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Institui  a  Política  Estadual  de  Incentivos  ao
Turismo para o Idoso e dá outras providências.

        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 Institui a Política Estadual de Incentivo ao Turismo para o Idoso, com objetivo de criar condições
de integração e participação efetiva da pessoa maior de 60 (sessenta) anos na sociedade.

     Parágrafo único. Considera-se turismo para o idoso a prática de atividades adequadas e planejadas, no
contexto turístico, visando à melhor qualidade de vida na terceira idade.

     Art. 2º Para o crescimento do turismo que se pretende alcançar, o Poder Executivo estabelecerá normas
e diretrizes para desenvolvimento de programas governamentais e incentivos aos empreendimentos privados
voltados aos Idosos.

    Art. 3º Para execução da política estadual do idoso cumprir-se-ão as diretrizes da legislação federal e
estadual vigente e as seguintes:

    I – formulação de políticas públicas com a finalidade de estimular as empresas ligadas ao turismo no
Estado a operar com produtos voltados para as pessoas da terceira idade;

    II – criação de instrumentos creditícios próprios para a categoria;

    III – estímulo ao ecoturismo em áreas naturais e em áreas consideradas patrimônio histórico cultural;

    IV – realização de campanhas de estímulo junto às áreas ligadas ao turismo, objetivando incentivar os
idosos a buscar melhoria na qualidade de vida, por meio da promoção das seguintes políticas:

           a) qualificação dos produtos e das pessoas por meio de curso de capacitação e organização
empresarial;

           b) planejamento de atividades adequadas aos idosos;

           c) disponibilização de profissionais capacitados nos empreendimentos que visem ao turista idoso;



         d) programas que objetivem reduzir preços e tarifas em locais e eventos esportivos, culturais e
turísticos, incluindo o transporte.

       Art. 4º A implantação de empreendimento ou de serviços voltados ao Turismo para Idosos, pelas
empresas interessadas, dependerá de aprovação prévia do órgão estadual competente, que poderá oferecer
incentivos creditícios e priorizar parcerias junto às empresas, associações, sindicatos e instituições públicas
estaduais e municipais.

       Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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JUSTIFICATIVA

 

       Entre 2005 e 2015, a proporção de pessoas com mais de 60 anos de idade cresceu em velocidade
superior à da média mundial, saindo de 9,8% para 14,3%. De acordo com a ONU (Organização das Nações
Unidas), idosos representavam 12,3% da população global no ano passado. Segundo projeção da entidade,
este indicador deve dobrar em 55,8 anos e espera-se, conforme a mesma projeção, que a população mais
velha do Brasil dobre em 24,3 anos. Nessa estimativa, em 2015, o país teria 11,7% de idosos, 2,6 pontos
percentuais abaixo do apontado pelos dados da Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) do ano
passado ,  p r i nc i pa l  f on te  de  i n fo rmação  da  S IS  2016 .   (D i spon íve l  no  s i t e :
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2016/12/02/brasil-teve-aumento-da-populacao-idosa-aci
ma-da-media-mundial.htm?cmpid=copiaecola)

       Em 2015 a Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social divulgou que, em Mato Grosso, 11%
da população de 3.224.357 habitantes era constituída de idosos e deste total, 5% com mais de 70 anos
(Disponível no site: http://www.mt.gov.br/-/mato-grosso-tem-11-da-populacao-acima-de-60-anos).

       Conclui-se, a partir desses dados que no Estado de Mato Grosso certamente haverá grande interesse
da iniciativa privada nessa fatia de mercado relacionado ao turismo, pela quantidade de pessoas que
representa. Essa movimentação de pessoas gerará crescimento em outros importantes setores da economia,
com a criação de empregos, em vista do grande impacto nas áreas sociais e políticas culturais das regiões
em que ocorrem.

       Destarte, ante a necessidade de criar políticas públicas de incentivo ao turismo do Idoso, e os reflexos
positivos na cadeia produtiva do turismo, apresento a proposição, pois é uma medida que pretende, além de
impulsionar o turismo e incrementar o setor, aumentar a arrecadação e combater o desemprego no estado
de Mato Grosso.
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