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Institui  a  Política  Estadual  de  Valorização  e
Apoio ao artesão mato-grossense.

        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 instituída a Política Estadual de Valorização e Apoio ao Artesão matogrossense, com a finalidade
de coordenar e desenvolver ações para promover o desenvolvimento integrado do setor artesanal e a
valorização do artesão deste Estado, mediante o aprimoramento de seu nível cultural, profissional, social e
econômico, bem como a promoção do artesanato e dos trabalhos manuais como instrumento de trabalho,
empreendedorismo e inclusão produtiva.

Parágrafo único: A Política de que trata o caput deste artigo ficará sob a responsabilidade do órgão
designado pelo Poder Executivo, que estabelecerá os procedimentos para a sua implementação.

Art. 2º São objetivos da Política instituída por esta Lei:

I - Fortalecer e promover o setor de artesanato e trabalhos manuais, como instrumento de geração de renda,
inclusão produtiva e desenvolvimento local;

II - Identificar, articular e engajar os atores da cadeia produtiva;

III - Prestar apoio estratégico e permanente aos artesãos, especialmente mediante promoção de qualificação
profissional;

IV - Articular as ações públicas voltadas para o desenvolvimento do artesanato;

V - Incentivar o empreendedorismo nos setores de artesanato e trabalhos manuais, aliado aos valores da
economia colaborativa, da comercialização justa e da produção sustentável;

VI - Valorizar e garantir os direitos dos profissionais de artesanato e e de trabalhos manuais, como agentes
de desenvolvimento econômico, cultural e social;

VII - Promover a inserção social cidadão, por meio da inclusão produtiva;
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VIII - Contribuir para o acesso dos cidadãos a oportunidades de trabalho e geração de renda por meio do
setor de artesanato e manualidades (trabalhos manuais);

IX - Reconhecer e promover o trabalho do empreendedor do setor artesanal e manual como instrumento de
expressão cultural regional;

X - Promover a qualificação e a capacitação técnica do empreendedor do setor artesanal e manual e
daqueles que buscam novas formas de geração de renda;

XI - Potencializar o acesso ao mercado do empreendedor do setor artesanal e manual.

XII - Incentivar a formalização do artesão e do trabalhador manual como Microempreendedor Individual-MEI
e a constituição de cooperativas ou associações.

XIII - Propiciar a capacitação e a qualificação do artesão e do trabalhador manual, por meio de cursos,
workshops e palestras específicas, bem como a execução de ações voltadas aos iniciantes e ao público em
geral, com uma metodologia experencial e integradora, para o desenvolvimento de competências e
habilidades empreendedoras e o aprimoramento de técnicas produtivas.

XIV - Divulgar o artesanato e o trabalho manual por meio de materiais e campanhas de comunicação do
Governo do Estado, em lugares públicos e em feiras, mostras e eventos nacionais e internacionais.

XV - Identificar espaços mercadológicos adequados à divulgação e comercialização dos produtos artesanais
e manuais, criando oportunidades, em parceria com outros Estados, quando necessário, para o efetivo
acesso desses profissionais a outros mercados, por meio da organização de feiras, festivais e lojas sociais.

XVI - Viabilizar a obtenção de linhas de crédito subsidiado para o artesão, o trabalhador manual e suas
cooperativas e associações.

Art. 3º Para os fins desta Lei, entende-se por:

I - Artesão: toda pessoa física que, de forma individual ou coletiva, faz uso de uma ou mais técnicas no
exercício de um ofício predominantemente manual, por meio do domínio integral de processos e técnicas,
transformando a matéria-prima em produto acabado que expresse identidades culturais brasileiras, nos
termos do disposto na Portaria nº 1007-SEI, de 11 de junho de 2018, que "Institui o Programa de Artesanato
Brasileiro, cria a Comissão Nacional do Artesanato e dispõe sobre a base conceitual do artesanato
brasileiro".

II - Artesanato: toda produção resultante da transformação de matérias-prima em estado natural ou
manufaturada, por meio do emprego de técnicas de produção artesanal, que expresse criatividade,
identidade cultural, habilidade e qualidade.

III - Técnicas de produção Artesanal: consistem no uso ordenado de saberes, fazeres e procedimentos,
combinado aos meios de produção e materiais, que resultem em produtos, com forma e função, que
expressem criatividade, habilidade, qualidade, valores artísticos.

IV - Tipologias do artesanato: denominações dadas aos segmentos da produção artesanal, utilizando como
referência, a matéria-prima predominante no artesanato.

V - Matéria-prima: todo material de origem vegetal, animal ou mineral, empregado na produção artesanal que
sofre tratamento e/ou transformação de natureza física ou química, podendo ser utilizada em estado natural
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ou manufaturado.

§1º Entende-se por domínio integral de processos e técnicas, a capacidade de realização do processo
produtivo completo, relativo a criação do produto artesanal.

§2° A adesão do Estado ao Programa do Artesanato Brasileiro, dar-se-á por meio de Acordo de Cooperação
Técnica para o desenvolvimento conjunto de políticas públicas para o pleno desenvolvimento do setor
artesanal, consoante o previsto no § 3°, do artigo 3º da Portaria n° 1.007-SEI, de 11 de junho de 2018.

Art. 4° As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por conta de dotação orçamentária própria,
suplementadas se necessário.

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

JUSTIFICATIVA

Sabe quando você cria alguma coisa, como uma sobremesa para o almoço, por exemplo, e todos apreciam o
prato, elogiam-no e você percebe a satisfação nos rostos dos convidados? Além de encher qualquer um de
orgulho, também encoraja novas experiências: você se sentirá motivado a testar novas receitas, ver vídeos e
até fazer aulas de culinária. A valorização dos processos artesanais – seja na criação de uma sobremesa
quanto de uma escultura – é muito poderosa, tem impacto direto e profundo no criador, que colocou ali seus
conhecimentos, suas habilidades, suas mãos, sua essência.

A Portaria Federal n° 1.007-SEI, de 11 de junho de 2018, instituiu o Programa do Artesanato Brasileiro, criou
a Comissão Nacional do Artesanato e dispôs sobre a base conceitual do artesanato brasileiro, com a
finalidade de subsidiar e atualizar o Sistema de Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiro-SICAB,
desenvolvido pelo Programa do Artesanato Brasileiro, do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e
Serviços, que contribuirão para a elaboração de políticas públicas e o planejamento de ações de fomento
para o setor artesanal brasileiro.

No mesmo diapasão, a proposta que ora apresentamos tem por finalidade, ao instituir a Política Estadual de
Valorização e Apoio ao Artesão mato-grossense, tem por finalidade coordenar e desenvolver ações com o
objetivo de promover o desenvolvimento integrado do setor artesanal e a valorização do artesão deste
Estado, mediante o aprimoramento de seu nível cultural, profissional, social e econômico do artesão, bem
como a promoção do artesanato e dos trabalhos manuais, como instrumento de trabalho, empreendedorismo
e inclusão produtiva.

Apoiar o artesanato local é uma afirmação da identidade cultural regional, dinamização da economia, do
emprego em nível local e o fomento dos valores culturais e estéticos das diversas etnias e manifestações
populares do povo brasileiro. As atividades artesanais respondem pela geração de inúmeras ocupações e
renda para milhares de brasileiros, sem que haja sistemático incentivo estatal, no tocante à qualificação
profissional.

A comercialização dos produtos artesanais sempre foi um dos maiores desafios para o artesanato, sendo
necessário estabelecer mecanismos que possibilitem ao artesão ter acesso a um espaço público, para
promoção da sua arte e fortalecimento de micro e pequenos negócios, como forma de promover o
desenvolvimento social e econômico.  

Vale ressaltar que, a Política de que trata o caput deste artigo, ficará sob a responsabilidade do órgão
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designado pelo Poder Executivo, que estabelecerá os procedimentos para a sua implementação; inexistindo,
destarte, ingerência nas atribuições e funções típicas do Chefe do Poder Executivo.

Face ao exposto conclamamos os nobres Pares a aprovarem conosco, esse Projeto de Lei .

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 30 de Agosto de 2021

 

Valdir Barranco
Deputado Estadual
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