PROJETO DE LEI N.º 10.886, DE 2018
(Do Sr. Giuseppe Vecci)
Altera as Leis nº 7.827, de 27 de setembro de 1989, e nº 11.771, de 17
de setembro de 2008, para ampliar as fontes de financiamento do setor
turístico.

DESPACHO:
ÀS COMISSÕES DE:
INTEGRAÇÃO NACIONAL, DESENVOLVIMENTO REGIONAL E DA
AMAZÔNIA;
TURISMO; FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO (ART. 54 RICD); E
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART. 54 RICD).
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II

PUBLICAÇÃO INICIAL
Art. 137, caput - RICD
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 4º da Lei nº 7.827, de 27 de setembro de 1989, passa a
vigorar com a seguinte redação:
Art. 4º.......................................................................................
I – produtores e empresas, pessoas físicas e jurídicas, e cooperativas
de produção que, de acordo com as prioridades estabelecidas nos
planos regionais de desenvolvimento, desenvolvam atividades
produtivas nos setores agropecuário, mineral, industrial,
agroindustrial, de empreendimentos comerciais e de serviços,
especialmente na área de turismo, das regiões Norte, Nordeste e
Centro-Oeste; (NR)
.................................................................................................”

Art. 2º O art. 16 da Lei nº 11.771, de 17 de setembro de 2008, passa
a vigorar com a seguinte redação:
Art. 16 .......................................................................................
VIII – dos fundos constitucionais de Financiamento do Norte, do
Nordeste e do Centro-Oeste, nos termos da Lei nº 7.827, de 27 de
setembro de 1989. (NR)
.................................................................................................”

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO
A presente proposta tem o objetivo de ampliar os canais de
financiamento para a atividade turística no País. O setor turismo responde,
atualmente, por aproximadamente 8% do PIB brasileiro e é responsável por 6,6
milhões de empregos, conforme estudo do Conselho Mundial de Viagens e Turismo
(WTTC), principal consultoria independente do setor em todo mundo. Em termos de
participação na economia, o turismo brasileiro ocupa somente a 117ª posição no
ranking mundial, realidade inexplicável em vista de todas as potencialidades naturais
de que desfrutamos.
A atividade turística é sabidamente intensiva em mão de obra,
devendo por isso receber especial atenção do Poder Público, tendo em vista o grave
problema de desemprego atualmente enfrentado por milhões de brasileiros.
Nesse sentido, trazemos a presente iniciativa. Sabe-se que, em
muitos casos, os recursos dos fundos constitucionais ficam ociosos, deixando de
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cumprir sua função constitucional de desenvolvimento das Regiões Norte, Nordeste e
Centro-Oeste.
Tendo em vista o inequívoco mérito de nossa proposta, contamos
com o apoio dos nobres Pares para sua aprovação.
Sala das Sessões, em 17 de outubro de 2018.
Deputado GIUSEPPE VECCI
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
Coordenação de Organização da Informação Legislativa - CELEG
Serviço de Tratamento da Informação Legislativa - SETIL
Seção de Legislação Citada - SELEC

LEI Nº 7.827, DE 27 DE SETEMBRO DE 1989
Regulamenta o art. 159, inciso I, alínea c, da
Constituição Federal, institui o Fundo
Constitucional de Financiamento do Norte FNO,
o
Fundo
Constitucional
de
Financiamento do Nordeste - FNE e o Fundo
Constitucional de Financiamento do CentroOeste - FCO, e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, no exercício do cargo de
PRESIDENTE DA REPÚBLICA,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
.......................................................................................................................................................
II - Dos Beneficiários
Art. 4º São beneficiários dos recursos dos fundos constitucionais de financiamento
do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste: (“Caput” do artigo com redação dada pela Medida
Provisória nº 785, de 6/7/2017, convertida na Lei nº 13.530, de 7/12/2017)
I - produtores e empresas, pessoas físicas e jurídicas, e cooperativas de produção
que, de acordo com as prioridades estabelecidas nos planos regionais de desenvolvimento,
desenvolvam atividades produtivas nos setores agropecuário, mineral, industrial,
agroindustrial, de empreendimentos comerciais e de serviços das regiões Norte, Nordeste e
Centro-Oeste; (Inciso acrescido pela Medida Provisória nº 785, de 6/7/2017, convertida e com
redação dada pela Lei nº 13.530, de 7/12/2017)
II - estudantes regularmente matriculados em cursos superiores e de educação
profissional, técnica e tecnológica não gratuitos que contribuirão para o desenvolvimento do
setor produtivo das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, de acordo com as prioridades
estabelecidas nos planos regionais de desenvolvimento. (Inciso acrescido pela Medida
Provisória nº 785, de 6/7/2017, convertida e com redação dada pela Lei nº 13.530, de
7/12/2017)
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§ 1º Os Fundos Constitucionais de Financiamento poderão financiar
empreendimentos de infra-estrutura econômica, inclusive os de iniciativa de empresas públicas
não dependentes de transferências financeiras do Poder Público, considerados prioritários para
a economia em decisão do respectivo conselho deliberativo. (Parágrafo com redação dada pela
Lei nº 11.775, de 17/9/2008)
§ 2º No caso de produtores e empresas beneficiárias de fundos de incentivos
regionais ou setoriais, a concessão de financiamentos de que trata esta Lei fica condicionada à
regularidade da situação para com a Comissão de Valores Mobiliários - CVM e os citados
fundos de incentivos. (Parágrafo com redação dada pela Lei nº 11.775, de 17/9/2008)
§ 3º (Revogado pela Lei nº 12.716, de 21/9/2012)
§ 4º Os estudantes e os cursos mencionados no inciso II do caput deste artigo
deverão atender aos requisitos estabelecidos no art. 1º da Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001.
(Parágrafo acrescido pela Medida Provisória nº 785, de 6/7/2017, convertida na Lei nº 13.530,
de 7/12/2017)
Art. 5º Para efeito de aplicação dos recursos, entende-se por:
I - Norte, a região compreendida pelos Estados do Acre, Amazonas, Amapá, Pará,
Roraima, Rondônia, e Tocantins;
II - Nordeste, a região abrangida pelos Estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio
Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia, além das partes dos Estados
de Minas Gerais e Espírito Santo incluídas na área de atuação da SUDENE; (Inciso com
redação dada pela Lei nº 9.808, de 20/7/1999)
III - Centro-Oeste, a região de abrangência dos Estados de Mato Grosso, Mato
Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal;
IV - semi-árido, a região natural inserida na área de atuação da Superintendência de
Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE, definida em portaria daquela Autarquia. (Inciso com
redação dada pela Lei Complementar nº 125, de 3/1/2007)
Parágrafo único. (VETADO na Lei 13.137, de 19/6/2015)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

LEI Nº 11.771, DE 17 DE SETEMBRO DE 2008
Dispõe sobre a Política Nacional de Turismo,
define as atribuições do Governo Federal no
planejamento, desenvolvimento e estímulo ao
setor turístico; revoga a Lei nº 6.505, de 13 de
dezembro de 1977, o Decreto-Lei nº 2.294, de
21 de novembro de 1986, e dispositivos da Lei
nº 8.181, de 28 de março de 1991; e dá outras
providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO IV
DO FOMENTO À ATIVIDADE TURÍSTICA
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Seção I
Da Habilitação a Linhas de Crédito Oficiais e ao Fundo Geral
de Turismo - FUNGETUR
Art. 15. As pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, com ou sem
fins lucrativos, que desenvolverem programas e projetos turísticos poderão receber apoio
financeiro do poder público, mediante:
I - cadastro efetuado no Ministério do Turismo, no caso de pessoas de direito
privado; e
II - participação no Sistema Nacional de Turismo, no caso de pessoas de direito
público.
Seção II
Do Suporte Financeiro às Atividades Turísticas
Art. 16. O suporte financeiro ao setor turístico será viabilizado por meio dos
seguintes mecanismos operacionais de canalização de recursos:
I - da lei orçamentária anual, alocado ao Ministério do Turismo e à Embratur;
II - do Fundo Geral de Turismo - FUNGETUR;
III - de linhas de crédito de bancos e instituições federais;
IV - de agências de fomento ao desenvolvimento regional;
V - alocados pelos Estados, Distrito Federal e Municípios;
VI - de organismos e entidades nacionais e internacionais; e
VII - da securitização de recebíveis originários de operações de prestação de
serviços turísticos, por intermédio da utilização de Fundos de Investimento em Direitos
Creditórios - FIDC e de Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em
Direitos Creditórios - FICFIDC, observadas as normas do Conselho Monetário Nacional - CMN
e da Comissão de Valores Mobiliários - CVM.
Parágrafo único. O poder público federal poderá viabilizar, ainda, a criação de
mecanismos de investimentos privados no setor turístico.
Art. 17. (VETADO)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
FIM DO DOCUMENTO
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