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Portaria n° 14/2017- Goiás Turismo

o Presidente da GOIÁS TURISMO- AGÊNCIA
ESTADUAL DE TURISMO, criada pela Lei Estadual n.".
13.550, de 11 de novembro de 1999, com estrutura
dada pela Lei Estadual n.". 17.257, de 25 ~e janeiro de
2011; nomeado pelo Decreto de 02 de dezembro de
2014, publicado no D.O.E/GO n." 21.992 - Suplemento;
no uso de suas atribuições legais preyistas no art. 22,
incisos IV, do Decreto Estadual N° 7.424, de 11 de agosto
de 2011;

RESOLVE:

Art. 10
- Em virtude da atualização do Mapa do Turismo Brasileiro no

exercício de 2017, em atendimento a Portaria N°. 268 de dezembro de 2016
do Ministério do Turismo, que a partir desta será bianual, tendo esta
Portaria o intuito de orientar e recomendar as atividades desenvolvidas
pelos Estados junto a seus municípios, com vista à definição de suas regiões
turísticas a partir de janeiro de 2017.

Art. 20
- Para se definir as regiões turísticas, recomenda-se que sejam

realizadas oficinas/seminários/reuniões com os atores locais (na capital da
Federação ou nas regiões turísticas). Cada Federação deverá definir seu
cronograma para o remapeamento, devendo enviar o mapa de seu
Estado para o MTur, via sistema (sistema.mapa.turismo.gov.br), no período
de 01 de junho até 31 de julho de 2017.

Art. 30
- Cada Unidade da Federação deverá selecionar os municípios de

seu território que irão compor o Mapa do Turismo Brasileiro, com b~nos
critérios estabelecidos na Portaria n° 205, de 09 de dezembro de~Olt do
Mtur, entre outros:

Critérios Exigidos para os Municípios:

1)Conforme Portaria N°. 268 de dezembro de 2016 do
do Turismo
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a) Possuir órgão responsável pela pasta de Turismo (Secretaria,
Fundação, Coordenadoria, Departamento, Diretoria, Setor,
Gerência).
A comprovação será realizada por meio da apresentação de
documento com publicação de criação do órgão; ou documento
que estabeleça estrutura organizacional e competências do
respectivo órgão (lei, portaria, decreto, norma, etc.) ou documento
de publicação a nomeação do dirigente responsável pela pasta da
turismo.
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b) Destinar dotação para o Turismona lei orçamentária anual (ano
referência 2017).
A comprovação será realizada por meio da apresentação de cópia
da lei Orçamentária Anual para o exercício 2017e do QDD (Quadro
de Despesa Detalhada) grifado onde está alocada a dotação
orçamentária para o Turismo. Essa dotação não precisa,
necessariamente, ser exclusiva do Turismo (por ex.: itrismo e meio
ambiente; turismoe cultura).
c) Município, Prefeito e Dirigente Municipal de Turismo,devem assinar
um Termo de Compromisso, conforme modelo disponibilizado pelo
Mtur e Unidade da Federação, onde se comprometerão em realizar
as ações necessárias,aderindo, de forma espontânea e formal, ao
Programa de Regionalização do Turismoe à Região Turística.
O Termo será enviado pelo órgão oficial de Turismodo Estado para
os municípios que compõem o mapa vigente e para aqueles que
procurarem o órgão oficial de Turismodo Estadode Goiás.

2) Inclusão de novos critérios à Portaria N°. 268 de dezembro de 2016
do Ministério do Turismo

a) Existência e efetivação de instância de Governança Local
(COMTUR-Conselho Municipal de Turismo).
A comprovação será feita por ata a ser enviada a Goiás Turismo,
pela lei de criação, nomeação dos membros conselheiros e da ata
da última reunião.
b) Participar ativamente de Instância de Governança Regional
(Fórumde TurismoRegional).
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Arf. 4° - Os novos Municípios que ainda não estejam inclusos no mapa
turístico e que pleiteiam a participação a partir desta portaria, estarão
sujeitosà avaliação técnica dos profissionaisda Goiás Turismo,tendo corryo
base o detalhamento técnico a ser enviado pelo gestor local, contendo o
relato das potencialidades do município, bem como equif2)amE?~tos
turísticose de infroestrutura básica, conforme escopo a SegUi~ .~

a) Apresentar relatório com dados numéricos dos ~~t dorefde
serviços no setor turístico (empresas, trabalhadores' re istrqefós e
Cadastur), modelo disponibilizado na Goiás Turismo,e apedmento
da oferta turística (equipamentos, atrativos naturals/culfurais e
eventos). /
§1° - Após avaliação dos documentos elencados acfma, a equipe
técnica desta Autarquia, irá emitir parecer informando se o pretenso
município possui atributos reais para compor o Mapa do Turismo
Brasileiro.
§2° - Parte-sedo princípio que nem todos osmunicípios tem o turismo
como seu vetor de desenvolvimento. Logo, nem todos tem
capacidade para cooperar com o desenvolvimento regional do
turismo ou beneficiar da atividade, não devendo, portanto, compor
o Mapa do TurismoBrasileiro.
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Art. 5°_ Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura,
revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DA PRESIDÊNC
GOIÂNIA DE TURISMO, em Goiânia, co

IÁS TURISMO - AGÊNCIA
o mês de março de 2017.

c
"teondro Garcia

Presidente
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