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GABINETE DO PREFEITO
LE1N.° 118/99
DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO
CONSELHO MUNICIPAL E DO
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
E MEIO AMBIENTE DE SÃO FELIX
DO XINGU
E
DÁ
OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de São Félix do Xingu, estado do Pará, no
uso de suas atribuições legais, e em consonância com o artigo 180 da
Constituição Federal, 175 e 176 da Lei Orgânica Municipal, faz saber que a
Câmara Municipal aprova e Ele sanciona a seguinte Lei:
CAPITULO l
DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
Art. 1° - Fica criado o Conselho Municipal de Turismo e Meio
Ambiente - CMTMA, Órgão colegiado de caráter permanente, deliberativo, de
política Municipal do Turismo e Meio Ambiente, vinculado à Secretaria
Municipal de Turismo e Meio Ambiente.
Art, 2° - O CMTMA será composto por membros mediante
participação de representantes de órgãos governamentais e não governamentais.
I - Somente será admitida a participação no CMTMA, de
entidades de âmbito municipal, juridicamente constituídas e em regular
funcionamento;
H - Consideram-se entidades com direito a participação no
CMTMA aquelas que tenham interesse no desenvolvimento do turismo e/ou na
proteção do meio ambiente;
III - As entidades não governamentais deverão indicar seus
membros (titulares e suplentes) através de Oficio endereçado ao Prefeito
Municipal para que se possa efetivar a nomeação.
§ 1° - As substituições ocorridas dentro do mandato deverão
constar apenas em ata de reunião do CMTMA, para efeito de registro.
§ 2° - As entidades não governamentais com representação no
Conselho serão eleitas em Assembleia Geral, especialmente convocada para esse
fim;
§ 3° O edital de convocação será amplamente divulgado pelos
meios de comunicação neste Município;
Art. 3° - O mandato dos conselheiros será de dois anos,
permitida uma única recondução.
An. 4° - O Secretário Municipal do Turismo e do Meio Ambiente
será o Presidente nato do CMTMA.
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Ari. 5° - As atividades dos membros do CMTMA reger-seão pelas disposições seguintes:
I - O exercício da função do conselheiro é considerada serviço
público relevante e não será remunerado;
II As decisões do CMTMA serão consubstanciadas em
resoluções que serão amplamente divulgadas.
Art. 6° - Compete ao CMTMA:
I - Aprovar a Política Municipal do Turismo e do Meio
Ambiente em consonância com as diretrizes e os princípios previstos nesta Lei;
II - Aprovar e definir as prioridades de aplicação e execução
dos programas e projetos municipais relativos ao Turismo e Meio Ambiente;
ÍII - Estabelecer critérios, formas e meios de controle do
Turismo e do Meio Ambiente no Município;
IV - Acompanhar e avaliar a gestão dos recursos, bem como
os ganhos sociais e o desempenho dos programas e projetos aprovados;
V- Aprovar critérios para celebração de contratos ou
convénios entre o setor publico e as entidades privadas que prestem serviços na
área do Turismo e do Meio Ambiente no Município;
VI Celebrar e aprovar seu Regimento Interno;
Vil - Zelar pela efetivação do sistema descentralizado e
participativo do Turismo e do Meio Ambiente;
VIII - Convocar a cada dois anos, ou extraordinariamente, por
maioria absoluta de seus membros, a Conferência Municipal de Turismo e Meio
Ambiente, para avaliar a Política Municipal do Turismo e do Meio Ambiente e
propor diretrizes para o aperfeiçoamento do sistema;
IX - Divulgar nos meios de comunicação todas as
deliberações do CMTMA, através de Resoluções, bem como as contas do
Fundo.
Art. 7°- O CMTMA terá seu funcionamento definido por
regimento interno próprio e obedecendo as seguintes normas:
I - Plenário como órgão de deliberação máxima;
II - As sessões plenárias serão realizadas ordinariamente a
cada mês e extraordinariamente sempre que requerida por:
"a" - Por maioria absoluta de seus membros;
"b'1 - Pelo Presidente do Conselho;

"c" - Pelo Poder Executivo Municipal.
Art. 8° - A Secretaria Municipal de Turismo e Meio
Ambiente prestará apoio necessário ao funcionamento do CMTMA
Art. 9° - O CMTMA imediatamente após a posse de seus
membros, elaborará seu Regimento Interno no prazo máximo de 45 dias.
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CAPITULO II
DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO E DO MEIO AMBIENTE
Art. 10 - Fica criado o Fundo Municipal de Turismo e do
Meio Ambiente, com a finalidade de possibilitar a incrementação das ações
ambientais e turísticas dentro do âmbito municipal;
Art. 11 - Todos os recursos destinados ao FMTMA de São
Félix do Xingu, Estado do Pará, estarão previstos na legislação vigente e
Turismo e Meio expressos nos termos da presente Lei ou sua legislação
suplementar, sendo depositados em conta especifica administrada pelo
CMTMA.
Art. 12 - Serão recursos correntes do Fundo Municipal de
Ambiente - EMTMA:
I - O total do montante das tributações municipais sobre as
atividades comerciais e industriais diretamente ligadas ao meio - ambiente como,
madeireiras, carvoarias, extração mineral, etc.
II - Investimentos de caráter ambiental ou ecológico, oriundos
de órgãos governamentais, ONG's, empresas e pessoas físicas.
III - Doações, auxílios, contribuições, legados, subvenções,
transferencias de entidades governamentais, não governamentais e de pessoas
físicas ou jurídicas, nacionais ou internacionais;
IV - Dotações orçamentarias definidas na Lei Orçamentaria
Anual do Município e recursos adicionais que a Lei estabelecer no transcorrer de
cada exercício;
V - Produto de aplicações financeiras de recursos do Fundo,
realizados na forma da Lei;
VI - Produto de vendas de maternais, publicações de
programas projetos ligados ao Turismo e Meio Ambiente;
VII - Produto de convénios firmados com outras entidades
financiadoras;
VIII - Outras receitas que venham ser legalmente instituídas.

Art. 13 Os recursos correntes do FMTMA, depositados em
conta específica, serão aplicados, dentre outras, nas seguintes atividades:
l - Incrementação institucional e estrutural da Área de
Preservação Ambiental deste Município;
TI - Criação, incrementação institucional, estrutural e
funcional do Parque Municipal de Meio Ambiente de São Félix do Xingu - PA;
III - Ações de interesse ecológico nas demais áreas do
Município;
IV - Implantação e manutenção do Turismo ecológico dentro
da área do Município;
V - Capacitação de Conselheiros,
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Art. 14 - O FMTMA será gerido pela Secretaria Municipal de
Turismo e Meio Ambiente, de acordo com as deliberações e controle do
CMTMA, competindo-lhe;
I - Contabilizar os recursos orçamentários próprios do
Município ou a ele transferidos pela União, Estados e particulares, de acordo com
o artigo 12 da presente Lei;
II - Manter o controle escriturário das aplicações financeiras
dos recursos;
III - Repassar os recursos a serem aplicados em projetos e
programas aprovados pelo CMTMA;
IV -Encaminhar a apreciação do CMTMA relatórios
trimestrais e anuais de atividades e de realização financeira dos recursos.
Art. 15 - Os recursos do FMTMA integrarão o orçamento da
Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente,
§.° Primeiro - Para atender as despesas decorrentes da
implantação do FMTMA , fica o Poder Executivo autorizado a abrir, no
presente exercício, Crédito Adicional Especial até o valor de R$ 10.000,00 (dez
mil reais), obedecendo a seguinte classificação funcional programática;
20101 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo
21101-13.77.3632.059 - Manutenção do Fundo Municipal de Meio
Ambiente e Turismo :
3111 - Pessoal Civil
R$ 1.000,00
3113 - Contribuição patronal
R$ 1.000,00
3120 - Material de Consumo
R$ 4.000,00
3131 - Serviços de Terceiros e Encargos
R$ 2.000,00
3132 - Outros serviços e encargos
R$ 1.000,00
4120 - Equipamento e material permanente
RS 1.000,00
§.° Segundo - O presente Crédito Adicional Especial correrá por
conta da Anulação Parcial da seguinte dotação orçamentaria:
17101 - Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo
17101.03.07.025.1004 - Construção, Ampliação e Recuperação de Prédios
Públicos
4110 - Obras e Instalações
R$ 10.000,00
CAPÍTULO 111
DA POLÍTICA AMBIENTAL
Art. 16 - A política ambiental neste Município far-se-á por
í - Implementação do turismo;
II - Defesa do meio ambiente;
III- Promoção do lazer da população;
IV - Geração de empregos novos;
V - Ampliação da arrecadação de impostos;
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VI - Capacitação da mão-de-obra empregada no setor;
VI - Manutenção, melhoramento e aproveitamento dos atrativos
turísticos;
VIII - Conservação enriquecimento do património histórico e
cultural e das manifestações populares;
IX - Manutenção de cadastro de entidades relacionadas ao
Turismo e ao Meio Ambiente;
X - Articulação de trabalho do turismo na comunidade em
sintonia com os verbos educar, planejar e integrar;
XI - Comando único das ações e efetivo funcionamento do
CMTMA e do FMTMA.
Ait. 17 - Este Município poderá firmar convénios com
entidades públicas e privadas e organizações que tenham interesse no
desenvolvimento do Turismo e/ou proteção do meio ambiente.
An. 18 - São órgãos da política Municipal do Turismo e Meio
Ambiente:

-

Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente -

SMTMA;
- Conselho Municipal de Turismo e Meio Ambiente CMTMA;
- Fundo Municipal de Turismo e Meio Ambiente - FMTMA;
- Demais órgãos e entidades que estejam interessados no do
desenvolvimento do Turismo e na proteção do Meio Ambiente.
CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 19 A Secretaria Municipal de Turismo e do Meio
Ambiente escolherá a mesa que presidira a eleição dos membros representantes
das entidades não governamentais que comporão o CMTMA.
Art. 20 - Os membros representantes das entidades
governamentais que comporão o CMTMA, serão indicados pelo Prefeito
Municipal.
Art. 21 - No prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a
escolha das entidades não governamentais, as mesmas indicarão os seus
representantes que serão nomeados e tomarão posse, juntamente com os
representantes governamentais, em dia e hora fixados pelo Prefeito Municipal,
não podendo ultrapassar 15 (quinze) dias da nomeação.
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Art. 22 O CMTMA manterá contato permanente com o
Conselho Estadual de Turismo, SECTAM, PARATUR e EMBRATUR com a
finalidade de implementar o desenvolvimento do Turismo na região.
Art. 23 - Esta Lei entrara em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições contrarias.
São Félix do Xingu - PA, 16 de agosto de 1999.

ANTÓNIO PAUL1NO DA SILVA
Prefeito Municipal

