
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

o

LEI MUNICIPAL N° 1.536/2006, de 28 de dezembro de 2006.

Cria o Conselho Municipal ~e
Turismo - COMTUR, o Fundo
Municipal de Turismo - FUMTURJ e
dá outras providências. il

.1
:1

o PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO: I
Faço saber que o Poder Legislativo Municipal aprovou e eu sancionql e

promulgo a seguinte Lei: 'i

Art. 1° Fica criado o Conselho Municipal de Turismo de Novo Ha~-
burgo - COMTUR, vinculado à Secretaria de Cultura e Turismo - SECULT, responsá~el
pela coordenação da Política Municipal de Turismo. :1

Art. 2° O COMTUR tem por objetivo orientar, promover e fomentar, o
desenvolvimento do turismo no município de Novo Hamburgo.il

Art. 3° O COMTUR é órgão consultivo, deliberativo, normativo e fisca-
, 1

lizador de assessoramento à Administração Pública Municipal e órgãos de representa-
tividade.1

:1

Art. 4° O COMTUR será integrado por 19 (dezenove) membros titu!a-
res e respectivos suplentes, indicados pelos órgãos, entidades, cooperativas, associa-
ções ou organizações abaixo arrolados, e nomeados pelo Prefeito Municipal, a saber!!

I - Secretaria de Cultura e Turismo - SECUL T; II

11 - Diretoria de Turismo - DITUR; !I

111 - Secretaria de Segurança, Trânsito e Transporte - SEMTRAS;II
IV - Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Novo Haln-

burgo, Campo Bom e Estância Velha - ACI; li
'I

V - Associação dos Amigos de Hamburgo Velho;
VI - Associação dos Amigos de Lomba Grande;
VII - Sindicato dos Guias de Turismo de Novo Hamburgo;
VIII - Câmara Municipal de Vereadores;
IX - FENAC S/A - Feiras e Empreendimentos Turísticos;
X - Fundação Ernesto Frederico Scheffél; 'I

XI - Sindicato dos Lojistas de Novo Hamburgo; :1

XII - Câmara de Dirigentes Lojistas de Novo Hamburgo; II

XIII - Sindicato dos Hotéis, Bares, Restaurantes e Similares de Novo
'IHamburgo; ,
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XV - Órgão de Imprensa de Novo Hamburgo;
XVI - Centro Universitário FEEVALE; ,i

XVII - Sindicato dos Empregados no Comércio de Novo Hamburgo;ii
XVIII - 1 (um) Diretório Adacêmico de Turismo do Centro Universitá'ho

'I
Feevale; il

XIX - 1 (um) Sindicato dos Empregados em Turismo e Hospitalidabe
de Novo Hamburgo, São Leopoldo, Estância Velha, Ivoti, P~e-
sidente Lucena, Lindolfo Collor, Dois Irmãos, Santa Maria bo
Herval, Morro Reuter, Campo Bom e Sapiranga. !I

~ 1° A escolha dos membros do COMTUR recairá em pessoas Ôe
'I

reconhecido conhecimento no âmbito do turismo. li
~ 2° Cada membro do COMTUR terá um suplente igualmente i~8i-

cado, que o substituirá em seus impedimentos, preferencialmente ambos provindo Ide
11

uma mesma pessoa jurídica. II
~ 3° No caso de vacância, o suplente completará o restante :Idl. o

mandato.
~ 4° O mandato dos membros do COMTUR será de 2 (dois) anbs,

permitida a recondução. II

~ 5° O mandato dos membros do COMTUR será gratuito, e as r,s-
pectivas funções consideradas como prestação de serviço público relevante ao Municí-
. li

pIO. 'i
Art. 5° O COMTUR contará com um Presidente, um Vice-Presiderlte,

um Secretário Executivo e um Secretário Adjunto, eleitos entre os seus membros, ~or
voto de pelo menos 2/3 (dois terços) dos membros, com mandato de 2 (dois) anbs,
permitida a reeleição, sendo suas atribuições fixadas pelo Regimento Interno. I!

Art. 6° O COMTUR reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por mês, ~or
convocação de seu Presidente, ou extraordinariamente mediante convocação de ~Ieu
Presidente ou de um terço de seus membros. 11

Art. 7° O COMTUR não deliberará sem a presença de, no mínimo, a
metade de seus membros titulares, ou suplentes na ausência do titular, e suas déci-
sões serão tomadas por maioria simples, cabendo ao seu Presidente o voto de des~lm-

!!
pate. il

Art. 8° Ao COMTUR compete: II
I - apreciar processos, projetos ou planos de desenvolvimento I,de

II

turismo elaborados pela SECULT; !I

11 - propor projetos ou planos de desenvolvimento de turismo! e
medidas ou atos regulamentares referentes à exploração !.'Ide
serviços turísticos no Município; !

indicar representantes para integrarem delegações do Municí-
pio a congressos, convenções, reuniões ou eventos que of~re-
çam interesse à PoOlíticamun

4
icipa,de turismo; D q( r( 11 ...

,J!tf ~ :;
II
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IV - organizar e promover amplos debates sobre planos e ações pe
interesse turístico para o Município ou região;

V - diagnosticar e manter atualizado o cadastro de informações ~e
interesse turístico e orientar sua melhor divulgação;

VI - propor formas de captação de recursos para o desenvolvime~to
do turismo no Município;

VII - colaborar na elaboração do calendário turístico do Município;
VIII - elaborar o seu Regimento Interno;
IX - formar grupos de trabalho para atividades específicas;
X - promover a integração do Município a programas estaduais, fe-

derais e outros, pertinentes à consecução de seus objetivos; "
XI - propor e acompanhar a execução de convênios com órgãos e

instituições públicos ou privados, nacionais ou internacion~is
de turismo ou afins;

XII - manter intercâmbio com as diversas entidades de turismo, se-
jam públicas ou privadas;

XIII - monitorar o crescimento do turismo no Município, propondo ~o-
bre medidas que atendam à sua capacidade turística;

XIV - desenvolver programas e projetos de interesse turístico visando
incrementar o fluxo de turistas ao Município, respeitada sua ca-
pacidade receptiva assim como seu patrimônio ambiental e dul-
tural; ,;

XV - estabelecer diretrizes para um trabalho coordenado entre sel!Vi-
I

ço público municipal e o prestado pela iniciativa privada e soci-
I

edade civil;
XVI - contribuir para a promoção de campanhas de conscientizaÇão

da comunidade voltadas para a atividade turística;:
XVII - participar da elaboração das normas de gestão dos prédios e

"

estabelecimentos públicos de interesse do turismo, assim corpo
dos produtos turísticos. 'I

Art. 9° Fica criado o Fundo Municipal de Turismo - FUMTUR, que será
11

gerido pelo COMTUR, sob orientação e controle da SECUL T, sendo as movimentaçges
financeiras autorizadas pelo Presidente do COMTUR em conjunto com o Secretário
Municipal responsável. 11

Art. 10. O FUMTUR tem por objetivo captar recursos a serem aplicados
;;

na implementação de planos, programas e projetos turísticos para a consecução ~os
objetivos do COMTUR.

Art. 1 Constituirão receitas do FUMTUR:
I os preços de cessão de espaços públicos, para eventos de bu-

nho turfstico; //i) ( . :•.!..
\!JL fJ f! ...
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11 - créditos orçamentários ou especiais que lhe sejam destinados;
111- doações de pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas,

'I

nacionais, estrangeiras e internacionais; '!
,

IV - contribuições de qualquer natureza, sejam públicas ou priva-
,r

das', ,

V - recursos de convênios que sejam celebrados;]
VI - rendimentos provenientes da aplicação financeira de recuráos

disponíveis; :1

VII - valor equivalente a 20% (vinte por cento) da taxa de expedi~o
e renovação de alvarás de funcionamento e localização de ho-
téis, pousadas, bares, lancherias, restaurantes e similares, ba-
sas noturnas de qualquer natureza, agências de viagehs,

I,

transportadores turísticos e similares;
VIII - receita proveniente da exploração comercial de logomarcas e

s/ogans;
,

IX - taxas cobradas para visitação de espaços públicos de interesse
!I

turístico, histórico e cultural;
X - outras rendas e contribuições eventuais ou permanentes.

~ 1° O orçamento da SECULT deve prever recursos anuais par~ o
FUMTUR;

~ 2° Os recursos do FUMTUR serão utilizados;'
I - no financiamento total ou parcial de programas, projetos e sbr-

viços de turismo desenvolvidos pela SECUL T; il
11 - na aquisição de material permanente e de consumo e de outfos

insumos necessários ao desenvolvimento dos programas, p~o-
jetos e serviços de turismo; :i

111 - na construção, reforma, ampliação, aqulslçao ou locação ilde
imóveis para a prestação de serviços de turismo; :

IV - no desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos lide
gestão, planejamento, administração e controle das ações ilde
turismo; i

V - no desenvolvimento de programas de capacitação e aperfei~o-
amento de recursos humanos na área de turismo.

~ 3° Os recursos do FUMTUR serão depositados e mantidos ~m
instituição financeira oficial, em conta especial, sob a denominação de Fundo Municipal
de Turismo - FUMTUR.

~ 4° No encerramento de cada exercício financeiro, o COMT~R
restará contas à Secretaria da Fazenda - SEMFA dos valores recebidos e desperidi-
os pelo FUMTUR para o desenvolvimento do turismo municipal.
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Art. 12. O Regimento Interno, previsto no inciso VIII do artigo 8° de1ta
Lei, será aprovado por decreto expedido pelo Chefe do Poder Executivo, no prazo be
60 (sessenta) dias, contado a partir da publicação desta Lei. 11

Art. 13. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
,I

as leis municipais nOs71/58, de 5 de maio de 1958, e 76/98, de 24 de agosto de 1998.
]1

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO,
aos 28 (vinte e oito) dias do mês de dezembro do ano de 2006. Ir

!,
;1

:'

'fL-/I1~A
FREDERICO MOMBERGER NETO
Secretário de Cultura e Turismo

Registre-se e Publique-se.

EVISAN
, Trânsito e Transporte

~ ....
LEMOS

da Fazenda
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