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Ementa: Dispõe sobre a criação do 
Sistema Municipal de Turismo no âmbito 
do município de Goiana e dá outras 
providencias.

O Prefeito do Município de Goiana, Estado de Pernambuco, no uso das atribu ições 

que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, FAÇO SABER que a Câm ara 

Municipal dos Vereadores de Goiana aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

CAPÍTULO I 

DO SISTEM A MUNICIPAL DE TURISMO

Art. 1° - Fica institu ído, no âm bito do Município de Goiana, o S istem a Municipa l de 

Turism o (SISTUR), com a fina lidade de estabe lecer novos m ecanism os de gestão 

púb lica das po líticas turísticas e criar instâncias de participação de todos os 

segm entos atuantes no meio turístico.
§ 10 constituem  instrum entos institucionais do S istem a Municipal de Turism o de 

Goiana:
I - Conselho Municipal de Turism o - COMTUR,
II - Secretaria  Municipal de Turism o Cultura e Patrim ônio de Goiana SECMTCP;

III - Conferência Municipal de Turism o - CMT,

I V  - Plano Estratégico de Turism o - PET,

V  - Fundo Municipal de Turism o - FUMTUR,
VI - S istem a Municipal de Ind icadores e Inform ações Turísticas - SMIIT.
§ 2° Para consecução dos fins prev istos neste artigo, o S istem a Mumcipa

Turismo, tem  por objetivo:
I - conso lidar um  sistem a público m unicipal de gestão tu n s fc a , com  ampla 

partic ipação e transparência nas ações publicas;
II- un iversa liza r e dem ocratizar o acesso a bens, serv iços e produtos tunst.cos,
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III - d inam izar as cadeias produtivas da econom ia do turism o;

IV - assegurar a efetiv idade das políticas públicas de turism o pactuadas entre o 

Municíp io e a sociedade civil;
V - m ob ilizar a sociedade, mediante a adoção de m ecanism os que lhe perm itam , 

por meio de ações conjuntas, defin ir prioridades e assum ir corresponsab ilidades no 

desenvo lv im ento e na sustentação dos projetos turísticos;

VI - estim u lar a organização e a sustentab ilidade de grupos, 

associações,cooperativas e outras entidades atuantes na área turística,

VII - estim u lar o in tercâm bio turístico e a convivência com os dem ais m unicíp ios 

daMata NortePernambucana, bem como dos dem ais Estados brasile iros e de outros

países;
VIII - levantar, d ivu lgar e preservar os atrativos turísticos do m unicípio,

IX - estim u lar a continu idade dos projetos turísticos já  consolidados e com notório 

reconhecim ento da comunidade.

CAPÍTULO II 

DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO

Art. 2° - O Conselho Municipal de Turism o - COMTUR é um órgão coleg iado 

com posto pelo Poder Público e pela sociedade c iv il, de caráter perm anente, 

consu ltivo, orientador, de liberativo e fisca lizador, com o objetivo de assessorarão 

Municíp io, no âm bito de sua competência, bem como de contribu ir para a execução 

das políticas públicas turísticas municipais, instituciona lizando a relaçao entre a 

adm in istração m unicipal e os setores da sociedade civ il v incu lados ao turism o.

Art. 30 - O Conselho Municipal de Turism o está d iretam ente vinculado a Secretaria  
Municipal de Turism o e Desenvolvimento Artístico-Cu ltu ra l, órgão integrante da 

adm in istração direta do Município de Goiana.

Art. 4 o ■ Com pete ao Conselho Municipal de Turism o.
I - representar a sociedade civ il do municípi^ de Goiana, em assuntos que digam  

respeito às po líticas públicas de turism o, /
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II - fo rm u lar e propor ações para as políticas públicas vo ltadas para as ativ idades 

tu rís ticas no município;
III - encam inhar sugestões para a elaboração do Plano Plurianual - PPA, bem como 

da Lei de D iretrizes O rçam entárias - LDO, no que concerne aos recursos, no âm bito 

da Secretaria  Municipal de Goianae do Fundo Municipal de Turismo, destinados ao 

incentivo de todos os segm entos turísticos do municípiocom  v is tas ao 

desenvo lv im ento pleno do cidadão e sua integração socia l,

IV - fisca liza r as ações re la tivas ao cum prim ento das políticas de turism o do 

m unic íp io  pelos órgãos públicos de natureza turística , na forma de seu regim ento 

interno, e acom panhar as ações vo ltadas às ativ idades turísticas do m unicíp io;

V - prom over e dar continu idade aos projetos turísticos de interesse do m unicíp io, 

independentem ente das m udanças de governo e/ou de seus secretários, 

fortalecendo as características e as d iversidades turísticas locais;

VI - co laborar para o estudo e o aperfe içoam ento da legislação sobre a política 

turística  e fomento para as ativ idades turísticas no âm bito municipal;

VII - rea liza r estudos e pesquisas vo ltadas à identificação de problem as re levantes 

no cenário turístico do m unicípio, para a propositura de ações que v isem  a sanar os 

m esm os, sempre de acordo com a realidade orçam entária,
VIII - ava lia r e acom panhar os ganhos socia is e o desem penho dos program as e 

pro jetos aprovados para ativ idades turísticas no m unicípio;

IX - p lanejar a aplicação de recursos na área turística , propondo e acom panhando 

crité rios para a program ação e para a execução financeira e orçam entária do Fundo

Municipal de Turismo;
X - preservar, atua lizar, fisca liza r e sa lvaguardar atrativos turísticos do m unicíp io;

A rt. 5° - O Conselho Municipal de Turism o será composto pelos segu in tes 

m em bros:
I -05  (c in co) rep re sen tan te sdo  Poder E xecu tivo , sendo: um  da Se c re ta r ia  M un ic ipa l 

de In frae s tru tu ra ; um  da S e c re ta r ia  M un ic ipa l de Tu rism o ; um  da S e c re ta r ia  

M un ic ipa l de P lane jam en to ; um  rep re sen tan te  da S e c re ta r ia  M un ic ipa l de Educação; 

um  rep re sen tan te  da S e c re ta r ia  M un ic ipa l da Fazenda,
II -  01 (um ) rep re sen tan te  do Poder Leg is la tivo  - Câm ara  de V e re ad o re s  do

Municíp io de Goiana; s
III - um  rep re sen tan te  de ba res e re s tau ran te s  de G o iana; ^
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IV - um representante de agências de Turism o de Goiana;

V - um representante de meios de hospedagens de Goiana;

V I -  um representante de turism o h istórico de Goiana;

V I I -  um representante de turism o rural de Goiana;

V III-  um representante de turism o náutico de Goiana;

XIX -  um representante de fo lguedos populares de Goiana;
§ ío  a  cada um dos m em bros nom inados neste artigo corresponderá um suplente, 

igua lm ente indicado pelo órgão ou entidade representada.
§ 2° A representação da sociedade civ il poderá ser realizada por entidades não 

governam enta is, legal e jurid icam ente constitu ídas, que representem , 

leg itim am ente, a m aioria dos integrantes do seu respectivo segmento, devendo a 

entidade, neste caso, ind icar um representante e um suplente do segmento.

§ 30 o s  segm entos que não possuírem  entidades representativas constitu ídas, ou 

que possuírem  entidades que não representem  a m aioria de seus integrantes, 

deverá convocar uma assem bleia específica v isando a eleger e nom ear o seu 

representante no conselho e 0 seu respectivo suplente.
§ 40 o s  representantes dos segm entos da sociedade civ il deverão com provar 

atuação in interrupta no segmento que representa por, pelo menos, dois anos.

§ 50 o s  m em bros do Conselho serão nomeados por ato do chefe do Poder

Execu tivo .
§ 60 Fica vedada a indicação de funcionários públicos do m unicípio de Goiana como 

conse lhe iros representantes de segm entos da sociedade civil.

Art. 6° - O Conselho Municipal de Turism o tem a segu inte estrutura.

I. P res idênc ia ;

II. S e c re ta r ia  E xecu tiva ;

III. P lenária .
§ ío  A  P res idênc ia  de Honra do Conse lho  M un ic ipa l de Po lítica  C u ltu ra l será 

e xe rc id a  pe lo  t itu la r  da S e c re ta r ia  M un ic ipa l de T u r ism o  de G o iana  ou quem  lhe 

fize r a vez, podendo  op ina r, su ge r ir  e vo ta r. O P res iden te  do Conse lho , o S e c re ta r io  

M un ic ipa l de T u r ism o  e os d em a is  ca rgo s e le tivo s , bem  com o seus re spect.vos 

su p le n te s  se rão  p reench idos, den tre  os con se lh e iro s  A fe t iv o s , a través  de escru tm .o  

abe rto , em  reun ião  convocada  para ta l fim .
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§ 2o A Plenária será o fórum  de debates sobre as principais questões surg idas no 

decorrer do ano.
§ 4° O Regimento Interno defin irá o processo e le itora l da Estrutura do Conse lho e 

as atribu ições de cada item da estrutura acima.

Art. 7o - O mandato dos conselheiros e de seus suplentes será de dois anos, 

perm itida duas reconduções consecutivas.

§ 1° Os segmentos da sociedade civ il poderão substitu ir seus representantes, não 

podendo o mandato exceder o prazo do mandato original.
§ 2o Os conselheiros e respectivos suplentes ind icados pela Adm in istração Pública 

Municipal poderão ser substitu ídos a qualquer tempo, mediante a nom eação de 

novo conselheiro para sua vaga.

Art. 8o - Não haverá nenhum  tipo de rem uneração para o exercício das funções dos 

m em bros do Conselho, sendo a mesma considerada como prestação de serv iços de 

re levante valor social, salvo ajuda de custo para cobrir eventuais despesas com 

v iagens, locomoção para reuniões, a tiv idades de aperfe içoam ento e capacitação, no 

exerc íc io  de suas atividades.

Art. 9o - O Conselho Municipal de Turism o reun ir-se-á, ord inariam ente, a cada três 

meses, e, extraord inariam ente, conforme a necessidade e conveniência, nos 

m oldes do disposto em seu regim ento interno.

Art. 10° - O regimento interno do Conselho Municipal de Turism o deverá d isc ip linar, 

dentre outros, os seguintes assuntos:

I - frequência, horário e local das reuniões;
II - fu n c io nam en to  a d m in is tra t iv o  do Conse lho ;

III - e le ição de sua D iretoria;
IV - criação, com posição e funcionam ento das Câm aras Setoria is e do Fórum 

Municipal de Turismo;
V - fo rm as de a lteração do Regim ento Interno.
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Art. 11° - As entidades e os representantes dos segm entos in tegrantes do Conse lho 

Municipal de Turism o deverão estar inscritos no S istem a Municipal de Inform ações.

Art. 12° - Fica criado o Fórum Municipal de Turism o de Goiana, órgão perm anente, 

de cará ter consultivo e propositivo, v incu lado ao Conselho Municipal de Turism o e a 

Secretaria  Municipal de Goiana, como disposto nesta lei, que representa 

dem ocraticam ente a Sociedade C iv il, constitu ído pelo conjunto dos segm entos 

representativos do turism o.

Art. 13° - O Fórum Municipal de Turism o tem  como atribu ição e competência apo iar

o Conse lho Municipal do Turism o, com o objetivo de incentivar o desenvo lv im ento 

do turism o, no que tange ao encam inham ento de propostas dos d iversos 

segm entos representados nas Câm aras Setoria is, de projetos turísticos e outros 

assuntos que lhe forem  pertinentes.

Parágrafo Único - O Regim ento Interno do Fórum, aprovado pelo Conselho 

Municipal de Turismo, regerá seu funcionam ento, estrutura, organ ização e o 

regu lam ento ele itoral.

CAPÍTULO III

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO
ARTÍSTICO-CULTURAL

Art. 14° - A Secretaria  Municipal de Turism o e Desenvolvim ento A rtístico -Cu ltu ra l, 

órgão gestor e coordenador do S istem a Municipal de Turism o -  SMT e responsável 

por p lanejar e executar políticas públicas para prom over a criação, produção, 

form ação, c irculação, d ifusão de programas turísticos do Município, tem  as 

segu intes com petências no âm bito do S istem a Municipal de Turism o.
I - im p lem entar o S istem a Municipal de Turismo, integrado aos S istem as Nacional e 

Estadual de Turism o, articu lando os atores públicos e privados,
II - prom over o p lanejam ento e fomento das ativ idades turísticas com uma visão 

am pla e integrada no territó rio  do Município, considerando o ^ r is m o  como uma 

área estratég ica para o desenvo lv im ento local sustentável; { /
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III - im plem entar, com a participação da sociedade civ il, o Plano Municipal de 

Turism o, executando as políticas e as ações turísticas defin idas;

VII - m anter articu lação com entes públicos e privados, visando à cooperação em 

ações na área do turism o;
IX - prom over ações de fomento ao desenvo lv im ento do turism o no Município;

XI - estru tu rar o calendário dos eventos do Município;
XII - e laborar estudos das cadeias produtivas do turism o para im plem entar políticas 

específicas de fomento e incentivo;
XIII - captar recursos para projetos e program as específicos junto a órgãos, 

entidades e program as internacionais, federa is e estaduais;

XIV - operacionalizar as ativ idades do Conselho Municipal de Turismo;

XV - rea liza r a Conferência Municipal de Turism o, co laborar na sua rea lização e 

partic ipar das Conferências Estadual e Nacional de Turism o;
XVI - ze la r pela m anutenção e atua lização do Cadastro Municipal de Inform ações e 

Ind icadores Turísticos;

Parágrafo Único - Com pete, ainda, à Secretaria  Municipal de Turism o e 

Desenvo lv im ento Artístico-Cu ltura l:
a) exercer a coordenação geral do S istem a Municipal de Turism o,

b) exped ir as orientações e deliberações norm ativas e de gestão, aprovadas pelo

Conselho Municipal de Turismo;
c) em itir os atos sobre m atérias relacionadas ao S istem a Municipal de Turism o,

d) co laborar para o desenvo lv im ento de ind icadores e parâm etros quantita tivos e 

qua lita tivos que contribuam  para a descentra lização das ativ idades turísticas, d ireta 

ou indiretam ente, com recursos do S istem a Nacional de Turism o e do S istem a 

Estadual de Turismo;
e) colaborar, no âm bito do S istem a Nacional de Turism o, para a com patib ilizaçao e 

interação de normas, procedim entos técn icos e sistem as de gestão,
f) subs id ia r a form ulação e a im plem entação das políticas e ações transversa is do 

turism o nos program as, planos e ações estratég icos dos Governos Municipal,

Estadual e Federal;
g) coordenar e convocar a Conferência Municipal de Turismo.
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CAPÍTULO IV 

DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE TURISMO

Art. 15° - A Conferência Municipal de Turismo, promovida e organizada pela 

Secretaria  Municipal de Turism o e Desenvolv im ento A rtístico-Cu ltura l, e pelo 

Conse lho Municipal de Turism o -  COMTUR, é a instância m áxima de partic ipação e 

de liberação do Sistem a Municipal de Turism o - SMT, tendo direito à voz e voto 

todas as pessoas fís icas e juríd icas, inscritas no S istem a Municipal de Inform ações e 

Ind icadores Turísticos, com dire ito apenas à voz todo cidadão inscrito prev iam ente 

na Conferência.

§ I o A partic ipação com dire ito à voz e voto dar-se-á com a inscrição no S istem a 

Municipal de Inform ações e Indicadores Turísticos, efetuada, pelo menos, 30 

(trin ta) d ias antes da data da Conferência.

§ 2o Em cada processo ele itora l, o cadastrado só pode se cand idatar para 

representar um segmento ou área.

Art. 16° - São atribu ições e com petências da Conferência Municipal de Turismo:

I - subs id ia r o Município, bem como seus respectivos órgãos gestores da área 

turística , propondo e aprovando as d iretrizes para elaboração e/ou atua lização do 

Plano Estratégico de Turismo, observando, quando pertinentes, as d ire trizes 

estabe lecidas pelo Plano Nacional de Turism o e o Plano Estadual de Turismo;

II - ap rovar o Regulam ento da Conferência, no ato da abertura desta;

III - m ob ilizar a sociedade e os meios de com unicação para a im portância do 

turism o, para o desenvo lv im ento sustentável do município;

IV - fac ilita r o acesso da sociedade civ il aos m ecanism os de partic ipação popu lar no 

m unicíp io , por meio de debates;

V - aux ilia r o Governo Municipal, subsid iar os governos Estadual e Federal e 

co n so lid a r os conce ito s  de tu rism o  ju n to  aos d ive rso s  se to re s  da soc iedade;

VI - identificar e fo rta lecer a transversa lidade do turism o em relação às políticas 

públicas nos três n íve is de governo;

VII - prom over a v iab ilização de inform ações e conhecim entos estratég icos para a 

im plantação efetiva do S istem a Municipal de Turism o e, posteriorm ente, da 

conso lidação com os S istem as Estadual e Nacional de Turismo;
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VIII - ava lia r a estrutura e o funcionam ento do Conselho Municipal de Turism o -  

COMTUR, levando em consideração os re latórios elaborados pelo m esmo, 

apresentando modificações, quando forem necessárias;

IX - ava lia r a execução das d ire trizes e prioridades das políticas públicas de 

turism o.

Art. 17° - A Conferência Municipal de Turism o é realizada, em caráter ord inário, a 

cada 2 (dois anos) e, extraord inariam ente, de acordo com o Regimento Interno do 

Conse lho Municipal de Turismo.

Parágrafo Único - O regulam ento de cada Conferência Municipal de Turism o, sua 

d inâm ica e finalidades, serão e laborados por uma com issão paritária form ada por 

m em bros do Conselho Municipal de Turism o - COMTUR e serv idores da Secretaria  

Municipalde Turism o e Desenvolvim ento A rtístico-Cu ltu ra l, de acordo com o 

estabelecido no Sistem a Municipal de Turism o - SMT.

CAPÍTULO V 

DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO  

SEÇÃO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 18° - Fica criado o Fundo Municipal de Turism o - FUMTUR, com a fina lidade de 

prom over o desenvo lv im ento turístico  do município, por meio do financiam ento de 

pro jetos turísticos de Goiana, constantes do Plano Municipal de Turismo.

SEÇÃO II 

DOS OBJETIVOS E DAS RECEITAS

Art. 19° - As d ispon ib ilidades orçam entárias e finance iras do FUMTUR serão 

ap licadas em favor de projetos turísticos habilitados em edita is, apresentados por 

pessoas fís icas ou juríd icas, enquadrados nos d iversos segm entos turísticos.

§ I o - O FUMTUR é v incu lado à Secretaria Municipal de Turism o e Desenvolv im ento 

A rtís tico -Cu ltu ra l, com petj^ jo-lhe prover os m eios necessários à sua 

operacionalização. X /
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§ 2o - O gestor e ordenador de despesas do FUMTUR será o titu la r da Secretaria  

Municipal de Turism o e Desenvolvim ento A rtístico-Cu ltu ra l a Secretaria Municipal, 

nom eado pelo Prefeito.

§ 3o - A fisca lização da aplicação dos recursos do FUMTUR será exercida pelo 

Conselho Municipal de Turismo.

Art. 20° - São objetivos do FUMTUR:

I - custear projetos, m ediante a publicação de ed ita is específicos para os d iversos 

segm entos turísticos;

II - os recursos poderão, tam bém , ser destinados a programas, projetos e ações 

para o desenvo lv im ento do turism o, im plem entados de forma descentra lizada e 

direta pela Secretaria Municipal de Turism o e Desenvolv im ento A rtístico-Cu ltura l.

III - oferecer contrapartida para projetos e convênios dos quais o Municíp io seja 

proponente e que v isem  à captação de verbas nas diversas instâncias 

governam enta is, buscando atender ao disposto no Plano Estratégico de Turism o;

Art. 21° - Constituem  receitas do Fundo Municipal de Turism o de Goiana:

I - dotações consignadas na Lei O rçam entária Anual do Município e seus créd itos 

ad ic iona is;

II - recursos próprios ou transferidos, ta is como contribu ições, doações, auxílios, ou 

legados recebidos de pessoas fís icas ou ju ríd icas ou de organism os públicos ou 

privados, nacionais e in ternacionais;

III - recursos resu ltantes de convênios, contratos, subvenções ou acordos 

ce lebrados entre o m unicíp io e o Estado, a União ou dem ais institu ições públicas ou 

privadas, com com petência na área turística, observadas as obrigações contidas 

nos respectivos instrum entos;

IV - reem bolso de sa ldos não utilizados em projetos financiados pelo Fundo;

V - recursos proven ientes do resultado financeiro de suas operações financeiras, 

ta is  como juros, atua lização m onetária, aplicações, e outros, obedecida à leg islação 

aplicável;

VI - outras rece itas d iversas, que lhe forem destinadas.

VII - doações e legados, nos term os da leg islação vigente;

VIII - subvenções e aux ílios de ^eptjdades de qualquer natureza, inclusive de 

organ ism os internacionais; / /
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IX - retorno dos resu ltados econôm icos proven ientes dos investim entos porventura 

rea lizados em em presas e projetos cu ltura is efetivados com recursos do FMT;

X - rendim entos de qualquer natureza que venha a auferir como rem uneração 

decorrente de aplicação do seu patrim ônio;

XI - sa ldos não utilizados na execução dos projetos turísticos financiados com 

recursos dos m ecanism os previstos no S istem a Municipal de Turismo;

XII - devolução de recursos determ inados pelo não cum prim ento ou desaprovação 

de contas de projetos custeados por m ecanism os previstos no Sistem a Municipal de 
Turism o;

XIII - sa ldos de exercícios anteriores;

XIV - outros recursos, créd itos e rendas adicionais ou extraord inárias, legalm ente 

incorporáveis, que, por sua natureza, possam  ser destinados ao Fundo Municipal de 
Turism o,

XV - recursos proven ientes da prestação de serviços, cuja natureza seja 

desenvo lv ida para garantir a sustentab ilidade das ações, a exem plo da locação de 

espaço para a realização de eventos em outros equipam entos turísticos do 

Município, desde que respeite o regulamento interno de cada equipamento.

§ I o O Fundo Municipal de Turism o deverá possu ir CNPJ próprio e independente, 

com o objetivo de im prim ir m aior celeridade e autonom ia em seus processos.

§ 2o Os recursos do Fundo serão depositados em estabelecim ento oficial, em conta 

corrente denom inada Fundo Municipal de Turism o Goiana.

§ 3o A cada final de exercício financeiro, os recursos repassados ao Fundo 

Municipa is de Turismo não utilizados, serão transferidos para utilização pelo Fundo 

no exerc íc io  financeiro subsequente.

§ 4 o A  Secretaria Municipal de Turism o e Desenvolvim ento A rtístico-Cu ltu ra l deve 

acom panhar e fisca liza r a execução dos projetos financiados pelo Fundo Municipal 

de Turism o ao longo e ao térm ino de sua execução.

Art. 22° - O Municíp io de Goiana aplicará anualm ente 0,05%  (zero v írgula zero 

cinco por cento), da receita corrente líquida consolidada, do ano anterior, no Fundo 

Municipal de Turism o de Goiana, até o segundo dia útil do mês subsequente.

Art. 23° - Os custos referentes à gestão do Fundo Municipal de Turism o de Goiana 

poderão ser aplicados em planejam ento, estudos, acom panham ento, ava liação e
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divu lgação de resultados, inclu ída a aquisição ou a locação de equipam entos, 

im óve is, mobiliários, bens e serviços necessários ao cum prim ento de seus 

ob jetivos, bem como construção, m anutenção e reforma da sede da Secretaria  e 
dos equ ipam entos turísticos.

Parágrafo Único - As despesas previstas no "caput" deste Artigo não poderão 

u ltrapassar 20% (vinte por cento) de suas receitas, observado o lim ite  fixado 
anualm ente.

Art. 24° - O Regulamento do FUMTUR aprovado pelo Chefe do Poder Executivo 
defin irá:

I - as áreas de enquadram ento dos projetos e ativ idades que poderão ser 
custeados pelo Fundo;

II - os lim ites de financiam ento;

III - os m eios e critérios de acesso e se leção de projetos e atividades;

IV - as form as de prestação de contas;

Parágrafo Único - o Regulam ento do FUMTUR deverá ser previam ente avaliado pelo 
Conse lho Municipal de Turismo.

CAPÍTULO VI

DO SISTEM A MUNICIPAL DE INFORMAÇÕES E INDICADORES TURÍSTICOS

Art. 25° - Fica criado o S istem a Municipal de Inform ações e Indicadores Turísticos - 

SMIIT, instrum ento de reconhecim ento das ativ idades e de gestão das políticas 

púb licas m unicipa is de turism o, de caráter norm ativo, regulador e difusor, que 

organ iza e d isponib iliza inform ações sobre os d iversos segm entos turísticos. 

Parágrafo Único - A organização e m anutenção do SMIIT ficam  sob a 

responsab ilidade da Secretaria Municipal de Turism o e Desenvolvim ento A rtístico- 
Cultura l.

Art. 26° - O SMIIT tem  por finalidades:

I - reun ir dados quantita tivos e qua lita tivos sobre a realidade turística do município, 

por meio da identificação, reg istro e m apeam ento dos d iversos segmentos;
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II - v iab iliza r a pesquisa, a busca por inform ações turísticas, a contratação de 

consu lto res técnicos e estim u lar toda a cadeia da econom ia do turism o, além  de 

subs id ia r o p lanejam ento e a ava liação das po líticas turísticas do Município;

III - identificar agentes de turism o, com unidades e grupos, que atuam no turism o;

IV - se rv ir de instrum ento para a busca por inform ações turísticas e a d ivu lgação 

tu rística  local;

V  - ser um difusor dos atrativos turísticos naturais, cu ltura is e a rtísticos do 

Municíp io, facilitando o acesso ao seu potencial e d inam izando a cadeia produtiva;

VI - conso lidar inform ações dos seus integrantes, para incentivar a partic ipação na 

Conferência Municipal de Turism o e no Conselho Municipal de Turism o, que 

constituem  instâncias de liberativas do S istem a Municipal de Turismo.

Art. 27° - O SMIIT d ispon ib ilizado em form atos im presso ou dig ita l, terá sua 

im plem entação por meio de ato adm in istra tivo  Secretaria  Municipal de Turism o e 

Desenvo lv im ento A rtístico-Cu ltu ra l, em acordo com o Conselho Municipal de 

Turism o - COMTUR.

Art. 28° - Podem se cadastrar no SMIIT:

I - pessoas fís icas com com provada atuação na área turística;

II - agentes turísticos com provadam ente atuantes na cidade, que desenvo lvam  

pro jetos turísticos em prol da cidade de Goiana;

III - pessoas ju ríd icas legalm ente registradas, loca lizadas e atuantes na área 

tu rística  em Goiana há, no m ínimo, um ano;

CAPÍTULO VII 

DO SISTEM A MUNICIPAL DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO TURÍSTICA

Art. 29° - Fica institu ído o S istem a Municipal de Formação e Capacitação Turística , 

como um conjunto de ações contínuas vo ltadas para a form ação, capacitação e 

qualificação dos gestores turísticos e agentes turísticos, bem como para o fom ento 

de pesqu isas no campo turístico.
Parágrafo Único - Para consecução dos fins prev istos neste artigo, o S istem a 

Municipal de Formação e Capacitação Turístico tem  por objetivos:
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I - capacitar e contribu ir para pro fissionalização de gestores turísticos de 

institu ições públicas e privadas dos setores turísticos locais, de forma a m elhor 

qua lifica r a form ulação de políticas e a gestão de programas, projetos e serv iços 

tu rísticos oferecidos à população;

II - e stim u lar e fomentar, de forma gradual e ao longo do tempo, a qualificação em 

todos os segm entos v ita is  para o funcionam ento de um com plexo sistem a turístico , 

em d iferentes níveis de form ação, e que envolvem  as segu intes áreas:

a) Turism o Ecológico;

b) Turism o H istórico-Cu ltura l;

c) Turism o de Eventos;

d) Turism o Científico;

e) Turism o Rural;

f) Turism o Técnico-C ientífico

g) Turism o de Sol e Praia, entre outros.

III - im plem entar e desenvo lver um sistem a voltado para a form ação e 

aperfe içoam ento dos gestores do turism o, contem plando conteúdos e m etodologias 

capazes de oportun izar a com preensão do turism o em múltip los aspectos, 

u tilizando-se  os seguintes aspectos:

a) centra lidade para a cidadania e para o desenvo lv im ento socia l e econôm ico;

b) com preensão das políticas públicas de turism o como resposta a realidades 

ob je tivas de bases locais e regionais;

c) com preensão da econom ia do turism o e dos modelos de financiam ento público;

d) com preensão e apropriação de ferram entas de gestão de políticas e program as;

e) com preensão de que o p lanejam ento estratégico é o m omento de reflexão 

política e de correção de rumos, não se reduzindo a uma ferram enta de gestão;

IV - prom over cursos de gestão e produção turística, nas suas d iversas áreas.

Art. 30° - Fica facultado ao Município buscar parcerias com as d iversas institu ições 

públicas e privadas, prom otoras de form ação e capacitação nos d iversos n íve is e 

segm entos turísticos da cidade, para fins de im p lem entar os objetivos do S istem a 

Municipal de Formação e Capacitação Turístico.
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Art. 31° - A organização e manutenção do S istem a Municipal de Formação e 

Capacitação Turístico ficam  sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de 

Turism o.

Parágrafo Único - O com prom isso municipal com o S istem a Municipal de Formação 

e Capacitação Turístico deve ser exercido na forma de investim ento em capacitação 

do corpo de serv idores m unicipa is atuantes na área turística  e na criação de cursos, 

espaços de reflexão e debate sobre os tem as do turism o e de sem inários e 

pa lestras em torno de questões a ele pertinentes.

CAPÍTULO VIII 

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 32° - Toda a im plantação e gestão do S istem a Municipal de Turism o observará 

as recom endações, norm as e d iretrizes estabelecidas pelo M inistério do Turism o, 

em especia l pelo S istem a Nacional de Turismo.

Art. 33° - As eventua is despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por 

conta das dotações orçam entárias consignadas à Secretaria  Municipal de Turism o e 

Desenvo lv im ento A rtístico-Cu ltu ra l e ao Fundo Municipal de Turismo.

Art. 34° - Esta Lei entra em v igor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DEGOIANA, em 30 de maio de 2019.


