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DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO PROGRAMA DE
ACESSIBILIDADE  TURISTICO  CULTURAL  NO
ESTADO DE MATO GROSSO.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Art. 42
da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:

Art. 1º - Fica criado o Programa de Acessibilidade Turístico Cultural no Estado de Mato Grosso.

§ 1° - O Programa viabilizará a criação de uma página (Acesse Acessibilidade) no Portal do Governo do
Estado de Mato Grosso destinado a divulgar todos os locais públicos de turismo, cultura, esporte e lazer no
Estado, com acessibilidade (em seus formatos acessíveis) para pessoas com deficiência e mobilidade
reduzida;

§ 2° - Deverá constar na página “Acesse Acessibilidade” sobre cada equipamento turístico cultural
informações sobre a capacidade de público, quantidade e localidade das saídas de emergência, informações
sobre banheiros e bilheterias adaptados e se o equipamento está com todos os alvarás e licenças de
funcionamento;

§ 3° - As Secretarias Estaduais de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer e Todas as Secretarias de Estado que
tiverem informações ou matérias relacionadas, deverão fornecer um link para esta página em seus sites;

§ 4° - A criação e manutenção da página será de responsabilidade do Governo do Estado de Mato Grosso.

Art. 2º – Para efeitos dessa lei, entende-se:

l – Pessoa com Deficiência: O individuo que possui limitação ou incapacidade para o desempenho de
algum tipo de atividade;

ll – Mobilidade Reduzida: Aquela pessoa que, não se enquadrando no conceito de pessoa com deficiência,
tenha por qualquer motivo, dificuldade de movimentar-se permanente ou temporariamente, gerando redução
efetiva de mobilidade, flexibilidade, coordenação motora e percepção;

lll – Acessibilidade: Condição para utilização, com segurança e autonomia, total ou assistida, dos espaços,



mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços de transporte e dos dispositivos, sistemas
e meios de comunicação e informação, por pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida.

Art. 3º – O Programa tem por objetivo:

I - Oferecer orientação sobre acessibilidade aos equipamentos culturais e/ou locais de lazer e entretenimento
(em seus formatos acessíveis) para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida;

II - Fazer o levantamento dos locais públicos de lazer (teatros, museus, cinemas, centros culturais,
bibliotecas, estádios, vilas olímpicas e etc.) que tenham acessibilidade no Estado;

III - Viabilizar acessibilidade em locais de importância turística e cultural;

IV - A geração de uma agenda turístico e cultural as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida;

V - Beneficiar o turismo no Estado de Mato Grosso a um público carente ao acesso desses locais e que
possuem direito ao lazer;

VI - Fomentar a formação de especialistas para atuarem na elaboração e aplicação de políticas públicas
voltadas ao acesso à Cultura para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida;

VII - Soluções necessárias para uma cultura democrática e inclusiva e a formação de agentes multiplicadores.

Art. 4º - Compete ao Poder Executivo na administração e na gerência do Programa de Acessibilidade
Turístico Cultural no Estado de Mato Grosso:

I - Desenvolver campanha publicitária “Acesse Acessibilidade” com a finalidade de conscientizar e mobilizar
todas as camadas da população;

II - Incentivar a criação de uma nova cultura entre a população do Estado de Mato Grosso, criando projetos
nas Secretarias de Estado que tenham relação com o objeto do Programa criado por esta Lei.

Art. 5º - Esta Lei será regulamentada pelo Poder Executivo, que viabilizará as condições necessárias para
seu fiel cumprimento;

Parágrafo Único - Fica garantida a participação de entidades como Institutos Públicos e Fundações que
desenvolvam ações voltadas às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 22 de Maio de 2015

 

Emanuel Pinheiro
Deputado Estadual



JUSTIFICATIVA

A proposta deste Projeto de Lei é criar O PROGRAMA DE ACESSIBILIDADE TURISTICO CULTURAL NO
ESTADO DE MATO GROSSO, através da criação de uma página no portal do Governo do Estado que terá
por principal objetivo oferecer informações sobre a acessibilidade dos equipamentos turísticos e culturais
(como teatros, cinemas, centros culturais, casa de espetáculos, bibliotecas, museus, estádios e etc.) no
Estado de Mato Grosso, visando promover o mapeamento da acessibilidade, garantindo assim o acesso de
toda população nos equipamentos e dispositivos culturais.

A acessibilidade é um direito constitucional de todo Brasileiro. Segundo o PNT (PLANO NACIONAL DE
TURISMO – uma viagem de inclusão; do Ministério do Turismo) o turismo, é um importante mecanismo de
desenvolvimento econômico do Brasil e um grande indutor de inclusão social. Corrobora também com essa
afirmação o Programa de Ação Mundial para Pessoas Portadoras de Deficiência das Nações Unidas
(ONU,1982) que diz que:

“Os países membros [da ONU] devem garantir que pessoas com deficiência tenham as mesmas
oportunidades de desfrutar de atividades recreativas que têm os outros cidadãos. Isto envolve a
possibilidade de freqüentar restaurantes, cinemas, teatros, bibliotecas, etc., assim como locais de
lazer, estádios esportivos, hotéis, praias e outros lugares de recreação. Os países membros devem
tomar a iniciativa removendo todos os obstáculos neste sentido. As autoridades de turismo, as
agências de viagens, organizações voluntárias e outras envolvidas na organização de atividades
recreativas ou oportunidades de viagem devem oferecer serviços a todos e não discriminar as
pessoas com deficiência.”

Portanto desenvolver ações que possam ampliar o acesso de pessoas com deficiência e mobilidade reduzida,
ou seja, idosos, crianças, gestantes, obesos em diferentes graus, pessoas temporariamente imobilizadas
devido a acidentes e etc, promoverá a integração e a igualdade social.

As cidades do mundo que priorizam a acessibilidade recebem turistas do mundo todo. Com o advento da
Copa do Mundo de 2014 o Estado de Mato Grosso terá uma grande oportunidade para desenvolver políticas
públicas voltadas para a acessibilidade.

Qual será o legado que esse grande evento deixará para o nosso Estado, no que se refere a acessibilidade?
Pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida encontram diferentes restrições para consumirem produtos
turísticos e culturais, seja por ausência de acesso às instalações, seja pela inabilidade no atendimento, ou
seja pelo conjunto desses fatores levando a uma total insegurança física, psicológica e emocional.

Segundo Sassaki (2003), o processo de inclusão social acontece quando a sociedade é ajudada a
modificar seus sistemas de lazer e turismo para que todas as pessoas, com ou sem deficiência,
possam participar juntas e ativamente de suas atividades nos mesmos locais, desfrutando de
momentos de lazer em ambientes comuns. O mesmo autor defende que a atividade turística pode
provocar uma satisfação pessoal ao realizar uma viagem ou ter acesso a uma atividade de lazer, pois
são fatores que provocam sensações consideradas mais importantes para as pessoas. * (Ministério
do Turismo – Cartilha “Turismo Acessível – Introdução A Uma Viagem De Inclusão).

Pessoas com deficiência são definidas, segundo o Decreto Federal n.º 914/1993, como “aquela que
apresenta, em caráter permanente, perdas ou anomalias de sua estrutura ou função psicológica,
fisiológica ou anatômica, que gerem incapacidade para o desempenho de atividades, dentro do
padrão considerado normal para o ser humano”. Ou ainda, segundo o Ministério da Justiça como
“aquela que possui limitação ou incapacidade para o desempenho de algum tipo de atividade”.

Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU) há cerca de 500 milhões de pessoas com
deficiência no mundo e 80% vivem em países em desenvolvimento. Já Organização Mundial da Saúde
(OMS) apresenta dados que afirmam que cerca de 10% da população de países em desenvolvimento
é formada por pessoas com deficiência. Dessas, 50% possuem deficiência mental; 20% têm
deficiência física; 15% deficiência auditiva; 10% deficiência múltipla e 5%, deficiência visual.



As estatísticas mais recentes no Brasil indicam que cerca de 24,5 milhões de pessoas no Brasil –
14,5% da população – possuem algum tipo de deficiência. Desses, 8,3% possuem deficiência mental;
4,1% deficiência física; 22,9% deficiência motora; 48,1% deficiência visual e 16,7%, deficiência
auditiva. (IBGE, 2000). * (Ministério do Turismo – Cartilha “ Turismo Acessível – Introdução A Uma
Viagem De Inclusão).

Acessibilidade é a condição para utilização, com segurança e autonomia, total ou assistida, dos espaços,
mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços de transporte e dos dispositivos, sistemas
e meios de comunicação e informação, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida.

Pelo exposto, solicito o apoio aos Nobres Pares para a provação deste importante projeto de lei para todos
os mato-grossenses.
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