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LEI N° 1765 DE 03 DE TULHO DE 2018.

DISP6E SOBRE A CRIACAO
C ONSELHO
MUNI CI PAL
TURISMO, E DA PROVIDENCIAS.

DO
DE

A CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL apro\'ou i` o Prcfeito Municipal
sanciona e promulga a seguinte Lei:

CAPITULO I
D0 CONSELH0 MUNICIPAL DE TURISMO
Art. 10 Fica criado, no ambito do Municipio de Sobral, o Conselho Municipal de
Turismo (CoiMTLTR), de cariter dehberativo e consultiTo, com o objeti`-o de fortalcccr a
partlclpa€ao democrftica da sociedade na formulagao coleti`'a da politica municipal de turismo.

Paragtafo inico. 0 Conselho Municipal dc Turismo € vmculado a Secretaria do
1 rabalho c Desen\Tolvimento Econ6mlco (STDE).

Secao I

Da Competencia
Art. 2° Compete ao Conselho Municipal de Turismo:
I - Assessorar o Poder Executivo Municipal na elaboraqao da I'ol{tica Municlr)al

dc Turismo;
11 - Opinar em assuntos de sua compet€ncia, quando sollcitado pelo I'refcito
Municipal ou pelo rfular da Pasta ao qual 6 vinculado;
Ill - Promover os estudos necessirios a orientagao do Executi`To Municipal nos
assuntos referentes ao turismo, buscando, quando necessario, a coopera€ao t€cnica do`s t'>i.gaos
estadual e federal llgados ao assunto, ben como a obtenqao de I.ecursos para a promocao do
turismo no Mumcipio de Sobral;
IV - Tracar orienta€ao sobre mat€na de sua compct€ncia, encaminhando a
consideragao do PI.efeito, quando for o caso, sugest6es para pro)etos de Lei ou Regulamentos,
Resoluq6es ou instmmentos congeneres que se fizerem necessarios;
V - Inventariar, diagnosticar e manter atualizado o cadastro de informact`jcs de
interesse turistico do Municipio;
VI - Programar e executar debates sobre os temas de intci.esse turistico pal.a a
cidade e regiao, assegurando a partlcipagao popular;
VII - Propor pi.ogramas e projetos nos segmentos do Turismo `-isando
incrementar o fluxo de turistas e de eventos para o Municipio;

Vm - Propor diretrlzes de implementa€ao do Turismo atrav6s de 6rgaos
municipais
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infraestruturn local adequada i implementacao do Turismo em todos os scus segmentos;
IX - Promover, apoiar e di`ulgrr as atl`Tidades e c\rentos llgadz)s ao Turlsmo d()
Municipio;
X - Propor formas de captacao de recui-sos emitmdo parecer relati`To zi
financiamento de iniciati`-as, planos, pi.ogramas e projetos que visem o desen`'ol\rimento do
1 urismo no i\Iunicipio;

`1 - Format Grupos de T1.ab<ilho para dcsen`'ol`'er estudos cm ass
ct>mpetencia;
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XII - Indicar, quando sohcitado, representantes para integrarem delegac6es d()
i\Iumcipio a congressos, conveng6es, reunl6es e demais eTentos que oferecam lnteresse a I'olftlca
Municipal de Turlsmo;
j`III - Elaborar e aprovar o Calendfrio Turisrico do Municipio;

XIV - Monltorar o crescimento do Tunsmo no i\Iuniciplo, propondo medidas
que atendam a sua capacidade turistica;
|V - Analisar reclamaG6es e sugest6es encaminhadas por turlstas e propor
medidas pertmentes a meThoria da presta€ao dos sen'i€os turisucos locais;
XVI - Conceder homenagens as pessoas e mstitun¢6es com relevantes servi¢t)`

pi-estados na area de tunsmo;
XVII - Estabelecer seu Regirnento Intemo.
Secao 11

Da Compo§icao
Art. 3° 0 Conselho Municipal de Turismo (COMTUR) sera composto, de forma
paritaria, por representantes do poder ptiblico e da sociedade civil organizada.

Art. 40 0 Conselho Mumclpal de Turismo (COMTUR) sera cornposto por 14
(catoi.7e) membros, titulares e suplentcs, indicados pelos segumtes 6rgaos e entidades:

I - 07 (sete) representantes do Poder Pdbllco:
a) Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Econ6mico;
b) Secretaria do Urbanismo e Meio Ambiente - SELTMA;
c) Secretarla da Cultura, ]uventude, Esporte e Ijazcr;
d) Secretarla da Seguran€a e Cidadanla;
e) Secretaria do Or€amento e Fman€as;
f) Procuradoria Geral do Municipio - PGM;

g) Camara Mumcipal de Sobral - CMS.
11 - 07 (sete) 1.epresentantes da Sociedade Civi] Organizada.

§1° Os membros do Conselho Municipal de Turismo (COMTTR) serao
nomeados pot Decreto do Chefe do Ptlder Executivo, mediante a indica€ao dos 61.gaos c
entldadcs da sociedade civil orgamzada.
§2° 0 Conselho Municipal de Turismo (COMTLTR) sera presidido pclo
representante da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Econ6mco (STDE).

§3° A fun€ao de conselheiro do Conselho Mumcipal de Turismo (COMTITR) nao
scrf remunerada e o seu exercicio sera considerado servi¢o de relevante interesse ptibllco.
§4° Pal.a cada membro efetivo sera indiczido urn suplente que assumira` com
direito a vott), nas aus€ncias ou impedimentos do titular.
§5° 0 Presidente do Conselho possul `+oto de qualldadc.

§6° Os 6rgaos e entidades que comp6em o Conselho Municipal de Turismo
(COMTUR) poderao, a qualquer tempo, propor a substituiqao dos Conselheiros mdrcados pelo
rcspecti`'o 6rgao ou entidrde.
Art. 5° Compete ao Presldente do Consclho i\Iunlcipal de Turismo:
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I - Representar o Conselho Municipal de Turismo;
11 -Definir a pauta, convocar, abrlr, orlentar e encel.I.ar as reunlc`)es;
Ill - Acatar a decisao da maioria sobre a frequencia das 1.euni6es:
IV - Cumpm as dctermim€6es soberanas do plenarlo, oficiando os desunatai.ios e

prestando contas da sua agenda na reuniao segunte;
V - Cumprir e fazer cumprir esta Lei, bern como o Regimento Intemo a sci.
aprovado por dois tersos dos seus membros.

Art. 60 0 Conselho Municipal de Turismo reunir-se-a cm sessao ordinam urn
vez pot trimcstre peraiite a maloria de seus membros, ou com qualquer quorum trinta imnutt.s
ap6s a hora marcada, podendo realizar reunl6es extraordlnarias ou especiais em qualqucr data c
em qualquer local.

§1° As decis6es do Conselho Municipal de Turismo serao tomadas pot maioria
simples de votos, exceto quando se tratar de altera€ao do Regimento Intemo, caso em que set-ao
necessfrlos os votos da maloria absc)luta de seus membros.
§2° Quando das reuni6es, serao con`Tocados os membr()s titulares e suplentcs.

§3° Os suplcntes terao dreito a voz mesmo quando da presenqa dos titularcs, e,
dii.eito a `roz e voto quando da ausencia daquele.
Art. 7° As sess6es do Conselho Municipal de Turismo (COMTUR) serat>
devidamente di`rulgadas com a necessaria antecedencia e abertas ao ptiblico que queira assistl-las.

Art. 8° 0 Conselho Municipal de Turismo podel.a ter con`'idados especiais, sem
direito a `Toto, com a frequencia que for desejavel, sejam personalidades ou entidades, desdc que
devidamente aprovado por maioria absoluta dos seus membros.

CApiTULO 11
DAS DISPOSIC6ES FINAIS
Ei=

Art. 9° 0 suporte t¢cmco-admnistrati\'o necessario para o funcionflmcnto do
Conselho Municipal de Turismo sera prestado pela Secretana do Trabalho c Desen`Tol\+imenfo
Econ6mico.

Act. 10. 0 Chefe do Poder Executivo podera editar normas complementares a fic`l
exccu€ao desta Lei.

Art. 11. Esta Lei entra em vigor in data de sua publicacao.
Art. 12. Ficam re\-ogadas as disposi96es em contrario.

PAC:0 MUNICIPAL PREFEIT0 JOSH EUCLIDES FERREIRA COMES
JUNIOR, em 03 de )uno de 2018.

0 FERREIRA COMES
REli`EITO MUNICIP+\L

