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1

O trabalho está 
só começando!

* Herculano Passos

Incentivar o turismo, gerando emprego, renda e arrecadação aos 
estados e municípios brasileiros. Este é o principal objetivo da Fren-
te Parlamentar Mista em Defesa do Turismo no Congresso Nacional 
(FrenTur). Tenho a honra de ter idealizado e de presidir esta Frente, 
que foi lançada no dia 11 de março deste ano e é composta por aproxi-
madamente 250 deputados e senadores.

O turismo tem uma agenda legislativa muito grande, e um dos tra-
balhos mais importantes da FrenTur é acompanhar de perto a tramita-
ção das propostas concernentes ao setor e buscar a aprovação das que 
trouxerem melhorias para o segmento. 

Neste sentido, já conseguimos alguns avanços, como, por exemplo, 
impulsionar a tramitação do Projeto de Lei nº 5.077/09, que inclui no 
rol de atividades rurais, o Turismo Rural. Este projeto estava parado há 
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mais de um ano nas comissões da Câmara dos Deputados e, graças ao 
nosso trabalho, ele voltou a tramitar. Agora, já aprovado em todas as 
Comissões do Senado e da Câmara, ele está pronto para ser votado em 
Plenário pelos deputados.

Além disso, recebemos outras demandas importantes do setor que 
estamos colocando na pauta do Congresso. Realizamos em maio, na 
Comissão de Turismo, audiência pública para tratar da autorização do 
fretamento de vans e micro-ônibus para transporte de passageiros em 
viagens interestaduais e internacionais de curtas distâncias. Isso era 
proibido pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), 
afetando o turismo, mas, no início de agosto começou a vigorar uma 
nova resolução da ANTT, que permite esse tipo de fretamento em 
micro-ônibus, para viagens de até 540 quilômetros. Vitória importante 
da FrenTur, que irá beneficiar tanto empresários do setor, como os tu-
ristas, que gastarão menos com o transporte.

Outra questão na qual estamos trabalhando é a do fim da exigência 
de visto para turistas estrangeiros entrarem no Brasil. Este é um ca-
minho que estamos buscando, com apoio do Ministério do Turismo 
e da Embratur, para atrair mais visitantes para cá, em especial aqueles 
de países com moedas forte, como o dólar. Inclusive, estivemos com o 
Ministro Henrique Eduardo Alves e o presidente da Embratur, Viní-
cius Lummertz, no Itamaraty, tratando deste assunto com o Ministro 
das Relações Exteriores, Mauro Vieira.

Nós temos ainda diversas outras pautas para trabalhar. Uma delas é 
a legislação trabalhista, com foco no trabalho temporário, intermitente 
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e de curtíssima duração. Muitas das atividades relacionadas ao turismo 
dependem da sazonalidade, com períodos de maior ou menor movimen-
to. Com a flexibilização da contratação seria possível gerar mais opor-
tunidades, melhorar a remuneração e as condições de trabalho no setor. 

O setor hoteleiro também tem suas reivindicações. Entre elas a co-
braça dos direitos autorais pelo ECAD sobre a programação de tele-
visores e rádio-relógios. Isso, no entendimento do setor e no nosso, é 
uma cobrança dupla e indevida, uma vez que as emissoras de rádios e 
televisões já pagam por estes direitos. 

Outro item que precisa de atenção é o cadastramento de empresas 
de atividade turística no CNAE (Classificação Nacional de Atividades 
Econômicas). Atualmente empresas com qualquer classificação podem 
se inscrever no Cadastur, contanto que alguma de suas atividades se-
cundárias seja relacionada ao turismo. O que se busca, desta forma, é a 
profissionalização da prestação do serviço, que atualmente permite, por 
exemplo, que revendas de autopeças cadastrem-se como organizadoras 
de eventos junto ao Ministério do Turismo. 

Já para o segmento de eventos, é necessário corrigir os conceitos da 
Lei Geral do Turismo, a respeito das empresas do setor. O texto da Lei, 
no seu artigo 30, apresenta a definição de “organizadora de evento” de 
forma confusa, misturando macro funções e demais atividades dela de-
correntes. É a partir desse conceito que se desdobram todos os contratos 
com o poder público - ainda grande contratante com o setor de negócios 
e eventos - e que se baseiam as demais leis que tratam do segmento.

Também queremos discutir o aprimoramento e a ampliação da infra-
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estrutura aeroportuária e de navegação, buscar a isonomia da desonera-
ção da folha de pagamento para o setor turístico, criar incentivos fiscais 
para empresas que investem na capacitação de seus colaboradores, re-
ver os custos e taxas dos portos, entre outras.

Estes assuntos são apenas a ponta do iceberg das demandas que o 
setor tem. Nossa Frente Parlamentar está ouvindo o trade turístico, 
recebendo sugestões e estudando cada uma, a fim de elaborar, em con-
junto com a Comissão de Turismo da Câmara Federal, uma efetiva Lei 
de Incentivo ao Turismo. A previsão é que esta Lei seja apresentada 
no segundo semestre deste ano, visando o crescimento do turismo e, 
consequentemente, do país. 

E o desenvolvimento do turismo no Brasil começa pelos municí-
pios. Por isso, a FrenTur, em parceria com a Comissão de Turismo da 
Câmara dos Deputados e a União dos Vereadores de São Paulo, está 
realizando em várias cidades paulistas o seminário “Turismo como Fa-
tor de Desenvolvimento Econômico”, que deu origem ao material que 
ora entregamos para você.

Diretoria da FrenTur
Presidente - Deputado Federal Herculano Passos (PSD-SP)
Vice-presidente - Senador Hélio José (PSD-DF)
Vice-presidente - Senadora Lídice da Mata (PSB-BA)
Vice-presidente - Deputado Federal Alex Manente (PPS-SP)
1º Secretário – Deputado Federal Goulart (PSD-SP)
2º Secretário – Deputado Federal Jaime Martins (PSD-MG)
3º Secretário – Deputado Federal Raimundo Gomes de Matos (PSDB-CE)
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2

Turismo como fator
de desenvolvimento

O Brasil passa por uma crise em que praticamente todos os setores 
da economia estão sendo afetados. A indústria automotiva e a da cons-
trução civil juntas já demitiram cerca de 30 mil trabalhadores neste ano 
de 2015, só para citar duas áreas que estão em retração. Ajustes fiscais 
estão sendo feitos e, certamente, este cenário se reverterá, mas levará 
tempo. Um tempo que pode ser encurtado, se apostarmos no turismo 
como fator de desenvolvimento econômico.

O turismo é uma das atividades com maior potencial para enfrentar 
esta crise, pois é uma alternativa rápida de geração de emprego e renda. 
Desde 2006 este segmento passou a ter mais relevância dentro dos pro-
jetos de governo e, de lá para cá, vem apresentando resultados positivos 
para a economia e o desenvolvimento social do país. Houve ampliação 
da oferta de roteiros turísticos de qualidade; aumento dos desembar-
ques nacionais; incremento no número de estrangeiros visitando o país; 
aumento dos investimentos diretos; elevação na entrada de divisas; e 
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geração de renda e empregos para os brasileiros.
Este é um setor extremamente complexo e competitivo, que envol-

ve mais de 50 atividades, desde o pequeno botequim até as grandes 
redes hoteleiras; da barraquinha de artesanato às companhias aéreas. 
Em 2011 o turismo representava 3,6% da participação na economia 
do Brasil. Hoje, segundo dados do Ministério do Turismo (MTur), 
contribui com 9,6% do Produto Interno Bruto (PIB) e representa o 
5º principal item da balança de exportações brasileira, atrás apenas do 
minério de ferro, da soja, do petróleo e do açúcar. Em alguns estados 
o turismo está entre as maiores fontes de receita e a principal área de 
emprego.

No ano passado, o turismo brasileiro bateu recordes, conquistou tí-
tulos e alcançou cifras inéditas. Ainda conforme o Mtur, o país é o 3º 
maior mercado de aviação doméstica do mundo, número três vezes 
maior do que há dez anos. A oferta de crédito dos bancos públicos 
para o setor cresceu 13 vezes e a receita turística internacional aumen-
tou 170% no período. O número de empregos formais no setor quase 
duplicou no Brasil, alçando a quinta colocação no ranking mundial de 
postos de trabalho nessa indústria. Os números relativos à economia 
do turismo reforçam a importância do setor na geração de negócios, 
empregos e renda e os impactos positivos no desenvolvimento regional. 

De acordo com dados divulgados pelo Conselho Mundial de Via-
gens e Turismo (WTTC), em 2014 o turismo movimentou R$ 492 bi-
lhões no Brasil, entre atividades diretas, indiretas e induzidas, e o setor 
teve investimentos de R$ 59,6 bilhões no país. O estudo aponta ainda 
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que estamos em 9º lugar entre as economias do turismo no mundo 
e, em 2014, o setor respondeu por 8,8 milhões de empregos diretos e 
indiretos no país, o equivalente a 8,8% do total de postos. A estimativa 
do WTTC é que este ano sejam 9 milhões de postos de trabalho. No 
mundo o setor movimentou US$ 7,6 trilhões no ano passado, o que 
representa 10% de toda a riqueza gerada no período. Além disso, é 
responsável por 277 milhões de empregos, ou seja, um a cada 11 na 
economia global.

As vantagens competitivas do Brasil para desenvolver empreendi-
mentos turísticos consolidaram-se na área de recursos humanos e nos 
aspectos culturais e naturais. O país é hoje o primeiro em recursos 
naturais no ranking mundial de competitividade em viagens e turis-
mo, mas ainda precisa melhorar sua posição na competitividade de 
preços, infraestrutura do transporte terrestre e na segurança pública. 
E, para isso, é preciso investimento tanto do Governo Federal, quan-
to dos estados. 

Neste sentindo, há quase 50 anos, São Paulo adota um modelo de 
incentivo ao turismo, que permite aos municípios com essa vocação, 
investir e desenvolver o setor. Há cinco décadas foram criadas as Es-
tâncias Turísticas, que recebem recursos financeiros para promover 
melhorias em sua infraestrutura e serviços turísticos. 

Esse modelo tem dado certo, tanto é que o Estado é um dos que 
mais atrai visitantes no Brasil. Conforme dados do Observatório do 
Turismo da Cidade de São Paulo (SPTuris) e do Ministério do Turis-
mo, em 2014, São Paulo recebeu aproximadamente 15,08 milhões de 
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visitantes, o que representa cerca de 30% dos turistas que circularam 
pelo país. O Imposto Sobre Serviços (ISS) em atividades turísticas teve 
o valor de R$ 270,7 milhões naquele ano, representando 2,5% dos 
R$ 10 bilhões gerados por todas as atividades econômicas desenvol-
vidas na cidade de São Paulo. Os principais motivos das viagens feitas 
à cidade foram Negócios (51,2%) e Eventos (22,3%). Só na capital, o 
turismo gera meio milhão de empregos diretos e indiretos. Estadual-
mente são um milhão de empregos diretos e dois milhões de indiretos. 

Esse resultado positivo fez com que o Estado desse mais um passo 
importante para o setor criando, em 2015, os Municípios de Interesse 
Turístico. Assunto que deu origem a uma série de seminários que a 
Frente Parlamentar Mista em Defesa do Turismo no Congresso Na-
cional (FrenTur) e a União dos Vereadores do Estado de São Paulo 
(Uvesp) vêm realizando em várias cidades. O objetivo destes encontros 
é apresentar aos prefeitos de municípios com vocação turística a Lei 
Complementar 1261/2015, que trata tanto das Estâncias quanto dos 
Municípios de Interesse Turístico. 

É este o tema que iremos tratar nesta cartilha, com o objetivo de 
mostrar este modelo de incentivo ao turismo para além de São Paulo 
e, quem sabe, estimular outros governos a implementarem legislações 
neste sentido.

Desejo a todos uma boa leitura!



TURISMO COMO FATOR DE DESENVOLVIMENTO

14 15



TURISMO COMO FATOR DE DESENVOLVIMENTO

16



TURISMO COMO FATOR DE DESENVOLVIMENTO

16 17

3

Estâncias Turísticas 

de São Paulo

Antes de falar dos Municípios de Interesse Turístico, é preciso falar 
sobre as Estâncias Turísticas, que deram origem ao modelo paulista de 
desenvolvimento turístico vigente hoje. 

O termo “Estância” tem origem na Europa e foi adotado no Brasil 
na década de 20. Com forte tradição em Minas Gerais, Santa Catarina 
e São Paulo, foi neste último que elas se tornaram a principal política 
pública de turismo do Estado. Sendo a Capital a cidade com o maior 
fluxo turístico do país, o governo vislumbrou, nas cidades do interior, 
potencial para absorver os visitantes que buscavam outro tipo de turis-
mo que não o de negócios e eventos.

Nasceram então, em 1967, junto com a Constituição Estadual, as 
Estâncias Balneárias, Climáticas e Hidrominerais e, cinco anos depois, 
as Estâncias Turísticas. São cidades que recebem recursos específicos 
para investimento em infraestrutura turística, oriundos do Departa-
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mento de Apoio ao Desenvolvimento das Estâncias (DADE). 

Para ser classificado como Estância, o município deve atender aos 
seguintes requisitos:

Estância Balneária: possuir praia para o mar, não se considerando 
como tal orla marítima constituída exclusivamente de rocha viva.

Estância Climática: existir no município posto meteorológico em 
funcionamento ininterrupto durante pelo menos três anos, cujos resul-
tados médios se enquadrem dentro das seguintes características: 

I - temperatura média das mínimas no verão, até 20ºC;
II - temperatura média das máximas no verão, até 25ºC; 
III - temperatura média das mínimas, no inverno, até 18ºC; 
IV - umidade relativa média, anual, até 60%, admitida a variação 

para menos de 10% do resultado obtido no local; e 
V - número anual de horas de insolação superior a duas mil.
Estância Hidromineral: Haver no município fonte de água mine-

ral, natural ou artificialmente captada, devidamente legalizada por de-
creto de concessão de lavra, expedido pelo Governo Federal, com vazão 
mínima de 96.000 litros por vinte e quatro horas. E também existência 
de balneário, de uso público, para tratamento crenoterápico (utilização 
da água mineral e sua aplicação em tratamentos de saúde). 

Estância Turística: Ter atrativos de natureza histórica, artística ou 
religiosa, ou recursos naturais e paisagísticos. 

Além destas condições, que são indispensáveis e cumulativas para a 
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classificação de Município como Estância Turística, as cidades devem 
dispor de, no mínimo, os seguintes equipamentos e serviços: 

- Meios de hospedagem, serviços de alimentação, serviços de infor-
mação e receptivo turísticos;

- Infraestrutura de apoio turístico, como acesso adequado aos atra-
tivos, serviços de transporte, de comunicação, de segurança e de aten-
dimento médico emergencial, bem como sinalização indicativa dos 
atrativos (adequada aos padrões internacionais);

- Infraestrutura básica capaz de atender às populações fixas e flu-
tuantes no que se refere a abastecimento de água potável, sistema de 
coleta e tratamento de esgotos sanitários e gestão de resíduos sólidos;

- Plano Diretor de Turismo, aprovado e revisado a cada três anos; e
- Conselho Municipal de Turismo devidamente constituído e atuante.
Somente poderão ser classificados como Estâncias Turísticas os 

municípios com até 200 mil habitantes, observado o censo demográfi-
co decenal do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Atualmente as Estâncias Paulistas são compostas pelos seguintes 
municípios:

BALNEÁRIAS: Bertioga, Cananéia, Caraguatatuba, Guarujá, 
Iguape, Ilha Comprida, Ilhabela, Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe, Praia 
Grande, Santos, São Sebastião, São Vicente, Ubatuba.

CLIMÁTICAS: Analândia, Bragança Paulista, Caconde, Campos do 
Jordão, Campos Novos Paulista, Cunha, Morungaba, Nuporanga, Santa 
Rita do Passa Quatro, Santo Antônio do Pinhal, São Bento do Sapucaí.



TURISMO COMO FATOR DE DESENVOLVIMENTO

20

HIDROMINERAIS: Águas da Prata, Águas de Lindoia, Águas 
de Santa Bárbara, Águas de São Pedro, Amparo, Atibaia, Ibirá, Lin-
doia, Monte Alegre do Sul, Poá, Serra Negra, Socorro.

TURÍSTICAS: Aparecida, Avaré, Bananal, Barra Bonita, Ba-
tatais, Brotas, Eldorado, Embu das Artes, Guaratinguetá, Holambra, 
Ibitinga, Ibiúna, Igaraçu do Tietê, Ilha Solteira, Itu, Joanópolis, 
Olímpia, Paraguaçu Paulista, Paranapanema, Pereira Barreto, Piraju, 
Presidente Epitácio, Ribeirão Pires, Salesópolis, Salto, Santa Fé do 
Sul, São José do Barreiro, São Luiz do Paraitinga, São Pedro, São 
Roque, Tremembé, Tupã.

A classificação como Estância interessa às prefeituras. Por isso, e 
devido ao fato de que algumas das atuais Estâncias não cumprem todos 
os requisitos mínimos para tal classificação, o Governo do Estado san-
cionou neste ano a Lei Complementar 1261/15, que estabelece condi-
ções e requisitos para a classificação de Estâncias e cria os Municípios 
de Interesse Turístico. 

A nova Lei impõe uma série de exigências, prazos para o cumpri-
mento delas e condições mínimas de desenvolvimento para que uma 
cidade já considerada Estância possa manter o título. Ela também esta-
belece que os títulos de Estâncias não sejam mais vitalícios, permitindo 
que outras cidades ascendam à classificação.

Assim, a cada três anos o Poder Executivo deverá encaminhar à As-
sembleia Legislativa projeto de Lei Revisional dos Municípios Turísti-
cos, observados o ranqueamento das Estâncias Turísticas e dos Muni-
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cípios de Interesse Turístico. No máximo, 70 Estâncias Turísticas e 140 
Municípios de Interesse Turístico serão habilitados a receber recursos 
do Fundo de Melhoria dos Municípios Turísticos.

As três Estâncias que obtiverem menor pontuação no ranqueamen-
to trianual poderão perder o título e cair para a classificação de Mu-
nicípios de Interesse Turístico. E, poderão acender para a classificação 
de  Estância, os Municípios de Interesse Turístico melhor ranqueados, 
que obtiverem pontuação superior a das Estâncias com menor desem-
penho.

O detalhamento desta nova legislação está ilustrado no próximo 
capítulo. Trata-se da apresentação feita nos seminários “Turismo como 
Fator de Desenvolvimento Econômico” pelo próprio autor do projeto que 
deu origem à Lei, o Subsecretário do Estado de São Paulo para Assun-
tos Parlamentares, João Caramez.
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4

Municípios de 

Interesse Turístico

Com a aprovação da PEC 11/2013 e do PLC 32/2012, são consi-
derados municípios turísticos as Estâncias de qualquer natureza e os 
Municípios de Interesse Turístico, assim classificados por lei. A Lei 
Complementar nº 1261, de 29 de abril de 2015, estabelece requisitos 
para classificação dos municípios. A Emenda Constitucional nº 40, 
de 9 de abril de 2015, ampliou a transferência de recursos do Pro-
grama de Incentivo ao Turismo do Governo do Estado de São Paulo 
para 210 municípios, 70 Estâncias e 140 Municípios de Interesse 
Turístico.  

Neste capítulo vamos explicar essas alterações legais com um bre-
ve GUIA PARA CLASSIFICAÇÃO DE MUNICÍPIOS TURÍS-
TICOS, elaborado pelo autor do Projeto que deu origem à Lei nº 
1261/2015, subsecretário de Assuntos Parlamentares do Governo do 
Estado de São Paulo, João Caramez.
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1 – O que são Municípios Turísticos?
 Com a aprovação da PEC 11/13 e do PLC 32/2012, são consi-

derados municípios turísticos as Estâncias de qualquer natureza e os 
Municípios de Interesse Turístico (MIT), assim classificados por lei, 
mediante o cumprimento dos requisitos estabelecidos na Lei Comple-
mentar nº 1261, de 29 de abril de 2015. Com a nova redação dada ao 
artigo 146 da Constituição Estadual, pela Emenda Constitucional nº 
40 de 9 de abril de 2015, o Programa do Governo do Estado de Incen-
tivo ao Turismo, com a transferência de recursos do tesouro garantido 
constitucionalmente, foi ampliado. Ele passa a atender até 210 municí-
pios, sendo 70 Estâncias e 140 Municípios de Interesse Turístico.

2 – Quais as principais inovações da Emenda Constitucional nº 40/15?
De forma a atender um número maior de municípios a serem con-

templados com recursos do tesouro do Estado para desenvolver o seu 
potencial turístico, a EC 40/15 introduziu uma nova classificação de 
município a ser criado por lei: os Municípios de Interesse Turístico. 
Para tanto, a emenda estabeleceu um aumento da dotação orçamen-
tária anual a ser destinada ao Fundo de Melhoria dos Municípios Tu-
rísticos, de 10% para 11%, sendo 80% para as Estâncias e 20% para os 
MIT. Por essa emenda, também foi previsto o Projeto Revisional dos 
Municípios Turísticos a ser apresentado pelo Poder Executivo a cada 
três anos. O quadro abaixo sintetiza os principais pontos do artigo 146 
da Constituição do Estado, de como era e como ficou com a aprovação 
da Emenda Constitucional.
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Art.146 da CE anterior Art. 146 da CE com a EC 40/15

Denominação 
do Fundo

Fundo de Melhoria das 
Estâncias.

Fundo de Melhoria  
dos Municípios Turísticos. 

Destinação 

Estâncias – criadas por lei, 
de acordo com os requisitos 

estabelecidos em Lei 
Complementar 10.426, de 

8/12/71).

Estâncias e Municípios de Interesse 
Turístico – criados por lei, de acordo 

com os requisitos estabelecidos em Lei 
Complementar nº 1261.

Objetivo
Desenvolver programas de 

urbanização, melhoria e 
preservação ambiental.

Desenvolver programas de melhoria 
e preservação ambiental, urbanização, 
serviços e equipamentos turísticos. 

Dotação 
Orçamentária 

Anual

10% da totalidade da 
arrecadação dos impostos 
municipais das estâncias, 

no exercício imediatamente 
anterior, de acordo com os 

critérios de distribuição 
estabelecidos em lei.

11% da totalidade da arrecadação dos 
impostos municipais das estâncias, no 
exercício imediatamente anterior, de 

acordo com os critérios de distribuição 
estabelecidos em lei, garantidos 20% 

aos municípios de interesse turístico. 
A dotação anual limita-se ao valor 
inicial da última dotação atualizada 

pela variação anual nominal da receita 
de impostos estaduais estimada na 

subsequente proposta orçamentária.

Revisão da 
situação dos 

municípios que 
têm acesso ao 

Fundo

Nada Consta

Projeto de Lei Revisional dos 
Municípios Turísticos, a ser 

apresentado pelo Poder Executivo a 
cada três anos, o que possibilitará que 

até três MIT passem a ser classificados 
como Estâncias, se obtiverem pontuação 
superior às três Estâncias pior avaliadas 

no ranqueamento elaborado pela 
Secretaria de Turismo.
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3 – O que distingue a Estância Turística do Município de Inte-
resse Turístico?

A Lei Complementar nº 1261 é o diploma legal que disciplina 
os critérios para a classificação dos Municípios Turísticos e a trami-
tação dos projetos de lei que objetivam classificar municípios como 
Estância ou Município de Interesse Turístico, dispondo, ainda, sobre 
o Projeto de Lei Revisional dos Municípios Turísticos. De acordo 
com a mencionada Lei Complementar tanto as Estâncias Turísticas, 
quanto os MIT são considerados municípios turísticos, ou seja, mu-
nicípios que apresentam expressivos atrativos de uso público e caráter 
permanente, naturais, culturais ou artificiais, e que se desenvolvem 
de acordo com a sua vocação turística para oferecer condições ade-
quadas para receber seus visitantes e promover melhor qualidade de 
vida para sua população. O que os distingue é, principalmente, fluxo 
turístico e a infraestrutura que é disponibilizada para a comunidade 
local e visitante.

4 - Um município do interior paulista que tenha atrativos natu-
rais, como prainha à beira do rio, cachoeiras e promove festas que 
atraem muitos visitantes pode ser classificado como município tu-
rístico?

Essas características são muito importantes para que o município 
possa desenvolver o turismo local. Porém, não basta ter atrativos para 
ser um município turístico, já que o município com vocação turística 
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precisa ter planejamento adequado para desenvolver essa atividade de 
forma sustentável e que beneficie a população. Por isso, a Lei Com-
plementar nº 1261, estabelece como requisitos essenciais, tanto para 
a classificação do município como Estância Turística ou como MIT, 
que o município tenha um Conselho Municipal de Turismo atuante 
e um Plano Diretor de Turismo atualizado. Esses são os principais 
instrumentos para que o Município possa implementar as ações ne-
cessárias para bem receber visitantes e para que seus atrativos natu-
rais, culturais ou artificiais possam ser explorados de forma adequada. 
É preciso lembrar, no entanto, que o turismo é uma atividade a ser 
incentivada e planejada pelo Poder Público, mas realizada pela ini-
ciativa privada, como um negócio que deve dar frutos para toda a 
comunidade. 

 
5 – Como saber se o município tem condições para ser Estância 

ou Município de Interesse Turístico?
A Lei Complementar nº 1261 em seus artigos 2º e 4º, estabelece 

os requisitos para a classificação de município como Estância Tu-
rística e Município de Interesse Turístico, conforme sintetizado no 
quadro a seguir. O limite de até 200 mil habitantes, previsto em seu 
artigo 3º, para a classificação de município como Estância Turística 
não se aplica às estâncias já existentes, exceto no caso de perderem 
tal condição. 
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ESTÂNCIA MUNICÍPIOS DE 
INTERESSE TURÍSTICO 

DEMANDA 
TURÍSTICA 

Consolidada – fluxo de 
turistas permanentes. 

Potencial – fluxo de turistas 
eventual ou potencial.

ATRATIVOS 
TURÍSTICOS 

Expressivos, de uso público e 
caráter permanente, naturais, 

culturais ou artificiais. 

Expressivos, de uso público e 
caráter permanente, naturais, 

culturais ou artificiais. 

EQUIPAMENTOS 
E SERVIÇOS 

TURÍSTICOS  

•	Meios de Hospedagem;
•	Serviços de alimentação;
•	Serviço de informação 

turística; e
•	Serviço de receptivo 

turístico.

•	Meios de hospedagem no 
local ou na região;

•	Serviços de alimentação; e
•	Serviço de informação 

turística.

INFRAESTRUTURA 
DE APOIO 

TURÍSTICO  

•	Acesso adequado aos 
atrativos; 

•	Serviços de transporte, 
comunicação e segurança;

•	Atendimento médico 
emergencial; e

•	Sinalização indicativa de 
atrativos turísticos adequada 
aos padrões internacionais. 

•	Atendimento médico 
emergencial. 

INFRAESTRUTURA 
BÁSICA  

•	Abastecimento de água 
potável; 

•	Sistema de coleta e 
tratamento de esgotos 
sanitários; e

•	Gestão de resíduos sólidos. 

•	Abastecimento de água 
potável; e

•	Coleta de resíduos sólidos. 

PLANO DIRETOR 
DE TURISMO  

Aprovado e revisado a cada 
três anos 

Aprovado e revisado a cada 
três anos
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CONSELHO 
MUNICIPAL DE 

TURISMO 

De caráter deliberativo 
constituído, no mínimo, 
por representantes das 

organizações da sociedade 
civil dos setores de 

hospedagem, alimentação, 
comércio e receptivo 

turístico e representante da 
administração municipal.  

De caráter deliberativo 
constituído, no mínimo, 
por representantes das 

organizações da sociedade civil 
dos setores de hospedagem, 

alimentação, comércio 
e receptivo turístico e 

representante da administração 
municipal.  

6 – Como e por quem deve ser feito esse Plano Diretor de Turis-
mo (PDT)?

Há váriasentidades públicas e privadas, bem como profissionais de-
vidamente habilitados, que podem fazer o diagnóstico e o plano estra-
tégico do município para o desenvolvimento sustentável do turismo. 
Esse planejamento, que pode ou não estar previsto no Plano Diretor 
do Município, deve ser elaborado com base em extensa pesquisa da 
situação do município e deve partir de um preceito básico: cada locali-
dade é única e apresenta características particulares. O trabalho deve se 
ater, portanto, às necessidades e particularidades locais, com metas para 
o desenvolvimento do turismo para curto, médio e longo prazo. Em 
Geral, o PDT deve conter um diagnóstico do município, abrangendo 
seus aspectos históricos e geográficos, as condições de infraestrutura 
e da oferta turística, além do perfil do visitante e análise do mercado 
onde o município se insere. A partir desse diagnóstico são então ela-
boradas as estratégias para o turismo no município, garantida a parti-
cipação popular. 
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7 – Como montar o Conselho Municipal de Turismo?
O Conselho Municipal de Turismo, que é uma exigência tanto 

para Estância Turística como para MIT, deve ser criado por lei, com a 
finalidade de contribuir com o Poder Executivo Municipal na adoção 
de estratégias e políticas para o desenvolvimento do turismo local. 
Conforme disposto no artigo 2º, §§ 1º e 2º, da LC 1261 o Conse-
lho deve ser de caráter deliberativo e constituído, no mínimo, por 
representantes das organizações da sociedade civil representativas 
dos setores de hospedagem, alimentação, comércio e receptivo tu-
rístico, além de representantes da administração municipal nas áreas 
de turismo de representantes da administração municipal nas áreas 
de turismo, cultura, meio ambiente e educação. Cada Conselho terá 
regimento próprio, com regras para a eleição de seu presidente e du-
ração do respectivo mandato. 

8 – Como um município poderá pleitear sua classificação como 
Estância Turística?

Com a criação, no ano de 2014, de mais três Estâncias Turísticas Bro-
tas, Guaratinguetá e Olímpia), o Estado de São Paulo passou a ter 70 Es-
tâncias, o que, de acordo com a Lei Complementar nº 1261, é o número 
máximo de estâncias aptas a receberem recursos do Fundo de Melhoria 
dos Municípios Turísticos. No entanto, como se abriu a possibilidade de 
classificação de Municípios como de Interesse Turístico, o caminho, a 
partir de agora, para os municípios vocacionados para o turismo, é plei-
tear a sua classificação como MIT, já que 140 desses municípios poderão 
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receber recursos do Fundo. A partir de então, por ocasião do Projeto de 
Lei Revisional dos Municípios Turísticos, a ser apresentado a cada três 
anos, esses municípios poderão se habilitar a ascender à categoria de es-
tância, se comprovados os requisitos para tal e observada a pontuação no 
ranqueamento previsto no artigo 6º da LC 1261.

9 – Quando o município poderá pleitear sua classificação como 
Município de Interesse Turístico?

Caberá ao Prefeito Municipal encaminhar o pedido de classificação 
do município MIT, acompanhado de toda documentação comproba-
tória do atendimento aos requisitos previstos na Lei Complementar 
nº 1261, para o deputado estadual de sua confiança, para que o mesmo 
possa apresentar o respectivo projeto de lei. Mas note bem: o deputa-
do só poderá apresentar o projeto de classificação do município como 
MIT, se tiver todos os documentos que a lei exige. Assim, devidamente 
instruído, o projeto é protocolado junto à Mesa da Assembleia Legis-
lativa para publicação, seguindo sua tramitação regimental. Caberá ao 
órgão técnico da Secretária de Turismo manifestar-se sobre as condi-
ções do município, quanto ao cumprimento dos requisitos legais, para 
que o mesmo possa ser submetido à votação pelo Plenário. 

10 – Todas as Estâncias e todos os Municípios de Interesse Turís-
tico vão receber os recursos do Departamento de Apoio às Estâncias 
(DADE)?

De acordo com a Lei Complementar nº 1261, serão 70 Estâncias 
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Turísticas e 140 Municípios de Interesse Turístico que poderão re-
ceber os recursos do Fundo de Melhoria dos Municípios Turísticos, 
atualmente administrado pelo DADE. A distribuição desses recursos, 
porém, será de forma diferenciada, como previsto no dispositivo cons-
titucional, com a nova redação dada pela EC 40/15, de tal forma que 
as Estâncias vão ficar com 80% e os MIT com 20% do seu total. No 
entanto, para que essa distribuição se efetive, falta ainda a aprovação de 
um projeto de lei, a ser apresentado pelo Governador, que disciplina o 
Fundo de Melhoria dos Municípios Turísticos, conforme previsto n § 
4º do artigo 146 da CE, já que  a lei do fundo atual (Lei nº 7862, de 1º 
de junho de 1992) só contempla as Estâncias 

11 - Como ficam as Estâncias existentes com essa nova legislação? 
Todas as 70 estâncias já classificadas por lei deverão se adaptar às 

novas  regras previstas  na  Lei Complementar  nº 1261,  até     2018, 
quando  deverá  ser apresentado  pelo  Poder  Executivo o primeiro 
Projeto de Lei Revisional dos Municípios Turísticos. Todas elas, no 
entanto, passarão a ser consideradas Estâncias Turísticas, independen-
temente da sua identidade anterior (climática, balneária, hidromineral 
ou turística) ou da sua vocação, que pode ser voltada para qualquer  
um dos segmentos turísticos definidos pelo Ministério do Turismo e 
que constam  do  anexo da lei  complementar   em  referência (Social, 
Ecoturismo, Cultural, Religioso, de Estudos e  Intercâmbio, de Espor-
tes,  de    Pesca,   Náutico, de Aventura, de Sol e Praia, de Negócios e 
Eventos, Rural e de Saúde).  
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12 - Para que serve o  Projeto de  Lei  Revisional dos Municípios 
Turísticos (PRMT)? 

Esse projeto, que é  um  dos  grandes  diferenciais  para o aprimo-
ramento do turismo em nosso Estado, tem como  base o critério da 
meritocracia, viabilizando a alternância de hierarquia entre  as  Es-
tâncias Turísticas e os  MIT, o que  incentivará  seus  governantes     a 
investir recursos recebidos do Fundo da melhor maneira possível. De 
acordo com o artigo 6º da LC 1261, até três dos MIT poderão passar à 
condição de estância, e receber os recursos decorrentes de  tal condição, 
se obtiverem pontuação superior a das Estâncias Turísticas com  pior  
desempenho no  ranqueamento  trianual, considerados  os  critérios  
de  fluxo  turístico, atrativos, equipamentos  e serviços turísticos. Tais 
estâncias passarão à condição de MIT, com a consequente redução dos 
recursos recebidos.     

13 - Como será feito esse ranqueamento?
Será feito pela Secretaria de Turismo para as Estâncias Turísticas e  

para  os Municípios de Interesse Turístico que, separadamente, vai dar 
uma espécie de nota  para cada município, com base nos pontos alcança-
dos em cada um dos requisitos estabelecidos na Lei  Complementar  nº 
1261,  de acordo com uma matriz de avaliação prevista em regulamento. 
Ressalte-se que para essa pontuação, também serão consideradas outras 
melhorias implementadas pelo município, como a lei municipal  das  
micro  e pequenas  empresas,  condições de acessibilidade  para porta-
dores  de  deficiências  e  cursos de capacitação em turismo receptivo.      
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 14 - Mesmo as Estâncias Turísticas que existem há  muito tempo 
podem perder tal condição?       

Sim, qualquer estância que não se adaptar aos requisitos da Lei 
Complementar nº 1261 e não obtiver boa pontuação no ranqueamen-
to poderá perder tal condição e passar a ser considerada como MIT. O  
que  se  pretende  com  o  Projeto  de  Lei Revisional dos Municípios 
Turísticos é que os gestores públicos invistam os recursos do Fundo em 
projetos que impliquem no desenvolvimento do turismo, com melho-
rias para o município e  para  a  região, de acordo com o  Plano Diretor 
de Turismo e  as  propostas  do  Conselho Municipal de Turismo, que 
representa a comunidade  local. Cabe destacar que, além de outros re-
quisitos, as estâncias têm que dispor de infraestrutura básica capaz de 
atender às populações fixas e flutuantes no que se refere a abastecimen-
to de água potável, sistema de coleta e tratamento de esgotos sanitários, 
de gestão de resíduos sólidos, conforme previsto no inciso V do artigo 
2º. Para as Estâncias Turísticas que ainda não atendem a tal dispositivo, 
a lei impõe a obrigatoriedade de aplicar parte dos recursos oriundos 
do Fundo de Melhoria dos Municípios Turísticos em obras e serviços 
de infraestrutura básica, até que satisfaçam as condições estabelecidas 
na LC 1261 pois, caso contrário, poderão perder essa classificação e os 
benefícios dela decorrentes                                

15 – O Município de Interesse turístico também pode perder essa 
condição?

Sim, da mesma forma que a Estância Turística, o Município de 
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Interesse Turístico, que por ocasião do Projeto Revisional dos Muni-
cípios Turísticos deixar de cumprir os requesitos legais ou tiver uma 
pontuação muito baixa, poderá perder tal condição. Como serão 140 os 
MIT aptos a receber recursos do Fundo, caso haja um número maior 
de municípios que atendam aos requisitos legais, somente os 140 me-
lhor classificados terão acesso a esses recursos. 
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5

legislações

LEI COMPLEMENTAR Nº 1.261, DE 29 DE ABRIL DE 2015

(Originada do Projeto de Lei Complementar nº 32/12, 
do Deputado João Caramez - PSDB, e outros)

Estabelece condições e requisitos para a classificação de Estâncias e 
de Municípios de Interesse Turístico e dá providências correlatas

O Governador Do Estado De São Paulo:
Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu promulgo a 

seguinte lei complementar:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 1º - A classificação de Municípios Turísticos, assim conside-
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rados as Estâncias e os Municípios de Interesse Turístico, far-se-á por 
lei estadual, observadas as condições e atendidos os requisitos mínimos 
estabelecidos nesta lei complementar.

Parágrafo único - Todas as Estâncias, independentemente da sua 
natureza ou vocação, serão classificadas por lei como Estâncias Turís-
ticas.

CAPÍTULO II
DAS ESTÂNCIAS TURÍSTICAS

Artigo 2º - São condições indispensáveis e cumulativas para a clas-
sificação de Município como Estância Turística: 

I - ser destino turístico consolidado, determinante de um turismo 
efetivo gerador de deslocamentos e estadas de fluxo permanente de 
visitantes;

II - possuir expressivos atrativos turísticos de uso público e caráter 
permanente, naturais, culturais ou artificiais, que identifiquem a sua 
vocação voltada para algum ou alguns dos segmentos abaixo relaciona-
dos, sintetizados no Anexo I desta lei complementar:

a) Turismo Social;
b) Ecoturismo;
c) Turismo Cultural;
d) Turismo Religioso;
e) Turismo de Estudos e de Intercâmbio;
f ) Turismo de Esportes;
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g) Turismo de Pesca;
h) Turismo Náutico;
i) Turismo de Aventura;
j) Turismo de Sol e Praia;
k) Turismo de Negócios e Eventos;
l) Turismo Rural;
m) Turismo de Saúde;
III - dispor, no mínimo, dos seguintes equipamentos e serviços tu-

rísticos: meios de hospedagem, serviços de alimentação, serviços de 
informação e receptivo turísticos;

IV - dispor de infraestrutura de apoio turístico, como acesso ade-
quado aos atrativos, serviços de transporte, de comunicação, de segu-
rança e de atendimento médico emergencial, bem como sinalização 
indicativa de atrativos turísticos adequada aos padrões internacionais;

V - dispor de infraestrutura básica capaz de atender às populações 
fixas e flutuantes no que se refere a abastecimento de água potável, sis-
tema de coleta e tratamento de esgotos sanitários e gestão de resíduos 
sólidos;

VI - ter um plano diretor de turismo, aprovado e revisado a cada 3 
(três) anos;

VII - manter Conselho Municipal de Turismo devidamente cons-
tituído e atuante.

§ 1º - O Conselho Municipal de Turismo, de caráter deliberativo, 
deve ser constituído, no mínimo, por representantes das organizações 
da sociedade civil representativas dos setores de hospedagem, alimen-
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tação, comércio e receptivo turístico, além de representantes da ad-
ministração municipal nas áreas de turismo, cultura, meio ambiente e 
educação.

§ 2º - Cada Conselho terá regimento próprio, com regras para a 
eleição de seu presidente e duração do respectivo mandato.

Artigo 3º - Somente poderão ser classificados como Estâncias Tu-
rísticas os municípios com até 200.000 (duzentos mil) habitantes, ob-
servado o censo demográfico decenal do Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística - IBGE, salvo aqueles assim classificados antes da 
publicação desta lei complementar.

CAPÍTULO III
DOS MUNICÍPIOS DE INTERESSE TURÍSTICO

Artigo 4º - São condições indispensáveis e cumulativas para a clas-
sificação de Município como de Interesse Turístico:

I - ter potencial turístico;
II - dispor de serviço médico emergencial e, no mínimo, dos seguin-

tes equipamentos e serviços turísticos: meios de hospedagem no local 
ou na região, serviços de alimentação e serviço de informação turística;

III - dispor de infraestrutura básica capaz de atender às populações 
fixas e flutuantes no que se refere a abastecimento de água potável e 
coleta de resíduos sólidos;

IV - possuir expressivos atrativos turísticos, plano diretor de turismo e 
Conselho Municipal de Turismo, nos mesmos termos previstos nos inci-
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sos II, VI e VII do artigo 2º desta lei complementar.

CAPÍTULO IV
DA ELABORAÇÃO LEGISLATIVA

SEÇÃO I
DOS PROJETOS DE CLASSIFICAÇÃO DE MUNICÍPIOS 

TURÍSTICOS

Artigo 5º - O projeto de lei que objetive a classificação de municí-
pio como Estância Turística ou como de Interesse Turístico deverá ser 
apresentado por qualquer Deputado, devidamente instruído com os 
seguintes documentos:

I - para classificação de Estâncias:
a) estudo da demanda turística existente nos 2 (dois) anos anterio-

res à apresentação do projeto, a ser realizado pela Prefeitura Municipal 
em convênio com órgão público estadual, federal, instituição de ensino 
superior ou entidade especializada;

b) inventário, subscrito pelo Prefeito Municipal, dos atrativos turís-
ticos do município, de que trata o inciso II do artigo 2º desta lei com-
plementar, com suas respectivas localizações e vias de acesso;

c) inventário dos equipamentos e serviços turísticos, de que trata o 
inciso III do artigo 2º desta lei complementar ;

d) inventário da infraestrutura de apoio turístico de que trata o in-
ciso IV do artigo 2º desta lei complementar;
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e) certidões emitidas pelos órgãos oficiais competentes para efeito 
de comprovação dos requisitos estabelecidos no inciso V do artigo 2º 
desta lei complementar ;

f ) cópia do Plano Diretor Municipal de Turismo e atas das 6 (seis) 
últimas reuniões do Conselho Municipal de Turismo, devidamente re-
gistradas em cartório;

II - para classificação de Municípios de Interesse Turístico:
a) estudo da demanda turística existente no ano anterior à apresen-

tação do projeto, a ser realizado pela Prefeitura Municipal em convênio 
com órgão público estadual, federal, instituição de ensino superior ou 
entidade especializada;

b) inventário, subscrito pelo Prefeito Municipal, dos atrativos turís-
ticos do município, de que trata o inciso II do artigo 2º desta lei com-
plementar, com suas respectivas localizações e vias de acesso;

c) inventário, subscrito pelo Prefeito Municipal, dos equipamentos 
e serviços turísticos, do serviço de atendimento médico emergencial e 
da infraestrutura básica de que tratam os incisos II e III do artigo 4º 
desta lei complementar;

d) cópia do Plano Diretor Municipal de Turismo e atas das 6 (seis) 
últimas reuniões do Conselho Municipal de Turismo, devidamente re-
gistradas em cartório.

§ 1º - A Comissão da Assembleia Legislativa incumbida de apre-
ciar os projetos de lei de classificação de municípios como Estância 
Turística ou de Interesse Turístico encaminhará os documentos de que 
trata este artigo à Secretaria de Estado competente para os assuntos re-
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lacionados ao turismo, para sua manifestação quanto ao cumprimento 
dos requisitos estabelecidos nesta lei complementar.

§ 2º - Caberá à Secretaria de Estado competente para os assuntos 
relacionados ao turismo manifestar-se sobre cada projeto e, para efeito 
do disposto no artigo 6º desta lei complementar, elaborar o ranquea-
mento das Estâncias e dos Municípios de Interesse Turístico, com base 
nos requisitos estabelecidos nesta lei complementar, escalonados de 
acordo com a matriz de avaliação proposta em regulamento, para efei-
to de classificação de, no máximo, 70 (setenta) Estâncias e 140 (cento 
e quarenta) Municípios de Interesse Turístico, que serão habilitados 
a receber recursos do Fundo de Melhoria dos Municípios Turísticos, 
previsto no artigo 146 da Constituição do Estado.

SEÇÃO II
DO PROJETO DE LEI REVISIONAL DOS MUNICÍPIOS 

TURÍSTICOS

Artigo 6º - O Poder Executivo deverá encaminhar à Assembleia 
Legislativa, a cada 3 (três) anos, projeto de Lei Revisional dos Muni-
cípios Turísticos, observados o ranqueamento das Estâncias Turísticas 
e dos Municípios de Interesse Turístico de que trata o § 2º do artigo 5º 
desta lei complementar e outras melhorias implementadas pelo município, 
como a Lei Municipal das Micro e Pequenas Empresas, cursos de capa-
citação profissional na área de turismo receptivo e condições de acessibi-
lidade às pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida.
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§ 1º - Até 3 (três) Estâncias Turísticas que obtiverem menor pontu-
ação no ranqueamento trianual poderão passar a ser classificadas como 
Municípios de Interesse Turístico.

§ 2º - Poderão ser classificados como Estância Turística os Municí-
pios de Interesse Turístico melhor ranqueados que obtiverem pontua-
ção superior à das Estâncias Turísticas de que trata o §1º deste artigo, 
com base nos critérios abaixo relacionados: 

1 - fluxo turístico permanente;
2 - atrativos turísticos;
3 - equipamentos e serviços turísticos.
§ 3º - Para efeito do disposto neste artigo, os municípios classifi-

cados por lei como Estância Turística e de Interesse Turístico deverão 
encaminhar à Secretaria de Estado competente para os assuntos rela-
cionados ao turismo, até o dia 30 de abril do ano de apresentação do 
projeto de Lei Revisional, a documentação de que tratam os incisos I e 
II do artigo 5º desta lei complementar, respectivamente.

§ 4º - A não observância pelo município do disposto no § 3º deste 
artigo implicará a revogação da lei que dispôs sobre a sua classificação 
como Estância Turística ou como Município de Interesse Turístico, 
com a consequente perda da respectiva condição e dos auxílios, sub-
venções e demais benefícios dela decorrentes.

CAPÍTULO V
DISPOSIÇÕES FINAIS
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Artigo 7º - Os municípios classificados por lei como Estâncias 
Balneárias, Hidrominerais, Climáticas e Turísticas passam a ser clas-
sificados como Estâncias Turísticas, sem prejuízo da utilização da ter-
minologia anteriormente adotada, para efeito de divulgação dos seus 
principais atrativos, produtos e peculiaridades. 

Artigo 8º - Esta lei complementar e suas disposições transitórias 
entram em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas a Lei nº 
10.426, de 8 de dezembro de 1971, a Lei nº 1.457, de 11 de novembro 
de 1977, a Lei nº 1.563, de 28 de março de 1978, e o artigo 11 da Lei 
nº 6.470, de 15 de junho de 1989.

CAPÍTULO VI
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Artigo 1º - A partir da publicação desta lei complementar, serão 
arquivados todos os projetos de lei ainda não deliberados pelo Plenário 
da Assembleia Legislativa que objetivem classificar municípios como 
Estâncias de qualquer natureza ou como de Interesse Turístico.

Artigo 2º - O primeiro projeto de Lei Revisional dos Municípios 
Turísticos deverá ser apresentado em até 3 (três) anos após a publica-
ção desta lei complementar, período em que os municípios classificados 
como Estâncias, que não atenderem aos requisitos estabelecidos nesta 
lei complementar, deverão se adequar às suas exigências, à exceção do 
previsto no inciso V do artigo 2º desta lei complementar, sob pena de 
perderem a sua condição de estância.
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§ 1º - Os municípios classificados como Estâncias que não atende-
rem ao requisito previsto no inciso V do artigo 2º desta lei complemen-
tar deverão aplicar parte dos recursos oriundos do Fundo de Melhoria 
dos Municípios Turísticos de que trata o artigo 146 da Constituição do 
Estado em obras e serviços de infraestrutura básica, até que satisfaçam 
as condições estabelecidas nesta lei complementar.

§ 2º - A comprovação do investimento previsto no § 1º deste artigo 
deverá ser encaminhada à Secretaria de Estado competente para os 
assuntos relacionados ao turismo, juntamente com a documentação de 
que trata o §3º do artigo 6º desta lei complementar, como requisito 
indispensável para a sua classificação como Estância Turística.

Palácio dos Bandeirantes, 29 de abril de 2015.
GERALDO ALCKMIN
Roberto Alves de Lucena
Secretário de Turismo
Renato Villela
Secretário da Fazenda
Edson Aparecido dos Santos
Secretário-Chefe da Casa Civil

ANEXO I
SEGMENTAÇÃO DE TURISMO BASEADA NAS DEFINI-

ÇÕES DO ÓRGÃO DE TURISMO NACIONAL

a) Turismo Social: é a forma de conduzir e praticar a atividade turís-
tica promovendo a igualdade de oportunidades, a equidade, a solidarie-
dade e o exercício da cidadania na perspectiva da inclusão;
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b) Ecoturismo: segmento da atividade turística que utiliza, de forma 
sustentável, o patrimônio natural e cultural, incentiva sua conservação 
e busca a formação de uma consciência ambientalista por meio da in-
terpretação do ambiente, promovendo o bem-estar das populações;

c) Turismo Cultural: compreende as atividades turísticas relaciona-
das à vivência do conjunto de elementos significativos do patrimônio 
histórico e cultural e dos eventos culturais, valorizando e promovendo 
os bens materiais e imateriais da cultura;

d) Turismo Religioso: configura-se pelas atividades turísticas decor-
rentes da busca espiritual e da prática religiosa em espaços e eventos 
relacionados às religiões institucionalizadas, independentemente da 
origem étnica ou do credo;

e) Turismo de Estudos e Intercâmbio: constitui-se da movimen-
tação turística gerada por atividades e programas de aprendizagem e 
vivências para fins de qualificação, ampliação de conhecimento e de 
desenvolvimento pessoal e profissional;

f ) Turismo de Esportes: compreende as atividades turísticas decorren-
tes da prática, envolvimento ou observação de modalidades esportivas;

g) Turismo de Pesca: compreende as atividades turísticas decorren-
tes da prática da pesca amadora;

h) Turismo Náutico: caracteriza-se pela utilização de embarcações 
náuticas com a finalidade da movimentação turística;

i) Turismo de Aventura: compreende os movimentos turísticos de-
correntes da prática de atividades de aventura de caráter recreativo e 
não competitivo;
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j) Turismo de Sol e Praia: constitui-se das atividades turísticas rela-
cionadas à recreação, entretenimento ou descanso em praias;

k) Turismo de Negócios e Eventos: compreende o conjunto de ati-
vidades turísticas decorrentes dos encontros de interesse profissional, 
associativo, institucional, de caráter comercial, promocional, técnico, 
científico e social;

l) Turismo Rural: é o conjunto de atividades turísticas desenvolvidas 
no meio rural, comprometido com a produção agropecuária, agregando 
valor a produtos e serviços, resgatando e promovendo o patrimônio 
cultural e natural da comunidade;

m) Turismo de Saúde: constitui-se das atividades turísticas decor-
rentes da utilização de meios e serviços para fins médicos, terapêuticos 
e estéticos.

Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 29 de abril de 2015.
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EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 40, DE 09 DE ABRIL 
DE 2015

Altera o artigo 146 da Constituição do Estado de S.Paulo

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO, nos termos do § 3º do artigo 22 da Constituição 
do Estado, promulga a seguinte Emenda ao texto constitucional:

Artigo 1º - O artigo 146 da Constituição do Estado de São Paulo 
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Artigo 146 - A classificação de Municípios Turísticos, assim con-
siderados as Estâncias e os Municípios de Interesse Turístico, far-se-á 
por lei estadual e dependerá da observância de condições e requisitos 
mínimos estabelecidos em lei complementar e da manifestação do ór-
gão técnico competente.

§ 1º - O Poder Executivo deverá encaminhar à Assembleia Le-
gislativa, a cada três anos, projeto de Lei Revisional dos Municípios 
Turísticos, a ser disciplinado na lei complementar prevista no ‘caput’ 
deste artigo.

§ 2º - O Estado manterá, na forma que a lei estabelecer, um Fundo 
de Melhoria dos Municípios Turísticos, com o objetivo de desenvolver 
programas de melhoria e preservação ambiental, urbanização, serviços 
e equipamentos turísticos.

§ 3º - O Fundo de Melhoria dos Municípios Turísticos terá do-
tação orçamentária anual correspondente a 11% (onze por cento) da 
totalidade da arrecadação dos impostos municipais das Estâncias no 



TURISMO COMO FATOR DE DESENVOLVIMENTO

50

exercício imediatamente anterior, limitada ao valor inicial da última 
dotação atualizado pela variação anual nominal da receita de impostos 
estaduais estimada na subsequente proposta orçamentária.

§ 4º - Os critérios para a distribuição, transferência e aplicação dos 
recursos do Fundo de Melhoria dos Municípios Turísticos serão esta-
belecidos em lei, garantida a destinação de 20% (vinte por cento) para 
os Municípios de Interesse Turístico.” (NR)

Artigo 2º - Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de 
sua publicação.

Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, aos 9 de abril de 2015.
a) FERNANDO CAPEZ - Presidente
a) ENIO TATTO - 1º Secretário
a) EDMIR CHEDID - 2º Secretário
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