
MINISTÉRIO DO TURISMO

Secretaria Nacional de Estruturação do Turismo

Departamento de Infraestrutura Turística

I. Caracterização do município

 ocalização:

Informar a qual UF pertence, mesorregião, microrregião,

limites com outros municípios ou divisa de estados, distância

da capital;

 opulação total:

Conforme dados atualizados do IBGE (www.ibge.gov.br).

*** Dado oficial, não utilizar o dado estimativo da

população

II. Dados referentes ao turismo no município

 ontos turísticos:

Elencar os principais pontos turísticos do município, sejam

eles naturais ou monumentos;

 estiidades e eentos:

Citar quais as principais festas que ocorrem no município,

atuando como atrativo aos turistas e sua frequência de

acontecimento;

 Estimatia de turistas:

Informar a quantidade de turistas que

conhecem o município em um determinado

período (mês, semestre, ano, etc.) ou

aqueles que frequentam o município devido

determinada festividade;

 Reião turística:

Informar a qual região turística o

município pertence, a peculiaridade

da região, seu tema turístico

(Aventura, Ecoturismo, Cultural,

Náutico, Negócios, etc.).

III. Desenolimento turístico municipal e

reional

 Relação da implantação da obra com o turismo no

município e região;

 blico alvo a ser beneficiado pela obra;  Resultados esperados com a execução da

obra;

 Objetivos para tal desenvolvimento.

 Elencar a conformidade da obra com

o rograma Governamental.

IV. Descrição da Obra

 Descrição da obra pleiteada:

Descrever a OBRA DO CONVÊNIO de maneira sucinta, sendo 

o detalhamento especificado nas metas/etapas (Abas: lano 

de trabalho e Cronogramas). Evitar as unidades de medidas 

(m, km, m², m³, kg, ton, etc.);

 ocalização:

Citar a localização ( coordenadas geográficas - grau, 

minuto e segundo) onde será executada a obra e/ou, no 

caso de pavimentação e drenagem, o nome das vias 

beneficiadas; 
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V. Quanto ao objeto

 Objeto:

Descrever e definir o OBJETO DO CONVÊNIO de maneira 

sucinta, de acordo com a ortaria n° 112/2013.

 ocalização:

Citar o Município e UF onde será executada a obra;
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VI. roramas

 Objetos:

Escolher, dentre as opções, qual objeto está sendo pleiteado;

 Rera de Contrapartida:

Escolher, dentre as opções apresentadas, conforme a Lei 

de Diretrizes Orçamentária vigente, em qual se enquadra 

o proponente;

 Contrapartida inanceira:

Informar o valor, obedecendo aos

parâmetros da regra estabelecida na LDO

2016 - art. 77

 Valor Global do Objeto:

É o somatório do Valor de Repasse 

com o Valor de Contrapartida;
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VII. Informações complementares/Anexos

 Mapa Croui:

Inserir mapa (croqui) indicando a localização da área de 

intervenção, bem como sua relação com os 

pontos/equipamentos turísticos citados e com o centro da 

cidade. ara melhor visualização sugerimos que o mapa seja 

apresentado por foto de satélite.

 Declaração de Interesse Turístico:

A declaração de comprovação de interesse turístico do 

objeto, devidamente assinada, pelo titular da secretaria 

de turismo ou órgão equivalente, nos Estados e nos 

Municípios com mais de cinquenta mil habitantes, e pelo 

respectivo prefeito nos demais Municípios, conforme 

estabelecido no art. 25, inciso IV, alínea a da ortaria 

112/2013 MTur

VIII. Obserações

  e o objeto pleiteado for paimentação as vias devem, 

OBRIGATORIAMENTE, ligar pontos turísticos ou estar 

diretamente inseridas neles. Citar, portanto, quais serão os 

pontos turísticos favorecidos. No caso de obras lineares 

(pavimentação, iluminação etc.) as coordenadas de início 

deverão ser informadas.

 e o objeto pleiteado for praça, ela deve, 

OBRIGATORIAMENTE estar inserida em uma localidade 

eminente, essencial e comprovadamente  turística. Citar, 

portanto, qual o interesse turístico para a implantação da 

referida praça.

 e o objeto pleiteado for implantado em 

etapas ou fases, informar qual etapa está 

sendo pleiteada. Caso seja a sequência de 

obra já iniciada, informar em que estágio de 

implantação se encontra as etapas já 

contempladas, bem como o órgão 

fomentador e o nmero do convênio se tal 

órgão for o MTur.

  e o objeto pleiteado for Auisição 

de Euipamentos, citar na justificativa 

os equipamentos que serão 

adquiridos, para dar funcionalidade ao 

objeto apoiado.

Informações prioritárias sobre o município, ue deem fazer parte da ROOSTA, essenciais para subsidiar a análise de pleitos, ia SICONV
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