
 
 

LEI Nº 2.234, DE 14 DE OUTUBRO DE 2014.  
 
 

Cria o Conselho Municipal de Turismo - 
COMTUR e o Fundo Municipal de 
Desenvolvimento do Turismo - FUNDETUR. 

 
 
 O PREFEITO MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE , Estado do Rio 
Grande do Sul, faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a 
seguinte lei: 
 

TÍTULO I 
DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO 

 
 Art. 1o É criado o Conselho Municipal de Turismo – COMTUR, órgão 
colegiado, consultivo, deliberativo, e de assessoramento governamental, com a finalidade 
de auxiliar a Administração Pública Municipal na orientação, planejamento, interpretação 
e julgamento de matéria de sua competência, ficando vinculado a Secretaria Municipal de 
Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer. 
 
 Art. 2o Ao COMTUR compete: 
 I - Proteção de defesa dos interesses turísticos do Município; 
 II - Valorização dos elementos da natureza, tradição, costumes, manifestações 
culturais e outras que constituem atração para o turismo; 
 III - Propaganda turística interna e externa em assuntos que digam respeito ao 
prestígio do Município; 
 IV - Estímulo à iniciativa privada no sentido de incremento do turismo; 
 V - Medidas que proporcionem aos turistas melhores condições de entrada, 
transporte, comunicações e estada no Município; 
 VI - Realização de festividades de cunho artístico, esportivo e folclórico que, 
por sua importância e proporção, tenham influência em ponderável movimentação de 
turistas; 
 VII - Estímulo à melhoria e construção de estabelecimentos balneários, 
hoteleiros, teatrais, cinematográficos e de outros divertimentos de interesse turístico; 
 VIII - Promoção de exposições e certames, inclusive culturais e artísticos, 
tendo em vista atrair correntes turísticas; 
 IX - Planificação para aproveitamento dos recursos naturais, como parques, 
morros, bosques e praias fluviais do Município (se for o caso); 
 X - Promoção de recreações saudáveis e excursões turísticas no Município ou 
de fora para dentro dele; 
 XI - Quaisquer outros assuntos relacionados ao turismo, que lhe forem 
submetidos pelo Prefeito ou Secretários Municipais; 
 XII - Elaborar o seu Regimento Interno, o qual será aprovado por Decreto; 
 XIII - Desenvolver o Plano Municipal de Turismo. 
 Parágrafo único. As deliberações sobre as questões ou temas de competência 
do COMTUR serão tomadas por maioria simples, presente, na sessão. 



 
 

 Art. 3o O COMTUR compor-se-á de membros nomeados pelo Prefeito, sendo: 
 I - Representantes do Poder Executivo: 
 a) Diretoria de Cultura, Turismo, Desporto e Lazer; 
 b) Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer; 
 c) Secretaria Municipal da Agricultura, Indústria e Comércio; 
 d) Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos. 
 II - Representantes da sociedade civil organizada: 
 a) Associação dos Vitivinicultores;  
 b) Associação da Trilha do Pororó;  
 c) Clube Amigos da Terra;  
 d) Agricultura Familiar.  
 § 1o As entidades com representação no COMTUR indicarão 02 (dois) nomes, 
cada uma, para um período de 02 (dois) anos, admitida a recondução, por igual período. 
 § 2o O Presidente do COMTUR será eleito entre os seus membros, para o 
mandato de 01 (um) ano, podendo ser reconduzido por igual período. 
 
 Art. 4o O desempenho da função de membro do COMTUR será gratuito e 
considerado de relevância para o Município. 
 

TÍTULO II 
DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 

 
 Art. 5o Fica criado o Fundo de Desenvolvimento do Turismo, com a finalidade 
de fomentar recursos a implantação de programas e a manutenção dos serviços oficiais de 
Turismo no Município. 
 Parágrafo Único. O Fundo de Desenvolvimento do Turismo de que trata este 
Artigo será identificado pela sigla FUNDETUR. 
 
 Art. 6o Os recursos do Fundo de Desenvolvimento do Turismo, em 
consonância com as diretrizes da política municipal de turismo, serão aplicados no (a): 

I - Desenvolvimento e implantação de projetos turísticos no Município; 
II - Manutenção dos serviços de turismo do Município, ao encargo da Diretoria 

de Cultura, Turismo, Desporto e Lazer; 
III - Aquisição de materiais de consumo e permanentes, destinados aos 

projetos e programas turísticos; 
IV - Promoção, apoio, participação e/ou realização de eventos pela Diretoria 

de Cultura, Turismo, Desporto e Lazer; 
V - Divulgação das potencialidades turísticas do Município através dos meios 

de comunicação a nível local, estadual, nacional e internacional; 
VI - Programas e projetos de qualificação e aprimoramento profissional dos 

serviços turísticos; 
VII - Outros programas ou atividade, integrantes ou de interesse da política 

municipal de turismo. 
 
 Art. 7o O Fundo de Desenvolvimento do Turismo será administrado pelo 
Conselho Municipal de Turismo - COMTUR. 
 



 
 

 Art. 8o Compete ao COMTUR na gestão do FUNDETUR: 
I - Aprovar as diretrizes e normas para a gestão do Fundo; 
II - Estabelecer limites máximos de financiamento, a título oneroso ou a fundo 

perdido, para as modalidades de atendimento previstas nesta Lei; 
III - Fiscalizar e acompanhar a aplicação dos recursos do Fundo, solicitando, se 

necessário, o auxílio do controle interno do Município; 
IV - Propor medidas de aprimoramento de desempenho do Fundo bem como 

outras formas de atuação, visando à consecução da política de turismo do Município; 
V - Propor política para captação de recursos. 

 
 Art. 9o São atribuições do Fundo através de seus gestores: 

I – Acompanhar, avaliar e decidir sobre as ações previstas no Plano Municipal 
de Turismo, cuja execução se dará à conta dos recursos do Fundo; 

II – Submeter ao Prefeito Municipal os planos de aplicação dos recursos a 
cargo do Fundo em consonância com o Plano Municipal de Turismo; 

III – Firmar, juntamente com o Prefeito Municipal, quando necessário ou 
exigido, convênio e contratos, inclusive de empréstimos, referentes a recursos que serão 
administrados pelo Fundo; 

IV – Preparar e encaminhar os relatórios de acompanhamento da realização 
das ações da política de turismo financiados pelo Fundo, para serem submetidos ao 
Prefeito Municipal. 
 
 Art. 10 Os recursos financeiros do Fundo constituir-se-ão basicamente de: 
 I - Transferência, auxílios e subvenções de entidades, empresas ou órgãos 
internacionais, federais, estaduais e municipais, específicos ou 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. 
 II - Recursos transferidos pelo Município ou entidades privadas, orçamentários 
ou decorrentes de créditos especiais e suplementares, que venham a ser, por lei ou decreto, 
atribuídos ao fundo; 
 III - Rendimentos e juros provenientes de aplicações financeiras dos recursos 
do fundo; 
 IV - Doações feitas diretamente ao Fundo e outras rendas eventuais; 
 V - Outras taxas do setor turístico ou incentivos fiscais, que porventura vierem 
a ser criados. 
 
 Art. 11. As receitas que constituírem recursos do Fundo serão depositados em 
estabelecimentos oficiais de crédito, em suas contas específicas, sob a denominação de 
MUNICÍPIO DE PINHAL GRANDE FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO 
TURISMO – FUNDETUR. 
 
 Art. 12. Constituem ativos do fundo: 

I – Disponibilidades monetárias, oriundas das receitas específicas; 
II – Direitos que porventura vier a constituir; 
III – Imobilizados, móveis e utensílios, máquinas e equipamentos e outros. 

 



 
 

 Art. 13. Constituem passivos do Fundo as obrigações de qualquer natureza que 
porventura venha a assumir para a manutenção e funcionamento do Plano Municipal de 
Turismo. 
 
 Art. 14. O orçamento do Fundo de Desenvolvimento do Turismo evidenciará 
as políticas e o programa de trabalho da administração municipal e integrará o orçamento 
geral do município, observados, na sua elaboração, os padrões e normas estabelecidos na 
legislação pertinente, no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias e os 
princípios da universalidade e do equilíbrio. 
 
 
 Art. 15. O orçamento do Fundo será organizado de forma a permitir o 
exercício das suas funções de controle prévio, de informar, apropriar e apurar custos, 
concretizar objetivos, bem como interpretar e avaliar os resultados obtidos, por seus 
demonstrativos e relatórios e integrará a contabilidade geral do Município. 
 
 Art. 16. A execução orçamentária do FUNDETUR, se processará em 
observância ás normas e princípios legais e técnicos adotados pelo Município. 
 
 Art. 17. A despesa do Fundo se constituirá na aplicação dos recursos no 
financiamento total ou parcial no desenvolvimento e implantação de projetos turísticos, 
bem como na manutenção de serviços de turismo. 
 
 Art. 18. O Fundo de Desenvolvimento do Turismo terá duração indeterminada. 
Parágrafo único. Em caso de extinção do FUNDETUR seu patrimônio será incorporado ao 
Município. 
 
 Art. 19. A administração superior e coordenação político-administrativa do 
fundo serão exercidas pelo Prefeito Municipal, sem prejuízo das competências e 
atribuições delegadas por esta lei. 
 
 Art. 21. As despesas a serem atendidas pelo presente crédito, correrão 
conforme os quadros discriminativos do orçamento do FUNDETUR DE 2014. 
 
 Art. 22. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
 Gabinete do Prefeito Municipal de Pinhal Grande, 14 de outubro de 2014. 
 
 
 

SELMAR ROQUE DURIGON 
Prefeito Municipal 

Registre-se e publique-se 
 
 
 

RUY RUBIN 
Secretário Municipal da Administração 


