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PROGRAMA DE
REGIONALIZAÇÃO
DO TURISMO
O PRT tem como objetivo apoiar a estruturação dos destinos,
a gestão e a promoção do turismo. No âmbito federal, o
programa é de responsabilidade do Ministério do Turismo e
no Maranhão é coordenado pela SETUR.

O que é o mapa do
turismo brasileiro?
É um instrumento estratégico que tem por objetivo delimitar
os municípios e polos turístico para a atuação prioritária de
políticas públicas pela Secretaria de Estado do Turismo.

Quem pode participar?

?

Municípios e Polos Turísticos do Maranhão que atendam aos
critérios definidos pela SETUR e pelo MTur para a adesão ao
Programa de Regionalização do Turismo.

Como funciona?

O mapa é atualizado a cada dois anos. Na atualização
referente ao ano em vigência, terá validade de 2021
a 2023.

Outras ferramentas da
gestão descentralizada
Instância de Governança Regional
Conselho Municipal de Turismo

PORTARIAS, CRITÉRIOS E
ATUALIZAÇÕES DO MAPA 2021
Para m un i cí p i o s q ue
já f a z em p a r t e do
a tual m a p a do tur i s m o
Ter um COMTUR
(Conselho Municipal
de Turismo) ativo,
com reuniões
registradas em ATA.

Destinar dotação
para o turismo na Lei
Orçamentária Anual;
Com QDD (Quadro
demonstrativo de
Despesas)

O Conselho
Municipal de
Turismo deve
apresentar um
plano de ação
exequível para 12
meses.

Possuir órgão
responsável pela
pasta de turismo
(Secretaria,
Fundação, Coordenadoria, Departamento,
Diretoria, Setor ou
Gerência);

Ter 4 (quatro)
equipamentos e
serviços turísticos
ou formalizados no
CADASTUR, sendo 1
(um) meio de
hospedagem.

Ter o formulário de Matriz
de atratividade atualizado.

P ara municíp io s que
já f azem pa rt e do
atu al m ap a do t urismo

Apresentar lei
administrativa
do município

Prefeitos e
gestores
municipais de
turismo
devem assinar
termo de
compromisso
ao PRT

Ter um
COMTUR
(Conselho
Municipal de
Turismo) ativo,
com reuniões
registradas
em ata

Apresentar
termo de
posse do
secretário
de turismo

P ara municíp io s que
n ão fa zem p a rt e do
atu al ma pa do t urismo

Apresentar
relatório
técnico com proposta
de
desenvolvimento
turístico do munícipio.

Para regiões
turísticas

ATA de posse com
novos
membros
da IGR

Assinar termo de
compromisso da
IGR, disponibilizados no Mtur

Apresentar Plano
de ação de 12
meses para as Instâncias de Governança Regional

Agua rde a div ulga ção
do ca lendá rio da s
o ficina s
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As oﬁcinas serão realizadas em “municípios sede”
nos Polos Turísticos para esclarecimentos sobre o
Programa de Regionalização do Turismo,
ações e Remapeamento 2021.

SISPRT
O Sistema do Programa de Regionalização do
Turismo consiste em uma plataforma para
anexo de toda a documentação entregue
pelos municípios.

Di v u l g a ção
d o mapa
O Mapa do Turismo do Brasil (2021 -2023) será
divulgado no ﬁnal do ano em vigência.
Você pode acompanhar no mapa interativo
em:
http://www.mapa.turismo.gov.br/mapa/init.html
.

E-mail: maranhaoregionalizacao@gmail.com
Telefone: (98) 9 8412-0670
Intagram: @seturmaranhao

.

secretaria de
turismo

