ICO
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MUNICIPAL

Um NO'I,'u Tempo

Gabinete do Prefeito

Lei N° 698, de 30 de janeiro de 2009.

CRIA DUAS (02) NOV AS ASSESSORIAS DE A<;Ao
GOVERNAMENTAL,
PLANEJAMENTO
E
DESENVOLVIMENTO
lNSTITUCIONAL,
E DA
OUTRAS PROVIDENCIAS.

CRIA, na forma que especillca, a Lei N° 505/2001, de 22 de junho de 2001, duas
(02) assessorias de Ayao Governamental, Planejamenro e Desenvolvimento Institucional, cargo de
provimento em comissao que especillca, e cia outras providencias.

o PREFEITO MUNICIPAL DE Ic6-CE
Faco saber que a cAMARA MUNICIPAL, aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:

Art. 1<1- Ficam criadas, no Quadro de Cargos de Provimento em Comissao cia
Assessoria de A~ao Govemamental, Planejamento e Desenvolvimento Institucional, ligada ao
Gabinete do Prefeito Municipal duas (02) assessorias com status e gratificacao de secretario
municipal, que todas as despesas com as suas criacocs e funcionamento correram por conta do
vigcnte orcamcnto, ficando essas assessorias reduzidas, no maximo, ao numero de tres (03).

r - As

assessorias criadas por essa lei serao de livre provimento,
exoneracao, e se encontram de acordo com a legislacao vigente.

Art.

Art. 3° - Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicacao, revogadas as
disposicoes em contrario.
Paco da Prefeitura Municipal de 1c6. Estado do Ceara, em 30 de janeiro de 2009.
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Lei N° 699, de 30 de janeiro de 2009.

CRIA UM CARGO
DE OUVIDOR
ADJUNTOt DE
RECRUTAMENTO AMPLO, DE LIVRE NOMEA<;AO E
EXONERA<;AO DO PREFEITO MUNICIPAL, DEFININDO A
SUA COMPETENCIA, E DA.OUTRAS PROVIDENCIAS.
CRIA, na forma que especifica, a Lei Municipal N° 506/200],

cargo de
provimento em comissao que especifica, no Quadro de Pessoal da Ouvidoria Geral do Municipio
de leo - Ceara, e da outras providencias.
0

o PREFEITO

MUNICIPAL DE ICO-CE
Faco saber que a cAMARA MUNlCIP AL, aprovou e eu sancio no e promulgo a seguinte lei:

Art. 10 - Fica criado, no Quadro de Cargos de Provimento em Comissao da
Ouvidoria Geral do Municipio, mais urn 01 (um) cargo de Ouvidor Adiunto, que percebera 0
correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor pago ao titular da pasta it titulo de
gratificacao pelo exercicio da funcrao comissionada.
Art. 20 - Ao Ouvidor Adjunto, compete: substituir 0 secretario Municipal nas suas
ausencias e impedimentos; assessorar 0 secretario Municipal nas suas atribuicdes de planejamento,
coordenacao, execucao e controle das atividades do Poder PUblico Municipal relacionadas com as
atribuicocs da Ouvidoria; supervisionar, segundo as diretrizes e parametres fixados pete
Municipio, as atividades de todas as unidades da Ouvidoria.
.
Art. 3° - A representacao do cargo de Ouvidor Adjunto sera de 50% sobre 0 valor
pago ao titular da pasta, corrigido DOS mesrnos moldes e indices dos demais cargos da
administracao direta e indireta do municipio.
Art. 4° - 0 Poder Executivo promo vera, no prazo de 60 (sessenta)
republicacao da Lei N." 506/2001, com texto consolidado.

dias, a

Art. 5° - Revogadas as disposicoes em contrario, esta Lei entra em vigor na data de
sua publicacao.
Paco da Prefeitura Municipal de Ic6; E~O

.. -t_j

do Ceara, aos 30 de janeiro de 2009.
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LEI N° 755, de 04 de abril de 2011.

CRIA UMA (01) NOVA ASSESSORIA
DE AGAO
GOVERNAMENTAL,
PLANEJAMENTO
E
DESENVOLVIMENTO
INSTITUCIONAL,
E
DA
OUTRAS PROVIDENCIAS.

o

PREFEITO MUNICIPAL DE ICO - ESTADO DO CEARA, Marcos Eugenio
Leite Guimaraes Nunes, no uso e gozo de suas prerrogativas legais. FAyO SABER, em
cumprimento ao disposto na Lei Organica do Municipio, que a Camara Municipal aprovou e
eu sanciono e promulgo a seguinte Lei.

Art. 1°. Fica criado no Quadro de Cargos de Provimentos em Comissao da
Assessoria de Acao Governamental, Planejamento e Desenvolvimento Institucional. ligada
ao Gabinete do Prefeito Municipal mais uma (01) assessoria com status e gratificac;ao de
Secreta no Municipal. e todas as despesas com essa criacao e funcionamento correrao por
conta do vigente orcarnento.

Art. 2°. A assessoria criada por este projeto de lei sera de livre provimento e
exoneracao, e de acordo com a leqislacao vigente.
Art. 3°. Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicacao,

revogadas as

disposicoes em contrario.

rv1 04 de abril de 2011.
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Lei N° 696, de 30 de janeiro de 2009.

DISPOE SOBRE A REORGANlZA<;AO E CRIA CARGO NA
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
DESENVOLVIMENTO
URBANO
E INFRA-ESTRUTURA;
SECRET ARIA
DE
DESENVOLVlMENTO
ECONOMICO,
CUL TURA
E
TURISMO; SECRET ARIA DO TRABALHO E A<;AO SOCIAL;
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA
E DOS RECURSOS HiDRICOS; SECRETARIA DE SAUDE;
SECRETARIA
DE ADMINISTRA<;AO
E FINAN<;AS;
SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE, 01 (UM)
CARGO DE SECRET ARlO ADJUNTO NO MUNICiPIO DE
ICO - ESTADO DO CEARA, E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

CRIA~ na forma que especifica, a Lei N°. 505/2001, de 22 de junho de 2001, 0
cargo de provimento em comissao que espccifica, no Quadro de Pessoal das Secretarias de Desenvolvimento Urbano e Infra-Estrutura; Desenvolvimento Economico, Cultura e Turismo;
Trabalho e Ayao Social; Desenvolvimento da Agricultura e dos Recursos Hidricos; Sande;
Administracao e Financas; do Esporte e da Juventude, e da outras providencias.

o PREFEITO

MUNICIPAL DE ICO-CE
Faco saber que a CAMARA MUNICIPAL, aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:

Art. 1° - Fica criado, no Quadro de Cargos de Provimento em Comissao na
Secretaria
Municipal
de Desenvolvimento
Urbano e In fra-Estrutura;
Secretaria
de
Desenvolvimento Economico, Cultum e TUrlsmo; Secretaria do Trabalho e Ago Social;
Secretaria de Desenvolvimento da Agrieultura e dos Recursos Hidricos; Secretaria de Saude;
Secretaria de Administrayao e Financas; Secretaria do Esporte e da Juventude, 01 (urn) cargo de
Secretilrio Adiunto, que percebera 0 correspondente a 50% (cinqnenta pOT cento) do valor pago ao
titular da pasta a titulo de gratificacao pelo exercicio da funcao comissionada.
Art. 2° - As despesas decorrentes da execucao desta Lei correrao a conta das
dotacoes proprias consignadas no orcamento do Poder Executivo para as Secretarias suso
relacionadas.
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Art. 3° - 0 Poder Executivo promo vera, no prazo de 60 (sessenta)
republicacao da Lei N.? 50512001, de 22 de junho de 2.001, com texto consolidado.

dias, a

Art. 4° - Revogadas as disposicoes em contrario, esta Lei entra em "igor on data de
sua publicacao.
Pa9Q da Prefeitura MuniCipahie~"

statio do C~

aos 30 de janeiro de 2009.
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GABlNETE DO PREFEITO
LEI N° 684, de 04 de a bril de 2008.

Dispee sobre a cria~o e estrutura da Secretaria
do Esporte Juventudc do Municipio, cria orgAos,
cargos e fun~cs, hierarquia e adota outras
provideucias.

o PREFEITO MUNICIPAL DE Ic6-CE:
Faco saber que a CAMARA MUNICIPAL DE ICO, aprovou e eu sanciono c promulgo
a seguinte Lei:

Art. 10 - Fica criada a Secretaria do Esporte e da Juventude, com a seguinte estrutura de

cargos:
1. urn (0 I) Secretario de Esporte e Juventude;
IT. urn (01) Assessor T ecnico;
III. quatro (04) Coordenadores;
IV. urn (01) Secretario Executivo;
V. dois (02) Assistentes Tecnicos.
Art. 2 ° - Os efeitos financeiros correrao por conta da dotacao orcamentaria vigente,
autorizando-se desde logo no que for necessario 0 remanejamento e abertura de creditos

adicionais ou especiais.
Art. 3 ° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacao, revogam-se as disposicoes
em comrario.
Paco da PREFElTURA MUNICIPAL DE IC6-CE, em 04 de abril de 2008.
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Lei Nil 695, de 30 de janeiro de 2009.

DISPOE SOBRE A REORGANIZA<;AO
E CRIA CARGOS NA
SECRETARIA DE EDUCAC;Ao DO MUNICiPIO DE ICO EST ADO DO CEARA, E Dr\. OUTRAS PROVIDENCIAS.

Al, TERA, na forma que cspecifica a Lei N° 50512001, de 22 de junho de 2001,

CRIA os cargos de provimento em comissao que especifica, no Quadro de Pessoal da Secretaria
de Educacao, e da outras providencias.

o PREFEITO

MUNICIPAL DE ICO-CE
Faco saber que a c.AM.ARA MUNICIPAL, aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:

Art. I" - 0 artigo 2.°, no seu item - 3, da Lei N." 505, de 22 de junho de 2.001,
passam a vigorar acrescidos dos sub-itens 3.2.6 e 3.2.7, respectivamente, com a seguinte redacao:

Nucleo de Rccursos Hwnanos
Nucleo de Meio Arnbiente
Art. r -Fica ainda criado, no Quadro de Cargos de Provimento em Comissao da
Secretaria de Educacao, 01 (urn) cargo de Secretario Adjunto de Educacao, que percebera 0
correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor pago ao titular da pasta a titulo de
gratificacao pelo excrcicio da fun930 comissionada.
Art. 3° - As despesas decorrentcs da execucso desta Lei correrao a conta das
dotacoes pr6prias consignadas no orcamento do Poder Executive para a Secretaria de Educacao do

Municipio.
Art. 4° - 0 Poder Executivo promovera, no prazo de 60 (sessenta)
republicacao da Lei N.O 50512001, de 22 de junho de 2.001, com texto consolidado.

sua publicacao.

dias, a

Art. 5° - Revogadas as disposicoes em contrario, esta Lei entra em vigor na data de
__
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lei nQ867, de 21 de agosto de 2013.

Dispoe sobre a institui~ao do Conselho Municipal de
Turismo e da outras providenctos.

o PREFEITOMUNICIPAL

DE ICO-CEARA, 0 Sr. Jose Jaime Bezerra Rodrigues Junior, no

uso de suas atrlbuicoes legais, que Ihes sao conferidas pela Lei Organics Municipal de leo-Ceara, face
saber que a Camara Municipal de Ic6 aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:
Art. lQ - Fica instituido 0 Conselho Municipal de Turismo de teo-Ceara, identificado
pela sigla "COMTUR", vinculado
Secreta ria Municipal de Desenvolvimento Economico, Cultura e

a

Turismo, responsavel pela coordenacao da Politica Municipal de Turismo.
TITULO I
DO CONSElHO MUNICIPAL DE TURISMO
CAPITULO I
DOS OBJETIVOS

e

Art. 2Q - 0 Conselho Municipal de Turismo - COMTUR
um orgao colegiado, de
carater consultivo, propositivo, deliberativo, fiscalizador e de assessoramento
adrninistracao publica
e a orgaos de representatividade,
que objetiva promover e gerir 0 desenvolvimento do turismo no
Municipio de leo.

a

Paragrafo unlco. Compete ao Conselho Municipal de Turismo - COMTUR:
I - estabelecer as diretrizes para um trabalho coordenado entre os services publicos
municipais e os prestados pcla iniciativa privada, com 0 objetivo de promover a infra-estrutura
adequada it irnplantacao do turismo;
" - formular as diretrizes basicas para a PoHtica Municipal de Turismo, obedecidas as
exlgencias administrativas ou regulamentares, com a finalidade de facilitar e estimular as atividades
turfsticas integradas, visando rnaximlzacao dos beneffcios e mtnrrnlzacao
de custos;

a

a
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III - fiscalizar a captacao,
Fundo Municipal de Turismo - FUMTUR;
IV - elaborar

0

0

repasse e a destinacao dos recursos de cornpetencia

do

seu Regimento Interno.

CAPfTUlO"
DAS ATRIBUI~6ES
Art. 32 - Sao atribuicces do Conselho Municipal de Turismo - COMTUR:
I - estudar de forma sistematica e permanente 0 mercado turlstico
fim de contar com os dados necessaries para um adequado controle tecnico:

do municipio,

a

a

II - manter, conjuntamente
Secreta ria Municipal de Cultura e Turismo, cadastre de
informacoes turfsticas de interesse do municipio;
III - elaborar estudos e sugestoes para fomentar 0 turismo em suas vocacoes locais e
regionais, visando
rnanutencao da rentabilidade economics da atividade tudstica durante todo 0
ane;

a

IV - desenvolver programas e prejetos de interesse turistlco, visando incrementar 0
fluxo de turistas ao municipio, respeitada sua capacidade receptiva, assim como seu patrimonio
ambiental e cultural;
V - propor
turisticos no municipio;

medidas ou atos regulamentares

referentes

a

exploracao

de services

VI - proper normas e pad roes para licenciamento e fiscalizacao das empresas
dedicadas ao turismo, sugerindo modificacces administrativas ou regulamentares que contribuam
para erdenar, facilitar ou estimular as atividades turisticas no ambito municipal;

convencoes,
turismo;

pertinentes

VII - indicar representantes para integrarem delegar;6es do municipio
reunices ou novos acontecimentos que oferecarn interesse
politica

a

a congressos,
municipal de

VIII - promover a integracao do municipio a programas estaduais, federais e outros,
de seus objetivos;

a consecucao

IX - opinar, previamente, sobre projetos de leis que se relacionem com
adotem medidas que neste possam ter implicacoes:
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x -

elaborar resolucoes, atos ou tnstrucoes regulamentares necessarios ao pleno
exercicio de suas funcoes, bem como modiftcacoes ou supressoes de exigencies administrativas ou
regulamentares que dificultem as atividades de turismo;

atualizados

0

XI - avaliar, periodicamente,
a conjuntura
municipal
Executivo e 0 legislativo, quanto ao resultado de suas ac,:6es;

do

turismo,

mantendo

XII - instituir seu Regulamento Interno.
CAPITULO III
DA ESTRUTURA
SE~AO I
DA COMPOSI~AO

Art. 42 - 0 Conselho Municipal de Turismo sera composto de forma paritaria por 18
(dezoito) conselheiros titulares e igual nurnero de suplentes, escolhidos dentre os representantes dos
orgaos, entidades publicas e privadas, orgamzacoes nao governamentais e segmentos representativos
da sociedade civil ligada area de turisrno, indicados mediante cornprovacao atraves de declaracao do
6rgao/entidade para um mandato de 2 (dois) anos, permitida uma reconducso.

a

§ 12 - Os integrantes do COMTUR serao nomeados por decreta do Poder Executivo.
§ 22 - 0 COMTUR podera ter convidados especiais, como entidades ou mesmo
personalidade, que nao integram 0 conselho e nao tern direito a veto, desde que a indtcacao seja
aprovada em reuniao do conselho.
§ 32 - Os membros do COMTUR nao perceberso qualquer especie de remuneracso,
considerando-se a funcao exercida como service publico relevante.
Art. 52 - 0 Conselho Municipal de Turismo tera a seguinte cornposicao:
I - 09 (nove) representantes
Chefe do Executivo Municipal;

e 09 (nove) suplentes do poder publico, escolhidos pelo

" - 09 (nove) representantes
organizac,:6es nao governamentais

e 09 (nove) suplentes dos orgaos e entidades privadas,
e segmentos representativos ligados ao turismo.
TITULO II

DO FUNDO MUNICIPAL

DE TURISMO

PREFEITURA MUNICIPAL DE Ic6
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Art. 6~ - Fica institufdo 0 Fundo Municipal de Turismo - FUMTUR, de natureza
contabil, sob a gerencia do Conselho Municipal de Turismo, vinculado diretamente
estrutura
orcarnentaria da Secreta ria Municipal de Desenvolvimento Econornlco, Cultura e Turismo, sendo as

a

movirnentacoes autorizadas pelo presidente do COMTUR em conjunto com 0 Secreta rio Municipal de
Desenvolvimento Economico, Cultura e Turismo, e coordenadas pelo ordenador de recursos do Fundo
Geral do Municipio,

§ lQ - Os recursos do Fundo Municipal

de Turismo - FUMTUR s6 poderao ser
utilizados mediante autortzacao expressa do Conselho Municipal de Turismo, ap6s declsao em reuniao,
ordinaria ou extraordlnaria. que contc com a aprovacao de maioria absoluta dos membros.
§ 22 - E vedada a utiliza~ao de recursos do FUMTUR em despesas com pessoal e
respectivos encargos, exceto a rernuneracso por services de natureza eventual, vinculados as
atividades espedficas do COMTUR.
§ 32
estranhas

a atividade

-

E

vedada a utilizacao

turistica, bern como

0

de recursos financeiros

seu remanejamento

do FUMTUR em finalidades

para outros fins.

§ 42 - 0 Prefeito Municipal, constatadas por meio de sindicancia em que se assegure
ampla defesa ao sindicado quaisquer irregularidades na administracao do FUMTUR, decretara a sua
intervencao com a destituicao do presidente, solicitando imediatamente ao COMTUR sua substitutcao.
CAPITULO I
DOS OBJETIVOS

Art. 72 - 0 Fundo Municipal de Turismo - FUMTUR tern por objetivo criar condlcoes
financeiras e captar recursos a serem aplicados na implementacao de pianos, programas e projetos
turisticos para a consecucao dos objetivos do COMTUR.
CAPiTULO II
DOS RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO

~.
.

Art. 82 - Constituem receitas do FUMTUR:

"

I - os precos de cessao dos seguintes espacos publicos: quiosques de pracas e espacos
municipais, como 0 Tetro Municipal e Audit6rio do Centro Social Urbano (CSU), locados para eventos
particulares;
II - a venda de publicacoes turfsticas editadas pelo poder publico municipal;
III - a participacao na renda de filmes e videos de propaganda turistica do munidpio;
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IV - creditos orcarnentarios

ou especiais que Ihe sejam destinados;

V - doacoes de pessoas flsicas au jurfdicas,

publicas

ou privadas,

nacionais

au

estrangeiras;
VI - contribuicoes

de quaJquer natureza, scjam publicas ou privadas;

VII - recursos de convenios de natureza turfstica

que sejam celebrados peJo poder

publico;
VIII - produto

leglslacao pertinente

de operac;6es de credito
e destinada a esse fim espedfico;

IX - os rendimcntos

realizadas peJa Prefeitura,

observadas a

provenientes da aplicacao financeira de recursos disponfveis;

X - valor equivalente a 10% (dez por cento) da taxa de expedicao e renovacao de
alvaras de funcionamento e localizacao de hotets, pousadas, restaurantes e similares, casas noturnas
de qualquer natureza, agencias de viagens, transportadores turfsticos e similares;
XI - receita proveniente

da exploracao comercial de logomarcas e slogans;

XII - taxas cobradas para visitacao de espacos publicos de interesse turfstico,

hlstorico

e cultural;
XIII - taxas cobradas pela realizacao de eventos

de cunho turistico

em espacos

publicos:

'r

XIV - outras rendas eventuais.

§ 12 - 0 orc;amento da Secreta ria Municipal de Desenvolvimento Econ6mico, Cultura
e Turismo devers prever recursos anuais para 0 Fundo Municipal de Turismo - FUMTUR.
§ 22 - 0 orcarnento do Fundo Municipal de Turismo - FUMTUR integrara o orcamento
do Municipio de leo.

• •.

§ 39 - Os recursos do Fundo Municipal de Turismo serao depositados em Instltulcao
financeira oficial, em conta especial, sob a denorninacao de Fundo Municipal de Turismo - FUMTUR.

CAPiTULO III
DAS APlICAC;OES
Art. 92 - as recursos do Fundo Municipal de Turismo serao utilizados:
r ,

'.
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I - no financiamento total ou parcial de programas, projetos e services de turismo
desenvolvidos pela Diretoria de Turismo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Econornico,
Cultura e Turismo;
II - na aqursicao de material permanente e de consumo
necessaries ao desenvolvimento dos programas, projetos e services de turismo;
III - na construcao,
prestacao de services de turisrno:

planejamento,

reforma,

arnpliacso,

aquislcao ou

IV - no desenvolvimento
e no aperfeic;oamento
admlnlstracao e controle das acoes de turismo;

V - no desenvolvimento
humanos na area de turismo.

e de outros

insumos

locacao de irnoveis para a

dos instrumentos

de gestae,

de programas de capacltacao e aperfeicoamento

de recursos

§ 12 - A Secreta ria Municipal de Cultura e Turismo aplicara os recursos do Fundo
Municipal de Turismo - FUMTUR, eventualmente disponiveis, revertendo ao mesmo seus rendimentos.

§ 22 - No encerramento
Desenvolvimcnto

de cada exerdcio financeiro, a Secreta ria Municipal de
Econornico, Cultura e Turismo prestara contas
Secreta ria Municipal de Finanr;as

a

dos valores recebidos e despendidos para

0

desenvolvimento

do turismo municipal.

Art. 10 - 0 Regimento Interno, previsto no inciso IV do paragrafo unico do artigo 22 e
no inciso XII do artigo 32, sera aprovado por decreto expedido pelo Chefe do Poder Executivo, no prazo
de 90 (noventa) dias contados a partir da publicacao desta Lei.
CAPITULO IV
DAS DISPOSI~6ES FINAlS E TRANSIT6RIAS
Art. 11 - A Secreta ria Municipal de Desenvolvimento Econornlco, Cultura e Turismo
devera viabilizar a estrutura fisica e 0 suporte administrativo
necessaries ao funcionamento
do
Conselho Municipal de Turismo - COMTUR e do Fundo Municipal de Turismo - FUMTUR, no que se
refere a instalacao, pessoal e material de suporte.
Art. 12 - Fica 0 Prefeito Municipal autorizado a abrir credito especial ao orcarnento
da Secreta ria Municipal de Desenvolvimento Economlco, Cultura e Turismo.
Art. 13 - As despesas decorrentes da execucao desta Lei correrao por conta dos
recursos financeiros
consignados
em dotacoes orcarnentarias
da Secreta ria Municipal
de
Desenvolvimento Econornico, Cultura e Turismo, previstas na Lei de Diretrizes Orcarnentarias e na Lei
Orcarnentarla Anual.
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