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LEI N° 1224, DE 29 DE JUNHO DE 2021.

“CRIA O CONSELHO MUNICIPAL DE 
TURISMO DE GRANDES RIOS - 
COMTUR, E DA OUTRAS 
PROVIDENCIAS.”

ANTONIO RIBEIRO DA SILVA, Prefeito Municipal de Grandes Rios, PR, no uso de suas 
atribui9oes legais, previstas na Lei Organica do Municipio, faz saber que a Camara de 
Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

TITULO I

DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO - COMTUR

CAPITULO I

DA DENOMINACAO E DAS ATRIBUIQOES

Art. 1° - Pica criado o Conselho Municipal de Turismo de Grandes Rios - COMTUR, orgao 
de carater normativo, consultivo e deliberative, de assessoramento e fiscalizador, destinado a 
orientar, promover e garantir o aprimoramento das diretrizes e objetivos do desenvolvimento 
do turismo no Municipio.

Art. 2° - 0 COMTUR tera, entre outras, as seguintes competencias:

I - articular a proteqao de defesa dos interesses turisticos do Municipio;

II - apoiar a promoqao do desenvolvimento sustentavel do turismo, contribuindo para a 
preserva9ao e recupera9ao do seu patrimonio historico, cultural e natural;

III - contribuir com a divulga9ao turistica interna e externa em assuntos que digam respeito 
aos produtos turisticos do Municipio;

IV - atuar na sensibilizaqao, educaqao e divulga9ao para a popula9ao local, da importancia da 
atividade turistica para o Municipio;

V - estimular a iniciativa privada no sentido de incrementar o turismo;
VI - sugerir medidas que proporcionem aos turistas melhores condiqoes de entrada, 

transporte, comunica9oes e estada no Municipio;

VII - apoiar as festividades de cunho artistico, cultural, esportivo e folclorico que, por sua 
importancia e proporqao, influenciem positivamente o fluxo turistico do Municipio;
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VIII - estudar e pesquisar, de forma sistematica e permanente, o mercado e a oferta tunstica 
do Munidpio, a fim de contar com os dados necessarios para a implementaqao e melhoria do 
mesmo;

IX - promover amplos debates sobre temas de interesse tunstico;

X - sugerir a9oes diversas no sentido de qualificar os recursos humanos que atuam 
diretamente em hotels, pousadas, restaurantes, bares e similares, e outras empresas de 
atendimento ao turista;

XI - contribuir na planificacpao para aproveitamento tunstico dos recursos naturais, historico e 
culturais do Munidpio;

XII - opinar sobre quaisquer outros assuntos relacionados ao turismo, que Ihe forem 
submetidos pelo Poder Publico, iniciativa privada ou pela sociedade civil organizada;

XIII - promover aqoes para implanta9ao do turismo inclusive, garantindo acessibilidade para 
todos;

XIV - estabelecer, acompanhar e avaliar a Politica Turistica Municipal, propondo as medidas 
que julgar necessarias ao desenvolvimento do meio tunstico;

XV - representar perante as autoridades administrativas os interesses gerais da comunidade 
turistica;

XVI - promover e participar com os demais orgaos e entidades, a concretiza9ao das atividades 
ligadas ao meio turistico;

XVII - dar parecer para aprovaqao em concurso de projetos apresentados por OSCIPs, 
Organiza9oes Sociais, ONGs, associa9oes Comunitarias, entidades representativas, pessoa 
fisica ou juridica, em materia que afeta o turismo no Munidpio;

XVIII - encaminhar sugestoes, normas, san9oes e outras medidas que visem disciplinar o 
turismo no Municipio;

XIX - analisar reclamaqoes e sugestoes encaminhadas ao COMTUR pelos turistas, propondo 
sugestoes para a melhoria da presta9ao dos serviqos turisticos locais.

CAPITULO II

DA COMPOSigAO E SEUS MEMBROS

Art. 3° - O COMTUR e constituido pelos seguintes membros:

I - quatro representantes do poder publico, sendo tres do Poder Executive e um do Poder 
Legislativo:
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01 representante do Departamento de Turismo, indicado pe.lo Prefeito Municipal;

01 representante da Secretaria de Agricultura, indicado pelo Prefeito Municipal;

01 representante da Secretaria de Meio Ambiente, indicado pelo Prefeito Municipal; 

01 representante do Poder Legislative indicado pelo Presidente da Camara Municipal;

a)

b)

c)

d)

II - representantes da Sociedade Civil;

01 gestor de Atrativo e demais Equipamentos e Servi90s Turisticos;

01 representante da ACIGR - Associate comercial e Industrial de Grandes Rios;

a)

b)

01 gestor do segmento de Hospedagem;c)

01 gestor do segmento de alimentos e bebidas;d)

CAPITULO III

DA DIRETORIA DO COMTUR

Art. 4° - O COMTUR elegera, entre seus membros, uma diretoria composta de no minimo 
quatro membros sendo:

I - urn Presidente;
II - um Vice-presidente;

III - um 1° Secretario;

IV - um 2° Secretario

Art. 5° - Os membros do Conselho poderao ser substituidos pelos orgaos ou comunidades que 
representam pelo envio de oficio com nova indicaqao.

Art. 6° - O COMTUR e um orgao colegiado de assessoramento do executivo municipal, com 
duraqao por tempo indeterminado, desprovida de personalidade juridica.

§ 1° - O numero de representantes do turismo no COMTUR deve ser de 50% (cinquenta por 
cento), no minimo.

§ 2° - Os membros do COMTUR serao indicados juntamente com um suplente, via oficio, 
pelos orgaos ou entidades de classe que o representarem.

§ 3° - Nos impedimentos eventuais, o conselheiro efetivo sera substituido pelo seu respective 
suplente, que tera voz e voto nas reunioes que participar.
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§ 4° - 0 mandate dos componentes do COMTUR tera a dura^o de dois anos, e nao sera 
remunerado, a qualquer ti'tulo.

§ 5° - Apos constituido o Conselho, as indicagoes e substitui9oes posteriores, serao dirigidas 
ao seu Presidente.

§ 6° - As indica9oes dos componentes do Conselho serao dirigidas ao Prefeito Municipal para 
a devida homologa9ao.

§ 7° - O Prefeito Municipal homologara os nomes dos componentes do Conselho, no prazo 
maximo de 30 (trinta) dias contados da data de suas indica9oes pelas entidades respectivas, 
atraves de Decreto.

TITULO II

DO REGIMENTO INTERNO DO COMTUR

CAPITULO I
DA ORGANIZACAO

Art. 7° - O COMTUR tera uma diretoria composta dos membros descritos no Artigo 5° da 
presente Lei.

§ 1° - O Presidente do COMTUR sera substituido nos impediments legais pelo Vice- 
presidente e, na falta do ultimo, pelo Secretario.

§ 2° - 0 Presidente, o Vice-presidente, o Secretario e o Tesoureiro do Conselho serao eleitos 
pela maioria absoluta dos seus representantes na primeira reuniao, apos o Decreto nomeando 
os membros.

§ 3° - O Presidente do COMTUR tera mandate de 2 (dois) anos podendo ser reeleito uma 
unica vez consecutivamente.

§ 4° - A diretoria executiva de que trata o Art. 5° desta Lei, devera ser eleita entre os membros 
do COMTUR, com a participa9ao de no minimo 3 (tres) integrantes da iniciativa privada 
podendo ser o quarto integrante ligado ao poder publico.

§ 5° - 0 Presidente devera ter suas a9oes norteadas pelo interesse da industria turistica 
municipal, nao servindo em hipotese alguma, a algum interesse politico partidario ou pessoal.

§ 7° - As entidades que compoem o Conselho deverao, obrigatoriamente, substituir 
representantes quando os mesmos faltarem em duas reunioes consecutivas ou quatro 
alternadas, ficando, ainda, a criterio das mesmas entidades, promoverem, a qualquer tempo, 
substitui9oes de seus membros efetivos suplentes.

os seus
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§ 8° - Para os fins previstos no paragrafo anterior, cabera ao presidente do COMTUR, 
comunicar atraves de oficio a ausencia do conselheiro.

§ 9° - Ocorrendo as substitutes previstas no § 7° deste artigo e, vagando qualquer cargo da 
diretoria executiva, o COMTUR, na primeira reuniao apos a constata9ao do fato, promovera a 
eleto para o cargo vacante.

Art. 8° - 0 COMTUR excluira de oficio ou substituira a qualquer tempo, a entidade ou 
representante do proprio Conselho caso o mesmo nao tenha uma participate efetiva.

CAPITULO II

DAS ATRIBUigOES DA DIRETORIA EXECUTIVA.

Art. 9° - Ao Presidente do COMTUR, dentre outras atributes compete:

I - cumprir e fazer cumprir as dispostes desta Lei e ainda baixar Resolu96es que importem 
em seu cumprimento ou regulamento de casos omissos, ouvido o Conselho;

II - comunicar os representantes do Conselho, efetivos e suplentes, a convoca9ao de reunioes;

III - representar o Conselho em juizo ou fora dele;

IV - dirigir, executar e disciplinar os trabalhos do Conselho;

V - solicitar ao Prefeito, por delibera9ao dos componentes do Conselho, informa9oes 
necessarias ao seu regular e perfeito funcionamento;

VI - assinar juntamente com os secretarios todas as correspondencias e livros destinados ao 
servt do Conselho;

VII - designar comissoes e/ou relatores para proferir pareceres e apresentar estudos sobre 
materias de competencia do Conselho;

VIII - baixar as resolites determinadas pelo Conselho;

IX - assinar juntamente com os demais conselheiros o livro de Atas das reunioes;

X - proferir o voto de desempate, quando necessario, alem do seu voto como membro efetivo 
do Conselho.

Art. 10 - Ao Vice-presidente compete substituir o Presidente no desempenho de suas 
fun9oes, sempre que o mesmo nao se encontrar presente no recinto destinado as reunioes do 
COMTUR, na hora do inicio dos trabalhos, cedendo-lhes o lugar logo que ele se fizer 
presente.
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Paragrafo unico - A Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo indicara como 
segundo secretario um de seus funcionarios de carreira com o’ proposito de assessorar o 
primeiro secretario em suas atribui9des.

Art. 11 - Ao 1° Secretario do COMTUR compete:

I - constatar a present^ dos componentes do COMTUR ao abrir as reunioes, confrontando-a 
com o livro de presen9as, anotando os que compareceram e os que faltaram, com causa 
justificada ou nao, e consignar outras ocorrencias sobre o assunto, bem como encerrar o 
referido livro ao final da reuniao;

II - ler a ata da reuniao anterior, os expedientes que devam ser do conhecimento dos membros 
do COMTUR, e outros por determina9ao do Presidente;

III - superintender a redaqao da ata, resumindo os trabalhos da reuniao, assinando-a 
juntamente com o Presidente e demais componentes do Conselho presentes;

IV - manter atualizados os arquivos de normas, correspondencias e demais documentos do 
Conselho;

V - assinar juntamente com o Presidente todos os documentos oriundos das reunioes do 
Conselho;

VI - divulgar as comunidades e Entidades envolvidas na area de turismo o cronograma de 
reunioes do COMTUR;

VII - receber dos demais conselheiros as questoes que por escrito Ihe forem encaminhadas 
para analise e discussoes pelo Conselho;

VIII - executar outras fui^oes que Ihe forem atribuidas pelo Conselho.

Paragrafo Unico - Compete ao 2° Secretario, desempenhar as atribui9oes de 1° Secretario 
quando este Ihe transmitir o exercicio do cargo por impedimento oil falta.

CAPITULO III

DAS REUNIOES E DELIBERAC^OES

Art. 12-0 COMTUR se reunira, ordinariamente, ou extraordinariamente, quando for 
convocado pelo seu Presidente ou mediante requerimento ao presidente assinado por tres 
conselheiros.

§ 1° - As reunioes ordinarias do Conselho serao confirmadas aos seus componentes efetivos e 
suplentes, com antecedencia de cinco dias.
§ 2° - As reunioes extraordinarias so serao convocadas para delibera9ao de materias urgentes 

e inadiaveis.
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§ 3° - As reunioes extraordinarias so serao confirmadas aos componentes efetivos e suplentes 
do Conselho, com antecedencia minima de vinte e quatro horas.

§ 4° - O quorum para realiza9ao de reunioes do Conselho sera de cinquenta por cento mais um 
de sens componentes em primeira chamada ou com 50% (vinte e cinco por cento) em segunda 
chamada 30 minutos apos o horario designado.

§ 5° A assembleia geral sera dirigida pelo presidente, que iniciara com a leitura da ordem do 
dia pelo secretario e subsequente debate dos pontos em discussao.

Art. 13-0 Presidente colocara em discussao o item da ordem do dia, e em seguida colocara 
em vota9ao o item em discussao.

Paragrafo unico - O item sera aprovado, mediante a anuencia da metade mais um dos 
membros do Conselho. Nao serao contados votos de participantes nao membros devidamente 
nomeados por Decreto.

Art. 14- Nas reunioes do Conselho somente terao direito a voto os membros efetivos e na 
sua ausencia os respectivos suplentes, nao serao aceitas procura9oes dos membros ou 
suplentes para vota9ao.

Paragrafo unico - As reunioes do Conselho serao abertas a particip.a9ao popular, os quais terao 
direito a voz, mas nao ao voto.

Art. 15 - As delibera9oes do Conselho serao tomadas a termo pelo Secretario e subscrita 
pelos seus componentes.

Paragrafo unico - As delibera9oes do Conselho serao aprovadas por maioria absoluta de seus 
membros presentes na Assembleia, e registradas em ata, lavrada em livro.

CAPITULO IV

DAS RECLAMAgOES E SUGESTOES

Art. 16 - As reclama9oes e/ou sugestoes encaminhadas pelos turistas, visitantes e usuarios 
das instances turisticas do municipio, recebidos, serao encaminhados ao COMTUR, para 
analise e sugestao de providencias a autoridade competente.
§ 1° - As reclama9oes deverao ser anotadas em formularios proprios, de modo a identificar 

perfeitamente a questao, reclamante e o reclamado, e, dentro do possivel, deverao ser 
assinadas pelo reclamante.

§ 2° - Podera o Secretario, apos ouvida a Presidencia do Conselho, tomar as providencias "ad 
referendum" do Conselho, caso a situa9ao assim o exija.

CAPITULO V
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DO FUNCIONAMENTO DO COMTUR, APROVA^AO E DELIBERAQAO DE 
PROJETOS COM RECURSOS DO FUMTUR

Art. 17- E vedada a utiliza^ao de recursos do FUMTUR em despesas de pagamento de 
pessoal.

Art. 18 - Quaisquer despesas pelos membros do COMTUR, mesmo que em representa9ao do 
Conselho, sem o previo or9amento e delibera9ao do Conselho em Assembleia.

Art. 19 - As despesas decorrentes desta Lei serao satisfeitas com dota9oes or9amentarias 
proprias da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Turismo.

Art. 20-0 Poder Executivo dotara o Conselho das instala9des necessarias ao seu 
funcionamento e bom exito de suas atribui9oes.

Art. 21-0 COMTUR sera instalado junto ao Departamento de Turismo, no que pertence a 
infraestrutura, telefonia, acomoda9oes, instances e materials de serv^os.

TITULO III

DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR

CAPITULO I

DA CRIAQAO, FINALIDADE E DISPOSigOES GERAIS DO FUMTUR

Fica criado o Fundo Municipal de Turismo - FUMTUR, vinculado a SecretariaArt. 22
Municipal de Esporte, Cultura e Turismo, como fundo de natureza contabil e financeira, com 
prazo indeterminado de dura9ao, de acordo com as regras definidas nesta Lei.

§ 1° - O FUMTUR visa promover o desenvolvimento do Turismo, atraves do apoio financeiro 
a programas e projetos definidos pelo Plano Municipal de Turismo do Munidpio.

§ 2° - O FUMTUR sera administrado por um gestor nomeado pelo Chefe do Poder Executivo 
Municipal, na forma estabelecida no regulamento.

CAPITULO II

DOS RECURSOS DO FUMTUR

Art. 23 - Os recursos do FUMTUR sao destinados:

I - aquisi9ao de folhetos, folders, cartazes e postals;

II - divulga9ao de eventos, propaganda e publicidade turistica do Municipio;

III - participa9ao do forum e eventos fora do Munidpio;
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IV - aquisi9ao de equipamentos de divulgaqao do turismo como portico e outros;

V - posto de informaqoes turistica;

VI - qualquer outra atividade que promova o turismo desde que conste no Plano Municipal de 
Turismo;

VII - contrataqao de serviqos de terceiros, de forma eventual ou permanente;

VIII - construqao, manutenqao, revitaliza9ao e reforma de predios e equipamentos turisticos;

IX -realiza9ao de eventos que promovam o turismo do Municipio.

CAPITULO III

DOS RECURSOS FINANCEIROS DO FUMTUR

Art. 24 - Constituent recursos financeiros do FUMTUR:

I - as dota9oes constantes no or9amento do Municipio;

II - recursos oriundos de convenios, acordos e contratos celebrados com instituiqoes publicas 
e privadas;

III - doaqoes, legados e contributes;

IV - a remunera9ao oriunda de aplica9oes financeiras;

V - recursos decorrentes da aliena9ao de materiais, bens ou equipamentos considerados 
inserviveis;

VI - renda de bilheteria gerada pelos eventos e festas;

VII - participa9ao sobre a arrecadaqao na renda da cessao de espa90s piiblicos para eventos;

VIII - taxas ou impostos com fim especifico de apoio ao Turismo;

IX - os recursos oriundos de patrocinio a eventos promovidos pelo Poder Publico, na forma 
da lei.

X - outros recursos, de qualquer origem, que Ihe sejam transferidos.

Art. 25 -O FUMTUR obedecera as normas prescritas na Lei Federal n.° 4.320/64.

Paragrafo Unico - Fica o FUMTUR autorizado a aplicar os recursos de que trata este Capitulo 
no sistema financeiro oficial.
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CAPITULO IV

DAS APLICAgOES FINANCEIRAS

Art.
- Todos os recursos que compoem as receitas do FUMTUR deverao ser obrigatoriamente 
utilizados nas finalidades que trata esta Lei.

Art. 27 - E vedada a utilizaqao dos recursos do FUMTUR em despesas com pagamento dos 
conselheiros, do Presidente, do Vice, do Secretario e do Tesoureiro.

26

Art. 28 - A presente Lei entra em vigor na data de sua publicaqao, revogando-se as 
disposiqoes em contrario.

Grandes Rios, PR, 29 de junho de 2021.

ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
Prefeito Municipal


