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LEI N° 373/2005

Altera a Lei nO0242/2002 que institui
o Conselho Municipal de Turismo e
dá outras providências.

o PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ CABRÁLlA, Estado da
Bahia, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1° - A Lei nO0242, de 09.05.2002 passa a ter a seguinte redação:

"Art. 1° - Fica criado o COMTUR - CONSELHO MUNICIPAL DE
TURISMO, que se constitui em órgão local na conjugação de esforços entre o
Poder Público e a Sociedade Civil de caráter consultivo e deliberativo, para o
assessoramento da municipalidade em questões referentes ao desenvolvimento
turístico do Município de Santa Cruz Cabrália - Estado da Bahia.

§ 1° - O Presidente será eleito na primeira reunião ordinária do
COMTUR, que será determinada pela municipalidade e publicada na imprensa
oficial, no prazo de 60 dias a partir da data da assinatura desta.

§ 2° - O Secretário Executivo será designado pelo Presidente eleito
com a concordância da maioria simples dos membros do conselho.

Art. 2° - O COMTUR fica constituído por 2 (dois) membros, sendo um
titular e um suplente, representantes das seguintes entidades:

I - Secretaria Municipal de Turismo;
II - Secretaria Municipal de Planejamento, Gestão e Finanças;
111- Loja Maçônica;
IV - Secretaria Municipal de Educação;
V - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Serviços Públicos;
VI - Rotary Clube;
VII - Câmara Municipal;
VIII - Ministério Público;
IX - Associações de Moradores;
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x _ Sindicatos de Trabalhadores;
XI _ Câmara de Dirigentes Lojistas;
XII _ Departamento de Meio Ambiente;
XIII _ Associação das Escunas.

§ 1°_ Para cada titular do COMTUR corresponderá um suplente.

§ 2° _-Será considerada como existente para fins de participação no
COMTUR, a entidade regularmente organizada.

Art. 3° _ Compete ao COMTUR e aos seus membros:

I _ Diagnosticar e manter atualizado o cadastro de informações de
interesse turístico do município e orientar a divulgação do que estiver
adequadamente disponível;

II _ Programar debates, palestras, oficinas de trabalho e outros que
venham contribuir com o desenvolvimento turístico da municipalidade;

III Formular diretrizes básicas para o desenvolvimento de infra
estrutura de equipamentos públicos adequados à demanda turística;

IV _ Promover e manter intercâmbio científico e parcerias com
universidades, empresas e cidades irmãs;

V _ Criar normas e resoluções que regulamentem a utilização das
espaços públicos, a manutenção e preservação do patrimônio histórico e cultural e
o desenvolvimento auto-sustentável;

VI _ Manter e preservar as reservas ecológicas, a vegetação regional
e as áreas de mananciais.

Art. 4° _ Os membros efetivos e suplentes do COMTUR serão
nomeados pelo Prefeito Municipal, mediante indicação:

I _ Da autoridade estadual ou federal correspondente, no caso de
representação de órgãos estaduais ou federais;

II _ Das respectivas entidades nos demais casos.

§ 1°_ Os representantes do Governo Municipal serão de livre escolha
do Prefeito.

§2° _ Na ausência ou impedimento do Presidente, a presidência será
assumida pelo seu suplente.
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Art. 5° - O COMTUR reger-se-á pelas seguintes disposições, no que
se refere a seus membros:

I - o exercício da função de conselheiro não serão remunerado,
considerado como serviço público relevante;

II - os membros do COMTUR serão substituídos caso faltem, sem
motivo justificado, a 3 (três) reuniões consecutivas ou 5 (cinco) intercaladas no
prazo de 6 (seis) meses;

III - os membros do COMTUR poderão ser substituídos mediante
solicitação da entidade ou autoridades responsáveis, apresentada ao Prefeito
Municipal.

Art. 6° - O COMTUR terá seu funcionamento regido pelas seguintes
normas:

I - o órgão de deliberação máxima é o plenário;
II - as sessões plenárias serão realizadas ordinariamente a cada mês

e extraordinariamente quando convocada pelo presidente ou a requerimento da
maioria dos seus membros;

III - para a realização das sessões serão necessária a presença da
maioria absoluta dos seus membros, ou com a unidade imediatamente superior a
metade dos representantes, ou seja, 50% (cinqüenta por cento) mais um;

IV - cada membro do COMTUR terá direito a um único voto na sessão
plenária;

V - as decisões do COMTUR serão consubstanciadas em resolução.

Art. 7° - A Secretaria Municipal de Turismo prestará o apoio
necessário ao funcionamento do COMTUR.

Art. 8° - Para melhor desempenho de suas funções, o COMTUR
poderá recorrer a pessoas e entidades mediante os seguintes critérios:

I - considerando-se colaboradores do COMTUR as instituições
formadoras de recursos humanos para a saúde e as entidades representativas de
profissionais e usuários dos serviços de saúde, sem embargo de sua condição de
membro;

II - poderão ser convidadas pessoas ou instituições de notória
especialização para assessorar o COMTUR em assuntos específicos;
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111- poderão ser criadas comissões internas constituídas por entidade
membro do COMTUR e outras instituições, para promover estudos e emitir
pareceres a respeito de temas específicos.

Art. 9° As sessões plenárias ordinárias e extraordinárias do COMTUR
deverão ter divulgação ampla e acesso assegurado ao público.

Parágrafo Único - As resoluções do COMTUR, bem como os temas
tratados em plenário, reuniões de diretoria e comissões deverão ser amplamente
divulgadas.

Art. 10 - O COMTUR publicará seu Regimento Interno no prazo de 60
(sessenta) dias, após a publicação desta Lei.

Art. 11 - A manutenção do COMTUR ocorrerá por conta da Secretaria
Municipal de Turismo, através dotação orçamentária própria.

Art. 12 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário, especialmente a Lei nO 0242, de
09.05.2002."

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Cruz Cabrália, 31 de
dezembro de 2005.


