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Dispõe sobre o incentivo ao turismo doméstico
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 Incentivo ao Turismo Doméstico no Estado de Mato Grosso –
PROTUD-MT.

Parágrafo único. Como turismo doméstico em Mato Grosso entende-se aquele praticado por pessoas
residentes no Estado de Mato Grosso em visitas às cidades localizadas no Estado, seja para o turismo de
lazer, de aventura, negócios ou qualquer outra categorização que vier a surgir.

Art. 2º O PROTUD-MT consistirá na divulgação do potencial turístico de Mato Grosso, promovendo e
disponibilizando a informação acerca dos roteiros, eventos e promoções realizados pelos operadores do
turismo voltados ao turista devidamente cadastrado.

Art. 3º São diretrizes do Programa de Incentivo do Turismo Doméstico em Mato Grosso:

I – divulgar o potencial turístico do Estado;

II – atrair o turista de Mato Grosso para conhecer os roteiros turísticos do Estado;

III – estimular e criar uma rede de operadores do turismo para a geração de atrativos ao turista doméstico;

IV – instituir e divulgar o calendário turístico do Estado de Mato Grosso pela rede mundial de computadores;

V – reduzir as disparidades sociais e econômicas de ordem regionais;

VI – promover, descentralizar e regionalizar o turismo, estimulando o turista mato-grossense a conhecer o
potencial turístico do Estado.

Art. 4º O acesso ao Programa se dará por meio do cadastro dos interessados no CADASTUR do Ministério



do Turismo.

§ 1º Poderão se registrar no CADASTUR pessoas físicas e jurídicas na condição de operadores do turismo
ou turistas, devendo:

I – os operadores do turismo, informar os atrativos ao turismo doméstico;

II – os turistas, informar sua condição de residente em Mato Grosso.

§ 2º Os Municípios e o Estado poderão se registrar no CADASTUR e divulgar no portal o calendário de
atividades e eventos.

§ 3º Também poderão os Municípios e o Estado divulgar vídeos institucionais acerca de suas belezas
naturais e atrativos turísticos.

§ 4º Os atrativos de que trata o inciso I do § 1º incluem promoções, descontos e correlatos criados com o
intuito de estimular o trânsito dos moradores de Mato Grosso pelo Estado.

Art. 5º Será incentivado para que os municípios criem sistema integrado entre os operadores do turismo com
informações aos turistas acerca do calendário mensal dos eventos, bem como do roteiro turístico de lazer.

§ 1º Os Municípios serão incentivados a criar sistema de “voucher” gerido pelo poder público em parceria
com a iniciativa privada, promovendo a administração centralizada da reserva e venda de passeios turísticos.

§ 2º O sistema de “voucher” deverá ser alimentado em parceria entre Município, operadores do turismo,
dentre eles as hospedarias e demais agentes promotores de atrações turísticas.

§ 3º Os Conselhos Municipais de Turismo serão estimulados a participar como fiscais e promotores de
ajustes nos trabalhos de gestão do sistema de “voucher”.

Art. 6º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
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JUSTIFICATIVA

O objetivo da presente proposição de incentivo ao turismo doméstico visa viabilizar ações para incentivar o
cidadão mato-grossense a fazer turismo e conhecer melhor o potencial turístico do Estado com o intuito de
potencializar a atividade turística em Mato Grosso.

Destarte, que o turismo é uma das molas propulsoras para fomentar a movimentação da economia,
principalmente em momentos de recessão, é também, um dos seguimentos que a população busca para o
lazer e negócios.

Pensar em propiciar o turismo à população do estado de Mato Grosso por meio de uma lei específica é
demonstrar para os mato-grossenses a nossa preocupação com a qualidade de vida e bem estar de todos os
moradores do Estado.

Um diferencial desse projeto, é se aprovado, haverá a possibilidade de divulgação pelo Estado, de forma
gratuita, por intermédio do PROTUD, das promoções e atrativos criados e disponibilizados pelos provedores
de turismo direcionados aos turistas mato-grossenses.

É importante que o Governo do Estado, por intermédio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Econômico e da Secretaria Adjunta de Turismo, e agentes do Turismo trabalhe em conjunto para
desenvolver políticas públicas para o segmento. Os dados da Secretaria Adjunta de Turismo mostram que
atualmente no Estado existem 03 (três) mil agentes de turismo devidamente cadastrados no sistema
CADASTUR, este sistema está diretamente ligado ao cadastro do Governo Federal conforme a Lei Federal
nº 11.771/2008.

Mesmo com a economia estagnada o setor de turismo ainda é um dos setores com maior possibilidade para
geração de emprego e renda, e ainda, o presente projeto de lei vai fomentar os pequenos empreendedores
do ramo turístico de Mato Grosso.

 É importante ressaltar, que proporcionar ao turista a oportunidade de conhecer o próprio Estado é também
um meio de levá-los a conhecer uma grande diversidade cultural, artística e de riquezas naturais inerentes
ao Mato Grosso.

Pelo exposto, e em consideração à quantidade de benefícios que uma lei dessa magnitude trará ao nosso
Estado e a sociedade mato-grossense, conto com os pares desta Casa Legislativa para a sua aprovação.
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