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LEI MUNICIPAL NO 1.602 DE 28 DE JULHO DE 2017

DISPOE SOBRE A cRIAcAo DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO E DA
PROVIDENCIAS".
PAULO CESAR LOPES DO NASCIMENTO, Prefeito Municipal de São José
da Bela Vista, no uso de suas atribuiçôes que lhe são conferidas por lei e,
FAZ SABER que Câmara Municipal de São José da Bela Vista, Estado de São
Paulo, APROVOU e ele SANCIONA a seguinte Lei;
CONSIDERANDO que a Prefeitura Municipal de São José da Bela Vista é
órgão corn autonomia financeira e jurIdica própria, asseguradas pela
Constituicão da Repiiblica Federativa do Brasil, pela Constituicão do Estado
de São Paulo e Lei Orgânica do MunicIpio, corn a finalidade de dirigir,
controlar e executar as atividades de seu interesse, visa ndo atender a bern
estar geral da população;
CONSIDERANDO a disposição constitucional expressa no inciso II, do art.
37;
RESOLVE:
Artigo 10 Fica criado a COMTUR - CONSELHO MUNICIPAL DE
TURISMO, que se constitui em órgào local na conjugacão de esforços
entre o Poder Piiblico e a Sociedade Civil, de caráter deliberativo e
consultivo para o assessoramento da municipalidade em questOes
referentes ao desenvolvimento turIstico da cidade de.
Parágrafo 10. 0 Presidente será eleito na primeira reunião do Conselho,
corn mandato de (02), dois anos.
Parágrafo 20. 0 Secretário Executivo será designado pelo presidente
eleito, bern como a Secretário Adjunto quando houver necessidade de tal
cargo.
Parágrafo 30. As Entidades da iniciativa privada acolhidas nesta Lei
indicarão Os seus representantes, titular e suplente, que tomarão assento
no Conseiho corn mandato de dois anos, podendo ser reconduzidos por
suas Entidades.
Parágrafo 40
Na ausência de Entidades especIficas para outros
segmentos, as pessoas que as representem poderäo ser indicadas par
profissionais da respectiva area ou, entäo, pelo COMTUR, desde que haja
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aprovacão de dais terços dos seus membros, podendo ser reconduzidas par
quem as tenham indicado.

Parágrafo 50. As pessoas de reconhecido saber em suas especialidades e
aquelas que, de forma patente, possam vir a contribuir corn os interesses
turIsticas da cidade poderäo ser indicadas pelo COMTUR para urn mandato
de dais anos, corn a aprovação de dais tercas dos seus membros e,
também, podero ser reconduzidas pelo COMTUR.
Parágrafo 60. Os representantes do pader p6blico municipal, titulares e
suplentes, que no podero ser em nümero superior a urn terco do
COMTUR, sero indicados pelo Prefeito e tero mandato ate a iiltimo dia
dos anos pares, tambérn podendo ser recanduzidos pelo Prefeito.
Justifica-se ser ate a tjltimo dia dos anos pares, pois correspondem ao final
do mandato do Prefeito em exercIdo.
Parágrafo 70. Para todos as casos dos parágrafos 3, 4, 5 e 6 do presente
artigo, após a vencimento dos seus mandatos, as membros perrnaneceräo
em seus postas corn direito a voz e voto enquanto não forem entregues a
Presidência do COMTUR as ofIcios corn as novas indicaçbes.
Parágrafo 80. As indicacöes citadas nos parágrafos 3, 4 e 5 deste artigo
poderão ser feitas em datas diferentes, em razão das eleiçôes em
diferentes datas nas Entidades e, portanto, corn diferentes datas para a
vencimento dos seus mandatos, datas que seräo controladas pelo
Secretário Executivo.
Parágrafo 90. Em se tratando de representantes oriundos de cargos
estaduals ou federals, agraciados por esta Lei, autamaticamente serào
considerados membros aqueles que sejam as titulares dos cargos, e os
quals indicaro as seus respectivos suplentes.
Artigo 20. No Conselho a nümero minima de membros é de 6 (seis) não
havendo limitaçäa do nümero de participantes, entretanto, recomenda-se
que 1/3 dos seus membros seja do Setor Pjblico e 2/3 sejarn
representantes da Iniciativa Privada. Os Conselhos deveräo contar cam
liderancas dos segmentos relacionados ao turismo do municIpio
Artigo 30. Compete ao COMTUR e aos seus membros:
a) Avaliar, opinar e propor sabre:
a-i) Politica Municipal de Turismo;
a-2) Diretrizes Básicas observadas na citada PalItica;
a-3) Pianos anuals ou trianuais que visem o desenvolvirnento e a expansäo
do Turismo no Municipia;
a-4) Instrurnentos de estirnulo ao desenvolvimento turistico;
a-5) Assuntas atinentes ao turismo que Ihe forern submetidos.
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b) Inventariar, diagnosticar e manter atualizado a cadastro de informaçôes
de interesse turIstico do MunicIpio e orientar a meihor divulgaçäo do que
estiver adequadamente disponIvel;
C) Programar e executar debates sobre Os temas de interesse turIstico para
a cidade e região, assegurando a participaco popular;
d) Manter intercâmbio corn as diversas Entidades de Turismo do MunicIpio
ou fora dele, sejam ou no oficiais, para urn major aproveitamento do
potencial local;
e) Propor resolucöes, instrucöes regulamentares ou atos necessários ao
pleno exerciclo de suas funcOes, bern como modificaçöes ou supressôes de
exigências administrativas ou regulamentares que dificultem as atividades
de turismo em seus diversos segmentos;
f) Propor programas e projetos nos segrnentos do Turismo visando
incrernentar a fluxo de turistas e de eventos para a Cidade;
g) Propor diretrizes de implementaço do Turismo através de árgos
municipais e os servicos prestados pela iniciativa privada corn o objetivo de
prover a infraestrutura local adequada a implementaçäo do Turismo em
todos os seus segrnentos;
h) Promover e divulgar as atividades ligadas ao Turismo do Municiplo
participando de feiras, exposiçöes e eventos, bem como apoiar a Prefeitura
na realizacäo de feiras, congressos, seminários, eventos e outros,
projetados para a própria cidade;
I) Propor formas de captacào de recursos para a desenvolvirnento do
Turismo no MunicIpio, emitindo parecer relativo a financiamento de
iniciativas, pianos, prograrnas e projetos que visem a desenvolvimento da
Indtstria TurIstica em geral;
j) Colaborar corn a Prefeitura e suas Secretarias nos assuntos pertinentes,
sempre que solicitado;
k) Formar Grupos de Trabalho para desenvolver estudos em assuntos
especIficos, corn prazo para a conclusào dos trabaihos e apresentaçao de
relatório ao plenário;
I) Sugerir medidas ou atos regulamentares referentes a expioraçao de
servicos turisticos no MunicIplo;
m) Sugerir a celebracào de convênios corn Entidades, MunicIpios, Estados
ou União, e opinar sabre as mesmos quando for solicitado;
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n) Indicar, quando solicitado, representantes para integrarem delegaçöes
do Municpio a congressos, convençöes, reuniöes ou quaisquer
acontecimentos que oferecam interesse a PolItica Municipal de Turismo;
o) Elaborar e aprovar a Calendário TurIstico do MunicIplo;
p) Monitorar o crescimento do Turismo no MunicIpio, propondo medidas
que atendam a sua capacidade turistica;
q) Analisar reclamaçOes e sugestöes encaminhadas por turistas e propor
medidas pertinentes a melhoria da prestaçào dos servicos turIsticos locals;
r) Conceder hornenagens as pessoas e instituicôes corn relevantes servicos
prestados na area de turismo;
s) Eleger, entre os seus pares, o seu Presidente ern votaço secreta na
primeira reunio de ano Impar;
t) Organizar e manter a seu Regimento Interno.

Artigo 40. Compete ao Presidente do COMTUR:
a) Representar o COMTUR em suas relaçOes corn terceiros;
b) Dar posse aos seus membros;
c) Definir a pauta, abrir, orientar e encerrar as reuniOes;
d) Acatar a decisäo da maioria sobre a frequência das reuniôes;
e) Indicar a Secretário Executivo e, quando necessário, o Secretário
Adjunto;
f) Cumprir as determinaçOes soberanas do plenário, oficiando os
destinatários e prestando contas da sua Agenda na reunio seguinte;
g) Cumprir e fazer cumprir esta Lei, bern como o Regimento Interno a ser
aprovado por dais terços dos seus membros;
h) Proferir o voto de desempate.
Artigo 50. Compete ao Secretário Executivo:
a) Auxiliar a Presidente na definicäo das pautas;
b) Elaborar e distribuir a Ata das reuniôes;
c) Organizar a arquivo e a controle dos assuntos pendentes, gerindo a
Secretaria e a Expediente;
d) Controlar o vencimento dos mandatos dos membros do COMTUR;
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e) Prover todas as necessidades burocráticas;
f) Substituir o Presidente nas suas ausências.
Artigo 60. Compete aos membros do COMTUR:
a) Comparecer as reuniôes quando convocados;
b) Em votação pessoal e secreta, eleger o Presidente do Conselho
Municipal de Turismo;
c) Levantar ou relatar assuntos de interesse turIstico;
d) Opinar sobre assuntos referentes ao desenvolvimento turIstico do
MunicIpio ou da Regiäo;
e) Não permitir que sejam levantados problemas politicos partidários;
f) Constituir os Grupos de Trabaiho para tarefas especIficas, podendo
contar com assessoramento técnico especializado se necessário;
g) Cumprir esta Lei, cumprir o Regimento Interno e as decisöes soberanas
do COMTUR.
h) Convocar, mediante assinatura de vinte por cento dos seus membros,
assemblela extraordinária para exame ou destituiçào de membro, inclusive
o presidente, quando este Estatuto ou o Regimento Interno forem afetados.
i) Votar nas decisöes do COMTUR.
Artigo 70. 0 COMTUR reunir-se-á em sessào ordinária uma vez por mês
perante a maioria de seus membros, ou com qualquer quorum trinta
minutos apOs a hora marcada, podendo realizar reuniôes extraordinárias ou
especlais em qualquer data e em qualquer local.
Parágrafo 10 : As decisôes do COMTUR sero tomadas por maioria
simples de votos, exceto quando se tratar de alteraco do Regimento
Interno, caso em que serão necessários os votos da maioria absoluta de
seus membros ou, ainda, nos casos previstos nos Parágrafos 40 e 50 do
Artigo 10 e do Artigo 120 .
Parágrafo 20: Quando das reuniöes, serão convocados os titulares e,
também, os suplentes.
Parágrafo 30 : Os suplentes terão direito a voz mesmo quando da
presença dos titulares, e, direito a voz e voto quando da ausência daquele.
Artigo 80. Perderá a representacäo o Orgão, Entidade ou membro que
faltar a 3 (três) reuniöes ordinárias consecutivas ou a 6 (seis) alternadas
durante o ano.
Parágrafo Unico: Em casos especlais, e por encaminhamento de dez por
cento dos seus membros, o COMTUR poderá deliberar, caso a caso, a
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reincluso de membros eliminados, mediante a aprovação em votacão
pessoal e secreta e por maloria absoluta.
Artigo 90. Par falta de decoro ou par outra atitude condenável, a COMTUR
paderá expulsar a membro infrator, em vatacäo secreta e por maioria
absoluta, sem prejuiza da sua Entidade au categaria que, assim, deverá
iniciar a indicaca de nova name para a substituiçäo no tempo
remanescente do anterior.
Artigo 100. As sessôes do COMTUR serãa devidamente divulgadas cam a
necessária antecedência, inclusive na imprensa local, e abertas ao piiblico
que queira assisti-las.
Artigo 110. 0 COMTUR poderá ter convidadas especials, sem direito a
vato, corn a frequência que for desejável, sejam personalidades ou
entidades, desde que devidamente apravado par maiaria absoluta dos seus
membros.
Artigo 120. 0 COMTUR paderá prestar hamenagens a personalidades ou
entidades, desde que a praposta seja apravada, em vatacão secreta, par
dais tercos de seus membros ativos.
Artigo 130. A Prefeitura Municipal cederá local e espaça para a realizaço
das reuniOes do COMTUR, bern como cederá urn ou mais funcionárias e as
materiais necessários que garantam o barn desempenha das referidas
reuniöes.
Artigo 140. As funcôes dos membros do COMTUR nào serào remuneradas.
Artigo 150. Os casos amissas seräa resolvidos pela Presidência, "ad
referendum" do Canseiha.
Artigo 160. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicaca,
revogadas as dispasicóes em cantrário.
GABINETE DO PREFEITO

São Jose da Bela Vista, 28 de juiho de 2017.

PAULO CES

DO NASCIMENTO

Prefeito Municipal

