de identificação de carolinense deverá atender os 

seguintes requisitos : 

§ 1°- QR-CODE vinculado a pagina online da Secretaria de Turismo; 

§ 2° - número de inscrição conforme lista elaborada peja Secretaria ; 
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emissão. 
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§ 3º- Validade anual a qual vencerá em 31 de março do ano seguinte a sua 

§ 4° - relação dos documentos dos escritos . 

Art. 4° - Os atrativos deverão disponibilizar 40% de sua capacidade a meio 

entrada e a secretaria Municipal de Turismo deverá: 

§ 1° - elaborar o estudo de capacidade de carga dos atrativos atual izados 

anualmente. 

§ 2° - Disponibilizar a relação online dos inscritos junto ao Site da Secretaria 

Municipal de Turismo. 

Art. 5° - O descumprimento da presente Lei sujeitará o infrator a multa 

equivalente a 20 (vinte) vezes o valor cobrado para o acesso ao ponto turístico ou 

balneário. 

§ 1° - Os valores arrecadados em razão da aplicação das multas serão 

destinados a Secretaria Municipal de Turismo e investidos na melhoria da estrutura 

turística de Carolina . 

Art. 6° - Caberá ao Poder Público Municipal a fiscalização do cumprimento da 

presente Lei , bem como a aplicação da multa correspondente em caso de seu 

descumprimento. 

Art. 7° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação , revogadas as 

disposições em contrário. 

Prefeitura Municipal de Carolina , Estado do Maranhão, aos 20 de novembro 

de 2017. 
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