
LEI MUNICIPAL Nº 3.174/2016

CRIA  O  CONSELHO  MUNICIPAL  DE
TURISMO – COMTUR.

MAURO SCHÜNKE, PREFEITO MUNICIPAL DE RESTINGA SÊCA,

FAÇO SABER,  que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a
seguinte Lei:

Art.  1º Fica  criado  o  Conselho  Municipal  de  Turismo  de  Restinga  Sêca  –
COMTUR,  órgão  colegiado,  com  funções  consultivas,  deliberativas,  normativas,
fiscalizadoras  e  de  assessoramento  governamental,  com  a  finalidade  de  auxiliar  a
Administração Pública Municipal na orientação, planejamento, interpretação e julgamento de
matéria de sua competência, ficando vinculado ao Gabinete do Prefeito.

Art. 2º Ao COMTUR compete deliberar sobre questões referentes ao turismo, tais
como:

I – proteção de defesa dos interesses turísticos do Município;

II  –  valorização dos  elementos  da  natureza,  tradição,  costumes,  manifestações
culturais e outras que constituem atração para o turismo;

III – propaganda turística interna e externa em assuntos que digam respeito ao
prestígio do Município;

III – estímulo à iniciativa privada no sentido de incremento do turismo;

IV –  medidas  que  proporcionem  aos  turistas  melhores  condições  de  estrada,
transporte, comunicações e estada no Município;

V – realização de festividades de cunho artístico, esportivo e folclórico que, por
sua importância e proporção, estejam ligadas à considerável movimentação turística; 

VII – estímulo à melhoria e construção de balneários, estabelecimentos hoteleiros,
teatrais, cinematográficos e de outros entretenimentos de cunho turístico;

VIII – estímulo ao aproveitamento de recursos naturais;

IX - quaisquer outros assuntos relacionados ao turismo;

X – aplicação de recursos do Fundo Municipal do Turismo;

XI  – elaboração de seu Regimento Interno, o qual deverá ser aprovado por ato
próprio;

Art. 3º As deliberações sobre questões ou temas de competência do COMTUR
serão tomadas por maioria simples, presente, na sessão, a maioria absoluta de seus membros. 
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Art. 4º A SMICTCDL, através de seu Departamento de Cultura, prestará apoio
técnico e administrativo necessários ao funcionamento do COMTUR.

Art. 5º O Conselho Municipal de Turismo será composto por 11 (onze) membros
e seus respectivos suplentes, indicados pelas seguintes entidades e órgãos:

I – Secretaria  Municipal de Indústria,  Comércio,  Turismo, Cultura,  Desporto e
Lazer; 

II – Secretaria Municipal de Educação;

III – Secretaria Municipal de Planejamento;

IV – Secretaria Municipal de Obras;

V – Secretaria Municipal de Finanças;

VI – Associação Italiana de Restinga Sêca;

VII – Associação Alemã de Restinga Sêca;

VIII – Associação “Vovô Geraldo”;

IX – 13ª Região Tradicionalista;

X – Representantes da rede hoteleira;

XI – Associação do Comércio e Indústria – ACI e Câmara de Dirigentes Lojistas –
CDL;

Parágrafo único. As entidades ou órgãos indicarão 2 (dois) representantes, dos
quais  um será  o  titular  e  o  outro  suplente,  que  serão  nomeados  por  Portaria  do  Prefeito
Municipal.

Art. 6º O mandato de cada membro do COMTUR será de 2 (dois) anos, admitida
a recondução, constituindo-se de caráter cívico e não remunerado.

Art. 7º Perderá o mandato o representante que:

I -  deixar de pertencer à entidade membro;

II -  cometer conduta incompatível com o exercício do cargo por improbidade ou
prática de atos irregulares;

III  –  faltar  injustificadamente  a  3  (três)  sessões  consecutivas  e/ou  5  (cinco)
sessões intercaladas no período de 1 (um) ano;

IV – concorrer a cargo eletivo;
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Parágrafo Único. Os membros do COMTUR estarão dispensados de comparecer
às sessões por ocasião de férias ou de licenças que lhes forem regularmente concedidas pelos
respectivos órgãos, repartições ou entidades.

Art. 8º O exercício da função de Conselheiro será considerado de relevância para
o Município, intercedendo este, quando necessário, para garantir a participação daquele, sem
que haja prejuízo de suas atividades profissionais.

Art. 9º A função de Conselheiro não será remunerada.

Art. 10 O mandato das entidades representativas no COMTUR (governamentais e
não governamentais) será de 2 anos, podendo ser reconduzidas por mais um período de igual
duração. 

Art. 11 A diretoria do COMTUR será constituída por um Presidente, um Vice-
Presidente, 1º Secretário e 2º Secretário.

§ 1º O Presidente e o Vice-Presidente serão escolhidos pelos membros titulares do
COMTUR, enquanto que o 1º e 2º Secretários serão de livre escolha do Presidente eleito.

§ 2º A eleição do Presidente e do Vice- Presidente dar-se-á por aclamação, quando
houver chapa única, e por voto, quando mais de uma chapa estiver inscrita.

Art. 12 O Conselho Municipal  de Turismo reunir-se-á, ordinariamente,  a cada
mês, e, extraordinariamente, quando convocado.

Parágrafo único. O quórum mínimo será de metade mais um dos representantes.

Art.  13 Os  aconselhamentos,  resoluções,  pareceres  e  outros  atos  normativos
emitidos pelo COMTUR, serão editados em forma de resolução numerada, encaminhada ao
Poder Executivo Municipal, a quem cabe a homologação e julgamento de sua aplicação.

Art. 14 Fica criado o Fundo Municipal de Turismo – FUMT, destinado à captação
e aplicação de recursos a serem utilizados de acordo com a legislação vigente.

Parágrafo Único A administração do FUMT será exercida pelo gestor municipal e
fiscalizada pelo Conselho Municipal de Turismo de Restinga Sêca.

Art. 15 Com relação do FUMT, compete ao COMTUR:

I – zelar pela correta aplicação dos recursos do Fundo, nos projetos e programas
previstos nesta Lei e em sua regulamentação;

II – analisar e emitir parecer quanto aos programas que lhe forem submetidos;

III  – acompanhar,  controlar,  avaliar  e  auditar  a  execução  dos  programas  de
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turismo em que haja alocação de recurso do fundo;

IV- praticar  os demais atos necessários à fiscalização dos recursos do fundo e
exercer outras atribuições que lhe forem conferidas em regulamento; 

Parágrafo Único. O FUMT não poderá atuar como tomador de empréstimos;

Art. 16 Constituirão receitas do Fundo Municipal de Turismo – FUMT:
I  – dotação  consignada  anualmente  no  Orçamento  Municipal  e  as  verbas

adicionais que a lei estabelece no decurso de cada exercício;

II – doações, auxílio, contribuições, subvenções e transferências de recursos de
pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras, governamentais ou não-governamentais
de qualquer natureza;

III – transferências de recursos financeiros oriundos dos Fundos Nacional ou
Estadual de Cultura;

IV - produto de aplicações financeiras dos recursos disponíveis, respeitada a
legislação em vigor e da venda de materiais, publicações e eventos;

V – recursos advindos de auxílios,  convênios,  acordos e contratos firmados
entre o Município e instituição Privadas e Públicas,  nacionais ou internacionais,  Federais,
Estaduais e Municipais – para repasses a entidades executoras de programas de ações em
turismo;

VI – outras receitas que lhe vierem a ser destinadas;

Parágrafo único. Os recursos do Fundo Municipal de Turismo serão depositados
em conta especial em estabelecimento oficial de crédito.

Art. 17 Os recursos do FUMT serão aplicados em:

I – financiamento total ou parcial de programas, projetos, atividades e serviços
de  natureza  turística  desenvolvidos  por  órgãos  governamentais  ou  não  governamentais,
quando em sintonia com a política municipal de turismo;

II  – pagamento  pela  prestação de serviços a  entidades  de direito  público  e
privado para execução de programas e projetos específicos do setor turístico;

III - desenvolvimento de programas de capacitação e aperfeiçoamento na área
de turismo;

IV – pagamento  de  despesas  para  participação  de  eventos  relacionados  ao
turismo, no território nacional e internacional;

V – Realização de conferências;
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 Parágrafo  único. As  transferências  de  recursos  para  organizações
governamentais  e  não-governamentais  de  turismo  serão  processadas  mediante  convênios,
contratos, acordos, ajustes ou similares, obedecendo à legislação vigente sobre a matéria e de
conformidade com os programas, projetos e serviços aprovados pelo COMTUR. 

Art. 18 As contas e os relatórios do FUMT serão submetidos à apreciação do
Conselho Municipal de Turismo, trimestralmente, de forma sintética e, anualmente, de forma
analítica. 

Art.  19 As  despesas  decorrentes  desta  lei  correrão  à  conta  de  dotações
orçamentárias próprias do orçamento municipal.

Art. 20   Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, aos 13 de abril de 2016.

MAURO SCHÜNKE 
Prefeito Municipal

Registre-se e publique-se.

MARCIO ERCÍLIO ROHDE 
Sec. Municipal de Administração


