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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS 
GABINETE DO PREFEITO 

LEI MUNICIPAL No 282/2005 	DL 11 DE NOVEMBRO DE 2005. 

U ffli.ro VIZ IS CTP4. 

DISPOE SOBRE A CRIAçA0 
DO FUNDO MUNICIPAL DE 
TURISMO E LAZER E DA 
OUTRAS PRO VIDENCIAS. 

0 Prefeito Municipal de Santa Maria das Barreiras-Pará, faz saber que a 
Câmara Municipal aprovou e ele sancionou a seguinte lei. 

TITIJLO I 
Dos objetivos 

Art. 10 - Fica criado o fundo Municipal do Turismo e Lazer, corn a 
Imnalidade de promover recursos para implantacao de programas e a manutenção 
dos serviços oflciais de turismo no municIpio. 

Art. 2° - Os recursos do Fundo Municipal de Turisrno e Lazer seriio 
aplicados no (a). 

I - Desenvolvimento e Irnplantacão de projetos turIsticos e de lazer no 
rnunicIpio; 

II— Manutencão dos serviços do turismo e do lazer no municIpio; 

Ill - Aquisicão de materials de consurno e permanentes, destinados aos 
projetos e programas para o desenvolvimento turIstico e de lazer do municIpio; 

IV - Promoção, apoio, participacão e/ou realização de eventos turIsticos e 
de lazer do municIpio; 

V - Divulgacão das potencialidades turIsticas e de lazer do municIpio 
através dos meios de comunicação da mIdia a nIvel local estadual, nacional e 
internacional; 

VI - Programas e projetos de qualificacão e aprimoramento profIssional 
dos serviços turIsticos e de lazer no municIpio. 

TITULO II 
Da Subordinaçao do Fundo 

Art. 3° - 0 Fundo Municipal de Turismo e Lazer será administrado pelo (a) 
Secretário Municipal de Cuittira, Desporto e Turismo, suibordinado a apreciação e 
aprovação do Conselho Municipal de Turismo e Lazer, para aplicacao dos 
recursos, citados no artigo 2°. 
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TITULO III 
Das Atribuiçôes do Fundo 

Art. 40  - São atribuiçôes do (a) Secretãrio Municipal de Cultura, Desporto e 
Turisnio corno gestor do Fundo. 

I - Submeter ao Conselho Municipal de Turismo e Lazer e ao Prefeito 
Municipal as açôes previstas no piano de turismo e lazer para aprovacão, cuja 
execução de dará a conta dos recursos do fundo; 

H - Submeter ao Conselho Municipal de Turismo e Lazer e ao Prefeito 
Municipal os pianos de aplicacao dos recursos a cargo do Fundo, em consonãncia 
corn o piano municipal de turismo; 

III - Submeter ao Conselho Municipal de Turismo e Lazer e ao Prefeito 
Municipal as demonstraçôes contábeis e financeiras do Fundo, e encarninhar a 
contabiiidade geral da Prefeitura Municipal; 

IV Firniar, juntamente corn o Prefeito Municipal, quando necessário ou 
exigido, convênio e contratos, inclusive de empréstimos referentes, a recursos que 
serão administrados pelo Fundo e aprovado peio Conseiho Municipal de Turismo e 
Lazer. 

TITULO IV 
Da Coordenação do Fundo 

Art. 5° - 0 Fundo seri coordenado pelo (a) Secretário Municipal de 
Cultura, Desporto e Turismo e pelo Conselho Municipal de Turismo e Lazer ao 
qual caberão tarefas administrativas inerentes as competências ao Fundo. 

TITULO V 
Dos Recursos do Fundo 

SUBTITULO I 
Dos Recursos Financeiros 

Art. 6° - Os recursos financeiros do Fundo constituir-se-ão basicamente de: 

I - Criacão de recursos externos; 

II - Transferências, auixIiios e subvençöes de entidades, empresas on órgãos 
internacionais, federais, estadnais, e municipais, especificas oriundas de convênios 
on de ajustes financeiros firmados pelo municIpio, cuja aplicacão seja destinada 
especilicamente as açöes de implantacão de projetos turIsticos de lazer e ecológicos 
110 municIpio; 
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Ill - Recursos transferidos pela Prefeitura Municipal on entidades 
privadas, orçamentirias on decorrentes de créditos especiais e suplementares, que 
venham a ser, por lei on decreto, atribuIdos ao Fundo; 

IV - Rendimentos e juros provenientes de aplicacöes financeiras dos 
recursos do Fundo; 

VI - Outras taxas do setor turIstico e lazer on incentivos fiscais, que 
porventura vierem a ser criados. 

Art. 7° - As receitas que constituIrem recursos para o Fundo seräo 
depositadas em estabelecimentos oficiais de créditos, em conta especifica, sob a 
denominação de F.M.T.L (Fundo Municipal de Turismo e Lazer). 

Art. 80  - Quando disponhveis, os recursos do Fundo poderão ser aplicados 
no mercado de capitais, objetivando o aumento da receita do Fundo, cujos 
resuitados a ele reverterão. 

SUBTITULO II 
Dos Ativos e Passivos do Fundo 

Art. 90  - Constitui Ativos do Fundo. 

I - Disponibilidades monetárias, oriundas das receitas especificas; 

H - Direitos que porventura vier a constituir; 

HI - Imobilizados, móveis e utensIlios, máquinas e equipamentos e outros. 

Art. 10 - Constitui, passivos do Fundo as obrigacôes de quaisquer natureza 
que porventura venham assumir a manutenção e a o funcionamento do piano 
municipal de turismo. 

TITULO IV 
Do Orcamento e da Contabilidade 

SUBTITULO I 
Do Orçamento 

Art. 11 - 0 orçamento do Fundo Municipal de Turismo e Lazer evidenciará 
as polIticas do programa de trabaiho da administração municipal, integrará o 
orçamento geral do rnunicIpio, observados, na sua elaboração os padrôes e normas 
estabelecidas na legislacao pertinente no Piano Plurianual e na lei de Diretrizes 
Orcamentárias e os princIpios da universaiidade e do equilIbrio. 
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SUBTITULO H 
Da Contabilidade 

Art. 12 - A contabilidade do Fundo Municipal de Turismo e Lazer será 
organizada de forma a permitir o exercIcio das suas funcôes de controle prévio, de 
informar, apropriar e apurar custos, concretizar objetivos, bern como interpretar e 
avaliar resultados obtidos, por seus demonstrativos e relatórios e integrará a 
contabilidade da Prefeitura Municipal. 

TITULO VII 
Da Execução Orçamentária 

Art. 13 - A execução orçanientària do Fundo Municipal de Turismo e 
Lazer, se processará em observãncia as normas e princIpios legais e técnicos 
adotados pelo municIpio. 

Art. 14 - A despesa do Fundo Municipal de Turismo e Lazer se constituirá 
na aplicacão dos recursos no tinanciamento total on parcial no desenvolvirnento e 
implantacao de projetos turIsticos e de lazer, bern como, na manutenço dos 
serviços de turismo no municIpio. 

TITULO VIII 
Das Disposicôes Finals 

Art. 15 - 0 Fundo Municipal de Turismo e Lazer terá duracão 
indeterminada. 

PARAGRAFO UNICO - Em caso de extinção do Fundo Municipal de 
Turismo e Lazer, o Patrimônio existente, será incorporado pela Prefeitura 
Municipal. 

Art. 16 - Pelos serviços técnicos, administrativos e contábeis, flea a cargo do 
Fundo Municipal de Turismo e Lazer remunerar cada responsável ate a duração 
de cada serviço. 

Art. 17 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposicôes em contrário. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Maria das Barreiras - Pará aos 11 
dias do mês de novembro de 2005. 
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