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LEI MUNICIPAL Ng 132/94 	 DE 04 DE NOVFMBRO DE 

Cria o Piano Tur{stico Municipal - PLATUN, 

e d outras providências. 

JOSE MESSIAS DE ALMIDA, Prefeito Municipal de Santa Maria das Bar 

reiras, Estado do Pars, faz saber que a Cmara Municipal decretou 
e ele, usando das atrihuiç6es que ihe sgo confedas por lei, pro 

rnuiga a seguinte Lei: 

Art. l - 0 Municipio de Santa Maria das Barreiras pro 

mover o turismo como fator de desenvolvirnento social, econ6mico e 

cultural, atravs doPlano de Turismo Municipal T PLATUN. 

Art. 2 - 0 PLATUM tern por objetivo formular a politica 

municipal de turismo, visando criar condiçes para o •ncrernento e 

o desenvolvirnento da atividade turstica no Munic{pio de Santa Ma 

na das Barreiras. 

Art. 32 - A poi{tica municipal de turismo, a ser exerci 

da em carter prioritrio pelo iiunidpio, compreende todas as mi 
ciativas ligadas indtstria do turismo, sejam originrias do se 
tor privado ou p(iblico, isoladas ou coordenadas entre si, desde 
que reconhecido seu interesse para o desenvolvirnento social, econb 

mico e cultural do Munic{pio. 

Art. 4 - 0 Governo Municipal, atravs do 6rgão criado 

por esta Lei e da Secretaria Municipal de ducaço, Desportos e Tu 

rismo, coordenara todos Os programas oficiais corn os da iriiciativa 

privada, visando o estimulo as atividades turisticas no Municpio, 
na forma da Lei e das normas dela decorrentes. 

Art. 5 - Para linpiernentar a po!itica municipal de tu 

rismo, fica criado o Conseiho Municipal de Turismo - CONTUR, junto 

ao Gabinete do Prefeito, como 6rgo deliberativo, consultivo e de 

assessoramento do PLATUM, responsvel pela conjunco de esforços 

entre o Poder Piiblico e a sociedade civil. 

Art. 62 - 0 Conseiho Municipal de Turismo - COMTUR, corn 
eleico, nomeaco e mandato a serem definidos pelo Executivo, ter 
a seguinte composiço 
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I - 3 ( trs ) representantes escoihidos pelo Prefeito; 

II - 3 ( trés ) representantes escoihidos pela 	Camara 

Municipal de Vereadores; 

III - 2 ( dois ) representantes da Secretaria Municipal 

de 2jducagao, Desportos e Turisrno; 

IV - 1 	( 	urn 	) representante da Secretaria de Administra- 

ço e Planejamento; 

V - 2 ( dois ) representantes do Departamento de Finan- 

ças; 

VI - 3 ( trés) representantes do Departarnento de Obras, 

- tirbanismo e Turismo; 

VII - 1 	( urn ) representante do Departarnerito de Assisten- 

cia Sanitria; 

VIII - 1 ( urn ) representante do Departamento de 	Vigil&n 

cia Sanitria; 

IX - 1 	( urn ) represen-tante do Departamento de Meio Ambi 

ent e; 

X - 2 ( dois  ) representantes da Associaço dos Pescado 

res; 

XI - 1 	( urn ) representante da Delegacia de Policia 	Ci- 

vil; 

XII - 2 ( dois  ) representantes dos Trabaihadores Urhanos 

e Rurais; 

XIII - 2 ( dois  ) 
representantes da As'- ociaço dos Morado- 

res;: 
XIV - 1 ( urn ) represeritante de entidades de defesa 	do 

consurnidor; 

XV - 1 	( urn  ) representante de entidades ernpresariais; 

XVI - 1 	( urn  ) representante dos comerciantes; 

XVII - 2 (dois) representantes de Hot&s; 

XVIII - 2 ( dols ) 
representantes de Bares e Restaurantes; 

Pargrafo tnico - A critrio do CONTUR podero fazer par 

te do Conseiho representantes de outras entidades ligadas a ai rea, 

Art, 72 - Ao Conseiho Municipal de Turismo - COMTUR com- 

pete: 

I - formular as diretrizes bsicas a serem obedecidas na 

pol(tca municipal de turismo; 
II - propor resoluç6es, atos ou instruç6es regulamentares 
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goes ou supress6es de exigncias administrativas ou regulaientares 

que dificultem as atividadds de turismo; 

III - opinar na esfera do Poder Executivo ou, quando so-

licitado, do Poder Legislativo, sobre projetos de lei que se rela-

cionem corn o turismo ou adotem medidas que neste possam ter impli-

caçtes; 

IV - desenvolver programas e projetos de interesse tu 

rfstico visando iricrernentar o afiuxo de turistas cidade de Santa 

Maria das Barreiras; 

V - estabelecer diretrizes para urn trahaiho coordenado 

entre os serviços piib1ico municipais e os prestados pela iniciati 

va privada, corn o objetivo de prornover a infra-estrutura adequada' 

implantaço do turismo; 

VI - estudar de forma sisternftica e permanente a merca-

do tur{stico do Municpio, a fim de contar corn os dados necessri-

os para urn adequado controle tcnico; 

VII - prograrnar e executar amplos debates sobre temas de 

interese turistico; 

VIII - manter cadastro de inforriaçes tur{sticas de inte-

resse do MunicIpio; 

IX - promover e divulgar as atividades ligadas ao turis 

mo; 

X - apolar, em riome da Prefeitura Municipal de Santa 

Maria das Barreiras, a reaiizaçao de congressos, seminrios e con-

venç6es, de relevarite interesse para o irnplernento turstico do Mu 

nic{pio; 

XI - implementar convnios corn cSrgos, eritidades e insti 

tuiç6es, piiblicas ou privadas, nacionais e internacionais de turis-

mo, corn 0 objetivo de proceder a intercmbios de interesse turisti-

co; 

XII - propor pianos de financiarnentos e convnios corn ins 

tituiç6es financeiras, piiblicas ou privadas; 

XIII - emitir parecer relativo a financiamentos de inicia-

tivas, pianos, prograrnas e projetos que visern ao desenvolvimento da 

indistria turistica, na forma que for estabelecida na reguiarnenta--

ço desta lei; 
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XIV - exarnlnar, juigar e aprovar as contas que ihe forem 

apresentadas referentes aos pianos e programasde trabaiho executa-

dos; 

XV - fiscalizar a capitaço, o re-passe e a destinaçao 

dos recursos que ihe forem destinados; 

XVI - organizar seu Regirnento Interno. 

Art. 89 - Flea o Poder ixecutivo autorizado a criar 0 

Fundo do Municipal de Turismo - FTJTUR, corn o objetivo de captar e 

repassar recursos para o Piano Turstico Municipal. 

Art. 92 - Constituiro receitas do FUTUR: 

I - crditos orçarnentiiios ou especiais que ihe sejarn 

destinados; 

II - doaçes de pessoas fisicas e jur{dicas, pblicas' 

ou privadas, nacionais, estrangeiras, e internacionais; 

III - contribuic6es de qualquer natureza, sejam piblicas 

ou privadas; 

IV - recursos provenierites de convenios que sejam cele- 

brados; 

() 	

V - produto de operac6es de crdito, realizadas pela 

JJ Prefeitura, observada alegislaço pertinente e destinadas a esse' 

fim especifico; 

VI - os rendimentos provenientes da aplicaço financei-

ra de recursos dispon(veis; 

VII - outras rendas eventuais. 

Art. 10 - 0 Executivo regulamentar a presente Lei no 

prazo de 90 (noventa) dias, a contar da sua publicaço, 

Art. 11 - i'sta Lei entra em vigor na data de sua publi 

caçáo, revogadas as disposiçoes em contrário. 

GABIMETE DO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL, em 04 de novem-

bro de 1.994. 

CAMPOS 

Prefeito Miiiicipal em 
tp's Rodrigues 

1.FE!TO MUNICIPAL 


