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PROJETO DE LET N.° 002/2019 (Substitutivo) do Executivo: 

"APROVA 0 PLANO DIRETOR DE TURISMO DO 
MLJNICIPIO DE JARDINÔPOLIS" 

A CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS APROVOU A SEGUINTE LET: 

Art. 1. Fica instituIdo o Piano Diretor de Turismo do Municipio de Jardinópolis, constante do Anexo I 
da presente Lei. 

Art. 22.0 Piano Diretor de Turismo é urn instrurnento de planejarnento que tern par objetivo orientar 

o desenvolvimento econômico, politico e social sustentado no turisrno e visa a rnelhoria da qualidade 
de vida de sua populaço e o incremento do bern-estar da cornunidade, corn inclusao social e 
respeito ao meio arnbiente 

Parágrafo Onico. 0 Plano Diretor de Turisrno fáz parte de urn processo permanente de planejamento 
municipal, constituindo-se corno instrurnento basico, global e estrategico da politica de 

desenvolvimento turIstico, devendo garantir o pleno exercIcio das funçOes socials da atividade 

turIstica, o desenvolvirnento socioeconarnico compativel corn a preservaço do patrirnônio cultural e 
natural do Municipio de Jardinopolis e Distrito de Jurucê e o uso socialrnente justo e ecologicarnente 
equilibrado de seus recursôs edo seu território. 

Art. 39•  0 Plano Diretor de Turismo deve ser elaborado corn participação da sociedade, sob a 
coordenaço do Conselho Municipal do Turisrno. 

Art. 42•  A execuçäo do Piano Diretor de Turismo poderá ser realizada pelo regime de colaboraço 
entre Uniäo, Estado 1  Municipio ê a Sociedade Civil Organizada. 

Parágrafo ünico. A participação da sociedade nas decisoes do Municipio e do Distrito de Jurucê, no 

aperfeiçoarnento dernocratico das suas instituiçöes e no processo de gestho e planejamento 
consolida o exercIcio do direito da populaço a cidadania, a gestão dernocrthtica da cidade e ao 
incentivo a participaçao popular na forrnulacào e execuçäo de pianos, programas e projetos de 
desenvolvirnento turIstico. 

Art. 52•  Constituern-se diretrizes do Piano Diretor de Turismo: 

- desenvolvirnento da econornia local; 

II - expanso equalificaçao da dernanda turistica; 

Ill - rnelhoria das relacOes sociais; 

IV- vaiorização da cultura regional; 

V - preservação e conservaçâo do rneio arnbiente. 
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Art. 52•  Quaisquer atividades turIsticas que venham a se instalar no MunicIpio de Jardinópolis e 

Distrito de iurucê, independente da origem da soIicitaço, devero observar as diretrizes dispostas 

nesta Lei. 

Art. fl. A execuço e o cumprimento das metas do Piano Diretor de Turismo devem ser objetos de 

monitoramento continua e de avaliacoes realizadas pela Secretaria Municipal responsável pelo 

Turismo, corn apoio do Conselho Municipal do Turisrno. 

Art. 8. 0 desenvolvirnento turistico municipal e do Distrito de Jurucê depende do apoio, da 

estruturaço e da implantaco dos projetos e programas estabelecidos corn observãncia desta Lei, 

levando-se em consideraco todas as questöes econômicas, culturais, estruturais e cientificas 

relacionadas ao turisrno Para promover a expansào das atividades do setor e o fortalecimento do 

Municipio como nücieo turIstico do Estado de Sâo Paulo. 

Art. 92•  0 Conselho Municipal do Turisrno poderá sugerir a Secretaria Municipal responsável pelo 

Turismo a realização de foruns; reuniôes ou audiências páblicas para discusso e elaboraco de 

futuras implementaçöes ao presente Piano. 

Art. 10. A Secretaria Municipal responsável pelo Turismo farã a divulgacâo do Piano Diretor de 
Turismo, bern como dos seus objetivos e diretrizes para que a sociedade o conheca e acompanhe sua 
implementaçâo. 

Art. 11. Caberá ao Poder Executivo realizar a revisâo do Piano Diretor de Turismo em ate 3 (três) 
anos, sendo obrigatoriamente submetida a apreciação do Conseiho Municipal de Turismo, o quai 
poderã requerer a!teraçöes, de acordo corn a aprovação em suas instâncias deliberativas. 

Parágrafo ünico. A  revisâo prevista no caput ensejará a elaboraçào de nova Lei. 

Art. 12. A execuço e irnplantaco do referido PLANO fica condicionada a existência de dotacäo 

orçamentária. 

Art 13 Esta Lei entrara em vigor na data de sua pubiicacào 

Jardinopolis, 12 de marco de 2019. 

iRodeseg 'iC 
Presidente 

Camera Municipal déJardinôpolls-SP 

REGISTRADO E PUBLICADO na Secretaria da Cdmara Municipal de Jardinópolis-

SP, aos doze dias do més de marco de 2019. 

A 	Luijanata 
It Secrefrio 

Cflmara Municipal de ]ardinOpolis-SP 


