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AFONSO MACCHIONE NETO, Prefeito do 

Município de Catanduva. Estado.de São Paulo, no uso de suas atribuições legais. sanciona e 

promulga a seguinte Lei, aprovada peja Cãmara Municipal. em sua sessêlo de de 

_____ de 2.019, conforme Resolução n' _____ 

• CAPíTULO I 

DOS PRINCÍPIOS DO PLANO DIRETOR DE 


DESENVOLVIMENTO TURíSTICO DE CATANDUVA 


Art. 10 O Plano Diretor de Desenvolvimento Turístico de 

Catanduva se define como um instrumento de planejamen+o voltado a orientar o 

desenVOlvimento do Turismo Receptivo em suas dimensões ambientais, econômicas. sociais. 

culturais e políticas. numa perspectiva integrada à melhoria das condições de vida da 

populaçêlo; à expansêlo das oportunidades de trabalho. de negócios e do rendo; à 

promoçêlo da inclusêlo social; 00 respeito 00 meio ambiente e ao aprimoramento profissional 

na oferto de produtos e se!Viços locais e à qualidade da recepção dos visitantes de curta. 

média e longa duraçi:io. 

• 
Art. 20 O presente Plano adota como missi:io estruturar 

e qualificar Catanduva como um Município de Interesse Tur(stico do Estado de São Paulo. por 

meio da aferia de produtos e se!Viços. públicos e privados. qualificados e afinados com os 

elementos que lhe conferem identidade cultural e ambiental. 

Art. 30 Este Plano tem a missi:io de balizar e normatizar 

as decisões a serem tomadas. necessitando que todos os segmentos pertinentes sejam 

envolvidos. sensibilizados, conscientizados e capacitados a realizarem ações que possibilitem 

o aproveitamento dos potenciais existentes e o expressivo desenvolvimento do Municíp:o 

através da gestão coletiva e compartilhada do Receptivo Turístico, 

CAPiTULO II 
DA APRESENT AÇÁO DO MUNICÍPIO 

Art. 40 Tem por finalidade identificar as características 

e potencialidades !fsicas e culturais do Município de Catanduva, cujo nome origina-se. 

etimologicomente. da palavra Tupi: koofong'fíwo. em todos os aspectos geográficos, 

históricos. administrativos. culturais. sociais e econõmicos. bem como. mostrar a infra-estrutura 

existente e os serviços básicos disponíveis. 
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Parágrafo único. As Informações referentes a Apresen

tação do Município estão detalhadas nas páginas de número 20 a 120 do Volume I, do 

Plano de Desenvolvimento do Turislllo Receptivo do Município de Catanduva, constante 

no Anexo l, desta Lei. 

• 
CA.PÍI'ULO III 

DO INVENTÁRIO E DIAGNÓSTICO 

Art. 5° Aqui sao abordados, mais especificomente, os 

aspectos Turísticos, mostrando não 56 as relações s6cio-ambientais, relativos aos elementos 

rurais e urbanos existentes e que mobilirom fluxo turístico, ancorados na estrutura hoteleira 

local, hó mais de 5 décadas, mas também, os elementos passiveis de desenvolvimento e 

consolidação, nos segmentos do Turismo de Negócios e de Eventos, em conjunção com o 

Turismo Cultural e Gastronômico como eixos e a diversidade das possibilidades em sub

segmentos originados nos setores de Saúde, da Educoção e dos Esportes, com 

potenciaiidade de crescimento. 

Parágrafo único. As informações referentes a 

Inventário e Diagnóstico estão detalhadas nas páginas de número 122 a 189 do Volume lI, 

do Plano de Desenvolvimento do Turismo Receptivo do Município de Catanduva, 

constante no Anexo lI, desta Lei. 

• CAPiTULO IV 
DA ANÁLISE E DO PROGNÓSTICO 

Art. 60 O PDTR - Plano de Desenvolvimento do 

Turismo Receptivo do Município de Catanduva está, necessariamen;e, alinhado com as 

Políticas Públicas e Planos Municipais, bem como, com as diretrizes dos Planos e Progra"nas da 

Secretaria Estadual de Turismo do Estado de São Pauio e do Ministério do Turismo do Governo 

Federal, levando em consideração as seguintes particularidades: tendências locais, 

projetadas a partir das referências socíoculturais e econômicas do Municipio desde sua 

fundação; as contribuições obtidas junto às entidades e instituições relacionadas ao trade 

turístico e à profissionalização; articulação do Conselho Municipal de Turismo - COMTUR de 

Catanduva e interesses emergentes do mercado turistico regional e nacional identificados e 

pautados nas seguintes diretrizes: 

a) Identificação do Segmento Turístico estratégico e os 

Segmentos a ele relacionados, como eixo e sub-eixos norteadores no desenvolvimento dos 

serviços e produtos turísticos; 
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b) Insiitucionalização do Turismo Receptivo, como 

segmento econômico relevante. visando garantir legalidade e legitimidade para 

implementação efetiva e perene; 

c) ImplantaçEto de processos permanentes de 

otimizaçEto e protissionalização da oferta turística; 

• 
d) Obediência aos caracteres operacionais voltados a 

estimulação e apoio às alividades públicas, privadas e socioculturais no fornecimento e 

disponibilização, direta e indireta, de produtos e serviços turísticos; 

e} Estimulo a participação integrada da sociedade 

civil no arte de receber; 

f) PromoçOo do desenvolvimento do receptivo turísTIco 

o partir da qualificação. com especificaçôes e especializações urbanas e rurais; 

g) Incentivo ao desenvolvimento do turismo de 

qualidade com foco no mercado regional e nacional; 

h) Irradiação do desenvolvimento do turismo regional, 

a partir do fortalecimento das bases econômicas, sociais e culturais, pré-existentes e 

consolidadas no Município de Catanduva, devida e oportunamente articulado com as 

cidades e municípios vizinhos; 

• 
i) Respeito e valorização das relações de interesse 

turístico regional, cam demais municípios da Regiõo Turística "Águas, Cultura e Negócios", a 

quo! Catanduva faz, oficialmente. parte perante os Governos Estadual e federal. 

Art. 70 As diretrizes constantes do artigo anterior, 

deverõo se concretizar na implementaçõo de propostas estratégicos, estruturantes e 

integradoras que constituirão o perfil sociocultural e ambiental da Município de Catanduva, 

como um destino turístico consolidado, ao final do períOdO de vigência do PDTR - Plano de 

Desenvolvimento do Turismo Receptivo do Município de Catanduva, ou seja, entre os 

anos de 2,018 e 2.025, considerando as seguintes premissas: 

a) Operacionalidade e eficiência do Conselho 

Municipal de Turismo - COMTUR de Catanduva; 

b) Compartilhamento da Gestao, através do COMTUR, 

integrando atividades e responsabilidades da Prefeitura Municipal com os demais órgãos 

municipais, estaduais e federais e com as entidades representativas do trade turístico local e 

regional. em cansonOncia com as ações dos agentes e lideres da Sociedade Civil local e 

regional; 
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c) Observar e incorporar as diretrizes básicos previstas 

nos Planos e Políticas Municipais, Estaduais e Federal. 

Art. 8· Mediante constatação das possibilidades, a 

identificação das potencialidades e onálise aos cenários e tendências, reg:onai e nacíonal, 

do mercado tur[slico, foram traçadas estratégias para alcançar objetivos e ações a serem 

• implementadas, configurando balizamentos que cumprem com a função de orientar a 

Administração Pública e a iniciativa privada na formulação, coordenação e execução das 

políticas voltadas poro o Setor Turístico do Município. 

Art. 90 As propostas identificadas como estratégicas e 

prioritárias para a consecução do Plano de Desenvolvimento do Turismo Receptivo de 

Catanduva estão organizadas e estruturadas em 18 Programas e agrupadas setorialmente 

em 4 Macro Programas, 

§ 10 Os i 8 Programas indicados neste artigo definem 

93 diretrizes geradoras e norte adoras de projetos/atividades a serem concretizados em 

curto, médio e longo prazo, de forma progressiva e articulado. 

• 
§ 20 As Análises, os Prognósticos e os 93 diretrizes 

que compõem os 18 Programas organizados nos 4 Macro Programas, descritos nos artigos 6° 

ao 9c e seus parágrafos e ilens, estão detalhados nos páginas de número 122 ao 189 do 

Volume m, do Plano de Desenvolvimento do Turismo Receptivo do Município de 

Catanduva, constante no Anexo 111, desta Lei. 

Art. 10. Esta Lei instituiu o Plano de Desenvolvimento 

do Turismo Receptivo - PDTR de Catanduva, composto pelos Anexos I, n, e m, os quais 

passam o fazer parte desta Lei. 

Art. 11. Toda atividade turístico que venho a ser 

desenvolvida no Município de Catanduva, deverá ser norteada pelas propostos e díretrizes 

contidos nesta Lei. 

CAPÍTULO V 
DA IMPLEMENTAÇÃO, RECURSOS, ALTERAÇÕES E REVISÕES 

Art. 12. O desenvolvimento turístico municipal depen
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de do apoio, da estruturação e da implantação dos projetos estabelecidos na presente Lei, 

devendo Ser levado em consideraçao todas às atividades econômicas, culturais, estruturais 

relacionadas ao Tu(smo Receptivo, tendo cOmO meto a expansão das atividades do setor, 

seu fortalecimento e consolidação no Município. 

• Art, 13. Para a viabili;mçao do Plano de 

Desenvolvimento do Turismo Receptivo - PDTR de Catanduva, poderão ser pleiteados 

recursos junto aos Ministérios; do Turismo, do Meio Ambiente, da Cidadania e do 

Desenvolvimento Regional, assim como, nas Secretarias correspondentes no Estado de sao 

Paulo e das orçamentárias do Municfpio. 

§ 1" Para operar recursos financeiros transferidos de 

programas estaduais e federais deverá ser implementado o Fundo Municipal de Turismo 

FUMTUR, conforme prevê a Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo e o Ministério 

do Turismo. 

§ 20 Outros instrumentos financeiros, quando 

necessário, poderao ser instituídos por Lei Municipal. 

• 
Art. 14. O Município poderá instituír por Lei, incentivos 

para atendimento dos objetivos e diretrizes do Plano de Desenvolvimento do Turismo 

Receptivo - PDTR de Catanduva, .desde que' esteja de acordo com a Lei de 

Responsabilidade Fiscal- artigo 14, da Lei n° 101, de 04 de maio de 2.000, 

Parágrafo Único. Deverão ser beneficiados pelos 

incentives fiscais es projetos que se enquadrarem no ombito do Plano de Desenvolvimento 

do Turismo Receptivo - PDTR de Catanduva. 

Art. 15. Toda alteraçao, inclusoo ou exclusao de 

Diretrizes, Programas e Macro-programas serao propostas pelo Poder Executivo através de 

Projeto de Lei. de revisão do Plano ou Projeto de Lei especifica. \\

'-t- \ 
Parágrafo Único. A revisão do Plano Diretor devera 

ocorrer a cada três anos, conforme orientação da Secretaria de Turismo do Estado de São 

Paulo, 
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Art. 16. As alterações do Plano Diretor, decorrentes 

das revisões elaboradas pelo Poder Executivo serão, submetidas à apreciação do COMTUR, 

divulgação e consulta com vistas à ampla participação da comunidade nas decisões 

referentes ao interesse focal. 

• 
Parágrafo Único. O COMTUR de acordo com as suas 

atribuições pOderá encaminhar, requerer ou solicitar alterações de acordo com aprovação 

em suas instãncias deliberativas no rito e forma requeridos por Lei. 

CAPÍTULO VI 
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 17. As implementações previstas nesta Lei serão 

gradualfT'ente efelivadas. 

Art. 18. Esta Lei entrará em vigor na doia de sua 

publicação, revogadas as disposições e~n contrárto. 

PAÇO MUNICIPAL "JOSÉ ANTÔNIO BORELLI", AOS 15 

DIAS DO MÊS DE ABRil DO ANO DE 2.019. 

• \.\\~~ 
AFONSO MA~~HONE NETO 

PREFEITO MUNICIPAL 

SECRETÁRIO MUNICIP." Dl! ADMINISTRAÇÃO 
/' 

d~ ~r;1
S~~~R EMILIO 

, -

ADM'/fátima-l 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

Senhor Presidente; 

Nobres Vereadores: 


• 
o Turismo deve ser tratado como um negócio, cuja 

tendência é o de pleno crescimento econôm'co no cenário mundial, pois dados recentes 
dão conta de que seu crescimento no mundo eslá em alta por 8 (oito) anos consecutivos, e 
as perspectivas de projeção para o futuro são animadoras, 

• 

Atualmente Catanduva está cadastrada no Mapa de 
Turismo Brasileiro, e já conta com iniciativas de programas no õmbito Estadual e Federal para 
viabilizar o aumento de seu potencial turístico, o que fatalmente trará grande contribuiçôo 
econômica para o município, . 

Tais programas buscam viabilizar os investimentos e a 
gestão da polílica de desenvolv'mento do setor de turismo como importância eslratégica, já 
que possibilita incentivar intercômbio entre os municfpios e estimular a mobilízação de fluxo 
de visitantes para 05 mais diversos segmentos de forma exponencial, 

Catanduva sedia uma micro-região contemplada por 
vários atrativos de lazer, gastronomia regional e internacionai, saúde, bem estar e educação, 
portanto sua potencialidade turística é enorme, em especial no segmento de "Negócios e 
Eventos", e a necessidade de expansão e consolidação do município nesta ramificação é 
elementar. 

Porém, dispor de toda uma infra-estrutura turfstica 
urbana e rural não sôo os únicos fatores que importam para o andamento do turismo na 
regiào, faz-se necessária a efetiva integraçào do municfpio aos Programas Estaduais e 
Federais de fomento ao turismo por meio da oficializaçôo que deverá respaldar os atos da 
Poder Público e também as açôes do Setor Privado, 

Daí temos a indubitável necessidade de aprovação 
deste projeto de lei, como forma de um plano esquematizado para o desenvolvimento 
turfstico receptivo do município de Catanduva, o qual irá certamente balizar os futuros 
expedientes que buscam estimular todo o potencial econômico a ser aqui desenvolvido 
através do turismo. 

PAÇO MUNICIPAL "JOSÉ ANTÓNIO BORELLI", AOS 15 

DIAS DO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2.019. 

,~J;rQ~ 
AFONSO MA~t\IIONE NETO 

PREFEITO MUNICIPAL 

ADM/fãtima-l 
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