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LEI Nº 7.637, DE 5 DE AGOSTO DE 2013.

Aprova  as  Políticas  Públicas  e  o  Plano 
Municipal  do  Turismo  e  dá  outras 
providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL.
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.

Art. 1º Ficam aprovadas as Políticas Públicas e o Plano Municipal do Turismo de 
Caxias do Sul, com duração de 10 (dez) anos, na forma do documento Anexo I, que faz 
parte integrante desta Lei.

Art. 2º A partir da vigência desta Lei, o Município deverá, com base no Plano 
Municipal de Turismo, elaborar planos decenais correspondentes.

Art. 3º A Política Municipal de Turismo compreende um conjunto de diretrizes 
estratégicas  com  seus  programas  e  objetivos  e  o  Plano  Municipal  do  Turismo, 
decorrente  dessa  política,  compreende  a  incorporação  das  diretrizes  estratégicas,  os 
programas com seus objetivos, o elenco de subprogramas que darão origem em cada um 
deles, projetos estratégicos, específicos a serem elaborados pelo Poder Público, o Trade 
Turístico  e  os  empreendedores  do  setor,  de  conformidade  com suas  especialidades, 
objetivos e necessidades.

§ 1º A Política e o Plano deverão obedecer os princípios constitucionais da livre 
iniciativa,  da  descentralização,  da  regionalização  e  do  desenvolvimento  econômico-
social justo e sustentável.

§ 2º Os programas que compreendem o Plano Municipal do Turismo são:

I - planejamento e gestão;

II – infraestrutura;

III - formação, capacitação e qualificação profissional;

IV - indicadores, estudos e pesquisas;

V - integração público-privada e participação comunitária; e

VI - marketing e promoção do destino.

Art.  4º  É  de  responsabilidade  da  Secretaria  Municipal  do  Turismo  a  gestão, 
articulação e operação do plano de forma particular e/ou com parcerias com entidades 
públicas ou privadas buscando o apoio técnico, logístico e financeiro, na consolidação 
do turismo como importante fator de desenvolvimento sustentável, de distribuição de 
renda,  de  geração  de  emprego  e  da  conservação  do  patrimônio  natural,  cultural  e 
turístico Municipal.
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Art.  5º  Cabe  ao  Conselho  Municipal  de  Turismo  coordenar  o  processo  de 
avaliação e revisão do Plano Municipal de Turismo, a cada 2 (dois) anos.

Art. 6º O Plano Plurianual do Município será elaborado de modo a dar suporte às 
metas constantes do Plano Municipal de Turismo e dos respectivos planos decenais.

Art.  7º  As  alterações  quanto  às  Políticas  Públicas  e  ao  Plano,  deverão  ser 
analisadas pela Secretaria Municipal do Turismo e aprovadas pelo Conselho Municipal 
do Turismo.

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Caxias  do Sul,  5  de  agosto  de  2013;  138º  da  Colonização  e  123º  da  Emancipação 
Política.

Alceu Barbosa Velho,
PREFEITO MUNICIPAL 
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ANEXO I

POLÍTICAS PÚBLICAS E PLANO MUNICIPAL 
DO TURISMO DE CAXIAS DO SUL

APRESENTAÇÃO

O turismo  valoriza  e  exalta  o  que  foi  construído  e  conquistado  ao  longo  da 
história  e  a  atividade  turística  vem  ganhando  extrema  importância  para  o 
desenvolvimento e crescimento das economias nacionais. Trata-se do setor econômico 
que mais cresce e impulsiona a geração de empregos e o incremento de renda. Segundo 
o Instituto  Brasileiro  de  Geografia  e  Estatística  (IBGE),  o  turismo é  uma atividade 
econômica  que  envolve  uma  cadeia  produtiva  formada  por  aproximadamente  52 
(cinquenta e dois) setores econômicos que gera 1 (um) em cada 9 (nove) empregos no 
mundo, sendo uma importante forma de inclusão social.

Este  segmento  é  certamente  um fator  de desenvolvimento  econômico,  quando 
implantado  de  forma  sustentada,  proporcionando  benefícios  de  longo  prazo  às 
economias  locais,  pois  implica  numa  rede  complexa  de  atividades  econômicas 
envolvidas  no  fornecimento  de  alojamento,  alimentação,  bebidas,  transportes, 
entretenimento e serviços aos turistas.

Caxias do Sul, conhecida como a terra da Festa Nacional da Uva, um dos polos 
industriais do País, sendo também referência na agricultura, no comércio e serviços, está 
localizada na Serra Gaúcha, um dos roteiros turísticos mais conhecidos e visitados do 
País.

Nossa  terra  destaca-se hoje  no  setor  de turismo de negócios,  já  estruturado e 
consolidado.  Contudo,  há um conjunto de recursos de grande valor  e  potencial  que 
devem ser implantados, desde recursos naturais, culturais e manifestações imateriais que 
precisam  ser  conhecidos,  reconhecidos  e  vivenciados.  Somos  referência  em 
infraestrutura com uma rede hoteleira de qualidade, estradas bem conservadas e de fácil 
acesso, asfaltamento em todos os roteiros turísticos do interior, sinalização, proximidade 
entre a área rural e urbana, cursos de graduação e mestrado em turismo, cursos técnicos 
de guia de turismo, aeroporto, serviço de saneamento e água e cidade limpa. Tudo isso 
sem falar nos alicerces turísticos como a gastronomia de alta qualidade e variada, na 
religiosidade, no tradicionalismo, nos pontos turísticos com diversos atrativos, comércio 
competitivo e diversificado, qualidade ambiental, vida noturna, entre outros.

Estas questões permitem considerar que temos um elenco de oportunidades para o 
desenvolvimento do setor tendo como base a diversidade que Caxias do Sul possui. 
Somos a terra da uva, do vinho, do tradicionalismo, do comer bem, da fé, do trabalho, 
da Festa da Uva e de grandes empresas de referência nacional e internacional. Fomos 
indicados  como  Centro  de  Treinamento  da  Copa  2014,  temos  uma  localização 
geográfica privilegiada, a perspectiva de um novo aeroporto, o intenso fluxo turístico no 
entorno e a expectativa de exploração do turismo de inverno.
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Entretanto,  ainda enfrentamos  algumas  dificuldades  relacionados  com o fluxo, 
horários  de  atendimento  dos  restaurantes,  concorrência  com  destinos  urbanos, 
depredação  de  parques,  ameaças  ao  patrimônio  histórico,  dificuldades  para  o 
empreendedorismo e inovação no segmento, pouca sinergia entre os diferentes atores, 
reduzida sensibilização da comunidade afetando na autoestima do caxiense ou de quem 
escolheu essa terra para viver.

Para o pleno êxito, o Turismo depende de conexão entre os envolvidos, sejam os 
gestores  públicos,  empreendedores,  profissionais,  prestadores  de  serviços  e  a 
comunidade. Cada um tem seu papel dentro do sistema para atender às expectativas dos 
visitantes.  O  Poder  Público  como  promotor  e  garantidor  da  integração  da  cadeia 
produtiva  do  turismo,  alinhando  todos  os  envolvidos  no  processo  de  seu 
desenvolvimento e regulador responsável pela infraestrutura e os serviços básicos para o 
turismo. Os empreendedores, profissionais e prestadores de serviços como investidores 
no sistema, responsáveis pelos empregos formais e preocupados em oferecer serviços de 
qualidade em todo o trade. E a comunidade, que faz da hospitalidade nata e voluntária o 
bem receber dos visitantes e turistas.

Para tanto é  necessário perceber  que,  criatividade,  perseverança,  atualização e 
conhecimento para organizar e estruturar o Turismo Municipal, com visão técnica, é um 
projeto coletivo e demanda esforço de todas as partes.

Diante disto, a definição de uma Política Municipal do Turismo que compreenda 
um conjunto de diretrizes estratégicas com programas e diretrizes e o Plano Municipal 
do Turismo decorrente dessa política que incorpore o elenco de subprogramas que darão 
origem a projetos estratégicos a serem elaborados e executados pelo Poder Público em 
parceria  com  empreendedores  do  setor,  de  conformidade  com  suas  especialidades, 
objetivos  e  necessidades,  é  de  fundamental  importância  para  determinar  a 
sistematização, planejamento e a organização da atividade turística no Município como 
forma de fortalecer e potencializar todos os produtos disponíveis com vistas de agregar 
valor,  gerar  novos  postos  de  trabalho,  desenvolver  nossa  economia  e  oportunizar 
qualidade de vida.

A  fim  de  consolidar  uma  política  de  desenvolvimento  do  Turismo,  o  Poder 
Executivo,  por  meio  da  Secretaria  Municipal  do  Turismo  (SEMTUR),  apresenta  o 
Projeto de Lei que objetiva a aprovação do Plano Municipal do Turismo e suas Políticas 
Públicas,  Diretrizes  e  Programas,  elaborados  pela  SEMTUR  com  aprovação  e 
considerações  do  Conselho  Municipal  do  Turismo  (COMTUR)  e  que  possui  como 
objetivo criar um instrumento de planejamento e gestão do Turismo local, para tornar 
Caxias do Sul e região em um destino turístico cada vez mais qualificado, consolidado e 
respeitado.

1. Da Política Municipal do Turismo

1.1. Dos Princípios e da Elaboração

A  Política  Municipal  do  Turismo  compreende  um  conjunto  de  diretrizes 
estratégicas  com  seus  programas  e  objetivos  e  o  Plano  Municipal  do  Turismo, 
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decorrente  dessa  política,  compreende  a  incorporação  das  diretrizes  estratégicas,  os 
programas com seus objetivos, o elenco de subprogramas que darão origem em cada um 
deles, projetos estratégicos, específicos a serem elaborados pelo Poder Público, o Trade 
Turístico  e  os  empreendedores  do  setor,  de  conformidade  com suas  especialidades, 
objetivos e necessidades.

A Política Municipal do Turismo obedecerá aos princípios constitucionais da livre 
iniciativa,  da  descentralização,  da  regionalização  e  do  desenvolvimento  econômico-
social justo e sustentável.

1.2. Dos Objetivos e Diretrizes

A Política Municipal do Turismo tem como diretrizes estratégicas:

I - respeitar, reconhecer e valorizar o patrimônio cultural (material e imaterial), 
natural, humano, histórico, arquitetônico, religioso e artístico local;

II  -  desenvolver,  ordenar  e  promover  os  diversos  segmentos  turísticos, 
fomentando a inserção competitiva, a prospecção da boa imagem do produto turístico 
caxiense nos diferentes mercados;

III - promover, incentivar e ampliar o desenvolvimento da infraestrutura turística 
e de apoio ao turismo;

IV -  promover  e  fomentar  a  formação,  o  aperfeiçoamento,  a  qualificação  e  a 
capacitação  de  recursos  humanos,  trade,  produtos,  roteiros  e  serviços,  implantando 
mecanismos de controle para os diferentes setores do turismo;

V -  estabelecer  o  planejamento  e  a  gestão  do  Turismo  de  forma  integrada  e 
responsável, respeitando a legislação vigente;

VI -  desenvolver  campanhas  de promoção à participação da comunidade local 
(urbana e rural) como agentes voluntários na promoção do turismo;

VII - desenvolver o Turismo Regional;

VIII - incentivar a formação de profissionais e empreendedores voltados ao setor;

IX -  incentivar  estudos,  pesquisas,  a  sistematização  e  o intercâmbio  de dados 
estatísticos  e  informações  relativas  às  atividades  do  setor,  integrando,  quando 
necessário, as instituições de ensino e pesquisa públicos e privados na análise desses 
dados,  na  busca  da melhoria  da  qualidade  e  credibilidade  dos  relatórios  estatísticos 
sobre o setor turístico do Município;

X - promover ações voltadas à infraestrutura básica e de apoio ao turismo com 
ênfase  na sinalização,  acessibilidade,  meios  de  transporte,  gastronomia,  segurança  e 
comunicação;

______________________________________________________________________
Centro Administrativo Municipal Vinicius Ribeiro Lisboa



     

                                ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
                                Município de Caxias do Sul
______________________________________________________________________

XI  -  gerar  prazer,  diversão,  descanso  ou  entretenimento  à  comunidade  local, 
turistas e visitantes através dos produtos turísticos;

XII -  aumentar  a eficiência,  promoção e a presença dos produtos turísticos no 
mercado, por meio de diversificação da oferta e adequação das ações de marketing;

XIII - consolidar o Parque de Eventos da Festa da Uva como referência em feiras, 
eventos  e  atrativos  turísticos  de  caráter  local,  regional,  estadual,  nacional  e 
internacional;

XIV - ampliar os fluxos turísticos, a permanência e o gasto médio dos turistas no 
Município, mediante a promoção e o apoio ao desenvolvimento do produto turístico do 
Município;

XV - propiciar o suporte a programas estratégicos de captação e apoio à realização 
de feiras e exposições de negócios, viagens de incentivo, congressos e eventos;

XVI - incentivar a prática de turismo sustentável nas áreas naturais, promovendo a 
atividade como veículo de educação e interpretação ambiental e incentivando a adoção 
de condutas e práticas  de mínimo impacto compatíveis  com a conservação do meio 
ambiente natural;

XVII - atualizar o inventário do patrimônio turístico municipal, regularmente;

XVIII  -  incentivar  e  auxiliar  no  aumento  e  diversificação  de  linhas  de 
financiamentos para empreendimentos turísticos e para o desenvolvimento das pequenas 
e microempresas do setor pelos bancos e agências de desenvolvimento oficiais; e

XIX  -  estabelecer  padrões  e  normas  de  qualidade,  eficiência  e  segurança  na 
prestação  de  serviços  por  parte  dos  operadores,  empreendimentos  e  equipamentos 
turísticos, com ênfase para as NBRs publicadas pela Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT).

2. Dos Programas e Subprogramas

2.1. Planejamento e Gestão

O programa de planejamento e gestão terá como objetivo implantar mecanismos 
de  controle  de  qualidade,  gestão  e  monitoramento  da  oferta  turística  de  forma 
estruturada e acessível, apoiando os empreendedores do setor no desenvolvimento de 
projetos e captação de recursos para suas atividades, tendo como subprogramas:

I - Fundo Municipal do Turismo;

II - Planejamento, Gestão e Indicadores;

III - Captação e Investimentos; e
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IV - Zonas de Interesse Turístico (ZIT's).

2.2. Infraestrutura

O programa de infraestrutura terá como objetivo promover ações necessárias à 
adequação da infraestrutura básica e de apoio ao turismo nas diferentes competências 
públicas e privadas e estimular o desenvolvimento de projetos que possam ser atrativos 
turísticos no Município. Terá como subprogramas:

I – acessibilidade;

II - ordenação, logística e sinalização;

III - modais de transporte de interligação de atrativos turísticos;

IV - roteiros rurais e urbanos;

V - cultura e história;

VI - hospitalidade e gastronomia;

VII - espetáculos permanentes; e

VIII - Centros de Informações Turísticas (CIT's).

2.3. Formação, Capacitação e Qualificação Profissional

O  programa  de  formação,  capacitação  e  qualificação  profissional  terá  como 
objetivo  incentivar  a  promoção  de  ações  voltadas  a  capacitação  e  atualização  de 
profissionais públicos e privados e fomentar atividades contínuas de formação de mão-
de-obra específica para o turismo, tendo como subprogramas:

I  -  cursos  de  capacitação,  treinamento,  atualização  e  atendimento  voltados  ao 
turista;

II - parceria público-privada para capacitação técnica de mão-de-obra; e

III – hospitalidade.

2.4. Indicadores, Estudos e Pesquisas

O programa de indicadores, estudos e pesquisas terá como objetivo desenvolver o 
turismo  fundamentado  em  indicadores,  estudos  e  pesquisas  que  norteiem  o 
planejamento e a promoção do destino, tendo como subprogramas:

I - estudos e pesquisas;
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II - indicadores (sistema de monitoramento e avaliação);

III - inventário turístico;

IV - banco de dados; e

V - integração com instituições de ensino e pesquisa.

2.5. Integração Público-Privada e Participação Comunitária

O programa de integração público-privada e participação comunitária terá como 
objetivo desenvolver e fortalecer o turismo a partir da integração público-privada e com 
a inclusão e o envolvimento social da comunidade pela conscientização e pelas suas 
atividades  econômicas,  culturais,  afetivas,  sociais  e  culturais,  tendo  como 
subprogramas:

I - sensibilização, valorização e conscientização turística;

II - turismo e cidadania;

III - Festa Nacional da Uva;

IV - Semana Municipal do Turismo; e

V - relações institucionais com o trade e a iniciativa privada.

2.6. Marketing e Promoção do Destino

O programa de marketing e promoção do destino terá como objetivo estabelecer 
um plano orientado de promoção permanente da potencialidade turística, desenvolvendo 
canais  de  divulgação,  relacionamento  e  comunicação  do  destino  Caxias  do  Sul 
(serviços, roteiros e produtos) em âmbito local, regional, nacional e internacional. Terá 
como subprogramas:

I - marketing, comunicação e relacionamento;

II - inserção nos programas regionais, estaduais e nacionais;

III - feiras e eventos;

IV – identidade;

V - tecnologia; e

VI - novos produtos.
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OBSERVAÇÃO: Cada programa poderá originar ao longo do processo,  outros 
subprogramas,  complementares  aos  já  existentes,  que  podem  ser  elaborados  pela 
SEMTUR ou por entidades públicas e/ou privadas ligadas ao trade turístico.

3. Do Suporte Financeiro às Atividades Turísticas

O suporte financeiro  ao setor turístico será viabilizado por meio  dos seguintes 
mecanismos operacionais de canalização de recursos:

I - da lei orçamentária anual;

II - de fundos municipais e/ou especiais;

III - de linhas de crédito de bancos e instituições oficiais;

IV - de agências de fomento ao desenvolvimento regional;

V - alocados pela União e pelo Estado do Rio Grande do Sul;

VI - de organismos e entidades nacionais e internacionais; e

VII - de parcerias com a iniciativa privada.
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