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LEI N° 2440 DE 24 DE MAIO DE 2019.

Sumula: Cria 0 Conselho Municipal de

Turismo - COMTUR e 0 Fundo Municipal

de Turismo - FUMTUR- do Municipio de

Planalto, institui a sua organiza~io,

composi~io e atribui~oes e da outras

providencias.

A Camara Municipal de Planalto, Estado do Parana, aprovou e Eu,
lnacio Jose Werle, Prefeito Municipal sanciono a seguinte lei:

CAPITULOI

DOSPODERESEATRIBUICOESDOCONSELHO

Art. 1° - Fica instituida a formacao do Conselho Municipal de Turismo do

Municipio - COMTUR de Planalto, estado do Parana, com 0 objetivo de coordenar,

incentivar e promover 0 turismo municipal, junto a Secreta ria Municipal de Industria,

Comercio e Turismo, sendo organizado como f6rum consultivo que tern 0 intuito de

envolver os mais diversos setores socioeconomicos presentes no municipio, no fator

de desenvolvimento sustentavel, social, economico e ambiental nos termos do artigo

180 da Constitulcao Federal.

Art. 2° - 0 Conselho Municipal de Turismo - COMTUR de Planalto pode

sugerir e definir propostas, que sao repassadas para a avaliacao para validar ou nao

a lrnplementacao. A declsao final de propor ou nao a implantacao de acees cabe

sempre ao Chefe Executivo Municipal, nao podendo 0 Conselho Municipal de

Turismo ultrapassar os seus limites decis6rios.
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Art. 3° - Ao COMTUR como 6rgao colegiado de carater consultivo e

permanente, ressalvadas as cornpetencias dos demais 6rgaos publlcos e conselhos

municipais cabem as seguintes atribuiyOes:

1- formular as diretrizes basicas a serem obedecidas na politica municipal de

turismo;

II - propor resolucoes, atos ou instruyOes regulamentares necessaries ao

pleno exercicio de suas funyOes, bem como modificayOes ou supressOes de

exigencias administrativas ou regulamentares que dificultem as atividades de

turismo;

III - opinar sobre projetos de leis que se relacionem com 0 turismo ou adotem

medidas que neste possam ter implicayOes;

IV - apoiar 0 desenvolvimento de programas e projetos de interesse turistico

visando incrementar 0 f1uxo de turistas ao Municipio, atraves do Departamento de

Turismo, 6rgao vinculado a Secretaria Municipal de Industria, Comercio e Turismo;

V - estabelecer diretrizes para urn trabalho coordenado entre os servicos

publicos municipais e os prestados pela iniciativa privada, com 0 objetivo de

promover a infraestrutura adequada a implantacao do turismo;

VI - estudar de forma sistematica e permanente 0 mercado turistico do

Municipio, a fim de contar com os dados necessaries para urn adequado controle

tecnico:

VII - programar e executar conjuntamente com 0 Departamento de Turismo,

debates sobre temas de interesse turistico;

VIII - apoiar, conjuntamente com 0 Departamento de Turismo, cadastro de

informayOes turisticas de interesse do Municipio;

IX - promover e divulgar as atividades ligadas ao turismo;

X - apoiar, em nome do Municipio, a realizacao de congressos, feiras,

seminaries e convencoes de interesse para 0 implemento turistico;
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XI - propor convenios com 6rgaos, entidades e instituicoes, pubficas ou

privadas, nacionais e internacionais, com 0 objetivo de viabilizar intercambios de

interesse turistico;

XII - propor pianos de financiamentos e convenios com institui~Oes

financeiras, publicae ou privadas;

XIII - examinar e emitir parecer sobre as contas que Ihe forem apresentadas

referentes aos pianos e programas de trabalho executados;

XIV - deliberar sobre 0 use de recursos, fiscalizar a captacao, 0 repasse e a

destlnacao dos recursos de competencia do Fundo Municipal de Turismo -

FUMTUR;

XV - opinar sobre a destinacao e aplicacao dos recursos financeiros

consignados no

orcarnento do Departamento de Turismo;

XVI - elaborar 0 seu Regimento Interno;

XVII - captar recursos para os programas, projetos e acoes para as atividades

turisticas;

XVIII - captar entidades e parceiros de cada segmento para trabalharem em

conjunto na divulga~o e promocao do turismo no municipio.

Paragrafo unico: 0 COMTUR devers estabelecer requlamentacao

complementar para a concessao das licen~s referidas no inciso XI, por meio da ata

lavrada em assembleia por voto da maioria dos conselheiros presentes na reuniao.

Art. 4° - 0 Conselho Municipal de Turismo - COMTUR de Planalto e
nomeado e formado pelos seguintes componentes e seus suplentes, representantes

de 6rgaos e entidades puolicas da sociedade civil:

- Urn Representante da Camara Municipal de Vereadores;

- Urn Representante da Secreta ria de Industria, Cornerclo e Turismo;

- Urn Representante da secretaria de Administracao:

- Urn Representante da Secreta ria de Agricultura;
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- Um Representante da Secretaria de Cultura;

- Um Representante da Secretaria de Meio Ambiente

- Um Representante da Seguranc;a Publica;

- Um Representante da Emater - Empresa de Assistencia Tecnica e Extensao

Rural do Governo;

- Um Representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais;

- Um Representante do Sindicato Rural;

- Um Representante da Apesc - Associacao Planaltina de Piscicultores;

- Um Representante da ACEP - Assoclacac Empresarial de Planalto.

Art. 5° - A plenaria do COMTUR e 0 6rgao consultivo, composto pelos

Conselheiros Titulares, e na ausencia destes, por seus respectivos suplentes,

igualmente indicados pelo 6rgao ou entidade representado.

Art. 6° - Cada representante efetivo tera mandato de dois anos, podendo ser

reconduzida por period os consecutivos.

Art. 7° - A ausencla nao justificada do conselheiro titular a 03 (tres) sessoes

consecutivas ou a ausencia justificada a 05 (cinco) sessoes consecutivas, nao

cumulativas, resultara na sua autornatica exclusao, devendo ser substituido pelo

respective suplente.

Art. 8° - Os membros do COMTUR serao nomeados pelo Chefe do Poder do

Executivo atraves de Decreto.

Paragrafo Unico: Ocorrendo a exclusao de ambos aos conselheiros (titular e

suplente) do mesmo segmento, a Entidade ou Secretaria devera no prazo de 10

(dez) dias, informar 0 nome dos novos representantes.

-f. ..-
~.~
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Art. go - Nso ha rernuneracao pelo exercicio da funcao de conselheiro,

considerando service publico relevante.

Art. 10 - Na presence do titular, 0 suplente nao tera direito ao voto.

Art. 11 - Nas reuniOes ordlnarias ou extraordlnarlas, constatadas vagas

decorrentes do nao comparecimento de membros titulares, os membros suplentes

presentes serao automaticamente chamados a ocupar estas vagas, incorporando-se

ao quorum de presence e adquirindo direito a voto no decurso das reuniOes.

Art. 12 - 0 COMTUR fica assim organizado:

I - Plenario:

II - Diretoria

111- ComissOes;

IV- A Diretoria do COMTUR sera constituida por urn Presidente, urn Vice-

Presidente e urn Secretario:

V- 0 Presidente sera 0 secretano da Secreta ria de Industria, Cornercio e

Turismo.

VI - 0 Vice-Presidente e 0 secretano serao eleitos entre os seus

Conselheiros na ultima reuniao ordinaria de cada exercicio atraves de voto nominal,

para mandato de dois anos, podendo ser reconduzidos.

CAPITULO II

FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Art. 13 - Fica instituido 0 Fundo Municipal de Turismo - FUMTUR, junto ao

Conselho Municipal de Turismo - COMTUR vinculados diretamente a Secretaria

Municipal de Industria, Comercio e Turismo;

.( -
-r:: ...•....<'

5



MUNICiPIO DE PLANALTO
CNPJ 76.460.526/0001-16

Praea sio Francisco de Assis, 1583
Fone: (46)3555-8100

85750-000 PLANALTO PARANA

Art. 14 - 0 Fundo Municipal de Turismo - FUMTUR, de natureza contabil e

especial, cujos recursos serao destinados a proporcionar apoio e suporte financeiro

as acees municipais na area de responsabilidade da mesma, com finalidade de

captar e destinar recursos do orc;amento municipal ou de outras fontes pubncas ou

privadas para acoes de desenvolvimento em programas e projetos do turismo para

consecucao dos objetivos do COMTUR - Conselho Municipal de Turismo.

Paragrafo unico: A Secreta ria Municipal de Industria, Comercio e Turismo,

em conjunto com 0 Conselho Municipal de Turismo - COMTUR, deflnirao acoes

comuns no sentido de:

I - definir mecanismos proprios de gerenciamento, registro e controle do

Fundo Municipal de Turismo - FUMTUR;

II - aplicar os parametros da admlnistracao financeira publica na execucao do

Fundo, nos termos da legislac;ao vigente.

Art. 15 - Os recursos do Fundo Municipal de Turismo - FUMTUR serao

exclusivamente aplicados em:

I - pagamento pela prestacao de servic;os a entidades conveniadas, de direito

publico e privado, para a execucao de programas e projetos especificos do setor de

turismo;

II - aqulsicao de material permanente, de consumo e de outros insumos

necessaries ao desenvolvimento dos programas e projetos diretamente ligados ao

turismo;

III - financiar total ou parcialmente, programas e projetos de turismo, atraves

de convenios:

IV - desenvolvimento de programas de capacltacao e aperfeic;oamento de

recursos humanos na area de turismo;

V - aplicacao de recursos em quaisquer projetos turisticos e de eventos de

iniciativa do Conselho Municipal de Turismo - COMTUR e da Secreta ria Municipal de
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Industria, Comercio e Turismo, que desenvolvam atividade que tenha carater

turistico, no Municipio de Planalto.

Art. 16 - 0 Fundo Municipal de Turismo - FUMTUR, sera constituido por:

I - receitas provenientes de cessao de espacos publicos municipais, para

eventos de cunho turistico e de neg6cios;

II - rendas provenientes da cobranca de ingressos, taxas e receitas,

promovidas por acees dos gestores do Fundo Municipal de Turismo - FUMTUR.

III - dotacoes orcamentarlas, consignadas no Orcamento do Municipio,

creditos especiais, transferencias e repasses que Ihe forem conferidos;

IV - doacoes de pessoas fisicas e juridicas, de organismos governamentais e

nao governamentais, nacionais ou estrangeiros, ligados a subvencoes e outros

recursos que Ihe forem destinados;

V - contribuicoes de qualquer natureza, destinadas ao fomento de atividades

relacionadas ao turismo, sejam publicae ou privadas;

VI - recursos provenientes de convenios destinados ao fomento de atividades

relacionadas ao turismo, celebrados com 0 Municipio;

VII - rendas provenientes da aplleacao financeira de seus recursos

disponiveis, no mercado de capitais;

VIII - outras rendas eventuais.

CAPITULO III

DAS DISPOSICOES FINAlS

Art. 17 - Os conselheiros do COMTUR terao as seguintes responsabilidades:

I - Participar de reuniOes ordinarias mensalmente em local a ser definido por

calendario especifico, nos atrativos turisticos do municipio;

II - Participar de reuniOes extraordinarias conforme convocacao da diretoria;

III - Conhecer e cumprir 0 regimento interne e demais legisla~Oes em vigor.
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Art. 18 - 0 COMTUR sera 0 elemento de conexao que prornovera 0

desenvolvimento da atividade turistica de forma sustentavel e integrada no

municipio.

Paragrafo Unico: Casos de omissos desta Lei, serao debatidos e resolvidos

pela Diretoria do COMTUR, sem prejuizo de edi~o de novas Leis e Resolu¢es por

parte do Conselho Municipal Turismo.

Art. 19 - As despesas decorrentes da presente Lei serao atendidas por

verbas proprias do orcamento municipal, que poderao ser suplementadas.

Art. 20 - A presente Lei entrara em vigor na data de sua publicacao,

revogadas as dlsposicoes em contrario.

Gabinete do Prefeito Municipal de Planalto aos vinte e quatro dias do rnes de

maio de dois mil e dezenove.

.--5~ -?-u/--4
INACIO JOSE WERLE

Prefeito Municipal
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