LEI Nº 1.201/2011

EMENTA: Dispõe sobre a Instituição do
Certificado e do Selo de Qualidade
Turística no Município de Triunfo e dá
outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO, ESTADO DE PERNAMBUCO,
no uso de suas atribuições legais faz saber que a Câmara Municipal aprovou, e EU
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º – Fica instituído no Município de Triunfo o Certificado e o Selo de
Qualidade Turística que certificara a qualidade na prestação de serviços turísticos.
Art. 2º – O Certificado e o Selo de Qualidade de Turismo serão concedidos
pelo Executivo Municipal, através da Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos –
SETUR, com o parecer do COMTUR, de forma gratuita aos que se enquadrarem no
que dispõe esta Lei.
Art. 3º – Através do Certificado e do Selo de Qualidade Turística, poderão ser
identificados os estabelecimentos e prestadores de serviços que atendam às
exigências básicas visando proporcionar qualidade sustentada de serviços e
segurança aos turistas, e àquelas partes impactados pela atividade turística no
Município.
Art. 4º – É recomendado, porém facultativa a adesão das empresas,
entidades e pessoas ao programa de que trata esta Lei.
Art. 5º – Os profissionais de turismo, empresas, equipamentos públicos e
prestadores de serviço de interesse turístico, deverão solicitar o Certificado e o Selo
de Qualidade Turística à Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos – SETUR, que
estabelecerá os critérios e exigências para concessão de tal Certificado e Selo
através de resolução do COMTUR.
Art. 6º – A concessão do selo terá validade de 02 anos, a contar da data de
sua homologação, podendo ser renovada por igual período com a apresentação
atualizada da documentação exigida no art. 5º.
Parágrafo Único – O selo poderá ser suspenso ou cancelado no caso na
ausência de manutenção das condições exigidas para cadastramento.
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Art. 7º – Somente os empreendimentos que recebam o Certificado e o Selo
de Qualidade Turística estarão aptos a receber incentivos municipais e tomar parte
na divulgação das atividades turísticas municipais, tais como: sinalização, mini-guia,
folhetos, feiras, eventos, sites, divulgação em geral, entre outros materiais de
divulgação e promoção institucional do turismo municipal.
Art. 8º – Os estabelecimentos poderão usar ou informar em seu material de
divulgação e em sua sede o certificado e o Selo de Qualidade de Turismo, fazendo
menção ou uso da imagem gráfica dos mesmos, conforme modelo padrão instituído
por decreto do Poder Executivo, conjuntamente com a marca turística do município.
A SETUR-Triunfo recomenda expor o Selo de Qualidade de Turismo às vistas dos
turistas, seja na recepção ou local que atenda a este fim.
Art. 9º – O estabelecimento que fizer uso indevido do certificado e/ou do selo,
seja por não ter sua concessão ou que esteja fora da validade, sofrerá as
penalidades impostas em reunião deliberativa do COMTUR.
Art. 10º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Triunfo, 16 de maio de 2011

___________________________
Luciano Fernando de Sousa
Prefeito Municipal de Triunfo
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