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AUTÓGRAFO DE LEI Nº 170/2022 

 

Dispõe sobre Guias de Turismo no Estado do 

Espírito Santo. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 66 da Constituição Estadual e tendo aprovado o 

presente Projeto de Lei nº 186/2021, resolve enviá-lo a S. Exa., o Senhor Governador do 

Estado, para os fins constitucionais. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Somente será considerado Guia de Turismo Regional o profissional que estiver 

cadastrado no Ministério do Turismo, de acordo com o que determina a Lei            Federal nº 8.623, 

de 28 de janeiro de 1993, e que exerça suas atividades nos estritos termos deste diploma legal. 

 

Parágrafo único. A atividade de Guia de Turismo Regional compreende a recepção, o 

translado, o acompanhamento, a prestação de informações e de assistência em geral a turistas 

em itinerários ou roteiros, locais ou intermunicipais, de uma determinada Unidade da 

Federação. 

 

Art. 2º É expressamente vedado aos grupos ou às excursões de turistas, mesmo que 

acompanhados de Guias de Turismo Nacional, quando em visita ao Estado     do Espírito 

Santo, dispensar a prestação de serviços do Guia de Turismo Regional, devidamente 

cadastrado no Ministério do Turismo. 

 

Art. 3º Serão promovidos, por meio de órgão autorizado pelo Ministério do Turismo, exames 

e avaliação, bem como cursos de atualização dos Guias de Turismo Regional que estiverem 

legalmente cadastrados. 

 

Art. 4º Nos exames e cursos estabelecidos no art.3º será abordado, obrigatoriamente, o 

seguinte : 

 

I - a evolução do Estado do Espírito Santo; 

 

II - a constituição e o funcionamento dos Poderes Estaduais; 

 

III - os aspectos urbanísticos da cidade de Vitória e dos municípios capixabas; 

 

IV - os aspectos naturais e humanos dos municípios; 

 

V - os principais pontos de atração turística, com detalhamentos históricos, culturais, 

sociológicos e políticos; 

 

VI - dissertação e debate a respeito dos principais eventos culturais, religiosos,             históricos e 

do folclore do Estado; 
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VII - informações pertinentes à ampliação da área urbana e à conservação de praias e 

manguezais; 

 

VIII - estudo do artesanato, da gastronomia e do tombamento de prédios,  monumentos 

e equipamentos de cunho histórico e cultural; 

 

IX - noções gerais sobre reservas naturais e biológicas. 

 

Art. 5º São obrigações inerentes ao exercício do Guia de Turismo as abaixo  

relacionadas: 

 

I - acompanhar, orientar e transmitir informações às pessoas ou a grupo de   pessoas em 

excursão ou em visita ao Estado do Espírito Santo; 

 

II - portar, quando em serviço, a identificação de Guia de Turismo fornecida pelo      Ministério 

do Turismo; 

 

III - promover e orientar os necessários despachos e a liberação de passageiros e/ou suas 

respectivas bagagens, nos terminais de embarque e desembarque, rodoviários, aéreos, 

marítimos, fluviais e ferroviários. 

 

Art. 6º O Guia de Turismo terá direito ao acesso a museus, bibliotecas, galerias de arte e 

feiras de exposição, gratuitamente, quando estiver conduzindo pessoas ou grupos de pessoas, 

em visitas ao Estado, observadas as normas de cada um dos estabelecimentos aqui referidos e 

desde que devidamente credenciado e identificado. 

 

Art. 7º No exercício da função, o Guia de Turismo deverá comportar-se com absoluta 

probidade, dedicação e responsabilidade, de forma a sempre zelar pelo bom nome da 

profissão, bem como da Secretaria de Estado de Turismo. 

 

Art. 8º O órgão fiscalizador competente terá a obrigação de fiscalizar e fazer cumprir a 

presente Lei. 

 

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Palácio Domingos Martins, 05 de julho de 2022.  

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

 

DARY PAGUNG 

1º Secretário 

 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 

2º Secretário 
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