
Câmara Municipal de Ribeirão Preto
tadodeSao Paulo .

EMENDA DESPACHO

Nº EMENTA: Emenda ao PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR Nº 58/2920 QUEINSTITUI ALTERAÇÕES
ADMINISTRATIVAS NA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE
RIBEIRÃO PRETO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

SENHOR PRESIDENTE

Apresentamos à consideração da Casa o seguinte:

ARTIGO 4º - Pela presente Emenda, ficam modificados
os ariigos 8 2º do artigo 1º, os artigos 9º e 13º, extintos os artigos 11º e 12º da
Lei complementar 58/2020, renumerando-se, alterando-se o nome das
Secretarias nos Anexos e mantendo-se lhe as demais disposições da Lei, nos
termos abaixo.

“* Art, 4º omissis

8 2º. Em razão da extinção da Secretaria Municipal de Turismo, seu patrimônio
e suas receitas passam a integrar o patrimônio da Secretaria Municipal de
inovações, Desenvolvimento e Turismo.

Omissis.....

Art. 9º. Fica criada a Secretaria Municipal! de Inovação, Desenvolvimento &

Turismo, com as seguintes competências,

| - estabelecer e coordenar a execução das diretrizes básicas do
desenvolvimento municipal;

il — atuar no planejamento e desenvolvimento de projetos e
programas de apoio e incentivo que estimulem a expansão da
atividade econômica;

Hi — executar projetos de incentivo ao desenvolvimento industrial,
comercial, de inovação e de prestação de serviços;
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My — incentivar, desenvolver e implantar métodos, instrumentos e
técnicas para a melhoria e inovação da organização e serviços
prestados pela administração pública;

Y — incentivar a instalação, ampliação e modemização ce
empreendimentos voltados para c desenvolvimento turístico do
Município;

Yj — promover o Município para a implantação de novos
empreendimentos;

Yi! — promover a articulação com órgãos públicos e privados, visando
o desenvolvimento da ciência e tecnologia do Município

Vili — fomentar as atividades referentes a inovação,

IX — promover ações e parcerias a fim de incentivar projetos voltados
à ârea de inovação,

X — administrar e supervisionar o “Mercado Municipal —- Mercadão”,
“Calçadão de Ribeirão Preto “ e o “Parque Permanente de
Exposições”,

x! — formular, coordenar e executar as políticas e pianos voltados
sara as atividades turísticas do Município;

Xi! — preservar, ampliar e melhorar a divulgação do turismo do
Município de Ribeirão Preto;

! XIH — promover e incentivar exposições, cursos, seminários, palestras
e eventos visando elevar e enriquecer o padrão turístico da
comunidade:

Xv — promover, criar, desenvolver e adminisirar espaços &

equipamentos voltados para a preservação de valores turísticos e
para o fomento de atividades turísticas;

XV — planejar e organizar o calendário turístico do Município
vromovendo e apoiando as festividades, comemorações e eventos
programados;

XY — incentivar e apoiar os setores industri comerciais, arísticos
s de serviços relacionados ao turismo no Município, especialmente a
hotelaria, recepção, culinária, transportes e artes;

E ATONº OE, Nº DATA !



Xvil — incentivar e apoiar à organização e desenvolvimento de
associações e grupos com finalidades turísticas;

*viii - o desempenho de ouiras aiividades afins.”

âirt. 13º, Altera a redação do artigo 1º da Lei nº 8.807, de 02 de junho de 2008,
alterada pela Lei nº 12.210, de 29 de dezembro de 2009, que passa a vigorar
com a seguinte redação:

“Art. 4º. Fica criado o Conselho Municipal de Turismo de Ribeirão Preto —

COMTURP, vinculado administrativamente à Secretaria Municipal de inovação,
Desenvolvimento e Turismo, que se constitui em um órgão deliberativo e de
assessoramento, na conjunção de esiorços entre o Poder Público e a
Sociedade Civil nas questões referentes ao desenvolvimento da atividade de
turismo na cidade de Ribeirão Preto. ”

Sala das Sessões, 17 de dezembrode 2026.

DR. soRGÊY
E

L
Esta Emenda Modificativa ter por finalidade manter intacto+ vir Arad i& tar iei i á ra ppi

Épatrimônio e as receitas da Secretária Municipal do Turismo do
Município de Ribeirão Preto sem sobrecarregar a já combalida s
sofrida Secretaria de Cultura.

Observamos, ainda, que a Secretaria da Cultura deveria
receber mais recursos públicos e não ter que dividir os seus parcos
recursos com cutra secretaria.

A capacidade de fazer normas é prerrogativa do Poder
Legisiativo, porianto, respeitando o Princípio da Divisão de Poderes
presente em nossa Constituição Federal, apreseniamos agçê nossos
pares a presents emenda à Lei Complementar 58/2020.
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