
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÍTATUBA

GABINETE DO PREFEITO

Lei N" 469/2019

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO CONSELHO

MUNICIPAL DE TURISMO - COMTUR, E DÁ

OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE ITATUBA, Estado da Paraíba no uso

de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber à Câmara Municipal

de Itatuba aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.

Art. 1® ■ Fica criado o Conselho Municipal de Turismo - COMTUR, orgão

colegiado, consultivo, deliberativo e de assessoramento governamental, vinculado

a sercretaria de Cultura Turismo e Esportes, destinado a promover e incentivar

as ações do turismo no município.

Art. 2® - O conselho Muncipal de Turismo (COMTUR) será integrado por perssoas

de ilibida consuta social, reconhecido espírito público e interesse no turismo,

designadas por ato do Prefeito Municipal, com a seguinte estrutura:

I- 04 (quatro) representantes do Poder Público, a saber:

a) 01 (um) Representante da secretaria municipal de Cultura Turismo e
Esportes;

b) 01 (um) Representante da secretaria municipal de Educação;
c) 01 (um) Representante da secretaria municipal de Administração;
d) 01 (um) Representante da câmara Municipal de Vereadores;

II- 05 (cinco) representantes da sociedade civil organizado, a saber:

a) 01 (um) Representante dos artesões com atividade no município;
b) 01 (um) representante dos proprietários de bares e restaurantes com
atividade no município;
c) 01 (um) representante dos proprietários de hotéis, pousadas e afins com
atividade no município;
d) 01 (um) representante de associações rurais;
e) 01 (um) condutor turístico;
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§1° As entidades com representação no COMTUR indicarão 02 (dois)
nomes, cada uma, dentre os quais um será o titular e o outro suplente,
para um período de 02 (dois) anos, admitida a recondução, por igual
período.

§2° O presidente do COMTUR será eleito na primeira reunião entre os
seus membros para o mandato de 02 (dois) anos.

§3° O presidente designará o 1° secretário e 2° secretário dentre os
membros do conselho.

Art. 3® - Ao conselho Municipal do Turismo (COMTUR) compete deliberar sobre

questões referentes ao turismo, tais como:

a) Coordenar, incentivar e promover o turismo no município, através de ações
devidamente planejadas e aprovadas no plenário;

b) Estudar e propor a Administração Municipal medidas de difusão e amparo
ao turismo, no município, em colaboração com entidades especializadas no
setor público e privadas;

c) Defender os interesses turísticos do Município;
d) Valorizar e cultuar as tradições, costumes, manifestações culturais e

outras que constituem atração para o turismo;
e) Promover propaganda turística interna e externa em assubtos que digam

respeito ao prestígio do Município.
f) Promover campanhas de incremento e investimentos no turismo

municipal;
g) Sugerir medidas que proporcionem aos turistas melhores condições de

entrada, transportes, comunicações e estadia no Município;
h) Estimular a apoiar a realização de festividades e exposições de cunho

artístico, esportivo e folclórico que, por sua importância e proporção,
tenham influência em ponderável movimentação de turistas;

i) Formentar a promoção de recreações saudáveis e excursões turísticas no
Município ou de fora para dentro dele;

j) Aplicar recursos do Fundo Municpal de Turismo
k) Manter intercâmbio com entidades do turismo do Município ou fora dele,

oficiais ou não, para maior aproveitamento do potencial local.
1) Sugerir e divulgar as atividades ligadas ao turismo do Município

participando de feiras, exposições e eventos, bem como apoiar a Prefeitura
para realização de feiras, congressos, seminários, eventos e outros.

Parágrafo Ünico - As Deliberações sobre as questões ou temas de
competência do COMTUR serão tomadas por maioria simples, presentes na
sessão a maioria absoluta de seus membros.
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Art. 4° - As reuniões do Conselho serão realizadas com a presença da maioria dos

membros, quando convocada pelo Presidente.

Art. 5® - O desempenho das funções dos membros do COMTUR não será

remunerado.

Art. 6® - A dotação orçamentária destinada ao funcionamento do COMTUR será

consiganada na verba orçamentária destinada a Secretaria de Turismo cultura e

Esportes, cabendo a esta secretaria dotá-lo de infraestrurura técnica

administrativa necessária ao seu efetivo funciomento.

Art. 7° • Os membros integrantes do conselho Municipal de Turismo, quando em

representação fora do município ou a serviço do órgão colegiado, terão direito a

diárias nos mesmos termos dos servidores públicos municipais, mediante

comprovação legal, quando o deslocamento não for efetuado com veículo do

próprio município.

Art. 8® - No prazo de 90 (noventa) dias da publicação desta lei o conselho

Municipal COMTUR - deverá elaborar seu regimento interno.

Art. 9® - O poder executivo regulamentará esta lei, no que couber.

Art. 10® - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as

disposições em contrário.

Gabinete municipal do Prefeito de Itatuba, 01 de Abril de 2019

ARON RE;NIÍ ISimiTlNS DE ANDRADE
10 Municipal
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