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Propõe as diretrizes e estratégias de
Fomento à crioçõo de Polos de Ecoturismo
no Estado do Amazonas.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

DECRETA:

e Esta Lei propõe as diretrizes e estratégias de Fomento à criaçãa de Polos de

o âmbito do Estado do Amazonas.

e A proposta sobre as diretrizes e estratégias de Fomento à criação de Polos de
bjetiva:

5r
naturais, h

Considera-se Polo de Ecoturismo a região geográfica que apresenta atrativos
icos ou culturais, objeto de visitação e turismo e contribui para a conservação

da biodiver idade, para a formação de consciência ambientalista e para o bem-estar das
populações envolvidas, através de atividades recreativas e educativas inseridas na prática
tu rística

52" As diretrizes e estratégias a que se refere o caput são de responsabilidade do
Poder Exe ivo Estadual, em parceria com as Prefeituras Municipais, conforme o Art. 1e da
Lei estadual ne 2908 de 13 de julho de 2004, que dispõe sobre a política de desenvolvimento
do ecoturis e do turismo sustentável no Estado do Amazonas

Art e Fica facultado à Administração Pública Estadual definir as áreas que farão
parte dos los de Ecoturismo.

Art.
Ecoturismo

t-i centivar a implantação de projetos de desenvolvimento sustentável, ecoturismo
e conservaç ambiental nos municípios amazonenses;

il-d rimir as desigualdades municipais;

ilt - nservar os atrativos naturais da região;

tv- reservar o patrimônio natural e cultural da região;

V-
empreendi

propor mecanismos de desenvolvimento para programas governamentais e
ntos privados voltados para o ecoturismo;
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Vl - estimular os projetos, programas e ações visando à promoção, à potencialização,
à eficácia e ao fortalecimento dos empreendimentos voltados para o ecoturismo; e

Vll - estimular a constituição de parcerias estratégicas e desenvolvimento de
projetos de cooperação e de programas governamentais e empreendimentos privados
voltados para o ecoturismo.

Art.4e A proposta de Fomento de que trata esta Leitem as seguintes diretrizes:

| - a compatibilização do desenvolvimento de atividades de ecoturismo com a
conservação e preservação ambiental; educação ambiental; prevenção da poluição
ambiental; proteção da biodiversidade e dos sistemas hídricos, fauna e flora;

ll - o fomento ao surgimento de infraestrutura adequada para implementar nova
perspectiva de negócio, a partir das atividades econômicas que integram o ecoturismo;

lll - a promoção de ações de incentivo ao desenvolvimento socioeconômico da
região;

lV - a promoção de ações de incentivo ao estímulo à geração de novos empregos e
renda, ao aquecimento econômico-empresarial e ao aumento da receita tributária da região;

V - o estímulo à qualificação e capacitação profissional dos trabalhadores vinculados
aos projetos específicos de atividades econômicas que integram o ecoturismo; e

Vl - a sensibilização da população local sobre a importância do ecoturismo.

Art. 5s As ações para a implementação de Fomento à criaçõo de Polos de Ecoturismo
prevista nesta Lei, deverão ser compatíveis com as normas de proteção e conservação
ambiental vigentes.

Parágrafo único. A implantação de empreendimento ou de serviço voltado para a

exploração do ecoturismo nos Polos de Ecoturismo dependerá da aprovação prévia, pelo
órgão estadual competente.

Art.6s O Poder Executivo Estadual, a seu critério de conveniência e oportunidade,
poderá firmar parceria, convênio e instrumentos de cooperação conforme os critérios
estabelecidos nos termos do art. 3e, ll da Lei Estadual ne 2908, de 13 de julho de 2004, que
dispõe sobre a política de desenvolvimento do ecoturismo sustentável no Estado do
Amazonas.

Art.7s O Poder Executivo Estadual, a seu critério de conveniência e oportunidade,
poderá conceder incentivos ou benefícios fiscais destinados a estimular o desenvolvimento
econômico e social das áreas contempladas com a criação de Polos de Ecoturismo, na forma
prevista nesta Lei.
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Parágrafo único. Os incentivos de que tratam o caput serão destinados aos
empreendimentos de instituições públicas ou privadas que apresentem projeto específico,
com definição de metas, cronograma de implantação e documentação comprobatória da
adequação do empreendimento às exigências contidas nesta Lei.

Art.8s O Poder Executivo Estadual, a juízo, critério de conveniência e oportunidade,
poderá criar o Conselho Gestor dos Polos de Ecoturismo, com objetivo de acompanhar a

implementação das ações previstas nesta Lei.

Art.9e O Poder Executivo Estadual, a juízo, critério de conveniência e oportunidade,
poderá indicar a Agência de Fomento à criaçdo de Polos de Ecoturismo no âmbito do Estado
do Amazonas.

Art. 10. O Poder Executivo Estadual, a juízo e seu critério de conveniência, em
consonância com o regime jurídico da Lei Federal 13.019, de 31 de julho de 2014, poderá
editar as normas para as eventuais despesas necessárias à implantação de Fomento ò
criaçdo de Polos de Ecoturismo prevista nesta Lei, através de:

| - recursos orçamentários federais e municipais;

ll - linhas de créditos de instituições financeiras públicas e privadas;

lll - incentivos financeiros e fiscais;

lV - recursos provenientes de fundos estaduais e municipais de turismo; e

V - recursos provenientes de organismos, entidades ou empresas nacionais e

internacionais, públicas e privadas.

Art. 1L. O Poder Executivo a seu critério de conveniência e oportunidade, poderá
fixar outras exigências com plementa plicação desta Lei

Art. 1.2. Esta Lei entra em d sua publicação

PLENÁRIO DA ASSEMBL

le de agosto de 2019.
O ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus,

oNso

al do Amazonas

DT/AM
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JUSTIFICATIVA

Com o advento da crise econômica que assola diversas nações, o Brasil tem

vivenciado múltiplas transformações, especialmente associadas à reestruturação

econômica, exigindo, portanto, a redefinição na formulação e execução de ações públicas

que enfoquem a correta implementação à amenização dessa problemática, a exemplo, as de

mecanismos de regulação atrelados ao Ecoturismo, propulsor de desenvolvimento

econômico, sustentável e político-social que se aplica em área de significativo valor natural

e cultural que, segundo Rodrigues( 2003), contribui para a conservação da biodiversidade,

além de reduzir os impactos negativos e preservar o meio ambiente.

Nesse aspecto, o Projeto de Lei ora apresentado dispõe sobre as diretrizes e as

estratégias que nortearão a implementação das iniciativas de Fomento ò criação de polos

de Ecoturismo no Estado do Amazonos, com o objetivo de construir medidas que

possibilitem pautar as ações deliberadas no âmbito do poder público concernente à prática e

incremento do Ecoturismo nos municípios amazonenses, justificando-se portanto, essa

alternativa econômica preocupada em soerguer as incipientes economias municipais, tão

dependentes de repasse do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), além de reduzir as

desigualdades regionais.

Vale ressaltar que em 13 de julho de 2004, sob o fito de formatar as políticas

públicas de Turismo com viés ambientalista e de desenvolvimento sustentável, foi criada a

Lei ne 2908, que dispõe sobre a política de desenvolvimento do ecoturÍsmo e do turismo

sustentável no Estado do Amazonos, a qual estabeleceu uma pluralidade de ações,

estratégias e medidas com a finalidade de estimular o turismo interno, somando-se à Lei

federal ne Lt77t, de 17 de setembro de 2008, que dispõe sobre a Política Nacional de

Turismo, define as atribuições do Governo Federal no planejamento, desenvolvimento e

estímulo ao setor turístico [...].

Note-se que a elaboração de políticas para o turismo passou a ser adotada por órgãos

do governo em todos os níveis, portanto, convém ainda destacar que a presente matéria se
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insere no mérito da competência concorrente, pois trata de política de incentivos ao

desenvolvimento de empreendimentos com atuação na área de turismo, conforme o Art,

180, da Ct/1988, e, simetricamente, conforme o Art, !79 da Constituição do Estado do

Amazonas, ambas estabelecem as diretrizes gerais, deixando para lei ordinária futura

discriminar como atuará cada Poder na aplicação das ações e execução desse fim comum,

inclusive, pautando-se no Plano Nacional de Turismo 2OL8-2022 (PLANTUR), instituído, sob

orientação da EMBRATUR, cujo objetivo principol desse documento é ordenar as oções do

setor público, orientondo o esforço do Estado pqra q utilização dos recursos públicos no

desenvolvimento do turismo .

E ainda, conforme o site ambientebrasil, no país, os áreas com grande potencíal

ecoturístico já forom mapeados pelo Embratur em conjunto com o Instituto de Ecoturismo

do Brasil (lEB), e divididos em Polos de Desenvolvimento de Ecoturismo, entretanto,

pasmem, o Estado do Amazonas que é privilegiado com uma vasta extensão territorial,

variedade de biomas (conjunto de diferentes ecossistemas), exuberante biodiversidade

(variabilidade entre os seres vivos de todas as origens), apesar de todo esse potencial e

diversidade de riqueza que Se faz presente nos municípios do Estado, ainda se encontra

aquém nessa modalidade de atividade econômica, em comparação com os outros estados

da Federação.

Porquanto, ao entender que as políticas públicas devem direcionar ações,

mecanismos, métodos e procedimentos para os diferentes eixos da estrutura política e

econômica do país, conto ssário apoio para a aprovação de mais um Projeto de

Lei de interesse público e di

PLENÁRIO DA ASS DO A NAS, em Manaus,

le de agosto de 2019.

AFONSO

stadual do Amazonas

er do PDT/AM
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