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Presidência da República 

Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 

 
 

PROJETO DE LEI 

ÁREA ESPECIAL DE INTERESSE TURÍSTICO - AEIT 

 
Estabelece normas gerais para 

implantação das AEIT - Áreas Especiais de 

Interesse Turístico, instituindo os 

territórios e regimes especiais para 

tributação, comércio, crédito, 

investimentos e simplificação das 

exigências administrativas. 

 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional 

decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

 
CAPÍTULO I 

DAS ÁREAS ESPECIAIS DE INTERESSE TURÍSTICO 

 
Art. 1º - Esta Lei estabelece normas gerais de implantação de Áreas Especiais de 

Interesse Turístico (AEIT), visando à promoção do desenvolvimento, mediante 

tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado aos Agentes de 

Desenvolvimento, nos territórios de sua abrangência. 

 
 
SEÇÃO I - DOS  CONCEITOS 

 
Art. 2º - Para efeitos desta Lei, os termos indicados abaixo, quando utilizados com 

a primeira letra maiúscula, terão o seguinte significado: 

I- Áreas Especiais de Interesse Turístico (AEIT) compreendem espaços 

territoriais delimitados, com regimes preferenciais e diferenciados para 

tributos, comércio, crédito, investimentos e simplificação das exigências 

administrativas, visando o desenvolvimento do turismo, mediante a 
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criação de ambiente favorável para investimentos e implantação de 

novos negócios. 

II- Agentes de Desenvolvimento (AD) são as pessoas jurídicas, atuantes no 

setor de turismo e hospitalidade, que aderirem às condições 

estabelecidas para atuação na AEIT e tiverem sua adesão aprovada pelo 

Comitê Gestor. 

III- Órgão Gestor da Política de Turismo (OGPT) é o órgão responsável pela 

definição, implementação e gestão da política do turismo, pertencente à 

estrutura administrativa do Município onde se localiza a AEIT. 

IV- Comitê Gestor (CG) é um conselho consultivo e deliberativo formado por 

03 membros, que atuam, respectivamente, na Secretaria da Secretaria da 

Receita Federal do Brasil, na Secretaria da Fazenda do Estado e na 

Secretaria Municipal da Fazenda. 

V- Monitoramento compreende o acompanhamento contínuo, longitudinal e 

tempestivo de variáveis e indicadores, que permitam a observação e o 

registro de informações objetivas sobre os resultados, efeitos, e impactos 

produzidos pelos Agentes de Desenvolvimento no âmbito da AEIT e sua 

área de influência. 

VI- Avaliação é a comparação dos resultados apontados pelos indicadores 

com os parâmetros estipulados pelo ato regulamentador, com os 

resultados demonstrados pelos indicadores em períodos anteriores, bem 

como, com a evolução dos índices de forma longitudinal, comparando o 

desempenho de empresas que desenvolvem as mesmas atividades 

econômicas, considerando-se ainda, o porte destas. 

VII- Regime de Incentivos e Benefícios Fiscais Tributários (RIB) é o tratamento 

diferenciado e favorecido aplicável aos Agentes de Desenvolvimento que 

atuarem no âmbito da AEIT, abrangendo dedução, redução, desconto 

e/ou isenção de impostos, taxas e contribuições, regimes comerciais, 

acesso facilitado e subsidiado ao crédito, simplificação de exigências 

administrativas e investimentos em infraestrutura. 

VIII- Territórios Destinados à Implantação das AEIT (TDI) são os municípios, 

distritos, subdistritos ou bairros que apresentarem as seguintes 

características: 

a) Têm o turismo e a hospitalidade como atividade econômica de 

grande relevância; 

b) Recebe um número anual de, no mínimo, 05 (cinco) turistas por 

habitante; 
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c) Possui em funcionamentos meios de hospedagem em proporção de, 

no mínimo, 01 (um) leito para cada 15 (quinze) habitantes; 

d) Possui, no mínimo, 01 (um) atrativo com alto grau de interesse 

para os mercados turísticos nacionais e internacional, capaz de 

motivar importantes correntes de visitantes, atuais e potenciais; 

e) Possui em funcionamento, no mínimo, um terminal de transporte 

capaz de receber fluxos anuais de, no mínimo, 1.500.000 (um 

milhão e quinhentos mil) de pessoas; 

f) Possui, em funcionamento, o OGPT; 

g) Possui, em funcionamento, conselho ou fórum de turismo;  

h) Possui, em vigor, programas orçamentários específicos para 

investimentos em turismo;  

i) Dispõe de pessoal técnico qualificado na área de turismo; 

j) Dispõe de cursos de formação superior em turismo funcionando no 

território.  

IX- Tabela de Atividades Características do Turismo (TAC) é uma tabela que 

discrimina as atividades consideradas de interesse turístico, específica 

para cada AEIT, instituída pelo OGPT. 

X- Tabela de Produtos de Interesse Turístico (TPI) é uma tabela que 

discrimina os produtos de interesse turístico, específica para cada AEIT, 

instituída pelo OGPT. 

XI- Índice de Contribuição para o Desenvolvimento Econômico e Social (IDS) é 

um índice sistêmico que mede a contribuição do Agente de 

Desenvolvimento para o desenvolvimento turístico e serve de base para o 

sistema de monitoramento e avaliação.  

 
 
SEÇÃO II - DOS PRINCÍPIOS 

 
Art. 3º - As Áreas Especiais de Interesse Turístico serão orientadas pelos seguintes 

princípios:  

I- Atratividade de investimentos privados e públicos; 

II- Contribuição efetiva e mensurável para o desenvolvimento econômico e 

social; 

III- Desempenho na geração de emprego, renda e tributos;  

IV- Gestão transparente e adoção de melhores práticas;  
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V- Capacidade de inovar em negócios, gestão, processos, produtos e 

serviços;  

VI- Capacidade de competir e crescer;  

VII- Responsabilidade social e ambiental; e 

VIII- Viabilidade econômica e financeira dos negócios. 

 
 
SEÇÃO III - DOS OBJETIVOS 

 
Art. 4º - As Áreas Especiais de Interesse Turístico serão instituídas visando à 

consecução dos seguintes objetivos:  

I- Fomentar e apoiar iniciativas voltadas à atração de investimentos; 

II- Priorizar o desenvolvimento das empresas de turismo e hospitalidade;  

III- Consolidar as cadeias produtivas de turismo e de hospitalidade;  

IV- Monitorar e avaliar o desempenho dos agentes de desenvolvimento 

atuantes na AEIT; 

V- Explorar as potencialidades locais relativas ao turismo e a hospitalidade;  

VI- Promover a inovação em negócios, gestão, processos, produtos e 

serviços; 

VII- Estimular o uso racional e sustentável dos recursos naturais;  

VIII- Ampliar a arrecadação de tributos nas três esferas de governo;  

IX- Gerar emprego e renda;  

X- Promover a inclusão social e a distribuição de renda;  

XI- Melhorar a qualidade de vida da população; e 

XII- Promover o desenvolvimento sustentável. 

 
 
SEÇÃO IV - DAS  ESTRATÉGIAS  

 
Art. 5º - Para fins da Instituição das Áreas Especiais de Interesse Turístico serão 

adotadas prioritariamente as seguintes estratégias: 

I- Inclusão das diretrizes e prioridades de localização dos Agentes de 

Desenvolvimento e das diretrizes para realização de operações urbanas 

consorciadas e parcerias público-privadas no plano diretor e na lei de 

zoneamento de uso e ocupação do solo do município onde for instituída a 

AEIT;  
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II- Definição da legislação municipal específica relativa aos benefícios fiscais 

e tributários que serão aplicados no âmbito territorial correspondente à 

AEIT; e 

III- Definição por ato próprio dos municípios onde forem instituídas as AEIT 

dos recursos e meios que serão empregados para fins de funcionamento 

da OGPT.  

 
 

CAPÍTULO II 

DA IMPLANTAÇÃO DA AEIT 

 
SEÇÃO I -  DA INSTITUIÇÃO DA AEIT NOS MUNICÍPIOS  

 
Art. 6º - Os municípios que pretenderem instituir Áreas Especiais de Interesse 

Turístico em seus territórios deverão formular requerimento junto ao Conselho 

Nacional de Turismo (CNTur), que no caso de decisão favorável, encaminhará suas 

deliberações ao Órgão Gestor da Política Nacional de Turismo para que este, no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias, publique o ato instituidor da AEIT. 

 
Parágrafo Único - Na instrução do requerimento o município interessado deverá 

comprovar o atendimento dos requisitos constantes do Art. 9º da presente lei, 

anexando ao processo todos os documentos, atestados ou certidões que se façam 

necessários. 

 
Art. 7º - As Áreas Especiais de Interesse Turístico serão instituídas por ato próprio 

do Poder Executivo Federal. 

 
 
SEÇÃO II - DA ADESÃO DOS AGENTES DE DESENVOLVIMENTO 

 
Art. 8º - Poderão usufruir dos incentivos e benefícios da AEIT os Agentes de 

Desenvolvimento (AD) que optarem por este regime, mediante Propositura de 

Adesão, junto ao Órgão Gestor da Política de Turismo (OGPT), que submeterá para 

aprovação do Comitê Gestor (CG). 

 
Art. 9º - São requisitos indispensáveis à Propositura de Adesão do AD que optar por 

atuar na AEIT: 

I- A aceitação incondicional do monitoramento e avaliação que será feita 

pelo OGPT, mediante sistema de indicadores; 

II- O compromisso de prestar informações fidedignas, através de 

declarações em formulários e sistemas próprios do OGPT; 
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III- A concordância com o sistema de pontuação e definição dos benefícios 

fiscais; 

IV- O compromisso de realizar contribuições efetivas para o desenvolvimento 

do turismo; e 

V- O aceite incondicional das obrigações mínimas a serem cumpridas pelo 

AD; 

VI- VI - A comprovação do exercício de atividades econômicas que se 

enquadram como de interesse turístico, conforme Tabela de Atividades 

Características do Turismo (ACT), regularmente estabelecida na AEIT. 

 
Parágrafo Único - A instrução do processo de Propositura de Adesão do Agente de 

Desenvolvimento será regulamentada por ato do Município onde for localizada a 

AEIT. 

 
 

CAPÍTULO III 

DO REGIME DE INCENTIVOS E BENEFÍCIOS NO ÂMBITO DA AEIT 

 
Art. 10 - Poderão obter benefícios fiscais e tributários os Agentes de 

Desenvolvimento, cuja atividade econômica for classificada como de interesse 

turístico, conforme rol constante da Tabela de Atividades Características do 

Turismo, que comprovarem a efetiva contribuição para o Desenvolvimento 

Econômico e Social do Município.  

 
Parágrafo Único - A contribuição para o Desenvolvimento Econômico e Social do 

Município será aferida de acordo com a Tabela de IDS e Benefícios, constante do 

Anexo I, desta Lei.  

 
 
SEÇÃO I - DOS BENEFÍCIOS FISCAIS TRIBUTÁRIOS 

 
Art. 11 - Os benefícios fiscais e tributários mencionados no Art. 10 desta Lei 

poderão ser concedidos na forma de dedução, redução, desconto e/ou isenção para 

os seguintes impostos e contribuições.  

I- Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ; 

II- Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI;  

III- Imposto sobre a Importação de Produtos Estrangeiros - II;  

IV- Imposto sobre a Exportação, para o Exterior, de Produtos Nacionais ou 

Nacionalizados - IE; 

V- Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL; 
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VI- Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS; 

VII- Contribuição para o PIS/PASEP; 

VIII- Contribuição para o PIS/PASEP, COFINS e IPI incidentes na importação de 

bens e serviços. 

 
Parágrafo primeiro - A aferição e comprovação da efetiva contribuição dos Agentes 

de Desenvolvimento para o Desenvolvimento Econômico e Social do Município será 

feita pelo OGPT e encaminhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil para sua 

efetivação. 

 
Parágrafo segundo - O processamento dos benefícios fiscais e tributários constantes 
do caput será realizado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, devendo sua 
normatização ser regulamentada em até 180 dias contados da promulgação desta 
lei, ressalvadas as disposições em contrário. 
 
 
SEÇÃO II - DO REGIME COMERCIAL DIFERENCIADO 

 
Art. 12 - A pessoa física ou jurídica que adquirir na AEIT produtos de interesse 

turístico, conforme TPI, industrializados na AEIT fica isenta do Imposto sobre 

Produtos Industrializados - IPI. 

 
Art. 13 - A pessoa física ou jurídica que adquirir na AEIT produtos de interesse 

turístico, conforme TPI, industrializados fora da AEIT, terão as deduções do 

Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, em percentuais previstos na Tabela 

de IDS e Benefícios, do Anexo I desta Lei, obtido pela empresa vendedora 

credenciada como Agente de Desenvolvimento. 

 
Art. 14 - A Secretaria da Receita Federal do Brasil, no âmbito de sua competência, 

disciplinará os procedimentos para efetivação do disposto nos arts. 22 e 23 desta 

Lei, ficando a cargo do OGPT o cálculo do IDS e a verificação da contribuição para 

o Desenvolvimento Econômico e Social.  

 
Art. 15 - Para o viajante que comprovar, no mínimo, 05 (cinco) dias de 

permanência na AEIT o limite mensal de valor global de isenção para mercadoria 

importada, por viajante, é de US$ 500,00 (quinhentos dólares dos Estados Unidos 

da América) ou o equivalente em outra moeda, quando este ingressar no País por 

via terrestre, fluvial ou lacustre. 

 
Parágrafo Único - o limite estabelecido no caput deste artigo se aplica nas 

hipóteses de aquisição de mercadoria em uma ou mais lojas francas de fronteira 

terrestre, considerando o total das compras realizadas pelo viajante em todas as 

lojas; 



8 

 

8 

 
Art. 16 - O viajante que comprovar, no mínimo, 05 (cinco) dias de permanência na 

AEIT, que adquirir produtos estrangeiros de interesse turístico, conforme TPI, 

comercializados na AEIT, fica isento do pagamento do Imposto sobre a Importação 

de Produtos Estrangeiros – II, até o limite o mensal de valor global US$ 500,00 

(quinhentos dólares dos Estados Unidos da América) ou o equivalente em outra 

moeda, considerando o total das compras realizadas em todas as lojas. 

 
Art. 17 - Será isento do pagamento do Imposto de Exportação (IE), o viajante que 

adquirir produtos nacionais de interesse turístico, industrializados e 

comercializados na AEIT, conforme rol constante da Tabela de Produtos de 

Interesse Turístico (TPI), que comprovar uma permanência mínima de 05 (cinco) 

diárias na Área Especial de Interesse Turístico. 

 
 
SEÇÃO III - DO ACESSO DIFERENCIADO AO CRÉDITO  

 
Art. 18 - O Poder Executivo Federal criará, por ato próprio, linhas de credito 

especiais para as pessoas jurídicas estabelecidas na AEIT, cujas taxas de juros não 

superarão os 12% (doze por cento) ao ano, com prazos mínimos acima de 12 (doze) 

vezes.  

 
Parágrafo 1º - As linhas de crédito criadas conforme o caput deste artigo serão 

disponibilizadas através dos chamados “bancos oficiais” ou “bancos federais”, 

diretamente aos Agentes de Desenvolvimento - AD;  

 
Parágrafo 2º - As linhas de crédito previstas no caput deste artigo serão destinadas 

ao financiamento de projetos de interesse turístico e para reforço do capital de 

giro dos Agentes de Desenvolvimento que delas necessitarem; 

 
Parágrafo 3º - Para terem acesso as Linhas de Credito previstas no caput deste 

artigo os Agentes de Desenvolvimento devem comprovar que seus projetos ou 

operações geram uma contribuição mínima para o Desenvolvimento Econômico e 

Social, conforme previsto no Art. 34 desta Lei. 

 
Parágrafo 4º - Sempre que se fizer necessário, visando ampliar a atração dos 

investimentos, as taxas de juros previstas no caput deste artigo deverão ser 

reduzidas aos patamares mínimos possíveis.   

 
Art. 19 - As exigências de garantias para o acesso as Linhas de Crédito previstas no 

Art. 28, devem ser mínimas possíveis, tendo em vista que o Poder Executivo 

Federal, através do Fundo Geral do Turismo (Fungetur) ou de outra fonte de 

recurso, avalizará os Agentes de Desenvolvimento  tomadores de empréstimos. 
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Art. 20 - O enquadramento, o processamento, o credenciamento e a concessão de 

financiamentos no âmbito das Linhas de Crédito previstas no Art. 28, fica a cargo 

da instituição financeira designada, porém a apuração, aferição e avaliação da 

efetiva contribuição para o Desenvolvimento Econômico e Social fica a cargo do 

OGPT, que emitirá laudo de avaliação próprio como condicionante previa para o 

pleito do financiamento. 

 
Parágrafo único - O município no qual a AEIT estiver instalada regulamentará, por 

ato próprio, o processamento, os modelos e as formas de solicitação e 

apresentação dos Laudos de apuração da efetiva contribuição mínima para o 

Desenvolvimento Econômico e Social.  

 
 
SEÇÃO IV - DA SIMPLIFICAÇÃO DAS EXIGÊNCIAS ADMINISTRATIVAS 

 
Art. 21 - Os Municípios nos quais forem instituídas as Áreas Especiais de Interesse 

Turístico passarão a compor e integrar automaticamente a REDESIM, na forma da 

Lei nº 11.598 de 03 de dezembro de 2007, devendo implantar todos os 

procedimentos para tal, no prazo de 90 (noventa) dias contados da publicação do 

ato que instituir a AEIT, em conjunto o Órgão Gestor da Política de Turismo 

(OGPT). 

 
Art. 22 - Em, no máximo, 30 (trinta) dias, contados da data de protocolo, as 

solicitações dos Agentes de Desenvolvimento, relativas ao disposto na Lei nº 11.598 

de 03 de dezembro de 2007, deverão ser efetivadas, sob pena de pagamento, pelo 

órgão que der causa ao atraso, de multa diária de 10 (dez) unidades fiscais do 

município onde estiver instalada a AEIT, em favor do solicitante.  

 
Parágrafo único - A multa prevista no art. 32 desta Lei se aplica somente quando o 

solicitante for um  Agente de Desenvolvimento. 

 
Art. 23 - Os procedimentos nos art. 31 e 32 desta Lei, são válidos para todas as 

solicitações, sejam de registro, inscrição, alteração ou baixa.  

 
SEÇÃO V - DA PRIORIDADE NOS INVESTIMENTOS 

 
Art. 24 - O Órgão Federal Gestor da Política do Turismo e o Município onde estivar 

instalada a AEIT, destinarão e executarão, no mínimo, 5% (cinco por cento) dos 

seus orçamentos em programas, projetos, atividades e investimentos para 

diretamente favorecer o desenvolvimento das Atividades Características do 

Turismo. 
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Parágrafo único - O titular do Órgão Federal Gestor da Política do Turismo e do 

Município onde estivar instalada a AEIT, que não cumprir o disposto no caput deste 

artigo fica sujeito ao pagamento de multa no valor de 1000 (uma mil) unidades 

fiscais, em favor do tesouro federal ou municipal, para cada exercício que não 

cumprir o dispositivo legal.  

 
 

CAPÍTULO IV 

DAS CONTRAPARTIDAS E DA EFETIVA CONTRIBUIÇÃO PARA O DESENVOLVIEMNTO 

 
Art. 25 - Para concessão dos benefícios fiscais previstos nesta Lei, será sempre 

observado o valor do Índice de Contribuição para o Desenvolvimento Econômico e 

Social - IDS, previsto no artigo Art. 47, cujos valores mínimos são os seguintes:  

I- Micro Empresa Individual o IDS mínimo é igual 10 (dez);  

II- Micro Empresa o IDS mínimo é igual a 15 (quinze); 

III- Empresa de Pequeno Porte o IDS mínimo é igual a 20 (vinte); 

IV- Empresa de Médio Porte o IDS mínimo é igual a 25 (vinte e cinco); 

V- Empresa de Grande Porte o IDS mínimo é igual a 30 (trinta). 

 
Parágrafo 1º  - Os Agentes de Desenvolvimento que obtiverem um IDS abaixo do 

valor mínimo estipulado na forma do caput deste artigo, não terão direito aos 

incentivos e benefícios fiscais previstos. 

  
Parágrafo 2º - Para fins desta Lei o porte do Agente de Desenvolvimento será 

definido tomando-se por base o seu faturamento, como segue: 

a) Micro Empresa Individual, pessoa jurídica com faturamento anual 

de até R$ 60.000,00; 

b) Micro Empresa, pessoa jurídica com faturamento anual igual ou 

inferior a R$ 360.000,00; 

c) Empresa de Pequeno Porte, pessoa jurídica com faturamento anual 

superior a R$ 360.000,00 e igual ou inferior a R$ 3.600.000,00; 

d) Empresa de Médio Porte, pessoa jurídica com faturamento anual 

superior a R$ 3.600.000,00 e igual ou inferior a R$ 12.000.000,00; 

e) Empresa de Grande Porte, pessoa jurídica com faturamento anual 

superior a R$ 12.000.000,00. 

 
Parágrafo 3º - Os valores de faturamento definidos no Parágrafo 2º, do Art. 35 

desta Lei, serão reajustados anualmente pelo INPC - Índice Nacional de Preços ao 
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Consumidor, fornecido pelo IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 

sempre que necessário.  

 
Art. 26 - Os valores ou percentuais dos benefícios fiscais de qualquer espécie 

obedecerão ao previsto na Tabela de IDS e Benefícios, constante do Anexo I, desta 

Lei. 

 
Art. 27 - Para concessão dos benefícios fiscais previstos nesta Lei, a solicitação será 

feita através da requisição, conforme o modelo padrão estabelecido pelo OGPT, 

acompanhada dos seguintes documentos: 

I- Solicitação de Incentivos da AEIT devidamente preenchida, conforme 

modelo padrão; 

II- Ficha Técnica da Empresa - FTE - devidamente preenchida, contendo 

informações declaradas pela empresa;  

III- Demonstrativo do Valor Adicionado - DVA, devidamente preenchido com 

informações declaradas pelos sistemas de contabilidade das empresas;  

IV- Demonstrativo do Resultado do Exercício - DRE, devidamente preenchido 

com informações declaradas pelos sistemas de contabilidade das 

empresas; 

V- Fotocópia autenticada dos atos constitutivos da empresa e alterações, 

devidamente Registrados nos órgãos competentes; 

VI- Certidão negativa de protestos e distribuição judicial da empresa e dos 

sócios diretos, em seus domicílios, referentes aos últimos cinco anos; 

VII- Certidão negativa de tributos municipais, estaduais e federais e 

comprovação de regularidade na Previdência Social - INSS e ao Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 

VIII- Plano de negócio, estudo da viabilidade econômica e financeira do 

empreendimento devidamente atestados pelos profissionais habilitados 

por conselhos de classe, para fins da comprovação de viabilidade e 

capacidade de investir da empresa; 

IX- Licenças Ambientais referentes à implantação do empreendimento; 

X- Cronograma físico e financeiro da implantação, acompanhado do número 

de postos de trabalho que serão gerados. 

 
Parágrafo 1º - As informações e documentos previstos acima são de inteira 

responsabilidade do solicitante que as declara sob as penas da Lei.  
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Parágrafo 2º - Fica a cargo do Município no qual for instalada a AEIT a 

regulamentação, por ato próprio, dos sistemas, modelos, processos e 

procedimentos para entrega de documentos e declaração de informações por parte 

do solicitante.  

 
Art. 28 - Fica a cargo do Órgão Gestor da Política de Turismo local (OGPT), a 

análise das informações e documentos fornecidos pelos Agentes de 

Desenvolvimento, bem como a efetivação do cálculo do IDS e posterior emissão do 

Laudo de Avaliação, o qual deve ser encaminhado a SRF - Secretaria da Receita 

Federal, para efetivação dos benefícios ficais na forma desta Lei.  

 
Art. 29 - A fiscalização relativa à efetiva contribuição dos Agentes de 

Desenvolvimento para o Desenvolvimento Econômico e Social, fica a cargo do Órgão 

Gestor da Política de Turismo. 

 
 

CAPÍTULO V 

DA GOVERNANÇA E GESTÃO DA AEIT 

 
SEÇÃO I - DA GOVERNANÇA 

 
Art. 30 - O município onde for localizada a AEIT, constituirá por ato próprio um 

Comitê Gestor composto por 03 (três) membros, sendo um deles indicado pelo 

Órgão de Receita Federal, outro pelo Órgão Gestor da Política de Turismo, e outro 

pelo Conselho de Turismo Municipal. 

 
Art. 31 - São atribuições do CG:  

I- Formular as diretrizes e estratégias para funcionamento e gestão da 

AEIT;  

II- Deliberar sobre as questões de interesse e definir objetivos a serem 

atingidos pela AEIT;  

III- Prestar contas à sociedade dos resultados alcançados pela AEIT;  

IV- Assegurar o acesso à informação e a plena transparência da gestão da 

AEIT;  

V- Exercer o controle sobre a conformidade da gestão e operação da AEIT;  

VI- Manter constante articulação com as autoridades do(s) município(s) em 

que se encontra localizada a AEIT, bem como dos governos estadual e 

federal; 

VII- Sugerir a outras entidades governamentais, municipais, estaduais ou 

federais, providências julgadas necessárias ao desenvolvimento da AEIT; 
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VIII- Promover e divulgar pesquisas, estudos e análises, visando ao 

reconhecimento sistemático das potencialidades econômicas da AEIT;  

IX- Praticar todos os demais atos necessários às funções de planejamento, 

promoção, coordenação e administração da AEIT. 

X- Orientar tecnicamente as entidades públicas ou privadas, na elaboração 

ou execução de programas de interesse para o desenvolvimento da AEIT; 

XI- Deliberar sobre a concessão de Benefícios Fiscais solicitados pelos 

Agentes de Desenvolvimento. 

 
 
SEÇÃO II - DA GESTÃO DA AEIT  

 
Art. 32 - A operacionalização da AEIT dar-se-á através do Órgão Gestor da Política 

de Turismo (OGPT). 

 
Art. 33 - São atribuições do OGPT: 

I- Cumprir e fazer cumprir as deliberações do CG;  

II- Realizar o monitoramento e avaliação da AEIT, bem como dos Agentes de 

Desenvolvimento nela instalados; 

III- Processar, fiscalizar e avaliar as solicitações de benefícios fiscais dos 

Agentes de Desenvolvimento credenciados; 

IV- Emitir os laudos sobre a concessão de benefícios fiscais, submetendo-os à 

deliberação do CG e encaminhando-os à Secretaria da Receita Federal 

(SRF); 

V- Propor plano de ação para a AEIT ao CG; 

VI- Encaminhar ao CG, para aprovação, os pedidos de adesão dos agentes de 

desenvolvimento;  

VII- Formalizar e documentar todas as ações da AEIT;  

VIII- Propor sistemas de indicadores para o monitoramento e avaliação da 

AEIT; 

IX- Executar estratégias definidas pelo CG;  

X- Buscar atingir os objetivos e metas definidos pelo CG; e 

XI- Executar os planos elaborados pelo CG. 

 
Art. 34 - Para o exercício das atividades do OGPT, o município onde for localizada a 

AEIT disponibilizará pessoal, espaço físico, equipamentos, transporte, capacitação 

e outros recursos que porventura se façam necessários.  
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SEÇÃO III - DO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO  

 
Art. 35 - O monitoramento será feito através do sistema de indicadores, que será 

regulamentado por ato do Município onde for localizada a AEIT, devendo as 

informações relativas ao cálculo dos indicadores serem fornecidas pelos Agentes de 

Desenvolvimento, mediante formulários ou sistemas de demonstrativos definidos 

pelo ato que regulamentar o monitoramento. 

 
Parágrafo 1º - As informações necessárias ao cálculo do IDS levarão em conta as 

seguintes fases: 

a) Fase I - Pré-operacional: compreende o momento antecedente ao 

início das atividades do Agente de Desenvolvimento, não 

ultrapassando 06 (seis) meses, quando deverão ser apresentados 

demonstrativos com informações e dados estimados, extraídos dos 

planos de negócios ou estudos de viabilidade econômica e 

financeira dos empreendimentos;  

b) Fase II - De Transição: compreende o momento que vai do início 

das atividades até 31 de dezembro do exercício no qual as 

atividades se iniciaram, onde os demonstrativos apresentam 

informações e dados parciais ou totais daquele exercício; 

c) Fase III - Operacional: compreende o momento em que os 

demonstrativos apresentam informações e dados reais apurados 

pelos sistemas de contabilidade das empresas. 

 
Parágrafo 2º - As informações e dados fornecidos pelos Agentes de Desenvolvimento 

serão validadas ou não pelo OGPT. 

 
Parágrafo 3º - Em caso de não validação das informações fornecidas o Agente de 

Desenvolvimento solicitante dos benefícios fiscais, terá prazo de até 30 (trinta) 

dias, contados da data da notificação, para apresentar novas informações ou 

informações complementares. 

 
Art. 36 - As avaliações produzirão relatórios de classificação das empresas por 

índice, partindo dos maiores valores para os menores, bem como, relatórios da 

evolução dos índices de uma mesma empresa de forma longitudinal. 

 
Parágrafo único - Para a ampla compreensão dos resultados gerados pelos Agentes 

de Desenvolvimento poderão, a critério do OGPT, ser incluídas outras dimensões, 
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critérios e condições além daquelas já previstas nesta Lei, os quais deverão ser 

regulamentados por ato próprio do município onde for localizada a AEIT. 

 
Art. 37 - Para fins de monitoramento e avaliação no Âmbito da AEIT, o Sistema de 

Indicadores é composto pelos seguintes elementos:  

I- Índice de Contribuição para o Desenvolvimento Econômico e Social (IDS): 

é um índice sistêmico composto de índices temáticos, que valora a 

contribuição de cada Agente de Desenvolvimento para o desenvolvimento 

econômico e social; 

II- Índice de Capacidade de Gerar Valor Adicionado (IVA): é um índice 

temático que compõe o IDS, que valora o quanto o Agente é capaz de 

gerar valor adicionado;  

III- Índice de Capacidade de Competir (ICO): é um índice temático que 

compõe o IDS e valora o quanto o Agente é capaz de competir nos 

mercados em que atua;  

IV- Índice de Capacidade de Inovar (ICI): é um índice temático que compõe o 

IDS e valora o quanto o agente é capaz de inovar em termos de negócios, 

gestão, processo, produtos e serviços;  

V- Índice de Responsabilidade Social (IRS): é um índice temático que 

compõe o IDS e valora o quanto o agente é responsável socialmente; 

VI- Índice de Responsabilidade Ambiental (IRA): é um índice temático que 

compõe o IDS e valora o quanto o agente é responsável ambientalmente. 

 
Parágrafo 1º - Para fins de valoração dos índices constantes dos incisos I a VI, do 

Art. 4 desta Lei, serão consideradas as seguintes variáveis:  

a) Valor Adicionado a Distribuir (VAD): valor monetário extraído do 

Demonstrativo do Valor Adicionado;  

b) Receita Total das Vendas (RT): valor monetário extraído do 

Demonstrativo do Valor Adicionado ou do Demonstrativo de 

Resultado do ultimo exercício (RT) e do exercício anterior (RT1);  

c) Dispêndio com Inovação de Negócio, Gestão, Processo, Produto ou 

Serviço (GI): Valor monetário apresentado pela empresa, em seu 

Demonstrativo de Valor Adicionado, no item que tratar da 

distribuição;  

d) Royalties Sociais para compensação coletiva (RS): Valor monetário 

despendido apresentado pela empresa na forma de contribuição 

vinculada, constante em seu Demonstrativo de Valor Adicionado, no 

item que tratar da distribuição; 
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e) Dispêndio com prevenção, proteção, recuperação e compensação 

ambiental - GA: Valor monetário apresentado pela empresa, em 

seu Demonstrativo de Valor Adicionado, no item que tratar da 

distribuição.  

 
Parágrafo 2º - No cálculo dos índices constantes do Art. 46 desta Lei, será adotada 

uma escala de pesos que vai de 0,0 (zero vírgula zero) a 1,0 (um vírgula zero), 

sendo que os valores preestabelecidos para cada índice são: IDS = 1,0 (um vírgula 

zero); IVA = 0,5 (zero vírgula cinco); ICO = 0,1 (zero vírgula um); ICI = 0,1 (zero 

vírgula um); IRS= 0,2 (zero vírgula dois); e IRA = 0,1(zero vírgula um).  

 

Parágrafo 3º - O cálculo dos índices previstos no Art. 46, desta Lei será efetuado 

através da fórmula e processo apresentado no Anexo II desta Lei, levando em conta 

as variáveis constantes do parágrafo 1º e os pesos constantes parágrafo 2º, ambos 

constantes do referido artigo. 

 
CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

 
Art. 38 - Ato próprio do Município onde for instalada a AEIT, disporá sobre a forma 

de apresentação, modelos, dados e informações constantes:  

a) Tabela de Atividades Características do Turismo;  

b) Tabela de Produtos de Interesse Turístico; 

c) Modelo Padrão da Solicitação de Incentivos; 

d) Ficha Técnica da Empresa; 

e) Demonstrativo do Valor Adicionado - DVA; 

f) Demonstrativo do Resultado do Exercício - DRE; 

g) Processamento das solicitações feitas por pessoas jurídicas; 

h) Cálculos dos índices;  

i) Sistema de Monitoramento e Avaliação; e 

j) Documentos Diversos.  

 
Art. 39 - Será delegada ao Município onde estiver localizada a AEIT, mediante 

convênio, a execução de ações administrativas previstas na Lei Complementar nº 

140, de 8 de Dezembro de 2011, para que o mesmo dê tratamento preferencial e 

favorecido aos Agentes de Desenvolvimento, credenciados na forma desta Lei, 

simplificando os processos de Licenciamento Ambiental e limitando os prazos 
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máximos para concessão das licenças a não mais que 30 (trinta) dias contados da 

data de protocolo da solicitação.  

 
Art. 40 - Especificamente no âmbito da AEIT e para pessoas jurídicas credenciadas 

na forma desta Lei como Agentes de Desenvolvimento, fica revogada a vigência do 

artigo 50 e seus parágrafos da Lei das Contravenções Penais (Decreto nº 3.688, de 2 

de Outubro de 1941), restaurada pelo Decreto Lei nº 9.215, de 30 de Abril de 1946. 

 
Art. 41 - As áreas pertencentes aos Estados e a União, no âmbito da AEIT poderão 

ser transferidas ao Município sem ônus, mediante instrumento específico, visando, 

prioritariamente, a realização de operações urbanas consorciadas.   

 
Art. 42 - Os estados onde se localizam os Municípios, nos quais as Áreas Especiais 

de Interesse Turístico forem instituídas, definirão por Lei Específica ampliação da 

concessão dos benefícios fiscais e tributários. 

 

Art. 43 - Para promover o desenvolvimento da infraestrutura turística das Áreas 

Especiais de Interesse Turístico, o Poder Executivo destinará 10% (dez por cento) 

dos recursos obtidos com o pagamento de tributos e multas relativos ao Regime 

Especial de Regularização Cambial e Tributária - RERCT. 

 

Parágrafo Único - Sobre os recursos, bens e direitos relativos ao RERCT que forem 

repatriados por residentes ou domiciliados no País para serem investidos nas AEIT 

será aplicado um regime especial e diferenciado, com alíquota de Imposto de 

Renda de 7,5% (Sete e meio por cento) e isenção da multa de regularização. 

 

Art. 44 – Ficam revogadas a Lei 6.513/77 e o Decreto 86.176/1981.  
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MEI - Micro 

Empresa Individual
ME - Micro Empresa

EPP - Empresa de 

Pequeno Porte

MÉDIA - Empresa 

de Médio Porte

GRANDE - Empresa 

de Grande Porte

MEI - Micro 

Empresa Individual
ME - Micro Empresa

EPP - Empresa de 

Pequeno Porte

MÉDIA - Empresa 

de Médio Porte

GRANDE - Empresa 

de Grande Porte

10 5,0% 8,0%

11 5,5% 8,8%

12 6,0% 9,6%

13 6,5% 10,4%

14 7,0% 11,2%

15 7,5% 5,0% 12,0% 8,0%

16 8,0% 5,5% 12,8% 8,8%

17 8,5% 6,0% 13,6% 9,6%

18 9,0% 6,5% 14,4% 10,4%

19 9,5% 7,0% 15,2% 11,2%

20 10,0% 7,5% 5,0% 16,0% 12,0% 8,0%

21 10,5% 8,0% 5,5% 16,8% 12,8% 8,8%

22 11,0% 8,5% 6,0% 17,6% 13,6% 9,6%

23 11,5% 9,0% 6,5% 18,4% 14,4% 10,4%

24 12,0% 9,5% 7,0% 19,2% 15,2% 11,2%

25 12,5% 10,0% 7,5% 5,0% 20,0% 16,0% 12,0% 8,0%

26 13,0% 10,5% 8,0% 5,5% 20,8% 16,8% 12,8% 8,8%

27 13,5% 11,0% 8,5% 6,0% 21,6% 17,6% 13,6% 9,6%

28 14,0% 11,5% 9,0% 6,5% 22,4% 18,4% 14,4% 10,4%

29 14,5% 12,0% 9,5% 7,0% 23,2% 19,2% 15,2% 11,2%

30 15,0% 12,5% 10,0% 7,5% 5,0% 24,0% 20,0% 16,0% 12,0% 8,0%

31 15,5% 13,0% 10,5% 8,0% 5,5% 24,8% 20,8% 16,8% 12,8% 8,8%

32 16,0% 13,5% 11,0% 8,5% 6,0% 25,6% 21,6% 17,6% 13,6% 9,6%

33 16,5% 14,0% 11,5% 9,0% 6,5% 26,4% 22,4% 18,4% 14,4% 10,4%

34 17,0% 14,5% 12,0% 9,5% 7,0% 27,2% 23,2% 19,2% 15,2% 11,2%

35 17,5% 15,0% 12,5% 10,0% 7,5% 28,0% 24,0% 20,0% 16,0% 12,0%

36 18,0% 15,5% 13,0% 10,5% 8,0% 28,8% 24,8% 20,8% 16,8% 12,8%

37 18,5% 16,0% 13,5% 11,0% 8,5% 29,6% 25,6% 21,6% 17,6% 13,6%

38 19,0% 16,5% 14,0% 11,5% 9,0% 30,4% 26,4% 22,4% 18,4% 14,4%

39 19,5% 17,0% 14,5% 12,0% 9,5% 31,2% 27,2% 23,2% 19,2% 15,2%

40 20,0% 17,5% 15,0% 12,5% 10,0% 32,0% 28,0% 24,0% 20,0% 16,0%

41 20,5% 18,0% 15,5% 13,0% 10,5% 32,8% 28,8% 24,8% 20,8% 16,8%

42 21,0% 18,5% 16,0% 13,5% 11,0% 33,6% 29,6% 25,6% 21,6% 17,6%

43 21,5% 19,0% 16,5% 14,0% 11,5% 34,4% 30,4% 26,4% 22,4% 18,4%

44 22,0% 19,5% 17,0% 14,5% 12,0% 35,2% 31,2% 27,2% 23,2% 19,2%

45 22,5% 20,0% 17,5% 15,0% 12,5% 36,0% 32,0% 28,0% 24,0% 20,0%

46 23,0% 20,5% 18,0% 15,5% 13,0% 36,8% 32,8% 28,8% 24,8% 20,8%

47 23,5% 21,0% 18,5% 16,0% 13,5% 37,6% 33,6% 29,6% 25,6% 21,6%

48 24,0% 21,5% 19,0% 16,5% 14,0% 38,4% 34,4% 30,4% 26,4% 22,4%

49 24,5% 22,0% 19,5% 17,0% 14,5% 39,2% 35,2% 31,2% 27,2% 23,2%

50 25,0% 22,5% 20,0% 17,5% 15,0% 40,0% 36,0% 32,0% 28,0% 24,0%

51 25,5% 23,0% 20,5% 18,0% 15,5% 40,8% 36,8% 32,8% 28,8% 24,8%

52 26,0% 23,5% 21,0% 18,5% 16,0% 41,6% 37,6% 33,6% 29,6% 25,6%

53 26,5% 24,0% 21,5% 19,0% 16,5% 42,4% 38,4% 34,4% 30,4% 26,4%

54 27,0% 24,5% 22,0% 19,5% 17,0% 43,2% 39,2% 35,2% 31,2% 27,2%

55 27,5% 25,0% 22,5% 20,0% 17,5% 44,0% 40,0% 36,0% 32,0% 28,0%

56 28,0% 25,5% 23,0% 20,5% 18,0% 44,8% 40,8% 36,8% 32,8% 28,8%

57 28,5% 26,0% 23,5% 21,0% 18,5% 45,6% 41,6% 37,6% 33,6% 29,6%

58 29,0% 26,5% 24,0% 21,5% 19,0% 46,4% 42,4% 38,4% 34,4% 30,4%

59 29,5% 27,0% 24,5% 22,0% 19,5% 47,2% 43,2% 39,2% 35,2% 31,2%

60 30,0% 27,5% 25,0% 22,5% 20,0% 48,0% 44,0% 40,0% 36,0% 32,0%

61 30,5% 28,0% 25,5% 23,0% 20,5% 48,8% 44,8% 40,8% 36,8% 32,8%

62 31,0% 28,5% 26,0% 23,5% 21,0% 49,6% 45,6% 41,6% 37,6% 33,6%

63 31,5% 29,0% 26,5% 24,0% 21,5% 50,4% 46,4% 42,4% 38,4% 34,4%

64 32,0% 29,5% 27,0% 24,5% 22,0% 51,2% 47,2% 43,2% 39,2% 35,2%

65 32,5% 30,0% 27,5% 25,0% 22,5% 52,0% 48,0% 44,0% 40,0% 36,0%

66 33,0% 30,5% 28,0% 25,5% 23,0% 52,8% 48,8% 44,8% 40,8% 36,8%

67 33,5% 31,0% 28,5% 26,0% 23,5% 53,6% 49,6% 45,6% 41,6% 37,6%

68 34,0% 31,5% 29,0% 26,5% 24,0% 54,4% 50,4% 46,4% 42,4% 38,4%

69 34,5% 32,0% 29,5% 27,0% 24,5% 55,2% 51,2% 47,2% 43,2% 39,2%

70 35,0% 32,5% 30,0% 27,5% 25,0% 56,0% 52,0% 48,0% 44,0% 40,0%

71 35,5% 33,0% 30,5% 28,0% 25,5% 56,8% 52,8% 48,8% 44,8% 40,8%

72 36,0% 33,5% 31,0% 28,5% 26,0% 57,6% 53,6% 49,6% 45,6% 41,6%

73 36,5% 34,0% 31,5% 29,0% 26,5% 58,4% 54,4% 50,4% 46,4% 42,4%

74 37,0% 34,5% 32,0% 29,5% 27,0% 59,2% 55,2% 51,2% 47,2% 43,2%

75 37,5% 35,0% 32,5% 30,0% 27,5% 60,0% 56,0% 52,0% 48,0% 44,0%

76 38,0% 35,5% 33,0% 30,5% 28,0% 60,8% 56,8% 52,8% 48,8% 44,8%

77 38,5% 36,0% 33,5% 31,0% 28,5% 61,6% 57,6% 53,6% 49,6% 45,6%

78 39,0% 36,5% 34,0% 31,5% 29,0% 62,4% 58,4% 54,4% 50,4% 46,4%

79 39,5% 37,0% 34,5% 32,0% 29,5% 63,2% 59,2% 55,2% 51,2% 47,2%

80 40,0% 37,5% 35,0% 32,5% 30,0% 64,0% 60,0% 56,0% 52,0% 48,0%

81 40,5% 38,0% 35,5% 33,0% 30,5% 64,8% 60,8% 56,8% 52,8% 48,8%

82 41,0% 38,5% 36,0% 33,5% 31,0% 65,6% 61,6% 57,6% 53,6% 49,6%

83 41,5% 39,0% 36,5% 34,0% 31,5% 66,4% 62,4% 58,4% 54,4% 50,4%

84 42,0% 39,5% 37,0% 34,5% 32,0% 67,2% 63,2% 59,2% 55,2% 51,2%

85 42,5% 40,0% 37,5% 35,0% 32,5% 68,0% 64,0% 60,0% 56,0% 52,0%

86 43,0% 40,5% 38,0% 35,5% 33,0% 68,8% 64,8% 60,8% 56,8% 52,8%

87 43,5% 41,0% 38,5% 36,0% 33,5% 69,6% 65,6% 61,6% 57,6% 53,6%

88 44,0% 41,5% 39,0% 36,5% 34,0% 70,4% 66,4% 62,4% 58,4% 54,4%

89 44,5% 42,0% 39,5% 37,0% 34,5% 71,2% 67,2% 63,2% 59,2% 55,2%

90 45,0% 42,5% 40,0% 37,5% 35,0% 72,0% 68,0% 64,0% 60,0% 56,0%

91 45,5% 43,0% 40,5% 38,0% 35,5% 72,8% 68,8% 64,8% 60,8% 56,8%

92 46,0% 43,5% 41,0% 38,5% 36,0% 73,6% 69,6% 65,6% 61,6% 57,6%

93 46,5% 44,0% 41,5% 39,0% 36,5% 74,4% 70,4% 66,4% 62,4% 58,4%

94 47,0% 44,5% 42,0% 39,5% 37,0% 75,2% 71,2% 67,2% 63,2% 59,2%

95 47,5% 45,0% 42,5% 40,0% 37,5% 76,0% 72,0% 68,0% 64,0% 60,0%

96 48,0% 45,5% 43,0% 40,5% 38,0% 76,8% 72,8% 68,8% 64,8% 60,8%

97 48,5% 46,0% 43,5% 41,0% 38,5% 77,6% 73,6% 69,6% 65,6% 61,6%

98 49,0% 46,5% 44,0% 41,5% 39,0% 78,4% 74,4% 70,4% 66,4% 62,4%

99 49,5% 47,0% 44,5% 42,0% 39,5% 79,2% 75,2% 71,2% 67,2% 63,2%

100 50,0% 47,5% 45,0% 42,5% 40,0% 80,0% 76,0% 72,0% 68,0% 64,0%

ANEXO I - TABELA DE IDS E BENEFÍCIOS FISCAIS 

AEIT - ÁREA ESPECIAL DE INTERESSE TURISTICO

IDS

PERCENTUAIS DE DEDUÇÕES SOBRE IMPOSTOS (IRPJ, IPI, II e IE) PERCENTUAIS DE DEDUÇÕES SOBRE CONTRIBUIÇÕES (CSLL, COFINS e PIS)
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