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O Conselho Municipal de Turismo e a Prefeitura Municipal de Extrema tem a alegria 
de publicar este livreto, que pretende de forma simples, ser um instrumento de 
educação e cidadania para a população extremense. 

Por meio de diálogos e informações, este livreto tem por objetivo divulgar a 
existência e a finalidade do COMTUR e convidar os empreendedores turísticos e 
cidadãos extremenses a participarem das reuniões do conselho e da organização 
da atividade econômica do turismo em nosso município.

Desejamos que você, empreendedor, servidores municipais e comunidade 
extremense possam por meio da leitura deste livreto, inteirar-se do processo de 
desenvolvimento do turismo no município, e buscar formas de participação nas 
decisões acerca da atividade turística em Extrema.

Boa Leitura.

Apresentação
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O que é

O que é o

Democracia Participativa

COMTUR

A participação dos cidadãos nas instâncias de governança que planejam, 
deliberam, normatizam e monitoram as políticas públicas.

Nestas instâncias as organizações da sociedade civil tornam-se interlocutores 
políticos legítimos e influentes, adquirem maior visibilidade, sobretudo com o 
processo de democratização.

O COMTUR é um órgão da Administração Municipal, a instância de governança 
local de turismo ou gestão participativa, de caráter consultivo e deliberativo.

O COMTUR busca promover a descentralização administrativa e decisória, 
constituindo um espaço de vivência e de construção contínua da democracia, 
essencial para uma gestão participativa. 

Neste sentido, o Conselho permite a participação efetiva dos cidadãos na política 
pública de turismo e integra as ações públicas e privadas. 
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Competências do 
COMTUR

É papel do Conselho, participar ativamente da política pública, isto ocorre por meio 
de informações técnicas e conhecimentos colhidos por meio de experiências 
práticas, no processo de elaboração e monitoramento dos principais documentos 
de regulamentação da atividade turística a nível municipal. 

Principais instrumentos de gestão 
e atuação do COMTUR

Regimento interno do COMTUR

Política Municipal de Turismo

Fundo Municipal de Turismo

Plano Municipal de
Desenvolvimento do Turismo

Regulamentação do Fundo
Municipal do Turismo

Elaborar Legislação Correlata à
Atividade Turística
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Histórico do
COMTUR de Extrema

A primeira iniciativa de desenvolver a atividade turística no município de Extrema 
data da década de 1960, quando por meio da Lei Nº 392 de 1967, foi criado o 
Conselho Municipal de Turismo. Até 1996 não se tem informações sobre como 
era sua atuação.

Em 1996, por meio da Lei Nº 1.232, o Conselho Municipal de Turismo foi 
criado novamente com a finalidade de assessorar o governo municipal no 
desenvolvimento do turismo em Extrema. Em decorrência da atuação deste 
conselho a administração municipal foi se estruturando para realizar a gestão da 
política municipal de turismo.

Ao longo dos anos ocorreram readequações na composição e na forma de atuação 
do conselho. Destacamos a revisão em 2005, da lei de criação do COMTUR que 
lhe atribuiu às funções deliberativa, consultiva, normativa, fiscalizadora e de 
assessoramento, e o instituiu como espaço de diálogo entre o poder público e a 
sociedade civil.

Ainda, foi ampliada a composição do conselho para 5 representantes do setor 
público, indicados pelo Prefeito, e 14 do setor privado e/ou comunidade local, 
indicados por seus pares e homologado pelo prefeito. Ficou definido ainda, que 
as funções de presidente e vice não poderiam ser exercidas por membros do 
setor público, o objetivo é promover a gestão participativa e a integração das 
ações público – privada em benefício da comunidade local. 

Finalmente, a mesma lei criou o Fundo Municipal de Turismo e estipulou que o 
regimento interno do conselho deveria a partir desse momento ser aprovado por 
decreto municipal.
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Organização do Turismo 
em Extrema

Especialmente a partir das décadas de 1990 e 2000, o turismo no município e 
região deram um “salto”, com destaque à duplicação da BR 381 - Rodovia Fernão 
Dias e a estruturação institucional do turismo na administração municipal, que 
criou o Departamento de Turismo e Cultura em 2002. 

A criação do órgão municipal de turismo ocorreu no mesmo período da criação 
do Circuito Turístico Serras Verdes do Sul de Minas Gerais, possibilitando 
o engajamento do município nas políticas regional e estadual de turismo 
e a reafirmação da atividade turística como vetor de desenvolvimento 
socioeconômico local.

Alguns fatores ainda contribuíram para o turismo municipal, como: a criação da 
Unidade de Conservação da Natureza de Uso Sustentável APA Fernão Dias; 
a elaboração do primeiro Plano Diretor Municipal em 2001 e a construção da 
Agenda 21; o primeiro planejamento estratégico integrado e participativo de 
longo prazo no município, trazendo uma visão de reestruturação da economia 
local, de forma a compatibilizar e complementar as oportunidades advindas 
da industrialização, com a conservação ambiental e o desenvolvimento das 
potencialidades turísticas do município.

Soma-se a isso, fatores externos como a criação do critério “turismo” para 
a distribuição das cotas do ICMS aos municípios, o que incentivou Extrema a 
implantar uma gestão municipal profissional atendendo critérios de organização 
jurídica e de gestão descentralizada e participativa propostos pelo Estado. Vale 
destacar que a partir de 2011, a cada ano o município vem se habilitando a receber 
estes recursos do ICMS turístico, sempre com nota máxima. 
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Em 2012 foi elaborado, em processo participativo, o Plano Municipal de 
Desenvolvimento Turístico Sustentável (PMDTS), para o período 2012-2014 e 
atualizado para o período 2015-2016. Este plano foi absorvido no planejamento 
do PPA (Plano Plurianual) - 2004-2017 - e está em fase final de implementação 
pela Secretaria de Turismo.  Em 2016 o Plano Municipal de Turismo foi revisto em 
processo participativo e está em execução como a missão de “Pensar, planejar 
e empreender cooperativamente o turismo, como vetor de sustentabilidade do 
desenvolvimento municipal” de forma a fazer de Extrema “um destino de Turismo 
de Natureza competitivo, reconhecido por suas práticas de sustentabilidade”.

Regionalização do 
Turismo em Extrema

As primeiras ações de planejamento da regionalização do turismo em Extrema 
ocorreram em 2007, em decorrência do processo de revisão do Plano Diretor 
2006-2013. O território municipal foi organizado em 5 regiões turísticas, com 
objetivo de promover e apoiar o empreendedorismo. Para cada região foi criada 
uma rota turística: no centro a Rota das Rosas, ao sul a Rota dos Ventos, a leste 
a Rota das Águas, ao norte a Rota do Sol e a oeste a Rota das Pedras.

O objetivo de uma Rota Turística, conforme definição pelo Ministério do Turismo 
é fomentar e ordenar o empreendedorismo, além de orientar o fluxo turístico, 
favorecendo a identificação e o aproveitamento da diversidade de recursos, da 
infraestrutura e dos serviços turísticos de cada região.

A regionalização turística foi compreendida como uma estratégia potencial para 
desenvolver a atividade em todo o território e como um modelo de gestão de 
política pública descentralizada, coordenada e integrada capaz de dar sustentação 
aos compromissos da Agenda 21 de Extrema. 
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Rota do Sol - Região Norte

Rota dos Ventos - Região Sul

Rota das Pedras - Região Oeste

Rota das Águas - Região Leste

Rota das Rosas - Centro

Regionalização
Turística Municipal
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Funções e Poderes 
do COMTUR

O COMTUR de Extrema tem poder consultivo e deliberativo junto a Administração 
Municipal, e também a função normativa, fiscalizadora e de assessoramento ao 
Prefeito e a Secretaria de Turismo, como responsável pela conjunção entre o 
poder público e a sociedade civil, com inúmeras possibilidades de intervenção, 
dentre as quais:

•	 Auxiliar na formulação e implantação da Política Municipal de Turismo, 
observando o Plano de Turismo e as legislações relacionadas à atividade 
turística no município; 

•	 Auxiliar a Secretaria de Turismo no planejamento e execução de planos, 
programas e projetos, deliberando sobre sua importância para definir 
prioridades; 

•	 Zelar para que o desenvolvimento da atividade turística no município se faça 
sob a defesa da ética e da sustentabilidade, propondo normas que contribuam 
à legislação turística e à qualidade do turismo municipal; 

•	 Fornecer informações ao Poder Público e à comunidade, quanto aos 
programas e projetos que visem à melhoria da prática da atividade; 

•	 Adotar medidas e apoiar iniciativas em favor do turismo, observando os 
princípios e normas legais; 

•	 Orientar e fiscalizar o gerenciamento do investimento na atividade turística; 
•	 Gerenciar com a Secretaria de Turismo o Fundo Municipal de Turismo; 
•	 Acompanhar a gestão de recursos públicos voltados para a prática do turismo, 

bem como avaliar os ganhos sociais obtidos e o desempenho dos programas e 
projetos aprovados, manifestando-se a respeito e sugerindo aprimoramento. 
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FUMTUR
Fundo Municipal de Turismo

O FUMTUR - Fundo Municipal de Turismo, é uma conta bancária exclusiva, 
vinculada à administração financeira da Prefeitura, destinada a receber 
recursos, próprios ou de terceiros, a serem investidos no desenvolvimento das 
ações previstas na Lei da Política Municipal de Turismo e no Plano Municipal de 
Desenvolvimento Turístico Sustentável. 

Gerenciado pelo COMTUR e Secretaria de Turismo, o FUMTUR apresenta 
autonomia na utilização dos recursos, mas dependência política e contábil da 
Prefeitura Municipal, ou seja, os recursos do FUMTUR deverão ser destinados 
para a execução das ações propostas na Lei da Política Municipal de Turismo e 
no Plano Municipal de Desenvolvimento Turístico Sustentável.

O FUMTUR em Extrema tem sido movimentado periodicamente e está voltado 
a direcionar recursos aos projetos e ações priorizados nas reuniões do próprio 
COMTUR, sendo este um dos requisitos para obtenção de nota máxima na 
avaliação para habilitação aos recursos do ICMS turístico. 

Representação
do COMTUR

É essencial que a diversidade de atores esteja representada no COMTUR. 
Portanto, é importante contar com as entidades locais envolvidas com o turismo 
de forma que tenhamos um COMTUR tripartite, como o equilíbrio de participantes 
entre o poder público (1º setor), a iniciativa privada (2º setor) e a sociedade civil 
organizada (3º setor). 



35Conselho Municipal de Turismo – COMTUR

Os representantes de cada setor devem ser de órgãos, instituições e associações 
(pessoas jurídicas). Preferencialmente organizadas por Rota/Região Turística. 
Caso existam grupos expressivos que ainda não estejam articulados formalmente, 
poderão participar como pessoas físicas, eleitas por seus pares, sendo 
fundamental estruturar espaços democráticos para a identificação das demandas 
e interesses de cada segmento, a fim de garantir uma representatividade efetiva 
e, consequentemente, a legitimação das decisões do COMTUR. 

Ainda como forma de assegurar a democracia participativa, é importante o 
empenho para que a representatividade dos empresários e da sociedade civil no 
COMTUR seja efetiva, somando diferentes pontos de vista na construção de um 
direcionamento coletivo em um ambiente majoritariamente comunitário, sem ser 
mais um apêndice da Administração Pública. Outro ponto importante é que as 
funções de presidente e vice não sejam exercidas por membros do setor público.

Perfil para ser membro
do Conselho Municipal de Turismo

Para ser conselheiro é necessário que a pessoa represente uma empresa ou 
instituição instalada no município, funcionando dentro da legalidade. É importante 
que seja uma pessoa honesta com visão do segmento de turismo e experiência 
prática com a atividade.

Deve ser comprometido, assíduo e solidário. Desejável que tenha característica 
de líder para assumir responsabilidades e de gerenciar as responsabilidades 
assumidas pelos outros. 
Para isso, é fundamental que seja uma pessoa que não se ausente 
constantemente e que respeite os horários definidos para as reuniões. Quando 
se expressar deve fazê-lo com respeito e empatia, sendo flexível ao invés de 
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apoiar apenas o que melhor lhe convém. 

Deve evitar a discórdia entre os membros e não deixar que divergências político-
partidárias, religiosas etc, causem um efeito desagregador do grupo.
Ainda, deve atuar como um conciliador e ter perseverança na condução/participação 
em reuniões, facilitando para que opiniões divergentes sejam equacionadas com 
isenção e ética, de forma a permitir o surgimento de ideias e soluções.

O conselheiro é um apoiador de boas iniciativas do município como pesquisas, 
eventos, projetos etc.

Como participar 
do COMTUR

As reuniões do COMTUR são públicas, todos os cidadãos podem participar como 
ouvintes ou solicitar a fala no momento da palavra aberta.

Para ser membro do conselho é necessário participar do processo eleitoral 
bianual, representando um setor turístico ou segmento social. Caso o setor não 
seja formalmente constituído é permitido a representação por meio de eleição 
em reunião plenária do setor.

A atividade de conselheiro é de utilidade pública e não remunerada.
A participação nas reuniões do conselho são abertas a todos que tenham 
interesse no desenvolvimento da atividade turística em Extrema.

Convidamos você empreendedor e você cidadão extremense a participar das 
reuniões do COMTUR, representando seu segmento e trazendo críticas e 
sugestões para o COMTUR.
 
Para mais informações ligue: (35) 3435 – 6066. Secretaria de Turismo
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