
  
 
 
 

 

Formulário para solicitação de inscrição na Secretária 

Municipal de Cultura e Turismo de Fernandópolis e 

COMTUR – Conselho Municipal de Turismo 

IDENTIDADE DA EMPRESA 

Razão Social: 

Endereço: 

Número:                      Bairro: 

Telefone:                                               Celular:    Site: 

E-mail:                                                                                     Instagram  de negócio: 

Whatsapp Business: Google de negócio:  

Face book Empresarial: Trip Advisor: 

Coordenadas Geograficas: 

CNPJ: 

CNAE Principal : 

CNAE secundário: 

Outros Documentos Quando Necessário:  

 

 

CADASTUR: 

Natureza:      (    ) Publica       (    ) Privada 

Localização:  (    ) Urbana      (    ) Rural 

SEGUIMENTO TURÍSTICO:   Múltiplas escolhas  
(   ) Turismo Social:  “por finalidade promover um turismo responsável, sustentável e acessível a todos, no  
exercício do direito que qualquer pessoa tem de utilizar seu tempo livre em lazer ou viagens e no respeito 
pelas escolhas sociais de todos os povos 



  
 
 
 

(   ) Ecoturismo:  utiliza, de forma sustentável, o patrimônio natural e cultural, incentiva sua conservação e 
busca a formação de uma consciência ambientalista através da interpretação do ambiente, promovendo o 
bem-estar das populações. 
(   ) Turismo Cultural; atividades turísticas relacionadas à vivência do conjunto de elementos significativos 
do patrimônio histórico e cultural e dos eventos culturais, valorizando e promovendo os bens materiais e 
imateriais da cultura. 
(  ) Turismo Religioso: decorrentes da busca espiritual e da prática religiosa em espaços e eventos 
relacionados às religiões institucionalizadas. 
(   ) Turismo de Estudos e de Intercâmbio:  constitui-se da movimentação turística gerada por atividades e 
programas de aprendizagem e vivências para fins de qualificação, ampliação de conhecimento e de 
desenvolvimento pessoal e profissional. 
(   ) Turismo de Esportes:  atividades turísticas decorrentes da prática, envolvimento ou observação de 
modalidades esportivas. 
(   ) Turismo de Pesca: compreende as atividades turísticas decorrentes da prática da pesca amadora. 
(   ) Turismo Náutico: caracteriza-se pela utilização de embarcações náuticas como finalidade da 
movimentação turística. 
(   ) Turismo de Aventura:  compreende os movimentos turísticos decorrentes da prática de atividades de 
aventura de caráter recreativo e não competitivo. 
(  ) Turismo de Sol e Praia: constitui-se das atividades turísticas relacionadas à recreação, entretenimento 
ou descanso em praias, em função da presença conjunta de água, sol e calor. 
(  ) Turismo de Negócios e Eventos:  compreende o conjunto de atividades turísticas decorrentes dos 
encontros de interesse profissional, associativo, institucional, de caráter comercial, promocional, técnico, 
científico e social. 
(   ) Turismo Rural:  é o conjunto de atividades turísticas desenvolvidas no meio rural, comprometido com 
a produção agropecuária, agregando valor a produtos e serviços, resgatando e promovendo o patrimônio 
cultural e natural da comunidade. 
(   ) Turismo de Saúde:  constitui-se das atividades turísticas decorrentes da utilização de meios e serviços 
para fins médicos, terapêuticos e estéticos. 

IDENTIDADE DO REPRESENTANTE LEGAL  

Nome: 

CPF:                                                                   RG: 

Titulo de Eleitor nº:  Zona:  Seção: 

Cargo: 

Endereço:  Número: 

Bairro:                                                                    CEP:                                      

Município:  Estado: 

Telefone:  E-mail: 

NUMERO DE FUNCIONÁRIOS 

Colaboradores Fixos:  Colaboradores Temporários: 



  
 
 
 

FUNCIONAMENTO DO ATRATIVO 

(   ) Diário     (  ) Semanal     (   ) Quinzenal    (   ) Mensal    (  ) Outros 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:  

Manhã: 

Tarde: 

Noite: 

Final de semana: 

TIPOS DE VISITAS 

(    ) Monitorada              (    ) Livre 

(     ) Com Agendamento    (   ) Sem Agendamento  

VALOR DA ENTRADA: 

Individual: R$   OBS:                                             

Grupo: R$  OBS: 

Crianças: R$  OBS: 

Estudantes: R$ OBS: 

Idosos: R$ OBS: 

CAPACIDADE 

Nº de pessoas por visitas: Nº de pessoas por evento: 

NUMERO DE VISITAÇÃO 

Já recebe visitantes? (   ) sim    (    )não 

Quantidade:                                     Mensal                                                                     Anual 

OBS: 

 

EVENTOS 

Promove eventos? (    ) Sim    (     ) Não 



  
 
 
 

 

Que tipo de evento desenvolve?  

 

 

Público aproximado por evento:  

 

POSSUI ACESSIBILIDADE 

Qual? Especifique: 

 

 

POSSUI ESTACIONAMENTO 

Para Carros: (    ) sim  (    ) não       Capacidade: 

Para Ônibus: (    ) sim  (    ) 
não       

Capacidade:  

ESTRUTURA FISICA: 

Área Fechada:  Área coberta:  Área Livre: 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO ATRATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 


