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PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO  
REGIMENTO INTERNO 
 
 
TÍTULO I 
DA NATUREZA E FINALIDADE 
 
CAPÍTULO I 
DA NATUREZA 
 
Artigo 1°  - A Secretaria Municipal de Turismo é um órgão da Administração 
Direta, subordinada ao Chefe do Poder Executivo, criada pelo Decreto nº 169, 
de 05 de outubro de 1980, que transformou o Departamento de Turismo e 
Cultura em Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Esportes. Tal decreto 
entrou em vigor no dia 01 de janeiro de 1981. Em 28 de junho de 2013 a Lei 
Complementar nº 465 alterou sua nomenclatura para Secretaria Municipal de 
Turismo, com o obejtivo de direcionar suas atividades exclusivamente ao 
setor, desvinculando a Cultura e o Esporte de seu organograma, seguindo a 
diretriz preconizada pelo Ministério do Turismo. 
 
Parágrafo Único: O presente Regimento Interno tem por finalidade definir as 
diretrizes básicas de ação, estabelecendo os princípios gerais de delegação e 
exercício de autoridade, determinando a competência e as atribuições dos 
órgãos da sua estrutura. 
 
CAPÍTULO II 
DA FINALIDADE 
 
Artigo 2°  - A Secretaria Municipal de Turismo tem por finalidade promover a 
criação de emprego e renda por meio da criação de condições favoráveis ao 
desenvolvimento sustentável da indústria do Turismo em Florianópolis, 
obedecendo a padrões estabelecidos de qualidade de vida, preservação 
ambiental, fortalecimento da cultura e cidadania. Suas principais atribuições 
são: 
 
I - Formular, coordenar e fazer executar as políticas governamentais 
objetivando o incentivo e o desenvolvimento do turismo, conforme 
preconizado na Constituição Federal, na Lei Geral do Turismo no 11.771, de 
17 de setembro de 2008, na Lei Orgânica do Município de Florianópolis, 
além do Plano Municipal de Turismo;
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II - Fomentar direta ou indiretamente as iniciativas, programas e projetos que 
visem o desenvolvimento sustentável da atividade turística em Florianópolis; 
 
III - Propor e promover, junto às autoridades competentes, atos e medidas 
necessárias a ampliação e melhoria da infraestrutura e da prestação de 
serviços oferecidos aos turistas; 
 
IV - Desenvolver e diversificar a oferta turística do Município de Florianópolis, e 
divulgá-las em âmbito nacional e internacional; 
 
V - Captar, realizar e apoiar eventos de interesse turístico, gerando empregos, 
renda e arrecadação para o Município de Florianópolis; 
 
VI - Patrocinar eventos turísticos; 
 
VII - Assistir tecnicamente e orientar as empresas privadas do setor, conforme 
legislação turística; 
 
VIII - Celebrar contratos, convênios, acordos e ajustes com organizações e 
entidades públicas e privadas nacionais e internacionais, para desenvolvimento 
de suas finalidades; 
 
IX - Estimular a formação e promover a educação no setor de turismo e 
hospitalidade; 
 
X - Incentivar e elaborar estudos e pesquisas de interesse turístico; 
 
XI - Fortalecer a cooperação, integração e informação entre a iniciativa privada, 
acadêmia, poder público e o terceiro setor no turismo; 
 
XII - Conceder prêmios e outros incentivos a pessoas físicas e jurídicas que 
contribuam ativamente com o desenvolvimento turístico de Florianópolis; 
 
XIII - Desenvolver, de forma articulada com os Governos Federal e Estadual, as 
atividades relacionadas com o planejamento, a formulação, a normatização e a 
execução de políticas e planos de desenvolvimento Municipal e Regional, 
relacionados às suas respectivas áreas de competência; 
 
XIV - Supervisionar, coordenar, orientar e controlar, de forma articulada com os 
Governos Federal e Estadual, a execução dos programas, projetos e ações 
relacionadas às suas respectivas áreas de competência. 
 
 
TÍTULO II 
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 
 
Artigo 3°  - A Estrutura Organizacional básica da Secretaria Municipal de Turismo 
compreende os seguintes órgãos e unidades administrativas com seus 
respectivos cargos. 
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CAPÍTULO I 
ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR 
 
- Secretário Municipal de Turismo 
 
- Secretário Adjunto 
  - Gerência Administrativa e Financeira 
- Departamento Administrativo e Financeiro 
- Departamento de Patrimônio e Protocolo  
- Departamento de Transporte 
 

  - Gerência de Controle Interno e Ouvidoria 
- Departamento de Fiscalização 

 
- Coordenadoria de Eventos 
 
  - Gerência de Eventos 
- Departamento de Eventos 

 
CAPÍTULO II 
ÓRGÃO CONSULTIVO  
 
- Conselho Municipal de Turismo 
 
CAPÍTULO III 
ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO CENTRAL 
 
- Assessoria Jurídica 
- Assessoria Técnica 
- Assessoria de Comunicação 
 
CAPÍTULO IV 
ÓRGÃOS DE EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA 
 
- Diretoria de Marketing 
  - Gerência de Produtos Turísticos 
  - Gerência de Promoção e Eventos 
 
- Diretoria de Planejamento e Políticas Públicas 
  - Gerência de Projetos 
  - Gerência de Estudos e Pesquisas 
 
- Diretoria de Infraestrutura e Serviços Turísticos 
  - Gerência de Ordenamento de Infraestrutura e Serviços Turísticos 
- Departamento de Informações Turísticas 

 
  - Gerência de Qualificação 
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TÍTULO III 
DA COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS 
 
CAPÍTULO I 
DOS ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR 
Seção I 
 
Do Secretário Municipal de Turismo 
 
Artigo 4°  - Ao Secretário Municipal de Turismo, diretamente subordinado ao 
Prefeito de Florianópolis, cabe desempenhar as seguintes atribuições: 
 

I. Gerir, orientar, coordenar e controlar as atividades da Secretaria 
Municipal de Turismo; 

 
II. Formular, propor e aprovar, políticas, planos, programas, normas e 

medidas necessárias a implementação da política de Turismo da 
cidade de Florianópolis, e executar as decisões que, para esse fim, lhe 
sejam recomendadas; 

 
III. Planejar e articular, em parceria com o trade turístico e os organismos 

governamentais, a promoção do destino turístico no Brasil e no exterior; 
 

IV. Planejar e articular, em parceria com o trade turístico e os organismos 
governamentais, a captação de investimentos públicos e privados, visando 
o desenvolvimento do turismo e a geração de empregos e renda; 

 
V. Articular-se com as demais Secretarias do Município e autoridades, 

visando à troca, alinhamento de informações e experiências, as quais 
venham a impactar o setor e as atividades da Secretaria Municipal de 
Turismo; 

 
VI. Aprovar normas, portarias e regulamentos internos, 
 
VII. Aprovar proposta orçamentaria anual; 
 

VIII. Propor e firmar acordos, contratos e ou outros instrumentos 
congêneres; 

 
IX. Aprovar o planejamento das atividades da Secretaria; 
 

X. Decidir, em grau de recurso, os atos e despachos dos titulares das unidades 
diretamente subordinados; 

 
XI. Instaurar sindicâncias e processos administrativos; 

 
XII. Requisitar abertura de processo licitatório, observando a legislação em vigor; 
 
XIII. Delegar e subdelegar competências, de acordo com legislação específica; 
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XIV. Autorizar viagens em objetos de serviços nos termos da legislação específica; 
 
XV. Referendar decretos baixados pelo Prefeito Municipal, quando relacionados 

com as competências da Secretaria Municipal de Turismo de Florianópolis; 
 

XVI. Propor ou baixar normas sobre assistência técnica e infraestrutura turística; 
 

XVII. Propor medidas que orientem o setor público quanto aos investimentos 
prioritários em áreas turísticas; 

 
XVIII. Baixar normas de execução e controle de serviços, em obediência a 

legislação pertinente; 
 

XIX. Aprovar a realização de eventos que promovam o turismo em Florianópolis; 
 
XX. Propor ou baixar normas internas e demais atos relativos a: 
 

a) Modernização e organização administrativa; 
b) Administração de material e serviços gerais; 
c) Manutenção de patrimônio. 

 
XVIII - Designar comissões e grupos de trabalhos necessários ao desenvolvimento 
das funções da Secretaria; 
 
XIX - Cumprir e fazer cumprir a legislação vigente; 
 
XX - Executar outras atribuições inerentes ao cargo ou a sua área de competência. 
 
Artigo 5° - Compete, ainda, ao Secretário Municipal de Turismo, promover a 
elaboração do Regimento Interno da Secretaria, a ser aprovada por Decreto, 
observada a legislação existente, assim como as competências dos demais órgãos e 
entidades da Administração Municipal. 
 
Artigo 6°  - O Secretário Municipal de Turismo, em caso de ausência ou 
impedimento por tempo indeterminado, será substituído pelo Secretário 
Adjunto de Turismo, ou, na falta destes, por um dos Diretores, mediante ato 
do chefe do Poder Executivo. 
 
Seção II 
 
Do Secretário Adjunto de Turismo 
 
Artigo 7° - São atribuições do Secretário Adjunto de Turismo: 
 

I. Coordenar, articular, acompanhar e executar o plano municipal de 
turismo; 

 
II. Representar o Secretário Municipal de Turismo, em reuniões, eventos 

e contatos com organismos governamentais, entidades do trade 
turístico e com o público; 
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III. Orientar, supervisionar, dirigir e controlar as atividades do Gabinete; 

 
IV. Implantar, coordenar e dirigir o banco de projetos visando à captação de 

recursos para eventos, infraestrutura turística, promoção, divulgação e 
capacitação turística; 

 
V. Auxiliar o Secretário Municipal de Turismo, no exame e 

encaminhamento dos assuntos de sua atribuição; 
 
VI. Orientar, supervisionar e controlar as atividades dos órgãos de 

assessoramento central e de execução programática da Secretaria 
Municipal de Turismo; 

 
VII. Assistir ao Secretário Municipal de Turismo na elaboração do relatório 

anual da Secretaria; 
 

VIII. Acompanhar, junto com o Secretário, a execução do Plano de Ação 
Anual da Secretaria, verificando o desempenho de cada setor, 
procurando identificar gargalos, propondo soluções e coordenando os 
ajustes necessários para melhoria dos resultados;  
 

IX. Exercer encargos especiais que lhe forem cometidos pelo Secretário 
Municipal de Turismo; 

 
X. Prestar assessoramento político e técnico ao Secretário Municipal de 

Turismo; 
 
XI. Coordenar a execução do planejamento estratégico da Setur, em 

cooperação com os demais diretores; 
 
XII. Coordenar a gestão administrativa da Secretaria, articuladamente com o 

titular da pasta; 
 

XIII. Substituir o Secretário Municipal de Turismo em suas ausências e 
impedimentos eventuais; 

 
XIV. Dirigir, coordenar, orientar, acompanhar e avaliar a execução das 

atividades da Gerencia Administrativa e Financeira; 
 
XV. Exercer outras atribuições que lhe forem conferidas ou delegadas.  
 
 
Sub-Seção I 
Da Gerência Administrativa e Financeira 
 
Artigo 8° - A Gerência Administrativa e Financeira, subordinada diretamente 
ao Secretario Adjunto de Turismo, compete: 
 

I. Executar, controlar e avaliar as atividades de apoio administrativo, em 
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especial as relacionadas com financeiro, transporte, comunicação 
administrativa, materiais, equipamentos, documentação e pessoal; 

 
II. Gerenciar o levantamento das necessidades e elaborar programação 

de aquisição de materiais de consumo e permanente, bem como de 
contratação de serviços; 

 
III. Supervisionar o recebimento, distribuição e controle de materiais de 

consumo; 
 
IV. Controlar o recebimento, registro, arquivo, a emissão, distribuição e o 

envio de processos, ofícios, portarias, comunicações internas, 
correspondências e outros expedientes; 

 
V. Coordenar o processo de emissão de passagem e a concessão de 

diárias para servidores, em viagem a serviço; 
 
VI. Coordenar o acompanhamento de frequência dos servidores e outros 

prestadores de serviço; 
 
VII. Apoiar tecnicamente o Secretário Adjunto na representação da 

Secretaria Municipal de Turismo, junto aos sistemas administrativos de 
gestão de material e serviços, gestão organizacional, gestão de 
recursos humanos, informações estatísticas, gestão patrimonial, gestão 
documental e publicação oficial; 

 
VIII. Submeter ao Secretario a minuta da proposta orçamentária destinada à 

manutenção administrativa da Secretaria Municipal de Turismo, e a de 
outras ações que estejam sob sua responsabilidade; 
 

IX. Controlar a folha de pagamento de pessoal da Secretaria; 
 

X. Submeter ao Secretário processo revisado contendo todos os dados 
exigidos pela legislação e procedimentos obrigatórios existentes na 
Prefeitura Municipal de Florianópolis, para pagamentos a fornecedores 
e demais obrigações da Secretaria; 

 
XI. Articular-se com os órgãos setoriais dos sistemas de orçamento, de 

programação financeira e de contabilidade, visando ao adequado 
desempenho das funções orçamentárias sob a sua responsabilidade; 

 
XII. Realizar, controlar e acompanhar a execução orçamentária e financeira 

dos programas que compõem as operações da Secretaria; 
 

XIII. Supervisionar, coordenar e avaliar as atividades relativas à execução 
da despesa; 

 
XIV. Realizar anualmente o inventário contábil dos bens patrimoniais da 

Secretaria; 
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XV. Manter atualizados os controles relacionados à movimentação 
patrimonial da Secretaria; 

 
XVI. Disponibilizar os recursos dos adiantamentos bancários e diretos da 

Secretaria, quando for o caso; 
 

XVII. Cuidar dos adiantamentos diretos e das prestações de contas da 
Secretaria; 

 
XVIII. Organizar e divulgar informações sobre normas, rotinas e manuais de 

procedimentos da área de execução orçamentária e financeira da 
Secretaria; 

 
XIX. Orientar, coordenar e avaliar as processo de mapeamento e 

racionalização de processos de trabalho de execução orçamentária e 
financeira; 

 
XX. Manter atualizadas, por meio de relatórios mensais, as informações 

gerenciais relacionadas ao pagamento de fornecedores e outros 
compromissos da Secretaria; 

 
XXI. Manter os contratos dos serviços prestados a esta Secretaria em dia e 

com antecedência providenciar novos processos licitatórios para 
contratação ou renovações, quando for o caso;  

 
XXII. Manter certidões e documentos da Secretaria aptos a firmar convênios 

e projetos para obtenção de recursos externos;  
 

XXIII. Controle das datas de eventos em geral (para participação em tempo 
hábil nas licitações) e demais atividades inerente ao administrativo; 

 
XXIV. Exercer outras atribuições que lhe forem conferidas ou delegadas.  

 
Item I 
Do Departamento Administrativo e Financeiro 
 
Artigo 9º - Ao Departamento Administrativo e Financeiro subordinado 
diretamente a Gerência Administrativa e Financeira, compete: 
 

I. Propor a política de recursos humanos da Secretaria, em consonância 
com as orientações emanadas da Secretaria Municipal de 
Administração; 

 
II. Registrar e controlar dados e informações da vida funcional dos 

servidores lotados na Secretaria; 
 
III. Elaborar e executar o controle de frequência de pessoal; 

 
IV. Analisar, instruir e encaminhar solicitações de requisições, cessões e 

afastamentos de servidores dirigidos a Secretaria; 
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V. Analisar, instruir e controlar horas-extras e gratificações; 

 
VI. Executar a contratação de servidores e estagiários quando solicitado 

pelo Secretario Municipal de Turismo; 
 
VII. Efetuar requisições em geral (Sistema Betha Compras);  
 

VIII. Controlar os contratos administrativos, datas, vencimentos e 
publicações; 

 
IX. Realizar as prestações de contas de diárias e compras de passagens 

aéreas de viagens dos colaboradores da Secretaria; 
 

X. Planejar as solicitações e aprovações de pedidos de férias dos 
colaboradores e providênciar a substituição de suas atividades neste 
período; 

 
XI. Programar a substituição de pessoal em caso de afastamento, licenças 

e aposentadoria; 
 

XII. Coordenar o controle de estoque dos materiais promocionais, bem como 
de expediente, no almoxarifado: 

 
a. Prever e prover o material de consumo, no âmbito da Secretaria; 
b. Inventariar o material estocado e registrar sua movimentação; 
c. Oficializar e arquivar documentos que comprovem a entrada e saída 

dos materiais; 
d. Planejar a aquisição de materiais no âmbito da SETUR; 

 
XIII. Programar as políticas de modernização administrativa da Secretaria 

Municipal de Turismo, em consonância com as orientações, normas e 
diretrizes baixadas pelo Secretário; 

 
XVI. Exercer outras atribuições que lhe forem conferidas ou delegadas.  
 
Item II 
Do Departamento de Patrimônio e Protocolo  
 
Artigo 10° - Ao Departamento de Patrimônio e Protocolo subordinado diretamente 
a Gerência Administrativa e Financeira, compete: 
 

I. Receber, emitir, conferir, protocolar, arquivar e distribuir processos, 
documentos, ofícios, comunicações internas, correspondências e outros 
expedientes, acompanhando sua movimentação na Secretaria, de acordo 
com o sistema padrão disposnibilizado pela Prefeitura; 

 
II. Programar as políticas de modernização administrativa, de 

documentação, de informação, comunicação e de informática da 
Secretaria Municipal de Turismo, em consonância com as orientações, 
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normas e diretrizes baixadas pelo Secretario Municipal de Turismo; 
 

III. Normalizar e compatibilizar as ações de modernização, informação e 
informática da Secretaria; 

 
IV. Organizar e manter atualizado o arquivo sobre as publicações e atos 

oficiais no Diário Oficial; 
 
V. Controlar, registrar e responder pelos bens patrimoniais da Secretaria; 

 
VI. Manter equipamentos e supervisionar as atividades de reprodução de 

documentos da Secretaria; 
 
VII. Controlar o recebimento de malote da SETUR; 
 

VIII. Planejar e solicitar formalmente a aquisição de bens móveis no âmbito da 
SETUR; 

 
IX. Providenciar, de maneira formal, a destinação de bens móveis da 

Secretaria em desuso; 
 
X. Zelar, solicitar e providenciar a manutenção do imóvel sede da Secretaria, 

além de equipamentos tais com: copiadoras, computadores, telefones, 
material de escritório, móveis, iluminação, pinturas, portas, entre outros, 
caso necessário; 

 
XI. Exercer outras atribuições que lhe forem conferidas ou delegadas.  
 
Item III 
Do Departamento de Transportes 
 
Artigo 11º – Ao Departamento de Transporte, subordinado diretamente a 
Gerência Administrativa e Financeira, compete: 
 

I. Responsabilizar-se pelo controle do registro dos veículos oficiais da 
frota da SETUR; 

 
II. Exercer o controle sobre a distribuição e uso dos veículos oficiais; 

 
III. Controlar o consumo de combustíveis e lubrificantes; 

 
IV. Zelar pela guarda e conservarão dos veículos, equipamentos de 

segurança, chaves e ferramentas; 
 
V. Elaborar escala de serviço e controlar a frequência do pessoal de 

transporte; 
 
VI. Elaborar planilhas de gastos com os veículos; 
 
VII. Acompanhar a vida útil dos veículos e solicitar manutenção quando 
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necessário; 
 

VIII. Planejar e solicitar formalmente a aquisição de novos ou substituição de  
carros, quando necessário; 

 
IX. Providenciar, de maneira formal, a destinação dos automóveis da 

Secretaria em desuso; 
X. Zelar e arquivar todos a documentação referente aos automóveis e 

suas licenças de uso; 
 

XI. Exercer outras atribuições que lhe forem conferidas ou delegadas.  
 
 
Sub-Seção II 
Da Gerência de Controle Interno e Ouvidoria 
 
Artigo 12° - A Gerência de Controle Interno e Ouvidoria, subordinada 
diretamente ao Secretário Adjunto de Turismo, compete: 
 

I. Atuar junto ao Secretário Adjunto de Turismo, acompanhando as 
atividades desenvolvidas nas áreas meio e fim, objetivando contribuir 
para o funcionamento eficiente e eficaz da gestão orçamentária e 
financeira; 

 
II. Receber e emitir manifestação sobre reclamações, criticas, 

comentários, elogios, pedidos de providências, sugestões e quaisquer 
outros expedientes que lhe sejam encaminhados acerca dos serviços e 
das atividades desenvolvidas pela Secretaria de Turismo; 

 
III. Recomendar a adoção de medidas de controle preventivo, bem como 

corretivos, em conformidade com as normas pertinentes a esta 
Secretaria e a legislação correspondente; 

 
IV. Proporcionar assistência, orientação, e informação junto aos diversos 

setores da Instituição, visando contribuir com a adequada 
funcionalidade da instituição e do cumprimento às normas e exigências 
legais; 

 
V. Desempenhar as atividades de Controle Interno, no âmbito da gestão 

administrativa e institucional da Secretaria de Turismo, em 
conformidade com as normas e diretrizes estabelecidas pelo Governo 
Municipal; 

 
VI. Atuar junto a Secretaria Executiva de Controle Interno e Ouvidoria do 

Gabinete do Prefeito e ao Tribunal de Contas do Estado de Santa 
Catarina como órgão mediador visando acompanhar, esclarecer, e 
zelar pelo cumprimento das medidas e orientações estabelecidas por 
tais órgãos de controle externo em seus relatórios; 

 
VII. Propor, junto ao setor competente, a revisão das normas internas 
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relativas aos sistemas de pessoal, material, patrimonial, orçamentário, 
e financeiro de forma a adequarem-se a legislação vigente; 

 
VIII. Realizar, sistematicamente, mediante auditoria interna, a verificarão da 

regularidade dos procedimentos e sistemas adotados pela instituição 
na prática da execução rotineira de suas atividades, bem como avaliar 
o grau de adequação as exigências legais e metas estabelecidas; 

 
IX. Acompanhar a execução orçamentária e financeira da Instituição, 

observando o cumprimento das metas e propostas estabelecidas e sua 
adequação as normas legais; 

 
X. Acompanhar, no âmbito da Instituição, o cumprimento de seus 

programas de trabalho, dos indicadores sociais estabelecidos, dos 
programas e metas planejados, bem como avaliar o grau de execução 
e realização de tais metas; 

 
XI. Requisitar documentos, processos, objetos e demais produtos 

necessários ao cumprimento de suas atribuições; 
 
XII. Solicitar serviços externos específicos para averiguar eventuais 

dúvidas ou distorções na execução de suas atividades; 
 

XIII. Qualificar seu quadro técnico e de apoio técnico, visando o 
cumprimento de suas atribuições regimentais; 

 
XIV. Comunicar, tempestivamente, sob pena de responsabilidade solidaria, 

os fatos irregulares, que causarem prejuízo ao erário, a Secretaria 
Executiva de Controle Interno, dar ciência a direção da entidade e 
esgotadas todas as medidas corretivas, do ponto de vista 
administrativo, para ressarcir a entidade; 

 
XV. Acompanhar as providências adotadas pelos setores competentes, 

garantindo o direito de resolutividade e mantendo os interessados 
informados do tramite dos processos; 

 
XVI. Promover e divulgar suas ações, visando a melhor consecução de 

seus objetivos; 
 

XVII. Encaminhar relatórios anuais de suas atividades ao Secretário 
Adjunto de Turismo; 

 
XVIII. Receber as contribuições formatadas pela comunidade, dando-lhes o 

devido encaminhamento, mesmo aquelas sem identificação, se forem 
justificáveis as razões do anonimato; 

 
XIX. Recusar como objetos de apreciação as questões pendentes de 

decisão judicial; 
 
XX. Rejeitar e determinar o arquivamento de manifestações 
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improcedentes mediante despacho fundamentado. Podendo o 
requerente recorrer no prazo de três dias após ciência; 

 
XXI. Promover as necessárias diligências, visando ao esclarecimento das 

questões em análise, sendo, no entanto, expressamente vedada à 
participação de algum de seus membros com defensor dativo em 
processo administrativo interno; 

 
XXII. Agir com integridade, transparência, imparcialidade e justiça, zelando 

pelos princípios da ética, moralidade, legalidade, impessoalidade e 
eficiência publicam; 

 
XXIII. Resguardar o sigilo das informações; 

 
XXIV. Exercer outras atribuições que lhe forem conferidas ou delegadas.  

 
Item I 
Do Departamento de Fiscalização 
 
Artigo 13º – Ao Departamento de Fiscalização, subordinado diretamente a 
Gerência de Controle Interno e Ouvidoria, compete: 
 

I. Apoiar ações da Gerência de Controle Interno e Ouvidoria; 
 

II. Acompanhar em conjunto com os órgãos competentes, a fiscalização para 
fomentar as boas práticas na instalação de empreendimentos, prestação 
de serviços e produção da atividade turística; 

 
III. Promover vistorias das condições de atendimento e funcionalidade dos 

postos de informações turísticas, ademais dos serviços oferecidos pela 
Secretaria de Turismo e seus tercerizados; 

 
IV. Exercer outras atribuições que lhe forem conferidas ou delegadas.  
 
Seção III 
Do Coordenador de Eventos 
 
Artigo 14º - Ao Coordenador de Eventos, subordinado diretamente ao 
Secretário Municipal de Turismo, compete: 
 

I. Promover, coordenar, planejar e apoiar eventos de grande visibilidade 
nacional e internacional, ampliando o turismo e gerando renda local; 

 
II. Gerar check-list com o descritivo de todas as ações, serviços, 

equipamantos e infraestrutura necessárias, bem como escala de 
pessoal, para a operacionalização dos eventos realizados e apoiados 
pela Secretaria; 

 
III. Coordenar o processo de elaboração de editais e convênios para a 

contratação ou apoio aos eventos; 
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IV. Elaborar e apoiar projetos para captação de patrocínios junto à 

iniciativa privada e pública, visando à realização de eventos turísticos; 
 

V. Providênciar a prestação de contas dos eventos realizados, por meio 
de relatórios, cópias de contratos, notas fiscais, documentos, registros 
fotográficos e em vídeos, entre outros; 

 
VI. Desenvolver análise, estudos e avaliações sobre a capacidade de 

suporte e os impactos econômicos, sociais e ambientais quando da 
aprovação de projetos para a realização de eventos no município; 

 
VII. Coordenar ações visando à captação de eventos, em parcerias com 

outras entidades públicas e/ou privadas; 
 

VIII. Fomentar o turismo de eventos no município de Florianópolis, por meio de 
políticas públicas, processos e legislação de incentivo ao setor; 

 
IX. Exercer outras atribuições que lhe forem conferidas ou delegadas.  
 
 
Sub-Seção I 
Da Gerência de Eventos 
 
Artigo 15º - A Gerência de Eventos, subordinada diretamente ao Coordenador 
de Eventos, compete: 
 

I. Gerenciar a organização dos eventos realizados pela Secretaria de 
Turismo e Prefeitura Municipal de Florianópolis; 

 
II. Acompanhar a realização do evento, monitorar seus resultados e 

sugerir melhorias no processo; 
 
III. Desenvolver relatórios, para registros e histórico dos eventos 

promovidos pela Secretaria de Turismo e Prefeitura Municipal de 
Florianópolis; 

 
IV. Elaborar o calendário turístico e de eventos do Município, com o 

14ntuito de organizar e distribuir as demandas ao longo do ano, 
conforme capacidade e condições de atendimento adequado, além de 
direcioná-los aos meses prioritários para a o desenvolvimento do 
turismo e vida cotidiana do cidadão de Florianópolis; 

 
V. Elaborar editais e convênios para a contratação ou apoio a eventos; 

 
VI. Realizar reuniões com parceiros, demais secretarias e patrocinadores 

para detalhar as responsabilidades e explanar a cerca das 
especificações dos eventos; 

 
VII. Exercer outras atribuições que lhe forem conferidas ou delegadas.  
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Item I 
Do Departamento de Eventos 
 
Artigo 16° - Ao Departamento de Eventos, subordinada diretamente a 
Gerência de Eventos, compete: 
 

I. Apoiar as atividades desenvolvidas pela Gerência de Eventos; 
 

II. Registrar e controlar dados, arquivos, documentos e informações da 
Coordenação e Gerência de Eventos; 

 
III. Realizar orçamentos quanto aos custos operacionais relativos à 

realização e apoio de eventos da Secretaria Municipal de Turismo e 
Prefeitura Municipal de Florianópolis; 

 
IV. Desenvolver histórico dos eventos e mante-los atualizados em seus 

arquivos, web sites e material promocional da Secretaria de Turismo; 
 
V. Solicitar as liberações e licenças, de acordo com a legislação, para os 

eventos realizados pela Setur; 
 
VI. Executar outras atividades que lhe forem atribuídas. 
 
 
CAPITULO II 
DO ORGÃO CONSULTIVO 
Seção I 
 
Do Conselho Municipal de Turismo 
 
Artigo 17º - O Conselho Municipal de Turismo, é instância consultiva ligada 
diretamente ao Secretário de Turismo de Florianópolis, criado pela Lei n° 3.741, 
de 22 de Abril de 1992 e regulamentado pelos Decretos n° 122 de 05 de Maio de 
1998 e nº 11.523, de 03 de Maio de 2013. Suas competências e atribuições 
encontram-se descritas no Regimento Interno próprio, atualizado e aprovado pelo 
Decreto de 2014. 
 
 
CAPÍTULO III 
DOS ORGÃOS DE ASSESSORAMENTO CENTRAL 
Seção I 
 
Da Assessoria Jurídica 
 
Artigo 18° - A Assessoria Jurídica, subordinada diretamente ao Secretário 
Municipal de Turismo, compete: 
 

I. Assistir ao Secretário na elaboração de matérias e questões em geral que 
envolvam aspectos jurídicos do setor; 
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II. Examinar e redigir proposição de atos legais, regulamentares e 

administrativos;  
 
III. Preparar respostas e pareceres técnicos aos pleitos de natureza jurídica; 

 
IV. Analisar e validar propostas recebidas em editais de licitação, contratos, 

credenciamentos, convênios, de ajustes e de protocolos em geral, a serem 
firmados pelo Secretário; 

 
V. Coordenar programas, atividades e trabalhos especiais na área jurídica de 

que for incumbida pelo Secretário; 
 
VI. Alinhar suas atividades a Procuradoria Geral do Município; 
 
VII. Manter registros de contratos, convênios e outros termos de acordos 

da Secretaria; 
 

VIII. Levantar e manter atualizadas as legislações e regulamentações do setor 
turístico; 

 
IX. Acompanhar e cumprir rigorosamente com os prazos estabelecidos para 

respostas ou encaminhamentos de documentação necessária para as 
demandas ou questionamentos que envolvam aspectos jurídicos da 
Secretaria de Turismo; 

 
X. Elaborar parecer jurídico acerca dos projetos propostos nos editais do 

Fundo Municipal do Turismo; 
 

XI. Analisar previmente as prestações de contas dos projetos, subvenções e 
convênios firmados pela Secretaria; 

 
XII. Executar outras atividades que lhe forem atribuídas. 
 
 
Seção II 
Da Assessoria Técnica 
 
Artigo 19° - A Assessoria Técnica, subordinada diretamente ao Secretário 
Municipal de Turismo, compete: 
 

I. Classificar e priorizar as demandas apresentadas ao Gabinete do 
Secretário Municipal de Turismo; 
 

II. Organizar os despachos do Secretário com o Secretário Adjunto de 
Turismo, e demais Diretorias, Assessorias e Gerências em agenda com 
pauta definida; 

 
III. Garantir de forma pró-ativa agendas estratégicas, com autoridades 

Federais, Estaduais e Municipais, para o Secretário de Turismo; 
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IV. Coordenar o fluxo de atendimento e documentação para garantir a 

eficiência nas ações do Gabinete do Secretário; 
 
V. Manter malings de autoridades e parceiros atualizados; 

 
VI. Acompanhar diariamente os e-mails oficiais do gabinete e controlar 

seus encaminhamentos; 
 
VII. Elaborar ofícios ou ações de relacionamento para datas 

comemorativas, possse e ações de conquista para o setor;  
 

VIII. Solicitar informações e esclarecimentos a todos os setores envolvidos, 
para atender questões de interesse da secretaria; 

 
IX. Preparar material técnico e de embasamento, de acordo com a pauta 

apresentada, para reuniões estratégicas e com autoridades; 
 
X. Apoiar técnica e administrativamente o conselho municipal do turismo; 

 
XI. Executar outras atividades que lhe forem atribuídas. 
 
 
Seção III 
Da Assessoria de Comunicação 
 
Artigo 20° - A Assessoria de Comunicação, subordinada diretamente ao 
Secretário Municipal de Turismo, compete: 
 

I. Assessorar a Secretaria de Turismo em assuntos relacionados à 
imprensa; 

 
II. Zelar pela imagem e divulgação da Secretaria Municipal de Turismo, 

junto aos contribuintes e sociedade em geral; 
 
III. Ser responsável pelo relacionamento com os veículos de comunicação;  

 
IV. Divulgar notícias inerentes a Secretaria Municipal de Turismo e setor 

junto aos meios de comunicação; 
 
V. Manter e realizar clipagem permanente de matérias veiculadas nos 

meios de comunicação que digam respeito à assuntos relevantes da 
cidade, Prefeitura e em especial a Secretaria Municipal de Turismo e 
Prefeitura; 

 
VI. Planejar e gerenciar as atividades relacionadas com a realização de 

eventos da Secretaria de Turismo, contemplando o lançamento, coletiva, 
divulgação pré, durante e pós eventos. 

 
VII. Planejar e executar as atividades de comunicação social no âmbito dos 
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órgãos da Secretaria Municipal de Turismo; 
 

VIII. Planejar, coordenar e executar as publicações de comunicados a 
imprensa e material informativo na página eletrônica da Secretaria 
Municipal de Turismo, e páginas de interesse na rede mundial de 
computadores, Internet; 

 
IX. Planejar, coordenar e executar, em conjunto com os demais órgãos, as 

atividades relacionadas ao gerenciamento da Intranet da Secretaria de 
Municipal de Turismo; 

 
X. Manter atualizados os sites dos eventos realizados pela Secretaria de 

Turismo; 
 
XI. Elaborar e manter atualizados mailings dos meios de comunicação local, 

nacional e segmentados do turismo; 
 
XII. Estimular e fortalecer a comunicação externa junto ao trade, por meio do 

envio de boletins semestrais das atividades em andamento e realizadas 
pela Secretaria; 

 
XIII. Fomentar a comunicação interna da Secretaria, por meio do envio de 

comunicados, informativos e avisos gerais a equipe; 
 

XIV. Desenvolver outras atividades inerentes a sua área de atuação ou que 
lhe forem atribuídas. 

 
 
CAPITULO IV 
DOS ORGÃOS DE EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA 
Seção I 
 
Da Diretoria de Marketing 
 
Artigo 21° - A Diretoria de Marketing, subordinada diretamente ao Secretário 
Municipal de Turismo, e ao Secretário Adjunto de Turismo compete: 
 

I. Incentivar e promover o desenvolvimento da atividade turística no 
município de Florianópolis; 

 
II. Desenvolver, em parceria com empresas, e instituições públicas e 

privadas, o plano de marketing do destino; 
 
III. Desenvolver e coordenar o plano de uso da marca do destino, em 

parceria com empresas, instituições públicas e privadas; 
 
IV. Coordenar a elaboração e produção de material promocional do destino 

Florianópolis, atendendo as necessidades de segmentação, promoção, 
divulgação e receptivo; 
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V. Coordenar a participação da Setur em eventos promocionais do destino, 
no Brasil e exterior; 

 
VI. Analisar o mercado comercial turístico e planejar o seu 

desenvolvimento, definindo as áreas, empreendimentos e produtos 
prioritários a serem estimuladas e incentivadas; 

 
VII. Manter relacionamento permanente com os órgãos de promoção de 

Santa Catarina e Brasil, como também com os escritórios Brasileiros de 
Turismo no exterior;  

 
XV. Contribuir na realização de campanhas publicitárias do destino no 

âmbito da Secretaria; 
 

XVI. Gerenciar a recepção da imprensa, agentes e operadores de turismo 
de outras cidades, estados e países; 

 
XVII. Elaborar e executar o plano de comunicação turístico de Florianópolis na 

página do destino e redes sociais; 
 

XVIII. Coordenar as ações preparatórias para a temporada de verão junto as 
demias Secretarias do Município, Governo do Estado e instituições 
parceiras; 

 
XIX. Desenvolver outras atividades inerentes a sua área de atuação ou que 

lhe forem atribuídas. 
 

 
Subseção I 
 
Da Gerência de Produtos Turísticos. 
 
Artigo 22° - A Gerência de Produtos Turísticos, subordinada diretamente a 
Diretoria de Marketing, compete: 
 

I. Articular e executar os projetos e ações pertinentes à área de Marketing, 
contidas no planejamento estratégico da Setur, ou ainda, por orientação 
da Diretoria da área; 

 
II. Elaborar e manter atualizado o inventário dos atrativos turísticos de 

Florianópolis e Região; 
 
III. Incentivar e auxiliar a elaboração de roteiros turísticos, de acordo com as 

diretrizes apontadas no Plano de Marketing de Florianópolis; 
 
IV. Fomentar a elaboração de produtos turísticos conforme segmentos tidos 

como prioritários, considerando seu posicionamento estratégico, ciclo de 
vida, características, diferenciais, serviços complementares e criação da 
marca; 
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V. Desenvolver e fomentar as atividades de receptivo turístico de 
Florianópolis alinhando as ações de comercialização às necessidades do 
mercado; 

 
VI. Capacitar as operadoras e agências de receptivo de Florianópolis, Santa 

Catarina, Brasil e exterior, mostrando as diversificações dos produtos 
turísticos da cidade e região, como executá-los e vende-los; 

 
VII. Analisar as condições de competitividade do destino e seus produtos 

turísticos, por meio de pesquisas sobre preço, produtos e exposição de 
venda de Florianópolis no Brasil e exterior; 

 
VIII. Analisar e ter conhecimento de estudos e pesquisas sobre oferta e 

demanda para subsidiar o desenvolvimento dos segmentos turísticos do 
destino Florianópolis; 

 
IX. Manter banco de dados com as informações sobre número de ônibus e 

voos, sendo eles diretos, com escala ou conexões, partindo do Brasil ou 
exterior, com destino a Florianópolis e Região; 

 
X. Realizar levantamento dos sites e redes sociais que tratam do turismo, 

em especial da atividade em Florianópolis, Santa Catarina e Brasil; 
 
XI. Atualizar constantemente as informações dos atrativos e serviços de 

Florianópolis nas redes sociais, aplicativos e páginas: oficiais do destino, 
de maior relevância em busca de informações, bem como nas das 
principais operadoras e agências de turismo; 

 
XII. Desenvolver outras atividades inerentes a sua área de atuação. 
 
 
Subseção II 
Da Gerencia de Promoção e Eventos 
 
Artigo 23° - A Gerencia de Promoção e Eventos, subordinado diretamente a 
Diretoria de Marketing, compete: 
 

I. Articular e executar os projetos e ações pertinentes à área de Marketing, 
contidas no planejamento estratégico da Setur, ou ainda, por orientação 
da Diretoria da área; 

 
II. Elaborar e controlar a distribuição de todo o material promocional 

produzido pela Secretaria, com base no Plano de Marketing da cidade; 
 
III. Propor e executar as ações de promoção turística de Florianópolis em 

novas mídias, redes sociais e páginas eletrônicas da rede mundial de 
computadores – Internet; 

 
IV. Organizar a participação da Secretaria Municipal de Turismo em eventos 

de divulgação e promoção do destino Florianópolis, no Brasil e no 
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Exterior; 
 
V. Avaliar, em cooperação com a Diretoria de Marketing, as participações 

em feiras, eventos e ações promocionais nacionais e internacionais; 
 
VI. Elaborar e avaliar custos operacionais relativos à realização e a 

participação de eventos pela Secretaria Municipal de Turismo; 
 
VII. Apoiar eventos realizados na cidade, de grande visibilidade nacional e 

internacional, promovendo os serviços e oferecendo informações de 
Florianópolis e Região aos participantes;  

 
VIII. Manter banco de imagens de Florianópolis atualizado e atender as 

demandas de fornecimento de fotos e vídeos, realizadas pelas 
operadoras, agências, sites e imprensa, cumprindo o tramite legal 
exigido para tal procedimento; 

 
IX. Auxiliar o Diretor de Marketing no processo de planejamento e 

coordenação das ações preparatórias da temporada de verão em 
Florianópolis; 

 
X. Desenvolver outras atividades inerentes a sua área de atuação. 

 
 
Seção II 
Da Diretoria de Planejamento e Políticas Públicas 
 
Artigo 24° - A Diretoria de Planejamento e Políticas Públicas, subordinada 
diretamente ao Secretario Municipal de Turismo, e ao Secretario Adjunto de 
Turismo compete: 
 

I. Elaborar diretrizes de planejamento e políticas públicas com princípios 
norteadores, regras e procedimentos para as relações entre Poder 
Público e Sociedade, no âmbito do turismo; 

 
II. Monitorar e avaliar a execução da política implementada, alinhando as 

ações da secretaria de turismo com o Conselho Municipal de Turismo, 
órgãos oficiais Regionais, Estaduais e Federais; 

 
III. Acompanhar a dinâmica do mercado turístico regional, nacional e 

internacional, com o objetivo de atualizar e viabilizar o Plano 
Municipal Turístico; 

 
IV. Assegurar a coerência entre as diretrizes do Governo Municipal e as 

políticas públicas que integram o Plano Municipal de Turismo; 
 
V. Desenvolver e manter o centro de monitoramento de Florianópolis, 

com pesquisas e estudos do segmento, bem como com a 
inventariação dos serviços e equipamentos turísticos; 
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VI. Implantar, coordenar e dirigir o banco de projetos, em articulação com 
o Secretário Adjunto de Turismo e as demais diretorias da Setur; 

 
VII. Captar, garantir e prestar contas dos recursos para o setor, por meio 

da elaboração de projetos; 
 

XIII. Dirigir a manutenção de registros de documentos, notas, imagens, 
relatórios de resultados, contratos, convênios e outros termos de 
acordos da Secretaria; 

 
VIII. Incentivar o desenvolvimento de estudos, pesquisas, dissertações e 

trabalhos de conclusão de curso sobre a atividade turística, sua 
gestão e iniciativas inovadoras;  

 
IX. Desenvolver outras atividades inerentes a sua área de atuação. 

 
 
Subseção I 
Da Gerência de Projetos 
 
Artigo 25° - A Gerência de Projetos, subordinada diretamente a Diretoria de 
Planejamento e Políticas Públicas, compete: 
 

I. Elaborar, cadastrar, acompanhar a aprovação de projetos em 
articulação com as Diretorias de Marketing, Planejamento, 
Ordenamento da Infraestrutura e Serviços Turísticos, visando à 
captação de recursos financeiros e/ou materiais, no âmbito municipal, 
estadual, nacional e internacional; 
 

II. Prestar contas de projetos propostos pela Secretaria; 
 

III. Manter em arquivo específico os processos relativos aos projetos 
executados ou em execução; 
 

IV. Articular e coordenar equipe multisetorial e interinstitucional 
responsável pela elaboração de projetos; 

 
V. Acompanhar a abertura de editais e programas junto aos órgãos de 

fomento, instituições governamentais e privadas; 
 
VI. Articular parcerias interinstitucionais, com a anuência dos órgãos 

superiores, objetivando a execução de missão, dos objetivos e do 
planejamento estratégico da Secretaria Municipal de Turismo;  

 
VII. Orientar áreas empreendedoras quanto a procedimentos de acesso a 

fontes de financiamento internas e externas existentes no setor de 
turismo; 

 
VIII. Desenvolver outras atividades inerentes a sua área de atuação. 
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Subseção II  
Da Gerência de Estudos e Pesquisas 
 
Artigo 26º - A Gerência de Estudos e Pesquisas, subordinada diretamente a 
Diretoria de Planejamento e Políticas Públicas, compete: 
 

I. Gerenciar, elaborar, contratar e executar estudos e pesquisas turísticas; 
 

II. Levantar e agrupar, em parceria com outras instituições, estudos e 
pesquisas turísticas; 

 
III. Tabelar e manter banco de dados atualizado referente aos 

atendimentos nos centros de atendimento ao turista administrados pela 
Setur;  

 
IV. Elaborar e manter banco de dados e informes relativos a atividades 

turísticas e econômicas; 
 
V. Levantar informações para a Diretoria, a respeito da dinâmica do mercado 

turístico regional, nacional e internacional, com vistas a subsidiar a 
formulação e avaliação do Plano Municipal de turismo; 

 
VI. Gerenciar ações que fomentem o desenvolvimento de estudos, 

pesquisas, dissertações e trabalhos de conclusão de curso sobre a 
atividade turística, sua gestão e iniciativas inovadoras; 

 
VII. Fomentar a produção acadêmica associada ao turismo; 
 

VIII. Estreitar o relacionamento com as unidades de ensino de turismo da 
região; 

 
IX. Desenvolver outras atividades inerentes a sua área de atuação. 

 
 

Seção III 
Da Diretoria de Infraestrutura e Serviços Turísticos 
 
Artigo 27º - A Diretoria de Infraestrutura e Serviços Turísticos, subordinada 
diretamente ao Secretário Municipal de Turismo, e ao Secretário Adjunto de 
Turismo compete: 
 

I. Dar suporte ao desenvolvimento da atividade turística por meio do 
ordenamento da infraestrutura e serviços; 
 

II. Elaborar e executar planos, programas e ações de incentivo de 
inovação e manutenção, relacionados à infraestrutura e serviços 
turísticos; 

 
III. Identificar e quantificar as necessidades de infraestrutura e serviços na 
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cidade; 
 

IV. Avaliar propostas e projetos de novas, ou de reestruturação de 
infraestrutura e serviços no município de Florianópolis; 

 
V. Observar que os pontos turísticos tenham acessibilidade, sinalização, 

manutenção, ou seja, condições adequadas de funcionamento, para 
atender o turista nacional e internacional; 

 
VI. Supervisionar e articular políticas, projetos e iniciativas que colaborem 

com a diversificação da oferta turística; 
 
VII. Propor normas e procedimentos para subsidiar o ordenamento da 

oferta turística; 
 

VIII. Promover, junto às autoridades competentes, os atos e medidas 
necessárias ao desenvolvimento das atividades turísticas, a melhoria 
ou ao aperfeiçoamento dos serviços oferecidos aos turistas; 

 
IX. Avaliar e articular junto das Secretarias competentes o 

desenvolvimento de planos, programas, projetos estruturantes e 
atividades relativas às ações de investimento no turismo local; 

 
X. Desenvolver programas e ações visando o fortalecimento institucional 

do turismo em Florianópolis; 
 
XI. Oferecer informações turísticas confiáveis e de qualidade, por meio das 

centrais de atendimento ao turista, aos visitantes da região; 
 
XII. Coordenar as atividades dos Guias de Turismo, bem como dos 

Condutores Culturais e Ambientais em Florianópolis; 
 

XIII. Acompanhar o desempenho dos empreendimentos e prestadores de 
serviços turísticos de Florianópolis nos sistemas obrigatórios de 
cadastramento profissional; 

 
XIV. Articular e promover junto ao PROCON e órgãos competentes o 

monitoramento dos serviços turísticos de Florianópolis oferecidos ao 
turistas; 

 
XV. Dirigir, sob a orientação do Secretário Adjunto a gestão da Passarela do 

Samba Nego Quirido; 
 

XVI. Coordenar as ações, legalidade e procedimentos do programa Selo do 
Visitante; 

 
XVII. Desenvolver outras atividades inerentes a sua área de atuação. 
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Subseção I  
Da Gerência de Ordenamento de Infraestrutura e Serviços Turísticos 
 
Artigo 28º - A Gerência de Ordenamento de Infraestrutura e Serviços 
Turísticos, subordinada diretamente a Diretoria de Infraestrutura e Serviços 
Turísticos, compete: 
 

I. Propor o aproveitamento das potencialidades turísticas que poderão 
ser desenvolvidas em Florianópolis; 

 
II. Estimular e fomentar a ampliação, diversificação, reformas e melhoria 

da qualidade da infraestrutura turística de Florianópolis; 
 
III. Propor e apoiar programas e ações de manutenção e recuperação de 

patrimônios históricos integrante de produto turístico; 
 
IV. Acompanhar e articular com os demais órgãos governamentais e 

entidades da administração federal, estadual e municipal seus 
programas, projetos e ajustes de infraestrutura que interajam com as 
políticas de turismo; 

 
V. Resgatar, promover e proteger, jutno com a Secretaria de Cultura e 

FLORAM, os autênticos valores culturais, religiosos, históricos, 
folclóricos e naturais de Florianópolis; 

 
VI. Viabilizar e coordenar os postos presenciais de atendimento ao turista 

e ao público em geral, devidamente equipado e com recursos humanos 
especializados, para divulgação turfística; 

 
VII. Fomentar a criação de linhas ordinárias de transporte público 

exclusivos ou que atendam os principais pontos turísticos da cidade; 
 

VIII. Acompanhar a manutenção e o desempenho operacional da Passarela 
do Samba Nego Quirido, além de gerenciar o calendário de atividades 
e os contratos de locação do espaço; 

 
IX. Manter em arquivo específico os processos, documentos, plantas e 

registros relativos aos CAT’s e Passarela do Samba Nego Quirido; 
 
X. Conservar, monitorar e prover, junto com os demais órgãos 

competentes, as placas de informação e sinalização turística; 
 
XI. Gerenciar e dar suporte operacional ao programa Selo do Visitante; 
 
XII. Desenvolver outras atividades inerentes a sua área de atuação. 
 
Item I 
Departamento de Informações Turísticas 
 
Artigo 29º - Ao Departamento de Informações Turísticas, subordinado 
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diretamente a Gerência de Ordenamento de Infraestrutura e Serviços 
Turísticos, compete: 
 

 
I. Planejar e coordenar o atendimento ao turista através dos centros de 

informações mantidos pela Secretaria Municpal de Turismo; 
 

II. Alinhar conteúdo, postura de atendimento e material dos centro de 
informações ao turista administrados pela Setur e demais entidades ou 
órgãos; 

 
III. Atualizar constantemente nas páginas da internet de informações 

turísticas os dados referentes aos atendimentos, serviços oferecidos, 
horários e locais dos CATs; 

 
IV. Gerenciar rotina de limpeza e estoque de material de expediente dos 

centros administrados pela Setur; 
 
V. Prover informações e material promocional turístico para o bom 

atendimento nos centros de informações de Florianópolis; 
 
VI. Elaborar e acompanhar escala de trabalho mensal dos atendentes de 

turismo;  
 
VII. Garantir o pleno funcionamento, inclusive aos finais de semana e 

feriados, dos centros de informações turísticas administrados pela 
Setur; 

 
VIII. Elaborar e desenvolver reuniões de avaliação de desempenho, como 

também treinamentos para os atendentes dos postos de informações 
turísticas; 

 
XIII. Desenvolver outras atividades inerentes a sua área de atuação. 
 
 
Subseção II 
 
Da Gerência de Qualificação Turística 
 
Artigo 30° - A Gerencia de Qualificação Turística; subordinada diretamente a 
Diretoria de Infraestrutura e Serviços Turísticos, compete: 
 

I. Apoiar a Diretoria de Infraestrutura e Serviços Turísticos, a promover, 
junto às autoridades competentes, os atos e medidas necessárias ao 
desenvolvimento das atividades turísticas, à melhoria, ou ao 
aperfeiçoamento dos serviços oferecidos aos turistas; 

 
II. Cadastrar, classificar, e caso seja pertinente, certificar empresas, 

empreendimentos, equipamentos e profissionais; 
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III. Acompanhar, fiscalizar e controlar, junto com os órgãos pertinentes, os 
prestadores de serviços turísticos e a qualidade dos produtos por eles 
oferecidos, por intermédio de vistorias periódicas, supervisão e 
apuração de reclamações; 

 
IV. Organizar, levantar e agrupar as iniciativas, além de emitir parecer 

técnico sobre programas especiais que visem o desenvolvimento na 
qualificação do turismo; 

 
V. Manter estudos, pesquisas, análise e levantamento de dados e 

indicadores necessários à formulação, programação, monitoramento e 
aperfeiçoamento de politicas voltadas à qualificação do turismo; 

 
VI. Participar dos eventos voltados à qualificação do turismo, 

acompanhando a dinâmica do mercado nacional e internacional, com 
vistas a subsidiar a formulação e avaliação das políticas de turismo em 
Florianópolis; 

 
VII. Estreitar o relacionamento com as unidades de ensino de turismo da 

região; 
 

VIII. Coordenar, articular e propor programas de Capacitação Técnica dos 
profissionais da cadeia produtiva do turismo; 

 
IX. Propor e articular ações de conscientização da comunidade sobre a 

importância do turismo para a economia da cidade; 
 
X. Manter relacionamento com o mercado, e tomar conhecimento das 

tendências para o direcionamento da qualificação, alinhando-as com a 
necessidade do mercado; 

 
XI. Elaborar e manter banco de dados de currículos referentes aos 

profissionais formados que atuam na área do turismo em Florianópolis, 
com intuito de direcionamento ao mercado; 

 
XII. Promover cursos e treinamentos para contribuir com a qualificação do 

serviço turístico no município de Florianópolis; 
 

XIII. Cadastrar, vigiar e dar apoio as atividades de Guias e Condutores de 
Turismo; 
 

XIV. Organizar processo seletivo de contratação de pessoal nos postos de 
informações turísticas de Florianópolis; 

 
XV. Gerenciar ações junto ao PROCON e demais órgãos competentes, de 

conscientização e defesa ao consumidor de produtos e serviços turísticos 
em Florianópolis; 

 
XIV. Desenvolver outras atividades inerentes a sua área de atuação. 
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CAPITULO V 
DAS DISPOSICOES GERAIS E TRANSITORIAS 
  
Artigo 31º- As atribuições e especificações previstas no presente Regimento 
Interno serão objeto de decisão do Secretário Municipal de Turismo, através 
de portarias especificas. 
 
Artigo 32º- A liberação de pessoal da Secretaria Municipal de Turismo, a 
qualquer título, para prestar serviços ou ter exercício em órgão ou entidade 
não integrante do Poder Executivo Municipal, somente poderá ser autorizada 
pelo Secretário Municipal de Turismo, observados os requisitos e as 
condições previstos em lei. 
 
Artigo 33° - O Secretário Municipal de Turismo poderá editar normas 
complementares necessárias à aplicação deste Regimento Interno. 
 
ORGANOGRAMA: DOCUMENTO EM ANEXO. 
 
 


