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GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL FELIPE SOUZA

PRoJETo DE LEI N'í46 zup

Autor: Deputado FELIPE SOUZA

DISPOE sobre a criação do aplicativo para
smartphones e tablets "APLICATIVO GUIA
TURISTICO VIRTUAL CONHEÇA O
AMAZONAS''.

A Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, usando de suas prerrogativas
constitucionais

DECRETA

Aft. 1o. Fica instituído no âmbito do Estado do Amazonas, o aplicativo "APLICATIVO GUIA
TURISTICO CONHEÇA O AMAZONAS".

Art. 2o. Para os efeitos desta lei, entende-se por smartphones, os aparelhos celulares
compatíveis com as seguintes plataformas:

I - Android
II - Iphone IOS; e

III - -Windows Phone

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

I - A tecnologia envolvendo a forma de uso do aplicativo: Tem o objetivo na tradução de
cardápios, tarifas de corridas de táxis, pesquisa de ofertas aéreas, hospedagem, restaurantes e
pontos turísticos de vários lugares como (cachoeiras, museus naturais, passeios de barco,
teatro, encontro das águas, Bosque da Ciência), além dos serviços de urgência e emergência,
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na qual o turista vai ser informado do local mais próximo para ser atendido no Estado do

Amazonas;

II - Informação: acessibilidade dos atrativos, empreendimentos e serviços turísticos do Estado

do Amazonas.

III - Rede Digital ou Plataforma Tecnologica - APP: qualquer plataforma tecnológica que,

pode ou não, estar consubstanciada em aplicativo online, software, website ou outro sistema
que facilita/possibilita, organiza e operacionaliza o contato entre o turista usuário do serviço,
os órgãos estaduais e as empresas;

Art. 4. Fica obrigado no teor do aplicativo, constar as seguintes informações:

I - Pontos Turísticos (cachoeiras, parques, museus e etc);

II - Hotéis;

III - Restaurantes;

IV - Serviços de urgência e emergências;

V - Delegacias (delegacia do Turista).

Art. 5o. Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação

PLENARIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DOAMAZONAS, em
Manaus, 07 de agosto de 2019.

Deputado UZA - Patriota
OuVI
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JUSTIFICATIVA

Este projeto visa proporcionar a prestação do serviço de turismo no Amazonas, e disciplina o
uso do aplicativo para localizar e encontrar hotéis, restaurantes e pontos turísticos de vários
lugares como (cachoeiras, museus naturais, passeios de barco, teatro, encontro das águas,
Bosque da Ciência etc) entre outros pontos turísticos.

Além de localizar serviços de urgência e emergência, na qual o turista vai ser informado do
local mais próximo para ser atendido no Estado do Amazonas como delegacias do turista
entre outros órgãos que compreendam o Estado, que se dará por aplicativos baseados na
internet, disciplinando a forma de como serâ realizado pelo usuário para exploração da
atividade.

O aplicativo será uma importante ferramenta para visitantes e turistas que estarão no
Amazonas visando criar melhores e mais envolventes experiências turísticas por meio do
aplicativo com orientação por intermédio de GPS, localidade, endereços e todos os links que
envolvem alocalização dos locais que envolvem as regras do turismo.

Peço apoio dos nobres pares para a aprovação da presente propositura visando facilitar a vida

de pessoas durante a viagem realizada ao nosso Estado criando emprego e circulando renda

nas mãos da população amazonense fortificando a economia e principalmente o turismo em

nosso Estado.

Deputado E UZA - Patriota
Ouvidor
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