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Dispõe sobre a inclusão de bebidas artesanais
produzidas  no  estado  de  Mato  Grosso  nos
cardápios de bares, restaurantes e hotéis.

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 Esta Lei dispõe sobre a inclusão de bebidas artesanais produzidas no estado de Mato Grosso nos
cardápios de bares, restaurantes e hotéis

Art. 2º Os bares, restaurantes e hotéis, localizados no Estado de Mato Grosso, que disponibilizarem para
seus clientes bebidas alcoólicas deverão incluir, pelo menos, 04 (quatro) marcas de bebidas artesanais aqui
produzidas.

§ 1º Para efeitos desta Lei, bebida artesanal é toda aquela produzida em processo manual ou em
escala reduzida, bem como aquelas que lei específica assim dispuser, podendo ser, dentre outras:

I – licores;

II – cachaças;

III – cervejas;

IV – vinhos.

§ 2º Além da marca, o cardápio mencionado no caput deverá conter a informação de procedência - em
relação ao nome do Município - da bebida.

Art. 3º O descumprimento da determinação prevista no caput ensejará em:

I – advertência, na primeira infração;

II – multa de 3 (três) UPFs, na segunda infração;

III – multa de 5 (cinco) UPFs, a partir da terceira infração.
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Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

A presente propositura tem por objetivo primordial a divulgação e apresentação das bebidas artesanais de
Mato Grosso ao público consumidor. Em que pese nosso Estado ser extremamente rico em produção de
bebidas artesanais, a colocação desse produto no mercado fica muitas vezes restrita aos pontos de venda
de artesanato regional.

Muita gente deixa de conhecer em virtude, exclusivamente, da falta de locais para oferta das bebidas locais.
Temos uma vasta produção de licores (como o canjinjin e o licor de pequi, por exemplo) e cachaças e,
recentemente, o Estado passou a produzir já com certa expressividade vinhos e cervejas.

No entanto não é uma tarefa simples encontrar esses produtos à venda, salvo em quiosques e lojas
especializadas em artesanato de Mato Grosso. Ou seja, na prática, a produção acaba sendo acessível
apenas os turistas, que são o público que frequenta, de fato, os quiosques.

Assim, de modo a fomentar a produção local, visando a geração de emprego e renda, aquecendo a
economia local e auxiliando nos arranjos produtivos locais. Esta proposta, mais que apenas um apoio aos
produtores, é uma busca no fomento da produção local, aquecendo a economia local e buscando o
crescimento do Estado.
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Guilherme Maluf
Deputado Estadual
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