
 
Sugestão do Conselho Municipal de Turismo  

Fundo Municipal de Turismo – FUMTUR  
Lei Nº 000/0000 

 

 
Altera a lei 1.251 de 06/05/1994  que Cria o 
“Fundo Municipal de Turismo – FUMTUR”, e 
dá outras providências.  

O PREFEITO MUNICIPAL FRANCIS MARIS CRUZ, usando das 
atribuições legais que lhe são conferidas; 

 
FAZ SABER que a Câmara Municipal de Cáceres  aprova e ele 

promulga a seguinte Lei: 
 

 CAPITULO I – DO FUNDO MUNCIPAL DE TURISMO 

Art. 1º - O Fundo Municipal de Turismo - FUMTUR será regido por 
este Decreto que regulamenta a Lei Municipal nº. 0/000 de 00 de 
setembro de 0000 (Lei da Política Municipal de Turismo).  
 
Art. 2º - O “Fundo Municipal de Turismo – FUMTUR”, de que trata o 
artigo anterior, é instrumento de captação e aplicação de recursos, 
e tem por objetivo atender aos encargos decorrentes da ação do 
Município na área do turismo, de forma a garantir o 
desenvolvimento socioeconômico, a conservação do patrimônio 
ambiental e cultural do município com a melhoria da qualidade de 
vida dos habitantes da região. 

 
Art. 3º - O “Fundo Municipal de Turismo – FUMTUR”, será gerido e 
ficará vinculado diretamente à estrutura orçamentária da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente e Turismo SEMATUR- 

Parágrafo único – Incumbe ao “Conselho Municipal de 
Turismo – COMTUR” a supervisão da aplicação dos recursos do 
fundo mencionado no “caput” deste artigo, de acordo com o Plano 
de Turístico aprovado pelo COMTUR. 
 
Art. 4º - O “Fundo Municipal de Turismo – FUMTUR” terá vigência 
ilimitada. 
                                  

CAPITULO II - DA CONSTITUIÇÃO DE RECEITAS  

 
Art. 5º - Constituirão receitas do “Fundo Municipal de Turismo – 
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FUMTUR”: 
 
I – as dotações consignadas no orçamento municipal; 
 
II – Transferências, auxílios e subvenções de entidades, empresas 
e órgãos da administração direta ou indireta, internacionais, 
federais, estaduais e municipais específicos, oriundos de convênios 
ou ajustes financeiros firmados pelo Município, cuja aplicação seja 
destinada especificamente às ações de implantação de projetos 
turísticos e ecológicos no Município.  

 
III – as receitas decorrentes da cessão dos espaços públicos para 
eventos de cunho turístico; 
 
IV – as receitas resultantes de convênios, contratos, projetos 
parcerias celebrados com quaisquer pessoas físicas ou jurídicas; 
 
V – as receitas decorrentes de aplicações financeiras, bem como 
todas as demais geradas pela administração do fundo instituído por 
esta Lei; 

VI – dotações ,auxílios,contribuições ,subvenções,subvenções e 
transferências  provenientes de entidades nacionais e 
internacionais ,governamentais e não governamentais  

VII  - - O produto da arrecadação dos preços públicos cobrados 
pelo uso de próprios municipais administrados pela Secretaria  
Municipal de Turismo;  
IX – O produto dos preços públicos cobrados pela venda de 
material promocional oficial da cidade;. 
VIII quaisquer outras receitas que lhe possam ser destinadas 
IX – Outras taxas do setor turístico ou incentivo fiscais que, 
porventura, vierem a ser criados 
           Parágrafo único - Todos os recursos previstos na forma 
deste artigo deverão ser depositados, exclusiva e obrigatoriamente, 
em conta bancária especial, vinculada ao “Fundo Municipal de 
Turismo – FUMTUR”, bem como contabilizados como receita 
orçamentária, com alocação o referido fundo através de  dotações 
consignadas na lei própria ou através de créditos adicionais, 
obedecendo sua aplicação às normas gerais de direito financeiro. 

CAPITULO III – DA APLICAÇÃO  DO FUMTUR  

 
Art. 6º - Os recursos do “Fundo Municipal de Turismo – FUMTUR” 
serão aplicadas em: 
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I – financiamento total ou parcial de programas, projetos e serviços 
de turismo desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Turismo SEMATUR, ou por órgãos conveniados; 
 
II – aquisição de material permanente e de consumo e de outros 
insumos necessários ao desenvolvimento de programas, projetos e 
serviços de turismo; 
 
III – desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de 
gestão, planejamento, administração e controle das ações de 
turismo; 

IV - ao desenvolvimento e divulgação de pesquisas de interesse 
turístico para o município 
 
V – desenvolvimento de programas de capacitação e 
aperfeiçoamento de recursos humanos na área turística; e, 
 
VI – fomentar: a) as atividades turísticas, sob todas as formas de 
manifestação; 
 
b) a publicação de materiais promocionais acerca das atrações 
turísticas do Município, sob todas as formas de mídias; 
 
VII – repasses para a prestação de serviços por parte de entidades 
de direito público ou privado, mediante convênio, com vistas à 
execução de programas.  

VIII – Fornecimento de meios para a participação da cidade em 
feiras, salões, congressos e outros ventos turísticos que possam 
contribuir para a divulgação de Cáceres e região ; 

IX – Outros programas ou atividades integrantes ou do interesse da 
política municipal de turismo; 

X- à melhoria da infra-estrutura, dos bens e serviços oferecidos 
pelas atividades e empreendimentos turísticos no município 

 XI – Melhoramento da infra-estrutura do acervo e dotar os pontos 
turísticos de equipamentos, em consonância com a conservação do 
patrimônio ambiental e cultural local  

Parágrafo único – A utilização de recursos constantes do fundo, a 
que alude este artigo, deverá ser previamente autorizada pelo 
“Conselho Municipal de Turismo – COMTUR 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


CAPITULO IV - DA UTILIZAÇÃO DO FUNTUR 

Art. 7º. Poderão fazer uso dos recursos do FUMTUR, mediante 
aprovação do COMTUR, os órgãos públicos com competência nas 
áreas de meio ambiente, patrimônio cultural, turismo e lazer, as 
organizações privadas sem fins lucrativos, sediadas no Município, 
cadastradas regularmente na Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Turismo ou outro órgão que seja responsável pelas 
políticas públicas de turismo do município, devidamente 
constituídas há mais de um ano e que tenham por objetivo 
institucional o desenvolvimento sustentável e os proprietários de 
atrativos turísticos regularmente cadastrados na Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente de  Turismo ou outro órgão que seja 
responsável pelas políticas públicas de turismo do município. 

Parágrafo único: O FUMTUR apoiará somente projetos que 
visem à melhoria dos bens e serviços públicos ligados ao turismo 
sendo vetado o apoio direto a projeto particular com fins lucrativos. 

Art. 8º. O COMTUR aprovará e publicará edital específico 
convocando os interessados a apresentar projetos para o FUMTUR 
estabelecendo os objetivos gerais e os termos de referência que 
deverão ser atendidos para a seleção que se fará junto à Câmara 
Técnica competente. 

CAPITULO V - DO PROCEDIMENTO PARA APROVAÇÃO DE 
PROJETOS 

Art. 9º. Os projetos a serem apoiados com recursos do FUMTUR 
deverão atender aos objetivos e termos de referência estabelecidos 
no edital de que trata o artigo 6º desta Lei e serão encaminhados 
pelo interessado ao Secretário Executivo do COMTUR que colocará 
em pauta na primeira reunião plenária ordinária subseqüente. 

§1º Para analisar cada projeto submetido ao FUMTUR a plenária do 
COMTUR criará uma Câmara Técnica Temporária específica. 

§2º O prazo para a Câmara Técnica Temporária elaborar o parecer 
conclusivo sobre os projetos a ela submetidos será de 30 dias, 
prorrogáveis por no máximo mais 30 dias a critério do Presidente 
do COMTUR. 

§3º Compete às Câmaras Técnicas Temporárias de que trata este 
artigo: 

I - receber da Secretaria Executiva do COMTUR os projetos 
apresentados para apoio com recursos do FUMTUR; 
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II - realizar, dentro do prazo definido no parágrafo 2º deste artigo, 
as diligências necessárias para a boa instrução do processo de 
análise dos projetos submetidos a sua apreciação; 

III - avaliar a adequação dos projetos submetidos ao FUMTUR às 
prioridades estabelecidas pelo COMTUR, assim como sua 
adequação à legislação ambiental;  

IV - apresentar parecer conclusivo à aprovação da plenária do 
COMTUR, no prazo definido no parágrafo 2º do artigo 9º desta Lei, 
sugerindo a aprovação, rejeição ou alteração dos projetos 
submetidos ao FUMTUR. 

§4º As Câmaras Técnicas de que trata este artigo serão compostos 
por um presidente, um relator e um secretário, além dos 
convidados que a plenária ou a própria Câmara Técnica julgar 
pertinente em função da especificidade sugerida pelo projeto. 

CAPÍTULO  VI 
DA LIBERAÇAO DE RECURSOS  

Art. 10º. A liberação dos recursos para os projetos aprovados pelo 
COMTUR se fará após a publicação dentro do Município, em local de 
amplo acesso ao público em geral, de extrato de convênio assinado 
pelo Prefeito, pelo Secretário Municipal de Turismo, pelo presidente 
da Câmara Técnica de Gestão do FUMTUR, pelo presidente do 
COMTUR e pelo representante legal da instituição beneficiada em 
que constarão as seguintes informações: 

I - nome, sede, telefone e CNPJ da instituição executora e 
signatária do convênio; 

II - nome, qualificação completa, endereço e telefone do 
responsável técnico e financeiro pelo projeto; 

III - nome e descrição dos objetivos gerais e específicos do Projeto; 

IV - local em que o projeto será executado; 

V - valor total e tempo de duração do convênio. 

Art. 11º. Não poderão ser apoiados pelo FUMTUR projetos 
incompatíveis com quaisquer normas, critérios ou políticas 
municipais de preservação, proteção e recuperação do patrimônio 
natural e cultural, notadamente o que estabelecer o Plano de 
Turismo do município. 

Art. 12º. Não poderão ser beneficiárias de apoio pelo FUMTUR 
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organizações cuja diretoria seja composta por membro da Câmara 
Técnica de Gestão do FUMTUR. 

Art. 13º. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo 
ou outro órgão que seja responsável pelas políticas públicas 
de turismo do município prestará o apoio logístico 
necessário ao fiel cumprimento das atribuições da Câmara 
Técnica de Gestão do FUMTUR e ao devido funcionamento do 
fundo. 

Art. 14º. O COMTUR editará, mediante proposta da Câmara Técnica 
de Gestão do FUMTUR, resolução estabelecendo a forma, o 
conteúdo e a periodicidade dos relatórios financeiros e de 
atividades que deverão ser apresentados pelos beneficiários à 
Câmara Técnica de Gestão. 

CAPITULO VII- DA CONTABILIDADE DO  FUMTUR 

Art. 15º - A contabilidade do “Fundo Municipal de Turismo – 
FUMTUR” será organizada de forma a permitir o exercício de suas 
funções de controle prévio, concomitante e subseqüente, assim 
como informar, apropriar e apurar custos dos serviços, além de 
viabilizar a interpretação e a análise dos resultados obtidos. 
 
Art.16º - A escrituração contábil do “Fundo Municipal de Turismo – 
FUMTUR” será feita pela Secretaria Municipal de Administração  da 
Prefeitura Municipal de Cáceres, que emitirá relatórios mensais de 
gestão, inclusive dos custos dos serviços. 
 
§ 1º - Constituem relatórios de gestão os balancetes mensais de 
receita e despesa e demais demonstrações exigidas pela legislação 
própria. 
 
§ 2º - As demonstrações e os relatórios produzidos passarão a 
integrar a contabilidade geral do Município. 
 
Art. 14º - As contas e os relatórios de gestão do “Fundo Municipal 
de Turismo – FUMTUR” serão submetidos à apreciação do 
“Conselho Municipal de Turismo – COMTUR”, mensalmente  ou (a 
cada trimestre), de forma sintética e, anualmente, de forma 
analítica. 
 
Art. 17 º- O Chefe do Poder Executivo poderá delegar, por ato 
próprio, à autoridade responsável pela Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Turismo , a incumbência de autorizar despesa à conta 
do “Fundo Municipal de Turismo – FUMTUR”, assim como assinar os 
cheques respectivos em conjunto com o Tesoureiro da Prefeitura. 
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Art. 18º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos 
adicionais especiais até o valor de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil 
reais) para atender às disposições da presente Lei. 

  ART.19º A administração e representação do Fundo Municipal de 
Turismo – FUMTUR/Cáceres  – caberá a uma diretoria executiva 
integrada pro: 

I – Presidente – Diretor do Secretario  Municipal de Meio Ambiente 
e Turismo 
II – Vice-Presidente – Presidente do Conselho Municipal de Turismo 
III – Tesoureiro – Secretário Municipal de Administração  
IV – Secretário – Representante de entidade privada ligada ao 
Turismo, sediada no Município. 

Parágrafo Único – Os cargos serão exercidos sem qualquer 
remuneração e seus integrantes serão empossados imediatamente 
ao decreto de nomeação do Prefeito Municipal, sem outra 
formalidade. 

Art.20 º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

Prefeitura Municipal de Cáceres, de -----  de 2013.  
 
 

Prefeito Municipal 
Registrado na Secretaria Municipal de Administração, publicado na 

portaria do Pátio Municipal e demais locais de costume. 
 
 

Secretária  Municipal de Administração  
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