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LE 49L/2AL6

EMENTA: OtSpÕr soBRE n cnnçÃo oo
COMTUR . CONSELHO MUNICIPAL DE

TURlsMo, g gÁ pRovloÊxoes

o PREFE|TO DO MUNTCíp|O or TAMANDARÉ, no uso de suas atríbuições, rAZ SABER que a

Câmara de Vereadores aprovou e eu sancionc a seguinte Lei:

Artigo 1p - Fíca criado o COMTUR - CONSEIHO MUNIOPAL DE TURISMO, que se constitui em

órgão local na conjugaçãc de esforçcs entre o Poder Fúblks e a Sociedade Civil, de caráter

delíberativo e consultivo pârã ü assessoramento da mrinicipalidade em questõas referentes ao

desenvolvimento turístico da cidade de Tamandaré, Estado de Pernambuco'

parágrafo 19 - Ct Presidente será eleitc na prirneira reunião entre §aü§ rnembrtls, para o

mandato de 02 {dois} anos"

parágrafo 2s - O Secretárío Exeeutivc será desig*adc pelo presidente eleito, bem como o

Secretário Adjunto quando houver necessidade de tai cargo-

parágrafo 3e - As Entidades da iniriatrva privada aeolhlda: nesta Lei indicarão 05 seus

representantes, titular e suplente, que tornarão assento no Conselho com mandato de dois

anos, podendo ser rec*lrtJuzldcs p$rsilãs Entid*des-

parágrafo 4e - Na ausência de Entidades específicas parâ outros segmenios, as pessoas que os

representem poderão ser indicada: por plofissionais ria resp*ctiva área oil, então, pelo

COMTUR, desde que haja aprovação de dois terços dos seus rnernbros, podendo sei"

reconduzidas por quern os tenham indicado-

parágraío 5e - As pessoas de reconhecido saber em suãs especialidades e aquelas que, de

forma patente, possarn yir a contribuir corn os ínteresses turisticos da cidade pocierão ser

indicadas pelo COMí13Ê para urn rnandato de dois ãítos, cotrn a aprovação de dnis terços dos

seus membros e., tarnb,érn, poderão:er reconduzidas peío COfidTUR-

parágrafo 6s - Os representantes do poder púhlico municipal, titulares e supientes, que nâo

poderão ser em número superior a um [erço do COiVÍTüÊ, serão Indicades pelo Prefeito e

terão mandatc] de A2 {dois} ancs, tambérn padendc çer reco*duzidos pelo Prefeito-

parágrafo 7s - Para todos os casos dos parágrafos 3, 4, 5 e 6 cio presente artígo, após o

vencimento dos seus rnandatos, çs rnembros permaíÊcerão eín selt§ postcs com direito a voz

e voto enquanto não forern €ntregues à Presidência do COívITUR os ofícios com as novas

inciicações.

parágrafo 8e - As indicações citadas nos parágrafos 3, 4 e 5 deste artigo poderão ser feitas em

datas diferentes, ern razão das eleiçôes ern diferentet datas nas [ntidaries e, portanto, com

diferentes datas $ara o yenciíilento dos seus ma*datoç, datas que serão controladas pelo

Secretário fxecutiv*. r

'' '- ''

.".'., ,Ar'-.i: - ? ;; ".'J ir : 
"i', 

i.-.."'i'--.) - : ri " âírt--l -; 
;'r- 1í i'

!""1f :.,r; ::=!i {:}i:}i:i -'ai-ii:'i:;i:1 '}'ji-, |}';'!rii}ijí-ii .iii

,.'rciPal
,/..§

G'Itnl
E í.-

RECE B I DO



i'Prefeirura de f, é' ,
§#wÊ#{"§#ffi{*
ír*bçlh*nd* par* voeá

pzrágrato 9e - Ern se tratando de representantes oriundos de cargos estaduais ou federais,

agraciadas por esta Lei, autornãficarnente serão cansÉderdcs nter*bros aqtreles que sejam os

titulares dos cargos, e os quais indicarão os seus respectivos suplentes.

Artigo 2e - O COMTTIR fica assim constituído por:

l. O Secretário {a} de Turismç de Tarnandaré

ll. 01_ (um) representante da Secretaria de tnfraestrutura do Município

lll. 01 {um) representante da kçretaria de Âgriculttrra do Município

lV. 01 (um) representante da Apa dos Cora[s

V. 01 (um) representante da Rebio Saltinho

Vl. 01 (um) representânte da Àpa de Guadalupe

Vll. 0L {um} renresentante da P*lícia tulilitar

vlll. 01 (um) representante do Projeto Praia sem Barreiras do Municipio

xlx. 01 (um) representante da Associaçãc de Turisma de Tarnandaré

X. 01 {um} representante rtra Assaciação dos artesãos

Xl. 01 {um} representante da Associação dos Taxistas

Xll. 01 {um) representante da Âssociação dos Trabalhadores de Transportes Náuticos da Praia

dos Carneiros - ATTNPC

Xlll. 0l_ (um) representante da Cooperativa dos Barqueiros de Tamandaré

xlv. 01 (um) representante da Asseciação do: Jangadeiros de T*mandaré

XV. 0i- {um) representante cla Assocíação para o dese*volvin"}e*to S*stentável da Praia dos

Carneiros - ADESC

XVl. 01 (um) representante da firiarinha"

XVlt. CI1 {um} renresentante do csmércio ambularte
XVlll 01 (um) representante dc Poder Legislativo Municipal'

Artigo 3e - Compete ao COMTUR e ar:s seus membros:

a) Avaliar, opinar e propor sobre:

a-1) Política Municipal de Turisrnc;

a-2! Diretrizes Báçicas observadas na citada Foiítica;

a-3) planos anuais ou tri anuais que visern o desenvolvimenta e a expansão do Turismo no

Município;
a-4) lnstrumentos de estímulo ao desenvolvirneato turÍsticc;

a-5) Assuntos atinentes ao turismo que lhe forem subrneticios'

b) lnventariar, diagnosticar e rnanter atualizado o cadastro de informações de interesse

turístico do Municíoío e olentar a rnelhar divuigação rlo que estiver adequadamente

ciisponível;
c) programar e executar debates sobre os temas de interesse turísticç Para a cidade e regíão,

assegu rando a participação pcpular;

d) Manter intercârnbío com es diversas Entidades de Turisrno do Município ou fora cieie,

sejam ou não oficiais, paíâ urn maior aproveitamento do potencial locaí;

e) propgr resoluções.. instruções regularnentare§ oü atos necessáíi65 âo pleno exercício de

suas funçôes, bem como modificações €)l.t sspressôes de exigências administrativas ou

regulamentares que difisrttem as ativida& deturisrno em seus diverffrs segmentos;
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f) propor programas e projetos nos segmentos do Turismo visando incrementar o fiuxo de

turístas e de eventos Para a Gdade;
g) propor diretrizes de implementação do Turismo através de órgãos municipais e os serviços

prestados pela iniciativa privada com o objetivo de prover a infraestrutura local adequada à

Ímplementação do Turismo em todoç os Éu§ segmento§;

h) promover e dívulgar as atividades ligadas ao Turismo do Município participando de feiras,

exposições e eventos, bern como apoiar a Prefeitura na realização de feíras, congressos,

semínários, eventci e outros, projetados pata a própria cidade;

i) propor formas de captação de recurs,os pãra o de,senvolvimenta do Turismo no Município,

emitindo parecer relativo a financiamento de iniciativas, planos, programas e projetos que

visem o desenvolürRento da lndústria Turistica ern geral;

i) Colaborar com a trrefeitura e suãs Secretarias nss assuntos pertinentes, sempre que

solícitado;
k) Formar Grupos de Trabalho para desenvolrrer estudos em assuntos específicos, com prazo

para a conclusãa do: trabalhos e apre.sentação de relattlris ao plenário;

i) Sugerir medidas ou atos regularnentares referentes à explcração de serviços turístÍcos no

Município;
m) Sugerir a celebração de convênios eorn Enüdades, Municípioq Estades ou União, e opinar

sobre os mesmos quando for solicitado;
n| lndicar, quando solicitadn, represÊntantes para integrarem deiegações do Município a

congressos, convençães, reuniões au quaisquer accntecimentos que ofeleçam interesse à

Po[ítica Municipal de Turismo;

o) Elaborar e aprovar o CalendánerTurístieo da Munãcípio;

p) M«lnitorar o erescimentc do Turismo no Mu*icíplo, propancla medldas que atendam à sua

capacidade turistica;
q) Analisar reclamações e sugestões encaminhadas psr turistas e propor medidas pertinentes

à rnelhoria da prestação dos seryiÇos turístí«:s l+cais:

r) Conceder homenagens às pessoas e instituiçôes com relevantes serviços prestados na área

de turismo;
s) Eleger, entre os seus pares, o seu Presidente ern votaçãc secreta na prÍmeira reunião de ano

ímpar;
t) Organizar e manter o seu Regímento lnterno-

Artígo 4e Compete ao Presidente do COMTUR:

a) Representar o COMTUR ern suas relaçôes eorn terceiros;

b) Dar posse aos seus membros;

c) Definir a pauta, abrir, orientar e encerrar as reuniões;

d) Acatar a deciçãç da maioria ssbre a frequência das reuniões;

e) lndicar o Secretário Execuüvo e, quando necessário, o Secretário Ariiunto;

f) Cumprír as deterrninações soberanas de> plenário, oficiando os destinatários e prestando

contas da sua Agenda na reunião seguinte;
g) Cumprir e fazer clrmprir esta Lei, bem como o Regimento lnterno a ser aprovado por dois

terços dos seus mernbros;
h) Proferir s vsto de desemPat*.
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Ârtigo 5s Compete ao Secretário Executivo:

a) Auxiliar o Presidente na definição das pautas;

b) Elaborar e distribuir a Ata das reuniões;

c) Organízar o arquivo e o controle dos ãssuntos pendentes, gerindo a Secretaria e o

Expedíente;
d) Controlar o vencimento dos mandatos dos membros do COMTUR;

e) Prover todas as necessidades hurocráticas;
f) Substituir o Presidente nas §uas ausências-

Artigo 6e Compete aos membros do COMTUR:

a) Comparecer às reuniões quando convocados;

b) Em votação pessoal e secreta, eleger o Presidente do Conselho Municipal de Turismo;

c) Levantar ou relatar assuntos de interesse tr.lrísticc;

d) Opinar sobre assuntos referentes ac desenvnlvirne*ta turística dc Municipio ou da Região;

e) Não permitir que sejarn levantados problemas políticos partídários;

f) Constituír os Grupos de Trabalho parã tarefas específicas, podendo contar com

a ssesso raÍn ento tácniro esperial íaada se nec*ssárío;

g) Cumprir esta Lei, cumprir o Regimento lnterno e as decisões soberanas do COMTUR-

h) Convocar, mediante assinatura de vinte por cerrto dss seus rnembros, assembléia

extraorclinária para exame ou destituiçãa de mernbra, incl*sive o presidente, quandn este

Estatuto ou o Regimento lnterno forem afetados-

i) Votar nas decisões do COMTUR.

Artigo 7e O COMTUR reunir-se-á em sessão ordinária umã vez por mês perante a maioria de

seus membros, ou com quatquer que>rum trinta rninutos *p&s a [rcra marcada, podendo

realízar reuniôes extraardinárias ou especiaÍs em q*alquer data e em qualquer local-

Parágrafo 1e: As decisões do COMTUR serão tomadas por maioria simples de votos, exceto

quando se tratãr de alteração do Regirnento lnterno, c;lso ern que serão necessários os votos

da maioria abscluta de seus membra: ou, ainda, nos ca§&s previstos nos Farágrafos 49 e 59 do

Artigo 1e e do Artigo 12e "

parágrafo 2s: Q,uando das reu*iões, serãc convccados çs titulares e, também, os suplentes-

parágrafo 3e: Os suplentes terão direit«r à voz mesmo quando da presença dos títuiares, e,

direito à voz e voto quando da ausência daquele-

Artigo 8e - Perderá a representação o Órgão. Entidade ou membro que faltar a 3 {três)

reuniôes ordinárias consecutivas ou a 6 {seis} atternadas durante o ano-

parágraÍo Único: Em casos especiais, e por encaminhamento de dez por cento dos seus

membros, o COMTUR poderá delíberar, caso e cãso, â reincJusão de membros eliminados,

mediante a aprovação em votação pessoal e secreta e por nnaioria absaluta.

Artigo 99 - Por falta de decoro ou por outra atitude condenável, o COMTUR poderá expulsar o

membro infrator, ern vetaçãa secreb e por rn:aieria senr preiuÍzo da sua Entidade ou

y1v. J*sé 3*zerra S*bri:":ho, dare,/f L
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categoria que, assim, deverá íniciar a indica$o de novo nome para a substituiçâo no tempo
remanescente do anterior-

Artigo 109 - As sessôes do COMTUR serão devidamente divulgadas com a necessária

antecedência, inclusive na imprensa local, e abertas ao pública que queira assisti-las.

Artigo 11- O COMTUR poderá ter convidados especíais, sem direito a voto, com a frequência

que for desejável, sejam personalidades ou entidades, desde que derridamente aprovado por

maioria absoluta dos seus rnembrcs.

Artigo 12 O COMTUR poderá prestar homenagens a personalidades ou entidades, desde que a

proposta seja aprovada, em votaçãa secretã, por dois terçcs de seus rnembros ativos.

Artigo 13 - A Prefeitura MunicÍpal cederá local e espaço para a realização das reuniões do

COMTUR, bem como cederá urn ou mais funcionários e os materiais necessários que garantam

o bom desempenho das refenidas reuniões-

Artigg 14 - As funçôes dos mernbros do COMTUR não serão remuneradas-

Artigo 15 - Os casos omissos serão resolvidos pela Presidê*cia,"ad referendum" do Conselho.

Artigo 16 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as Leís Municípais

nss 054/98, de 22 de setembro de 1998; L7U2fflL, de 18 de setembro de 2001; 213/2A05, de

26 de maio de 2005 e quaisquer oíJtra§ díspasições em cantráric.

Tamandarê, 28 de novembro de 2016.
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