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LEI MUNICIPAL NO 1.603 DE 28 DE JULHO DE 2017

"DISPOE SOBRE NOVA DENOMINAcA0 DE SECRETARIA E cRIAcAO DE CARGO
E ATRIBUIc0Es EM PROVIMENTO, E DA OUTRAS PROVIDENCIAS
CORRELA TAS"

PAULO CESAR LOPES DO NASCIMENTO, Prefeito Municipal de São José da
Bela Vista, no uso de suas atribuiçóes que Ihe são conferidas por lei e,
FAZ SABER que a Camaro Municipal de São José do Bela Vista, Estado de São
Paulo, APROVOU e ele SACIONA a seguinte Lei:
CONSIDERANDO que a Prefeitura Municipal de São José da Bela Vista é árgão
corn autonornia financeira e jurIdica própria, asseguradas pela Constituicão da
RepUblica Federativa do Brash, pelo Constituição do Estado de São Paulo e Lei
Orgânica do MunicIpio, corn a finalidade de dirigir, controlar e executar as
atividades de seu interesse, visando atender o bern estar geral da populacão;
CONSIDERANDO a responsabilidade do Administração Municipal em planejar,
coordenar, executor, instituir e implementar as funçOes administrativas
municipal, para o desenvolvimento harmônico do comunidade e o meihor
aproveitamento dos recursos disponiveis;
CONSIDERANDO a disposicão constitucional expressa no inciso II, do art. 37;
APRESENTA para apreciação do Camaro Municipal de São José do Bela Vista,
Estado de São Paulo, o presente projeto de Lei:
ARTIGO 10 . Fica alterado o quadro dos cargos de provimento em comissão
passando a vigorar as seguintes alteraçöes neste ato.
ARTIGO 20. Ficam criados, redenorninados e extintos os cargos constantes da
relacão abaixo, passando a vigorar conforme abaixo.
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Assessor de Atividade de Turismo

Referenda 10 Criado
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Artigo 3 0 . Compete ao Secretario de Agricultura, Meio Ambiente e Turismo:

a) representar e prestar assistencia ao Prefeito Municipal nas fungbes de
elaboragao, implantagao e acompanhamento da politica ambiental e da defesa
do meio ambiente;
b) superintender o planejamento, a organizagao, a execugao e o controle da
politica ambiental do Municipio, e fazer cumprir as disposigoes da legislagao em
vigor;
c) presidir o Conselho Municipal do Meio Ambiente, atender os interesses dos
municipes nos assuntos do meio ambiente, manter relagoes publicas de
contatos com os demais orgaos governamentais e entidades nao
governamentais de defesa ambiental;
d) acompanhar e colaborar na elaboragao do orgamento programa e de
orgamento plurianual de investimentos, bern Como das diretrizes
orgamentarias e, Piano Diretor do municipio e Conselho municipal do Meio
Ambiente;
e) exercer a coordenagao e a supervisao dos setores na esfera de suas
atribuigoes, superintender a administragao do pessoal lotado nos setores e a
administragao do material utilizado ou a disposigao do Departamento de Meio
Ambiente;
f)

promover a integragao da comunidade

a

politica do meio ambiente

desenvolvida pelo municipio, desenvolver mecanismos e instrumentos com a
finalidade de preservar e melhorar a qualidade da vida no municipio;
g) promover articulagao com entidades publicas ou privadas, internas ou
externas, para execucao e desenvolvimento de projetos ou aditadas
ambientais de sua competencia;
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h) promover a articulaço corn os órgàos arnbientais no ârnbito Estadual e/ou
Federal, a nIvel de fiscalização, bern como corn as organizaçOes não
governamentais que atuern na area ambiental, estirnular a Educaçäo Arnbiental
nas escolas;
I) apoiar e fomentar a implantação, recuperação e rnanutenção de areas
verdes urbanos e areas de proteção ambiental do rnunicIpio, desenvolver
outras atividades necessárias para o cumprirnento de suas atribuicôes.
j) estudar e sugerir esquemas de incentivo municipal visando
oferta dos servicos turIsticos na cidade e seus arredores;

a

methoria da

I) propor os regularnentos municipais sobre serviços piblicos e privados
relacionados corn o turismo local;
m) propiciar assistência técnica a empreendimentos turisticos que assegurem a
valorizaçao e conservação do meio ambiente natural e cultural;
n) entrosar-se corn órgãos congêneres do Estado e da União, visando a
compatibilizar decisOes sobre a sua atuacäo no MunicIpio;
o) promover os serviços básicos de seguranca aos usuários nos recantos de
lazer e atração turIstica, desenvolver programas de divulgacão da cidade corn
o fim de alcancar s correntes turIsticas regionais e nacionais;
p) dotar a Secretaria de sistema de informacöes de interesse turIstico dirigido
populacäo da cidade e aos visitantes;

a

q) negociar corn órgãos do Estado e da União, especialmente a Ministério do
Turismo, convênios para o planejamento e melhoria da infra-estrutura turIstica
do MunicIpio e da regiào;- planejar programas, projetos e atividades que visem
ao desenvolvirnento cultural e a preservação e a revitalização do patrimônio
histórico e artIstico do Municiplo.
r) dirigir a execução de projetos, programas e atividades de acão cultural do
MunicIpio e de preservaçäo de seu patrimônio histórico e artIstico;
s) planejar casas de espetáculos, museus, bibliotecas, arquivos, centros
culturais e outras atividades culturais promovidas ou patrocinadas pelo
MunicIplo;
t) promover manifestaçôes culturais organizadas pela população dos bairros ou
de interesse desta.
u) desenvolver projetos e propostas de trabaiho que reforcem o turisrno
cultural no MunicIpio;
v) possibilitar a participaçäo dos conseihos em operacôes de fiscalizaçao
ambiental e operaçôes de levantamentos patrimonials históricos, além de
acesso aos orcamentos-programas das Secretarias;
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x) criar condicöes para parceria entre a sociedade civil e a Poder Pijblico
Municipal, a fim de levar Educaçào Ambiental para todas as comunidades;
z) executar tarefas afins, determinadas pelo Chefe do Poder Executivo
Municipal.

Artigo 40 Compete ao Assessor de Atividade Turismo:
a)

Coordenar a manutenco e operacionaIizaço dos Postos de Informaçôes

Turisticas, do COMTUR e unidades similares de atencäo ao turista;
b)

Registrar as sugestôes e reclamaçöes dos turistas para as devidas

providências do Conseiho Municipal de Turismo - COMTUR;
C)

Atender aos turistas na prestaco de informacôes turIsticas e auxIlio na

tradução, por solicitaçáo de outros órgos do MunicIpio;
d)

Apoiar na elaboracão e revisão de materlais que divulguem Os servicos

turIsticos ou auxiliem na recepção ao turista;
e)

Realizar vistorias, orientago e acompanhamento dos procedimentos

para a obtencão de alvará de Iicença para localização e funcionamento de
estabelecimentos turIsticos ou atividades previstas na legislação municipal;
f)

Registrar a demanda de usuários, controle e manutenco do acervo da

Biblioteca;
g)

Elaborar as propostas para aquisição de novos materiais para a acervo e

apoio ao desenvolvimento de campanhas de divulgaçäo da Biblioteca;
h)

Realizar a atendimento aos turistas corn a repasse de informaçöes

turIsticas;
i)

Registrar de forma quantitativa/qualitativa a demanda dos usuários e a

natureza das informacôes prestadas pelos Serviços Institucionais de
Informacöes TurIsticas;
j)

Apoiar a atualizaçäo e desenvolvimento de material corn informacbes

turIsticas de cunho orientativo e informativo que divulguem Os serviços
turIsticos ou auxiliem na recepção ao turista;
k)

Prestar apolo aos eventos de interesse turIsticos realizados no municIpio,

observando as pareceres das instâncias malores para cada caso em especifico;
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I)

Apoiar a eiaboração do Piano Pluri Anuai - PPA, da Lei de Diretrizes

Orçamentárias - LDO e da Lei Orcamentária Anual - LOA, no que se refere a
Divisao.
M)

Reaiizar vistorias em estabelecimentos turIsticos quando previstas na

legisiacao municipal.
Artigo 50• Esta lei entrará em vigor na data de sua pubiicaçao, revogadas as

disposiçöes em contrário.

GABINETE DO PREFEITO

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

/

PAULO CESARPES

Gr NASCIMENTO

Prefeito Municipal

-
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82/2017
São José da Bela Vista/SP, 17 de julho de 2017.

Assunto: Encaminhamento de Projeto de Lei.

Senhor Presidente:

Corn respeitosos curnprimentos, tenho a honra de encaminhar para a
apreciação desta Colenda Câmara Municipal, o Projeto de Lei em anexo, o
qual: "DISPOE SOBRE NOVA DENOMINAcAO DE SECRETARIA F CRIAcAO DE
CARGO E ATRIBuIcãEs EM PROVIMENTO, E DA OUTRAS PROVIDENCIAS
CORRELA TA 5".

Informo a Vossa Excelência e Nobres Vereadores desta Casa Legislativa,
que o referido Projeto de Lei visa atender as exigências da Secretaria de
Turismo do estado de São Paulo, atribuindo ao nosso Municiplo o Interesse
TurIstico de acordo corn a legislação vigente.

No mais, informo que serão realizados projetos e convênios, no âmbito
Estadual e Federal que trará recursos para o municIpio.

Agradecendo antecipadarnente a acoihida e a atencão dispensada, me
coloco a Vosso inteiro dispor, assim corno dos demais nobres vereadores que
integram esse egrégio Poder Legislativo, para dirimir quaisquer diividas que
por ventura possam surgir a respeito do Projeto de Lei em questão.
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Diante do exposto encaminho o Projeto de Lei, pedindo que seja convocada
uma Sessão Extraordinária para apreciacão e esperando a aprovacão em
regime de Urgência, diante da necessidade do MunicIpio em atender os prazos
da Secretaria de Turismo do estado de So Paulo.

Aproveito o ensejo para externar a Vossa Excelência meu protesto de
elevada estima e consideracão.

--

A
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PAULO CESA =
PE~5
ASCIMENTO
Prefeito Municipal

Ao ExcelentIssimo
VICENTE DE PAULA MASSINO
Presidente da Câmara Municipal de São José da Bela Vista
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São Paulo.

