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LEI N.º 3.715/2018, DE 05 DE JULHO DE 2018 
 

Institui o Conselho Municipal de Turismo - 
COMTUR e o Fundo Municipal do Turismo - 
FUMTUR e dá outras providências.  

O PREFEITO DE CHOPINZINHO, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe 

são conferidas por Lei, 

Faz saber, que a Câmara Municipal de Chopinzinho, Estado do Paraná, aprovou, e eu, 

Prefeito Municipal, sanciono a seguinte 

LEI:  

CAPÍTULO I 

DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO 

Art. 1º Fica instituído o Conselho Municipal de Turismo – COMTUR, criado com o objetivo 

de implementar a política municipal de turismo, junto a Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Econômico, Inovação e Tecnologia, como órgão deliberativo e de assessoramento, elegendo a 

promoção e o incentivo turístico como fator de desenvolvimento sustentável, social, econômico e 

ambiental, nos termos do art. 180, da Constituição Federal.  

Art. 2º Ao Conselho Municipal de Turismo - COMTUR compete:  

I - formular as diretrizes básicas a serem obedecidas na política municipal de turismo;  

II - propor resoluções, atos ou instruções regulamentares necessários ao pleno exercício 

de suas funções, bem como modificações ou supressões de exigências administrativas ou 

regulamentares que dificultem as atividades de turismo;  

III - opinar sobre projetos de leis que se relacionem com o turismo ou adotem medidas que 

neste possam ter implicações;  
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IV - apoiar o desenvolvimento de programas e projetos de interesse turístico visando 

incrementar o fluxo de turistas ao Município, através do Departamento de Turismo, órgão 

vinculado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia;  

V - estabelecer diretrizes para um trabalho coordenado entre os serviços públicos 

municipais e os prestados pela iniciativa privada, com o objetivo de promover a infraestrutura 

adequada à implantação do turismo;  

VI - estudar de forma sistemática e permanente o mercado turístico do Município, a fim de 

contar com os dados necessários para um adequado controle técnico;  

VII - programar e executar conjuntamente com o Departamento de Turismo, debates sobre 

temas de interesse turístico;  

VIII - apoiar, conjuntamente com o Departamento de Turismo, cadastro de informações 

turísticas de interesse do Município;  

IX - promover e divulgar as atividades ligadas ao turismo;  

X - apoiar, em nome do Município, a realização de congressos, seminários e convenções 

de interesse para o implemento turístico;  

XI - propor convênios com órgãos, entidades e instituições, públicas ou privadas, nacionais 

e internacionais, com o objetivo de proceder intercâmbios de interesse turístico;  

XII - propor planos de financiamentos e convênios com instituições financeiras, públicas ou 

privadas;  

XIII - examinar e emitir parecer sobre as contas que lhe forem apresentadas referentes aos 

planos e programas de trabalho executados;  

XIV - deliberar sobre o uso de recursos, fiscalizar a captação, o repasse e a destinação 

dos recursos de competência do Fundo Municipal de Turismo – FUMTUR;  
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XV - opinar sobre a destinação e aplicação dos recursos financeiros consignados no 

orçamento do Departamento de Turismo;  

XVI - elaborar o seu Regimento Interno. 

Art. 3º O COMTUR será composto por representantes dos seguintes órgãos e entidades 

públicas e da sociedade civil: 

I - Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia; 

II - Um representante do Departamento de Turismo; 

III - Um representante da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente; 

IV - Um representante da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte; 

V - Um representante do Departamento de Cultura; 

VI - Um representante do Departamento de Esporte; 

VII - Um representante da Secretaria Municipal de Administração; 

VIII - Um representante da Secretaria Municipal de Finanças; 

IX - Um representante da Câmara Municipal de Vereadores; 

X - Um representante da Associação Comercial e Empresarial de Chopinzinho -  ACEC; 

XI - Um representante da Associação das Mulheres Rurais - AMR; 

XII - Um representante do Sindicato Rural de Chopinzinho; 

XIII - Um representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais; 

XIV - Um representante da Associação da Casa Familiar Rural; 

mailto:prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br


  

Município de Chopinzinho 

ESTADO DO PARANÁ 

CNPJ 76.995.414/0001-60         -         e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br 

Fone (46) 3242-8600     -    Rua Miquel Procópio Kurpel, 3811, Bairro São Miguel 

85560-000             -                 CHOPINZINHO               -                       PARANÁ 

 

4 

 

XV - Um representante do Rotary Chopinzinho; 

XVI - Um representante do Rotary Iguaçu; 

XVII - Um representante da Associação Produtores Reserva Indígena Linha Luiz - APROIL; 

XVIII - Um representante da Associação dos Agricultores Indígenas Guarani e Palmeirinha 

- AAIGP;  

XIX - Um representante do Roteiro de Turismo Rural – Caminhos da Nossa Terra; 

XX - Um representante dos meios de Hospedagem; 

XXI - Um representante do setor Gastronômico – bares e restaurantes; 

XXII - Um representante do Comércio de Combustíveis; 

XXIII - Um representante do Grupo de Trilheiros de Chopinzinho – Grupo Javali Moto 

Trilha; 

XXIV - Um representante de empresa de meios de Transporte Turístico. 

§ 1º Cada um dos membros nominados neste artigo terá um suplente, igualmente indicado 

pelo órgão ou entidade representado. 

§ 2º Cada representante efetivo terá mandato de dois anos, podendo ser reconduzido, 

sucessivamente, por iguais períodos. 

§ 3º Os representantes do Poder Executivo terão mandatos coincidentes com o mandato 

do Governo Municipal. 

§ 4º Os integrantes do COMTUR serão nomeados pelo chefe do Poder Executivo através 

de decreto. 
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§ 5º Não haverá remuneração pelo exercício de qualquer cargo ou função no COMTUR, 

considerado serviço público relevante. 

§ 6º As entidades de direito público indicarão de ofício seus representantes. 

§ 7º O COMTUR deverá avaliar, periodicamente, a conjuntura municipal do turismo, 

mantendo atualizados o Executivo e o Legislativo, quanto ao resultado de suas ações. 

Art. 4º São órgãos internos do COMTUR: 

I - Plenário;  

II - Diretoria; 

III - Comissões. 

§ 1º A Diretoria do COMTUR será constituída por um Presidente, um Vice-Presidente e um 

Secretário. 

§ 2º O Presidente será o Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e 

Tecnologia. 

§ 3º O Vice-Presidente será o Diretor do Departamento de Turismo. 

§ 4º O Secretário será eleito entre os seus Conselheiros, na última reunião ordinária de 

cada exercício, através de voto nominal, para mandato de um ano, podendo ser reconduzido. 

§ 5º O detalhamento da organização do COMTUR será objeto do respectivo Regimento 

Interno, elaborado pelos seus Conselheiros e será aprovado pelo Prefeito, mediante decreto. 

Art. 5º Observada a oportunidade e conveniência da Administração e a demanda do 

serviço, será designado um Secretário Executivo pelo Secretário Municipal de Desenvolvimento 

Econômico, Inovação e Tecnologia, dentre um dos servidores lotados na respectiva secretaria. 
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CAPÍTULO II 

DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 

Art. 6º Fica instituído, de acordo com a Lei Federal nº 4.320, de 1964, o Fundo Municipal 

de Turismo – FUMTUR, vinculado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Inovação e 

Tecnologia, visando o planejamento, desenvolvimento e o estímulo ao setor turístico local e 

regional. 

Art. 7º O Fundo Municipal de Turismo – FUMTUR é um fundo de natureza financeira e 

orçamentária vinculado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Inovação e Tecnologia e será 

gerido pelo seu Secretário. 

Parágrafo Único - A gestão administrativa e financeira do Fundo Municipal de Turismo – 

FUMTUR é de responsabilidade da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Inovação e 

Tecnologia, por meio de seu Secretário. 

Art. 8º São atribuições do gestor do Fundo Municipal de Turismo – FUMTUR: 

I - representar o Fundo Municipal de Turismo ativa e passivamente, tanto em juízo, quanto 

em qualquer instância; 

II - prever e prover os recursos necessários ao alcance dos objetivos do Fundo Municipal 

de Turismo – FUMTUR; 

III - responsabilizar-se pela guarda e boa aplicação dos recursos do Fundo Municipal de 

Turismo – FUMTUR; 

IV - autorizar as despesas e pagamentos dentro das disponibilidades financeiras e em 

conformidade com o Plano de Aplicação dos recursos do Fundo Municipal de Turismo – FUMTUR; 

e 

V - movimentar as contas bancárias do Fundo Municipal de Turismo, em conjunto com a 

Secretaria Municipal de Finanças. 
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Parágrafo único. Na ausência do gestor do Fundo Municipal de Turismo – FUMTUR, será 

o ordenador de despesas o Prefeito Municipal. 

Art. 9º Constitui receita do Fundo Municipal de Turismo – FUMTUR: 

I - créditos orçamentários ou adicionais que lhe sejam destinados; 

II - transferência de recursos, mediante convênios ou ajustes com entidades de direito 

público ou organismos privados, nacionais e internacionais; 

III - receitas provenientes de cessão de espaços públicos municipais para eventos de 

cunho turístico; 

IV - a venda de espaços promocionais, tais como faixas, murais, placas de sinalização 

turística, folheteria e seus similares; 

V - a totalidade da receita arrecadada pelo município de Chopinzinho de todas as taxas 

cobradas referentes a atividade turística; 

VI - a venda de publicações turísticas, como vídeos, livros, camisetas e demais materiais 

promocionais; 

VII - doações, legados e contribuições de qualquer natureza de pessoas físicas ou 

jurídicas, públicas ou privadas, nacionais e internacionais;  

VIII - os rendimentos provenientes de aplicações financeiras de recursos disponíveis; 

IX - outras rendas eventuais legalmente permitidas; e 

X - saldo positivo apurado em balanço do exercício anterior. 

§ 1º O orçamento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Inovação e Tecnologia 

deverá prever recursos anuais para o Fundo Municipal de Turismo – FUMTUR. 
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§ 2º Entre as receitas previstas no inciso V deste artigo, ficam incluídas àquelas 

provenientes de taxas pagas por autorizados ou permissionários da prefeitura que prestem serviço 

em locais turísticos, tais como parques, eventos e assemelhados. 

§ 3º Os recursos do Fundo Municipal de Turismo – FUMTUR serão depositados em 

instituição financeira oficial, em conta especial, sob a denominação de “Fundo Municipal de 

Turismo – FUMTUR”. 

§ 4º Os recursos do Fundo Municipal de Turismo – FUMTUR deverão estar em 

consonância com as diretrizes do Plano Municipal de Turismo. 

Art. 10. A existência do Fundo Municipal de Turismo não impede que a Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento, Inovação e Tecnologia desenvolva, patrocine, apoie, realize, 

incentive ou divulgue projetos, programas, ações, atividades e parcerias relativas ao turismo, por 

meio de outras dotações orçamentárias e/ou políticas públicas, para o bom cumprimento de suas 

atribuições. 

Art. 11. Os recursos do Fundo Municipal de Turismo – FUMTUR serão utilizados: 

I - no financiamento total ou parcial de planos, programas, projetos, atividades, eventos e 

serviços de turismo desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Inovação e 

Tecnologia ou por órgão vinculado; 

II - no financiamento total ou parcial de projetos, eventos, atividades e programas voltados 

ao apoio, incentivo, desenvolvimento e fomento do turismo em parcerias com pessoas físicas ou 

jurídicas, públicas ou privadas; 

III - na aquisição de material permanente, de consumo e de outros insumos necessários ao 

desenvolvimento e aperfeiçoamento dos programas, projetos, serviços, ações e atividades 

turísticas, bem como, dos instrumentos de gestão, planejamento, administração, divulgação e 

controle de ações de turismo; 

IV - na construção, reforma, ampliação, aquisição ou locação de bens móveis ou imóveis 

para a prestação de serviços turísticos; 

mailto:prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br


  

Município de Chopinzinho 

ESTADO DO PARANÁ 

CNPJ 76.995.414/0001-60         -         e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br 

Fone (46) 3242-8600     -    Rua Miquel Procópio Kurpel, 3811, Bairro São Miguel 

85560-000             -                 CHOPINZINHO               -                       PARANÁ 

 

9 

 

V - na execução de programas de capacitação e aperfeiçoamento de recursos humanos na 

área do turismo, e em programas, consultorias, assessorias, e projetos de qualificação e 

aprimoramento para o setor turístico e para os profissionais da área; 

VI - em viagens e missões diplomáticas de interesse do setor do turismo; 

VII - no apoio e promoção de eventos culturais, artísticos, esportivos e sociais, que 

contribuam para desenvolvimento, disseminação e divulgação do turismo no município; 

VIII - nas despesas eventuais dos Conselheiros do COMTUR relativas a viagens, 

locomoção para reuniões, atividades de aperfeiçoamento, capacitação e dentre outras, no 

exercício de suas atividades e desde que referidas despesas sejam aprovadas previamente em 

Assembleia; e 

IX - nos programas ou atividades do Plano Municipal de Turismo. 

§ 1º Os recursos do Fundo poderão ser utilizados como garantias em projetos de Parcerias 

Público-Privadas (PPP) voltados ao apoio, incentivo, desenvolvimento e fomento ao turismo 

municipal. 

§ 2º A utilização dos recursos do Fundo em projetos de Parcerias Público-Privadas (PPP) 

deve estar em consonância com as diretrizes da Lei Federal nº 11.079, de 2004. 

§ 3º Os recursos do Fundo também poderão ser utilizados para aval de operações de 

microfinanciamento voltados ao apoio, incentivo, desenvolvimento e fomento ao turismo municipal. 

Art. 12.O Fundo Municipal de Turismo – FUMTUR poderá receber recursos do Poder 

Público ou da iniciativa privada. 

Art. 13. Poderão receber recursos do Fundo Municipal de Turismo – FUMTUR, de acordo 

com a disponibilidade orçamentária do Fundo, observada a legislação vigente: 

I - instituições sem fins lucrativos; 
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II - órgãos públicos da administração direta e indireta; 

III - pessoa física; e 

IV - pessoa jurídica. 

Art. 14. O estatuto do Fundo Municipal de Turismo – FUMTUR será elaborado pela 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Inovação e Tecnologia e disporá sobre os 

procedimentos a serem observados quanto a utilização dos recursos do Fundo e será aprovado 

pelo Prefeito, mediante decreto. 

Art. 15. O município, observados os princípios da conveniência, oportunidade e 

razoabilidade, buscará participar de políticas Estaduais e Federais ao fomento do turismo como 

fator de desenvolvimento sustentável. 

Art. 16. O Executivo Municipal enviará a Câmara Municipal de Chopinzinho relatório sobre 

a gestão do Fundo Municipal de Turismo – FUMTUR. 

Art. 17. Serão aplicadas ao Fundo Municipal de Turismo – FUMTUR as normas legais de 

controle, prestação e tomada de contas pelos órgãos internos da Prefeitura Municipal de 

Chopinzinho, sem prejuízo da competência específica do Tribunal de Contas do Estado. 

Art. 18. Os recursos do Fundo Municipal de Turismo – FUMTUR serão depositados em 

conta corrente, em nome do Fundo, junto aos estabelecimentos bancários oficiais. 

Art. 19. O orçamento oficial da Prefeitura Municipal de Chopinzinho consignará 

anualmente dotação específica para fazer face a sua participação no Fundo Municipal de Turismo 

– FUMTUR a que se refere esta Lei. 

Art. 20. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Inovação e Tecnologia e o COMTUR 

deverão zelar e contribuir para que sejam adotados critérios públicos e transparentes, com a 

partilha e transferência de recursos de forma equitativa, resultantes de uma combinação de 

indicadores sociais, econômicos, demográficos e outros específicos da área do turismo, 

considerando as diversidades locais e regionais.  
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Art. 21. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em 

contrário.  

GABINETE DO PREFEITO DE CHOPINZINHO-PR, DE 05 DEJULHO DE 2018. 

 
 

Álvaro Dênis Ceni Scolaro 
Prefeito 

Publicado no Diário Oficial dos Municípios 
do Sudoeste do Paraná 

DIOEMS 

EDIÇÃO N° 1643 de 06/07/2018 
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