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LEI Nº 6102, DE 10 DE JUNHO DE 2016.

CRIA O FUNDO MUNICIPAL PARA O
DESENVOLVIMENTO DO TURISMO -
FUMDETUR E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

Projeto de Lei nº 71/2016 - Autoria: Executivo. 

JOSÉ ALBERTO GIMENEZ, Prefeito Municipal de Sertãozinho, Estado de São Paulo, no uso de suas
atribuições legais, torna público que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte
lei: 

 Fica criado o Fundo Municipal para o Desenvolvimento do Turismo - FUMDETUR, cujo objetivo
é captar recursos que serão geridos e aplicados na implementação dos projetos e ações para o
desenvolvimento das atividades turísticas. 

 Os recursos destinados à formação do FUMDETUR terão origem: 

I - De dotações consignadas anualmente no orçamento municipal e critérios adicionais que lhe sejam
destinados. 

II - De doações de organismos públicos e privados, nacionais e internacionais, destinados a financiar
projetos específicos de desenvolvimento municipal; 

III - De receitas provenientes da realização de eventos turísticos, culturais, esportivos, sociais e
artísticos no Município, realizados com o objetivo de angariar recursos para o desenvolvimento do
potencial turístico do Município. 

IV - De doações ou patrocínios destinados à promoção de eventos turísticos ou a formação de infra-
estrutura em locais com potencial turísticos. 

V - De recursos oriundos da celebração de convênios com órgãos e entidades públicas e privadas. 

 A administração, aplicação e movimentação dos recursos do FUMDETUR serão feitas somente
mediante aprovação do Conselho Municipal de Turismo - COMTUR , por no mínimo 2/3 (dois terços)
de seus membros. 

 A utilização dos recursos do FUMDETUR será orientada preferencialmente para: 

I - Fomento de atividades relacionadas ao turismo no Município; 

II - Melhoria da infra-estrutura turística em geral; 

III - Incentivo à divulgação da cidade, suas atrações turísticas, seus produtos, serviços e seus
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estabelecimentos de ensino; 

IV - Treinamento de profissionais vinculados ao turismo; 

V - Promoção de eventos culturais, artísticos, esportivos e sociais, 

VI - Manter serviços de informações e apoio ao turista; 

VII - Aquisição de materiais ou bens de consumo e permanentes destinados aos projetos e programas
turísticos. 

 Os recursos do FUMDETUR serão depositados em conta específica, em estabelecimento da
rede bancária oficial. 

 A movimentação dos recursos do FUMDETUR será feita em conjunto pelo Presidente do
Conselho Municipal de Turismo e pela Secretaria Municipal da Fazenda ou por substitutos indicados
por estes órgãos oficiais, no caso de impedimento de algum de seus titulares. 

 O Fundo ficará subordinado ao Conselho Municipal de Turismo e seu Presidente será
escolhido pelo Prefeito, após parecer e indicação de nomes, por lista tríplice do Conselho Municipal de
Turismo. 

 O mandato do Presidente do Fundo será coincidente com o mandato da presidência do
Conselho Municipal do Turismo, sendo vedado o acúmulo de cargos entre os membros do Conselho e
do Fundo. 

 O Conselho Municipal do Turismo elaborará o regimento interno que irá disciplinar o
funcionamento do FUMDETUR no prazo de 60 dias da aprovação desta Lei, submetendo-o à
homologação do Executivo Municipal. 

 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 Revogadas as disposições em contrário. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO, aos 10 de junho de 2016, 119 anos de Emancipação
Político-Administrativa. 

JOSÉ ALBERTO GIMENEZ 
Prefeito Municipal 

- Afixada em lugar de costume na data supra. 
- Publicada no Jornal Oficial do Município. 

Data de Inserção no Sistema LeisMunicipais: 15/06/2016
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