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LEI ORDINÁRIA Nº 534/2013, DE 01 DE JULHO DE 2013 
 

Traça diretrizes sobre a política municipal de turismo, cria o 

Conselho Municipal de Turismo –     COMTUR e o Fundo 

Municipal de Desenvolvimento do Turismo – FUMDETUR e 

dá outras providências 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CORRENTE, Estado do Piauí, no uso das atribuições que lhe são 

conferidas pelo art. 74, III, Lei Orgânica do Município,  

 

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

 

CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 1º – O Município de Corrente promoverá o turismo como fator de desenvolvimento social, 
econômico e cultural, reunindo, para isso, os recursos e instrumentos da iniciativa privada e do poder 
público.  
 
Art. 2º – A política municipal de turismo será exercida em caráter prioritário pelo Município através 
da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo, compreendendo todas as iniciativas 
ligadas à indústria do turismo, sejam originárias do setor privado ou público, isoladas ou 
coordenadas entre si, desde que reconhecido seu interesse para o desenvolvimento social, 
econômico e cultural do município. 
 
Art. 3º – Para implementar a política municipal de turismo, ficam criados os seguintes órgãos: 

a) Conselho Municipal de Turismo – COMTUR, como órgão deliberativo, consultivo e de 
assessoramento, responsável pela formulação da política municipal de turismo e pela 
conjunção entre o poder público e a sociedade civil. 

 
b) Fundo Municipal de Desenvolvimento do Turismo – FUMDETUR, como órgão financiador 

do incremento da atividade turística.   
 
Art. 4º - O Executivo Municipal, através dos órgãos criados por esta lei, coordenará todos os 
programas oficiais com os da iniciativa privada, visando a estimular as atividades turísticas do 
Município, na forma desta lei e das normas dela decorrentes.  

CAPÍTULO II 
DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO 

 
Art. 5º – O COMTUR é composto por treze membros e respectivos suplentes, nomeados pelo Prefeito 
Municipal, de acordo com os seguintes critérios: 
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a) 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e 
Turismo, sendo ele da Superintendência de Turismo; 

b) 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Trânsito e 
Meio Ambiente, sendo ele da Superintendência de Meio Ambiente e Recursos 
Renováveis; 

c) 2 (dois), representantes da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e 
Cultura, sendo um representante da Superintendência de Esportes e o outro 
da Superintendência de Cultura; 

d) 1 (um)  representante da Secretaria  Municipal de Trabalho e Cidadania;  
e) 1 (um) Vereador indicado pela Câmara Municipal de Corrente; 
f) 1 (um)  representante dos artesãos;  
g) 1 (um) representante indicado pela Universidade Estadual do Piauí – UESPI; 
h) 1 (um) representante indicado pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Piauí – IFPI; 
i) 1 (um)  representante dos  Proprietários de Hotéis, Bares e Similares; 
j) 1 (um) representante dos Empregados em Hotéis, Bares e Similares; 
k) 1 (um) representante dos taxistas; 
l) 1 (um) representante dos mototaxistas. 

 
               § 1º – As entidades privadas e do poder público indicarão os seus representantes – titulares 
e suplentes – com mandato de dois anos, podendo ser reconduzidos por até igual período. Presente 
o titular, o suplente participará das reuniões sem direito a voto. 
               § 2º – As pessoas de reconhecido saber em suas especialidades e que possam vir a contribuir 
com os interesses turísticos da cidade, poderão ser convidadas a participar das reuniões e sem 
direito a voto. 

SECÇÃO I  

DAS COMPETÊNCIAS DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO 

Art. 6º – Compete ao Conselho Municipal de Turismo: 

I. Elaborar o Plano Municipal de Desenvolvimento do Turismo; 

II. Incentivar, promover, propor e fiscalizar as ações do turismo no Município;  

III. Acompanhar, apoiar e fiscalizar os projetos ou planos de desenvolvimento de turismo, sejam 
públicos ou privados, sugerindo, quando necessário, alterações e correções; 

IV. Promover, junto às entidades de classe, campanhas no sentido de incrementar o turismo, 
organizando amplo debate sobre os assuntos de interesse turístico no Município; 

V. Indicar representantes para integrarem delegações do Município a congressos, convenções, 
reuniões ou outros eventos que sejam do interesse da política municipal de turismo; 

VI. Buscar recursos financeiros visando a suprir as necessidades do desenvolvimento turístico; 
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VII. Promover a integração do Município a programas estaduais, federais e outros, pertinentes à 
concepção de seus objetivos; 

VIII. Emitir moções ou recomendações decorrentes de decisões da plenária ou de suas próprias 
atribuições; 

IX. Orientar o Município na administração dos atrativos turísticos; 

X. Aprovar a aplicação dos recursos do Fundo Municipal de Desenvolvimento do Turismo. 

SECÇÃO II 

DA ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO 

Art. 8º - O Conselho Municipal de Turismo, em sessão especial, elegerá sua Diretoria dentre seus 
membros, para um mandato de 02 (dois) anos, podendo ser reeleita por igual período, com a 
seguinte composição: 

I – Presidente; 

II – Vice-Presidente; 

III – Primeiro Secretário; 

IV – Segundo Secretário. 

§ 1º. Os membros da Diretoria serão eleitos pelo voto da maioria simples dos membros do Conselho, 
presentes, pelo menos, dois terços de seus integrantes. 

§ 2º - A Diretoria será auxiliada por um Secretário-Executivo, designado pelo Presidente, com igual 
mandato e recondução deste. 
 
§ 3º. O mandato dos membros do Conselho Municipal de Turismo será considerado extinto, antes do 
término, nos seguintes casos: 

I - morte; 

II - renúncia; 

III - ausência injustificada em 03 (três) reuniões consecutivas ou 06 (seis) alternadas; 

IV - doença que exija o licenciamento por mais de um ano; 

V - procedimento incompatível com a dignidade das funções; 

VI - condenação por crime comum ou de responsabilidade; 

VII - mudança de residência do Município; 
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VIII - afastamento do cargo ou emprego do representante de órgão governamental; 

IX - extinção da entidade ou órgão representado. 

§ 4º. Em caso de vacância, o suplente completará o mandato do substituído. 

Art. 9º - As atribuições dos membros, suas atividades, critérios para funcionamento, competência, 
atribuições, periodicidade das reuniões e outras providências serão definidas no regimento interno 
do COMTUR, por este elaborado e aprovado por decreto do Prefeito Municipal.  

Art. 10 - As funções exercidas pelos membros do Conselho Municipal de Turismo são consideradas de 
relevante interesse público e não serão remuneradas. 

Art. 11 - O COMTUR poderá requisitar servidores públicos vinculados aos órgãos que o compõem 
para a formação de equipe técnica e de apoio administrativo, necessária à consecução de seus 
objetivos. 

CAPÍTULO III 

DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 

Art. 12 – Constituem fontes de receitas do Fundo Municipal de Desenvolvimento do Turismo – 
FUMDETUR: 

I. Dotações orçamentárias que lhe forem destinadas; 

II. Multas impostas por crimes contra o patrimônio público, cultural e turístico, que 
obrigatoriamente serão destinadas ao Fundo de Desenvolvimento do Turismo; 

III.  Doações, auxílios e legados de pessoas físicas e jurídicas, nacionais e internacionais; 

IV. Rendimentos de suas aplicações financeiras; 

V. Valores advindos de acordos, ajustes e convênios; 

VI. Valores cobrados pela elaboração e/ou análise de planos e projetos que lhe forem 
submetidos; 

VII. Outras receitas resultantes de suas atividades. 

Art. 13 – Os recursos do FUMDETUR serão depositados em conta especial, mantida em instituição 
financeira oficial, sob a administração do Secretário Municipal de Indústria, Comércio e Turismo, e 
somente poderão ser aplicados em programas, projetos e atividades de interesse turístico, 
mediante aprovação do Conselho Municipal de Turismo. 

CAPÍTULO IV 

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 
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Art. 14. Caberá à Administração Municipal, através da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e 
Turismo proporcionar os meios necessários para o pleno exercício das atividades e competências do 
Conselho Municipal de Turismo – COMTUR. 

Art. 15 – O Conselho Municipal de Turismo elaborará e submeterá à aprovação do Poder Executivo 
Municipal, no prazo de sessenta dias da data de publicação desta Lei, o regimento interno do 
COMTUR.  

Art. 16 – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

Gabinete do Prefeito Municipal de Corrente, 01 de julho de 2013. 

  

  

JESUALDO CAVALCANTI BARROS 
Prefeito Municipal 

 


