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Dispõe  sobre  ações  de  estímulos  ao  setor
turístico do Estado de Mato Grosso 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. 1° Esta Lei tem por objetivo implementar ações de estímulo ao setor turístico de Mato Grosso.

Art. 2° Para os fins aqui pretendidos considera-se os objetivos e princípios da Lei 10.183/2014, que dispõe
sobre a Política Estadual de Turismo, ou da legislação vigente que versar sobre o tema.

Art. 3° Fica instituído o Concurso “As 10 Maravilhas Turísticas”.

§1° O concurso tem o objetivo de selecionar, periodicamente, 10 destinos turísticos imperdíveis para
os turistas que venham ao estado.

§2° A periodicidade e os critérios para escolha serão estabelecidos pela Secretaria de
Desenvolvimento Econômico – SEDEC de Mato Grosso e deverão priorizar os destinos que se
enquadrem nos princípios e objetivos da Política Estadual de Turismo que esteja vigente à época.

§3° Fica a cargo das respectivas secretarias de turismo – ou das pastas responsáveis pelo turismo –
de cada município a inscrição do destino que acredita ter potencial para ser um dos escolhidos pelo
concurso.

§4° A Secretaria de Turismo de Mato Grosso definirá a forma e prazos de inscrição e os limites de
destinos a serem inscritos por município.

§5° Um portal estadual sobre turismo será criado com o intuito, além de outros, de:

I – Divulgar informações sobre o concurso;



II – Servir como plataforma de inscrição digital;

III – Disponibilizar formulários para inscrição física;

IV – Fornecer espaço para propaganda de empresas;

A renda gerada com o website será utilizada para cobrir os gastos do portal e do concurso;a.
A gestão desses recursos ficará a cargo da SEDEC e deverá seguir os padrões de transparênciab.
adotados pelo governo estadual;

§6° Um meio de inscrição física também deverá ser providenciado pela SEDEC.

Art. 4º Reestrutura o Conselho Estadual de Turismo.

§1° O objetivo do Conselho é aprimorar a coordenação da formulação, implementação e execução de
políticas relacionadas ao turismo assim como a comunicação entre pessoas, órgãos e entidades
envolvidas com o turismo em Mato Grosso.

§2° O Conselho, além de outras atribuições, terá a responsabilidade de debater e oferecer propostas
de políticas relacionadas ao turismo, como:

I – fomento mercantil;

II – tributação;

III – exploração sustentável de áreas de preservação permanente – APPs, áreas de
preservação ambiental – APAs e de outras áreas protegidas;

IV – desburocratização da atividade turística;

V – transporte turístico;

VI – promoção do turismo mato-grossense;

VII – incentivo à valorização e capacitação de colaboradores da cadeia produtiva do turismo;

VIII – segurança dos serviços turísticos;

IV – incentivo ao micro e pequeno empresário.

§3° Comporá o Conselho:

I – a Comissão de Indústria, Comércio e Turismo da Assembleia Legislativa de Mato Grosso;

II – a Secretaria de Desenvolvimento Econômico – SEDEC;

III – a Secretaria Estadual de Meio Ambiente – SEMA;

IV – a Associação Mato-grossense dos Municípios – AMM;

IV – a Confederação Nacional do Turismo – CNTur de Mato Grosso;

V – a Associação Brasileira de Agências de Viagens – ABAV;

VI – outras entidades e pessoas com notório destaque e importância para o setor, desde que
requisitem participação e sejam aprovados pelo Conselho.

§4° O Conselho Estadual de Turismo será presidido preferencialmente por um representante do setor
privado. Na ausência de candidatos deste setor a presidência ficará a cargo do Secretário de
Desenvolvimento Econômico ou de uma pessoa por ele designada.



§5° É de responsabilidade do Presidente, ou de uma equipe por ele constituída, a concepção do
regimento interno do Conselho, incluindo, entre outras, a organização das atividades do Conselho, o
número de participantes e a periodicidade dos encontros.

§6° O regimento deve ser elaborado com base no modelo de gestão descentralizada do plano
nacional de turismo, disponibilizado pelo Ministério do Turismo.

Art. 5° Ficam revogadas as disposições em contrário.

Art. 6° Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
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JUSTIFICATIVA

O turismo é uma atividade multifacetada que se inter-relaciona com diversos segmentos econômicos e
demanda um complexo conjunto de ações setoriais para o seu desenvolvimento. A idéia central deste projeto
de lei é consolidar um sistema de articulação política que melhore a capacidade de se organizar em prol do
turismo.

Espera-se que por meio de um portal de informações relacionadas ao setor, que teria como principal atrativo
o concurso “10 Maravilhas Turísticas”, o Estado possa atrair e se comunicar com os stakeholders da cadeia
turística de forma eficiente e eficaz.

O concurso seria realizado periodicamente, e nele os municípios concorreriam entre si para que um ponto
turístico local fosse escolhido como uma dessas 10 maravilhas. Após a seleção os 10 pontos escolhidos
seriam divulgados de forma gratuita por todos os veículos de mídia que o Estado utiliza para sua
comunicação, e com certeza também pelas mídias privadas, que fariam matérias sobre os locais devido ao
apelo jornalístico do tema.

O resultado prático desse concurso seria a estimulação de uma competição benéfica entre os municípios
para estarem elencados entre uma das 10 maravilhas. Isso porque, caso escolhidos, se tornariam destinos
turísticos imediatamente, o que resultaria em aumento do fluxo de turistas que recebem.

A competição seria benéfica porque, para serem escolhidos, cada município teria que demonstrar ter pontos
com mais qualidades que os outros competidores, o que levaria-os a repensar a forma como tratam o
turismo localmente, assim como a investir na melhoria das condições. A tendência com isso é que os
municípios se engajem mais no planejamento e na exploração sustentável das belezas turísticas que
possuem e invistam mais no setor, seja por meio de recursos próprios ou por meio de parcerias com o setor
privado (o que seria ainda melhor).

Pode-se afirmar, por fim, que o turismo se posiciona, no quadro da economia nacional e internacional, como
setor que apresenta amplas perspectivas em relação ao alcance de objetivos de política governamental,
particularmente quanto à geração de empregos, de tributos, captação de divisas, descentralização da renda
e melhoria da qualidade de vida da população envolvida, motivo pelo qual contamos com o apoio irrestrito
dos nobres pares.
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