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Prefeitura Municipal de Santa Cruz Cabrália
Estado da Bahia

LEI MUNICIPAL N°. 595/2017

"Altera a Lei Municipal n°. 373/2006 e
institui o Conselho Municipal de
Turismo e dá outras providências. "

o PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ CABRÁLlA, Estado da Bahia,
no uso de suas atribuições, amparado pelo art. 38, da Lei Orgânica do Município,
faço saber que a CâmaraMunicipalaprovou a seguinte Lei:

Art. 10 - . Fica criado o COMTUR - Conselho Municipal de Turismo, que se
constitui e órgão local na conjugação entre o Poder Público, Iniciativa Privada e
Sociedade Civil, de caráter consultivo para o assessoramentoda municipalidadeem
questões referenteao desenvolvimentoturístico do municípiode Santa Cruz Cabrália
- Estadoda Bahia.

§ 10 - O Presidenteserá eleito na primeira reunião ordinária do COMTUR, que
será determinada pela municipalidade e publicada na imprensa oficial, no prazo
máximode 60 (sessenta)dias a partir da data da assinaturadeste.

§ 20 - O Secretário Executivo será designado pelo Presidente eleito com a
concordânciada maioria simples dos membrosdo conselho

Art. 20 - O COMTUR fica constituído por 02 (duas) entidades membros
(pessoasjurídicas), sendo uma titular e uma suplente, representadaspelos membros
do Poder Público Municipal, Iniciativaprivadae sociedade civil, totalizando 12 (doze)
membros, sendo 04 (quatro) do Poder Público, 04 (quatro) da iniciativa privada e 04
(quatro)da sociedadecivil; representantesdas seguintes entidades:

Pelo Poder PúblicoMunicipal:
I - Secretaria Municipalde Turismo;
" - SecretariaMunicipal de Cultura, Esporte e Lazer;
III - SecretariaMunicipalde MeioAmbiente,Agricultura e Pesca;

IV - CâmaraMunicipalde Vereadores;
Pela SociedadeCivil:
I - Associação Naval de Cabrália;
II - Associação de Moradorese Amigos de Ponta Grandee Mutá;

III -Associação dosAmigos do Cais
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II - Os membros do COMTUR serão substituídos caso faltem, sem motivo
justificado, a 03 (três) reuniões consecutivasou 5 (cinco) intercaladasno prazo de 6
meses;

III - os membros do COMTUR poderão ser substituídos mediante solicitação
da entidade ou autoridades responsáveis,apresentadaao PrefeitoMunicipal;

Art. 6° - O COMTURterá seu funcionamentoregido pelas seguintes normas:

I - O órgão de consulta máximaé o plenário;

II - As sessões plenárias serão realizadas ordinariamente a cada mês e
extraordinariamente quando convocada pelo Presidente ou a requerimento de
maioriados seus membros;

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

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

V - As decisões do COMTURserão consubstanciadaem resolução.

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

Art. 8° - Para melhor desempenho de suas funções, o COMTUR poderá
recorrea pessoase entidadesmedianteos seguintescritérios:

I - Considerando-secolaboradoresdo COMTURas instituiçõesformadorasde
recursos humanos paras a saúde e as entidades representativas de profissionais e
usuáriosdos saúde, sem embargo de sua condição de membro;

II - Poderão ser convidadas pessoas ou instituiçõesde notória especialização
para assessorar o COMTURem assuntos específicos;

III - poderão ser criadas comissões internas constituídas por entidades
membro do COMTUR e outras instituições, para promover estudos e emitir
pareceresa respeito de emas específicos;
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Art. 9° - As sessões plenárias ordinárias e extraordinárias do COMTUR
deverão ter divulgaçãoampla e acesso asseguradoao público.

Parágrafo Único - As resoluçõesdo COMTUR, bem como os temas tratados
em plenário, reuniõesde diretoria e comissõesdeverão ser amplamentedivulgadas.

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

Art. 11 - A manutenção do COMTUR ocorrerá por conta da Secretaria
Municipalde Turismo, através de dotação orçamentáriaprópria.

Art. 12 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposiçõesem contrário, especialmentea "Lei n° 0242 de 09.05.2002. "

Gabinete do PrefeitoMuniciP~alde san~ Cruz Cabrália, 20 de dezembro 2017.

cU
a os de Jesus Vieira
Prefeito Municipal
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