CARTA DE SERVIÇOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE
INDÚSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO - SEICOMTUR

SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO
Secretária: Márcia Cristina Ferreira
Endereço: Av. Francisco Vinagre, Qd 234, lote 6 - Vila dos Cabanos - CEP: 68447-000
E-mail: seicomtur@barcarena.pa.gov.br
Horário de funcionamento: De 8h às 14h de segunda à sexta-feira
Tem por missão planejar, coordenar e apoiar políticas e planos de ação estabelecidos no âmbito
federal, estadual e municipal, visando o desempenho das atividades nas áreas da Indústria,
Comércio e Turismo buscando o desenvolvimento sustentável do município de Barcarena. Além
de administrar: a Sala do Empreendedor, A Praça de Alimentação Alírio Magno e Terminal
Hidroviário de Barcarena, vinculando-se a esta para fins de suporte administrativo e financeiro
para o cumprimento de suas finalidades.

DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA
Departamento de Indústria, promover a elaboração e execução da política de desenvolvimento
Industrial municipal. Assim como articulação de projetos voltados à capacitação dos munícipes.
CAPACITAÇÕES OFERTADOS
Primeira etapa do Programa, o DESPERTAR tem como meta alcançar um público de 300 jovens
participantes.
O programa EmBarca Amazônia 360º,. São elas:
EMBARCA AMAZÔNIA 360º: É um programa de educação empreendedora para jovens, que
atua na formação dos mesmos no sentido de “desperta-los” para o empreendorismo
socioambiental. Busca alavancar ideias para negócios sustentáveis, com foco nos recursos
naturais da região, precisamente Barcarena, objetivando o desenvolvimento sócio econômico do
município pautado na sustentabilidade. Pra seu idealizador, o Centro de Empreendorismo da
Amazônia – CEA: “por sua localização estratégica, disponibilidade de recursos naturais e
dinamismo econômico, Barcarena pode se tornar uma referência na melhoria do ambiente de
empreendorismo jovem na AMAZÔNIA.”
A Prefeitura Municipal de Barcarena, por intermédio da sua Secretaria de Indústria, Comércio e
Turismo – SEICOMTUR, entende que o Programa se sustenta nos pilares da Agenda 2030 da
ONU, que orienta o planejamento de suas ações, principalmente os ODS 8 que busca o
desenvolvimento sustentado, inclusivo e sustentável e o ODS 17, que trata sobre as parcerias
para a implementação da Agenda, sendo, por isso, muito importante a realização da parceria
com Centro de Empreendimentos da Amazônia e Norks Hydro para a realização do projeto no
Município.
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PÚBLICO-ALVO
Jovens residentes ou estudantes em Barcarena (18 a 29 anos) cursando ou concluído o ensino
médio
FORMA DE INSCRIÇÃO
Gratuito pelo site do CEA ou Sala do Empreendedor.
Divulgação é realizada com antecedência. Programa que acontece 1 vez por ano.
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
Copia do RG
Copia do CPF
Comprovante de residência
ETAPAS
1. DESPERTAR: imersão nos ambientes das cadeias produtivas;
2. IDEAÇÃO: Oficinas de “embarque” nas oportunidades e riquezas da biodiversidade
amazônica;
3. DEMO DAY – apresentação e defesa das ideias/projetos de negócio para investidores e
segmentos do empreendorismo e premiação das ideias mais selecionadas.

DEPARTAMENTO DE COMÉRCIO
Compete estimular o comércio e serviços e a todas as formas de atividades econômicas que
ampliem e preservem os empregos e as receitas do Município. Tais como: organização da Praça
de Alimentação Alirio Magno, o ordenamento dos ambulantes das praças, estudos econômicos
do comercio em geral durante alta e baixa estação, promoção de cursos para capacitação.
As capacitações ofertadas são realizadas no decorrer do ano de acordo com a demanda
ofertada pelas instituições parcerias. O cronograma delas sempre é divulgado com antecedência
e A DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA SÃO:
Identidade
CPF
Comprovante de residência
Comprovante de escolaridade

DEPARTAMENTO DE TURISMO
Funciona através da prestação de informações turística do município de Barcarena, tais como:
os principais pontos turísticos do município de Barcarena, como chegar a estes atrativos, quais
os principais locais de hospedagem, informando os principais eventos do município como o
Festival do Abacaxi, Festival do Peixe, Festival do Açaí, Festival do Coco, Festa do Círio de são
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José Trabalhador, Círio de Nazaré, Círio de São Francisco Xavier, prestando apoio aos
empreendedores locais que desejem se cadastrarem no Cadastro Nacional dos
Estabelecimentos Turísticos - CADASTUR e prestado todo tipo de informações e apoio técnico a
estudantes, pesquisadores empreendedores e população em geral que buscam informações a
respeito da atividade turística no município de Barcarena.

CADASTUR - O SEU NEGÓCIO NO MAPA DO TURISMO BRASILEIRO
Cadastre-se e faça parte do mapa turístico brasileiro.Em atendimento às necessidades de
adequação e modernização dos sistemas utilizados pelo Ministério do Turismo, criou-se o
Cadastur, um sistema on-line que tem como objetivo cadastrar os prestadores de serviços
turísticos. Esse banco de dados, além dos inúmeros benefícios para o setor, é importante fonte
de consulta do mercado turístico brasileiro.
O QUE É O CADASTUR?
É o sistema para o cadastro dos prestadores de serviços turísticos executado pelo Ministério do
Turismo, em parceria com os órgãos oficiais de turismo nos 26 estados e Distrito Federal e os
municípios.
QUEM DEVE SE CADASTRAR?
Agências de Turismo, Meios de Hospedagem, Transportadoras Turísticas, Organizadoras de
Eventos, Parques Temáticos, Acampamentos Turísticos e Guias de Turismo.
QUEM PODE SE CADASTRAR NO CADASTUR ( CADASTRO OPCIONAL)
Restaurante, Cafeteria, Bar e Similares / Parque Aquático e Empreendimento de Lazer / Locadora
de Veículos para Turistas / Prestador Especializado em Segmentos Turísticos / Casa de
Espetáculos / Empreendimento de Apoio ao Turismo Náutico ou à Pesca Desportiva / Prestador
de Infraestrutura para Eventos / Centro de Convenções.
QUAIS OS BENEFÍCIOS DO CADASTUR?
Participação em eventos, feiras e ações do Ministério do Turismo, como o "Salão Nacional do
Turismo", "Vai Brasil", o "Programa Viaja Mais - Melhor Idade" o "Portal de Hospedagem", Acesso
a financiamento através de bancos oficiais;
Participação em programas de qualificação promovidos e apoiados pelo Ministério do Turismo,
Governo do Estado do Pará e Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo de
Barcarena;
Apoio à participação e promoção em feiras e eventos municipais, nacionais e internacionais.
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COMO PROCEDER PARA SE CADASTRAR?
Acesse a página www.cadastur.turismo.gov.br, crie um login e senha, em seguida preencha os
campos solicitados no próprio sistema. Após a conclusão desta etapa, o usuário do sistema
deverá aguardar o Órgão Oficial de Turismo do Estado fazer a análise e posterior homologação
do cadastro junto ao Ministério do Turismo ou na Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e
Turismo de Barcarena – SEICOMTUR para que a equipe do Departamento de Turismo possa
orientar como fazer o cadastro.
Após homologado, será emitido o certificado de cadastro que estará disponível no site do
Cadastur.
INFORMAÇÕES GERAIS
Coordenação do CADASTUR no Município de Barcarena:
Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo de Barcarena – SEICOMTUR
End: Av. Francisco Vinagre, Qd 234, lote 6. Vila dos Cabanos. CEP: 68447-000.
E-mail: seicomtur@yahoo.com.br
Horário de atendimento: 8h às 14h

SALA DO EMPREENDEDOR
Sala do Empreendedor tem como objetivos incentivar a legalização de negócios informais que se
enquadrem nos requisitos estabelecidos pela Lei Complementar 123/06, também conhecida
como Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, facilitar a abertura de novas empresas e regularizar
as atividades informais e oferecer serviços aos (MEI).
ORIENTAÇÕES OFERTADAS
Formalização simplificada
Obtenção de CNPJ
Emissão do CCMEI (Certificado de Condição do MEI)
Alteração de dados do MEI e baixa
Solicitação e emissão de boleto INSS (DAS)
Solicitação e emissão de nota fiscal eletrônica (mercadorias)
Solicitação e emissão de nota fiscal (serviços)
Impressão do relatório de Receita Bruta
Declaração anual do Simples Anual (DASN)
Informações para contratação de funcionários
Emissão de certidões negativas de débitos (licitações)
Orientação projeto ao microcrédito (taxas especiais)
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ONDE PROCURAR?
Endereço: Av. Francisco Vinagre, Qd 234, lote 6. Vila dos Cabanos CEP: 68447-000
Fone: (91)98577-3639
Email: seicomtur@barcarena.pa.gov.br
comercio.seicomtur@barcarena.gov.br
turismo.seicomtur@barcarena.gov.br
Horário de funcionamento: 8h às 16h de segunda à quinta - atendimento normal
Às sextas - expediente interno

CALENDÁRIO TURÍSTICO CULTURAL 2019

JANEIRO

FEVEREIRO

MARÇO
01 a 05
CarnaBarcarena
04
Bloco de Rua Bica Grande

ABRIL

MAIO

Festividade de
São José Trabalhador

JULHO

Quadra Junina

AGOSTO

Circuito de Verão
Rota dos Sabores
XVII Fest. do Açaí - Sirituba
XVII Fest. do Peixe - Conde

OUTUBRO

JUNHO

SETEMBRO
Circuito do Festival
do Abacaxi

NOVEMBRO
Círio de Nossa Senhora
de Nazaré

DEZEMBRO
03 - Dia do Padroeiro
São Francisco
30 - Aniversário de
Barcarena

