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o PREFEIT(} r\&tINICInAr, DEA rV. .;:,i

PAL APROVOU E EUFAÇ\f SÀBER
SANCIONO A

Calendário Municipal de Eventos
Turísticos;

IV - elaboração de plano de marketing e veiculação de propagancla
promocional da cidade;

V - manutenção e conservação de áreas municipais de interesse turístico;
VI - treinamento de pessoal na área de turismo;
VII - sinalização furística;
VIII - elaboração e contratação de Pesquisa de demancla turística;
IX - implantação e manutenção de Bancos de Dados Turísticos; .

interesse turístico; \J
XI outras atividades discutidas e desenvolvidas pelo Conselho
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rrrna da [.,ei e regido segundo normâs e diretrizes
Municipal de Tufismo, €ffi conta própr{a vinculadaI - : .:

com a
finalíd,ade ','através do
fínanciamento dos se,gqintes:servíços, atividades e obras de intercsse hrrístico pâra o
Murricípio de Arcia .Brarrrca/RN:
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X - apoio à produção de manifestações culfurais, sociais e esport[v



AÉ. 2o - O FUMTUR será constifuído de receita proveniente da dedução a

cada incidência do tributo, de até 20% (vinte por cento), do montante das

contribuições devidas do Imposto Sobre Serviços - ISS e do Imposto Predial e
Territorial Urbano - IPTU, de contribuintes classificados nos termos desta lei, como

empresas pertencentes ao setor turístico, bem como outros recursos que venham a

ser incorporados.

§ I o - consideram-se empresas pertencentes ao setor furístico as filiadas

aos Sindicatos Patronais e Associações de Classe do Setor Turístico, agências de

viagens, locadoras de automóveis, hotéis, bares, restaurantes e similares, eventos e

apresentações artísticas, culturais e esportivas, comércio em geral, bem como

empresas de transporte aéreo, marítimo e rodoviário interestaduais e
íntármunicipais.

§ 2" - Constituem recursos incorporados ao FUMTUR, nos termos deste

artigo:
a) saldos eventuais;
b) dotações orçamentárias específicas;
c) rEsultacdos das aplieações no r,mEL€ado financeiro dos rectlrsos do

FUMTUR. .;

e t:ortbóitios;
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§ 3ó - Para efeito afu â*ailçôes'autorizádas à*'f"""r ào'FUMtUR, até o
limite fixdo no taput deste aftigo,'e§tas serão êfrehradas mediânte expedíção pela
Secretaria de FÍnalças, rte, certificâdo"de trynti\r,gs ao:Turigmo,,(oÍyr cópía ao
Conselho Munic!çr4[ de,Turismo;'âconrpânludo de térr,rrc dçlaramrio assinado pelo
contribuiute, destimando os recurcos ao FUMTUR

§, !: ,- No etp 99 pagamento do Tributo p"!o c'orrtribuinte, os recu,

referidos ."1i p".egrrro iarit"ri'.iil ruiao d"p.ritra* iÉt" Su.,tt rta','Municipal
Finanças diretamente na conta púpria'do FUMTUR.

t€cuÍ§0s
de

Arl. 3o - A gestão da aplicação dos recursos do FUMTU& será efetuada
pela Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente, e pelo Conselho Municipal
de Turismo , através da aprovação de Planos de Aplicações Anuais, apreciação de
relatórios periódicos de acompanhamento, e do estabelecimento de diretrizes e

normas observadas pelo órgão da gestão financeira.

PARÁGRAFO ÚUICO - Os Planos de Aplicação Anuais serão aprovados
resoluções normativas clo Conselho Municipal de Turismo.

Arl. 4o - Os recursos financeiros destinados ao FUNDO serão depositados
obrigatoriamente em Conta Bancária específica, sob a denominação de FUMTTÍ$.ho
Banco Oficial clo Município.
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pARÁGRAFO ÚNICO: Os recurso§ do FUMTUR serão movimentados através desta

Conta Bancária, observando-se o requisito de dois

ordenadores de despesas' sendo um deles o Presidente do

Conselho Municipai au f"tismo' e o outro o Secretário

Executivor QU€ exercerá a função de Tesoureiro'

Arl. 50 - Esta Lei entrará em vigor na data da publicação' revogadas as

disposições em contrário.
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Palácio Coronel Fausto, em27 de Maio de 1998'


