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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

OF. EXE Nº 372/18 
P. 33.722/17 Ap. 8.835/97 (capa) 

Bauru, 19 de outubro de 2.018. 

Senhor Presidente, 

Câmara Mu iicipal de Bauru 
Diretoria de \paio Legislativo 

2 2 OUT. 2018 

ENIRAOA 
Hora (a) 

É o presente para enviarmos a Vossa Excelência o Projeto de Lei nº 108/18, que dispõe sobre a 
criação do Conselho Municipal de Turismo - COMTUR e dá outras 

Atenciosas saudações, 

Excelentíssimo Senhor 
ALEXSSANDRO BUSSOLA 
DD. Presidente da Câmara Municipal 
NESTA 

CL 

A 
DAL 
PI leitura no Expediente 
da S.essao Ordinária do 
dia ~J 1 o/__jH~ 
om. ~/{\o T18 

ANEXOS: Lei Municipal nº 6.959117, LC nº 1.261115 e Lei estadual nº 16.283116. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

P. 33.722117 Ap. 8.835/97 (capa) 
PROJETO DE LEI N' 108/18 
Dispõe sobre a criação do 
Conselho Municipal de Turismo -
COMTUR e dâ outras 
providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do Municlpio de Bauru, faz saber 
que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 

Art. 1° 

§ !' 

§ 2' 

§ 3' 

§ 4' 

§ 5' 

§ 6' 

§ 7' 

§ 8' 

§ 9' 

Art. 2° 

Fica criado o Conselho Municipal de Turismo - COMTUR, que se constitui em órgão local na conjugação de esforços 
entre o Poder Público e a Sociedade Civil, de caráter deliberativo, consultivo e fiscalizador das atividades turísticas 
desenvolvidas no município, com natureza permanente, e para o assessoramento da municipalidade em questões 
referentes ao desenvolvimento turístico da cidade de Bauru. 

O Presidente será eleito na primeira reunião dos anos pares, em votação secreta, permitida a recondução. 

O Secretário Executivo será designado pelo Presidente eleito, bem como o Secretário Adjunto quando houver 
necessidade de tal cargo. 

As Entidades da iniciativa privada acolhidas nesta Lei indicarão os seus representantes, titular e suplente por oficio, 
diretamente à presidência do Conselho Municipal de Turismo - COMTUR que tomarão assento no Conselho com 
mandato de 02 (dois) anos, podendo ser reconduzidos por suas Entidades. 

Na ausência de Entidades específicas para outros segmentos, as pessoas que os representem poderão ser indicadas por 
profissionais da respectiva área ou, então, pelo Conselho Municipal de Turismo - COMTUR desde que haja 
aprovação de dois terços dos seus membros, em votação secreta, e podendo ser reconduzidas por quem os tenham 
indicado. 

As pessoas de reconhecido saber em suas especialidades e aquelas que, de fonna patente, possam vir a contribuir com 
os interesses turísticos da cidade poderão ser indicadas pelo Conselho Municipal de Turismo - COMTUR para um 
mandato de 02 (dois) anos, com a aprovação de dois terços dos seus membros em votação secreta e, também, poderão 
ser reconduzidas pelo Conselho Municipal de Turismo - COMTUR. 

Os representantes do poder público municipal, titulares e suplentes, que não poderão ser em número superior a um 
terço do Conselho Municipal de Turismo - COMfUR, serão indicados pelo Prefeito e terão mandato até o último dia 
dos anos pares, também podendo ser reconduzidos pelo Prefeito. 

Para todos os casos dos parágrafos 3°, 4°, 5° e 6° do presente artigo, após o vencimento dos seus mandatos, os 
membros pennanecerão em seus postos com direito a voz e voto enquanto não forem entregues à Presidência do 
Conselho Municipal de Turismo - COMTUR os oficias com as novas indicações. 

As indicações citadas nos parágrafos 3°, 4° e 5° deste artigo poderão ser feitas em datas diferentes, em razão das 
eleições em diferentes datas nas Entidades e, portanto, com diferentes datas para o vencimento dos seus mandatos, 
datas que serão controladas pelo Secretário Executivo. 

Em se tratando de representantes oriundos de cargos estaduais ou federais, agraciados por esta Lei, automaticamente 
serão considerados membros aqueles que sejam os titulares dos cargos, e os quais indicarão os seus respectivos 
suplentes. 

O Conselho Municipal de Turismo - COMTUR de Bauru fica assim constituído: 

I - Membros do Poder Público: 

a) 01 {um) representante do Turismo; 
b) 01 (um) representante da Cultura; 
c) 01 (um) representante do Meio Ambiente; e, 
d) O 1 (um) representante da Educação. 

II - Membros da Iniciativa Privada: 

a) 01 (um) representante dos Meios de Hospedagem; 
b) 01 (um) representante do Sindicato dos Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares; 
c) OI (um) representante dos Agentes de Viagens; 
d) OI (um) representante dos Guias de Turismo; 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Proj. de Lei n' l 08/18 

Parágrafo único. 

Art. 3° 

e) OI (um) representante da Associação Comercial e Industrial e CDL; 
f) OI (um) representante dos Promotores de Feiras e Eventos; 
g) 01 (um) representante das Entidades de Ensino Superior; 
h) 01 (um) representante da Ciesp e Sistemas "S"; 
i) OI (um) representante dos transportadores turísticos; 
j) 01 (um) representante dos artesãos locais; 
k) 01 (um) representante dos turismólogos; 
1) OI (um) representante dos produtores rurais; e 
m) 01 (um) representante dos proprietários dos postos de gasolina. 

Cada representação entende-se um titular e um suplente. 

Compete ao Conselho Municipal de Turismo - COMTUR e aos seus membros: 

I. Avaliar, opinar e propor sobre: 
a) Política Municipal de Turismo; 
b) Diretrizes Básicas observadas na citada Política; 
c) Planos Diretor de Turismo anuais ou trianuais que visem o desenvolvimento e a expansão do Turismo; 
d) Instrumentos de estimulo ao desenvolvimento turístico; 
e) Assuntos atinentes ao turismo que lhe forem submetidos. 

II - Inventariar, diagnosticar e manter atualizado o cadastro de informações de interesse turístico do Município e 
orientar a melhor divulgação do que estiver adequadamente disponível; 

III. Programar e executar debates sobre os temas de interesse turístico para a cidade e região, com pessoas 
experientes convidadas e com a participação popular; 

IV. Manter intercâmbio com as diversas Entidades de Turismo do Município ou fora dele, sejam ou não oficiais, 
para um maior aproveitamento do potencial local; 

V. Propor resoluções, instruções regulamentares ou atos necessários ao pleno exercício de suas funções, bem 
como modificações ou supressões de exigências administrativas ou regulamentares que dificultem as 
atividades de turismo em seus diversos segmentos; 

VI· Propor programas e projetos nos segmentos do Turismo visando incrementar o fluxo de turistas e de eventos 
para a Cidade; 

VII • 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 implementação do Turismo em 
todos os seus segmentos; 

VIII • Promover e divulgar as atividades ligadas ao Turismo do Município participando de feiras, exposições e 
eventos, bem como apoiar a Prefeitura na realização de feiras, congressos, seminários, eventos e outros, 
projetados para a própria cidade; 

IX • Propor formas de captação de recursos para o desenvolvimento do Turismo no Municfpio, emitindo parecer 
relativo a financiamento de iniciativas, planos, programas e projetos que visem o desenvolvimento da 
Indústria Turística; 

X· Colaborar com a Prefeitura e suas Secretarias nos assuntos pertinentes, sempre que solicitado; 

XI • Fonnar Grupos de Trabalho para desenvolver estudos em assuntos específicos. com prazo para a conclusão 
dos trabalhos e apresentação de relatório ao plenário; 

XII - Sugerir medidas ou atos regulamentares referentes à exploração de serviços turísticos no Municipio; 

XIII· Sugerir a celebração de convênios com Entidades, Municipios, Estados ou União, e opinar sobre os mesmos 
quando for solicitado; 

XIV· Indicar, quando solicitado, representantes para integrarem delegações do Município a congressos, 
convenções, reuniões ou quaisquer acontecimentos que ofereçam interesse à Polftica Municipal de Turismo; 

XV· Elaborar e aprovar o Calendário Turístico do Município; 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Proj. de Lei n• 108/18 

Art. 4° 

Art. 5° 

Art. 6° 

Art. 7° 

XVI - Monitorar o crescimento do Turismo no Município. propondo medidas que atendam à sua capacidade 
turística; 

XVII - Analisar reclamações e sugestões encaminhadas por turistas e propor medidas pertinentes à melhoria da 
prestação dos serviços turísticos locais; 

XVIII - Deliberar e sugerir ao Prefeito Municipal sobre os projetos a serem encaminhados para o DADETUR, 
conforme a Lei Complementar nº 1.261, de 29 abril de 2.015 e Lei Estadual nº 16.283, de 15 de julho de 
2.016; 

XIX - Acompanhar, avaliar e fiscalizar a gestão de recursos constantes do Fundo Municipal de Turismo e dos 
recursos advindos da Lei Estadual Complementar nº 1.261, de 29 abril de 2.015, opinando sobre as 
prestações de contas, balancetes e demonstrativos econômicos financeiros referentes às respectivas 
movimentações; 

XX. Conceder homenagens às pessoas e instituições com relevantes serviços prestados na área de turismo; 

XXI· Eleger, entre os seus pares da iniciativa privada, o seu Presidente em votação secreta na primeira reunião de 
ano par; 

XXII • Organizar e manter o seu Regimento Interno. 

Compete ao Presidente do Conselho Municipal de Turismo· COMTUR: 

1 • Representa o Conselho Municipal de Turismo· COMTUR em suas relações com terceiros; 
II· Dar posse aos seus membros; 
III - Definir a pauta, abrir, orientar e encerrar as reuniões; 
IV - Indicar o Secretário Executivo e, quando necessário, o Secretário Adjunto; 
V • Cumprir as detenninações soberanas do plenário, oficiando os destinatários e prestando contas da sua Agenda 

na reunião seguinte; 
VI • Cumprir e fazer cumprir esta Lei, bem como o Regimento Interno a ser aprovado por dois terços dos seus 

membros; 
VII - Proferir o voto de desempate. 

Compete ao Secretário Executivo: 

Auxiliar o Presidente na definição das pautas; 
Elaborar, distribuir e registrar as Atas das reuniões; 

1-
Il -
m- Organizar a Lista de Presença, o arquivo e o controle dos assuntos pendentes, gerindo a Secretaria e o 

Expediente. 

Compete aos membros do Conselho Municipal de Turismo· COMTUR: 

1 - Comparecer às reuniões quando convocados; 
II· Em votação pessoal e secreta, eleger o Presidente do Conselho Municipal de Turismo· COMTUR; 
III • Levantar ou relatar assuntos de interesse turístico; 
IV • Opinar sobre assuntos referentes ao desenvolvimento turístico do Município ou da Região; 
V - Não permitir que sejam levantados problemas políticos partidários; 
VI • Constituir os Grupos de Trabalho para tarefas especificas, podendo contar com assessoramento técnico 

especializado se necessário; 
VII· Cumprir esta Lei, cumprir o Regimento Interno e as decisões soberanas do Conselho Municipal de Turismo -

COMTUR; 
VIII· Convocar, mediante assinatura de 20% (vinte por cento) dos seus membros, assembleia extraordinária para 

exame ou destituição de membro, inclusive o presidente, quando este Estatuto ou o Regimento Interno forem 
afetados. 

IX· Votar nas decisões do Conselho Municipal de Turismo· COMTUR. 

O Conselho Municipal de Turismo· COMTUR reunir-se-á em sessão ordinária uma vez por mês perante a maioria de 
seus membros, ou com qualquer quorum trinta minutos após a hora marcada, podendo realizar reuniões 
extraordinárias ou especiais em qualquer data e em qualquer local. 
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§ 1º 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

As decisões do Conselho Municipal de Turismo • COMTUR serão tomadas por maioria simples de votos, exceto 
quando se tratar de alteração do Regimento Interno, caso em que serão necessários os votos da maioria absoluta de 
seus membros ou, ainda, nos casos previstos nos parágrafos 4° e 5° do art. 1 ºe do art. 12. 

Ref. Proj. de Lei nº 108/18 

§ 2º 

§ 3º 

Art. 8° 

Parágrafo único. 

Art. 9° 

Art. 10 

Art. 11 

Art. 12 

Art. 13 

Art. 14 

Art. 15 

Art. 16 

Art. 17 

Art. 18 

Quando das reuniões, serão convocados os titulares e, também, os suplentes. 

Os suplentes terão direito à voz mesmo quando da presença dos titulares, e, direito à voz e voto quando da ausência 
daqueles. 

Perderá a representação o Órgão, Entidade ou membro que faltar a 3 (três) reuniões ordinârias consecutivas ou a 6 
(seis) alternadas durante o ano. 

Em casos especiais, e por encaminhamento de 10% (dez por cento) dos seus membros, o Conselho Municipal de 
Turismo - COMTUR poderá deliberar, caso a caso, a reinclusão de membros eliminados, mediante a aprovação em 
votação pessoal e secreta e por maioria absoluta . 

Por falta de decoro ou por outra atitude condenável, o Conselho Municipal de Turismo - COMTUR poderá expulsar o 
membro infrator, em votação secreta e por maioria absoluta, sem prejuízo da sua Entidade ou categoria que, assim, 
deverá iniciar a indicação de novo nome para a substituição no tempo remanescente do anterior. 

As sessões do Conselho Municipal de Turismo - COMTUR serão devidamente divulgadas com a necessária 
antecedência, inclusive na imprensa local, e abertas ao público que queira assisti-las. 

O Conselho Municipal de Turismo - COMTUR poderá ter convidados especiais, sem direito a voto, com a frequência 
que for desejável, sejam personalidades ou entidades, desde que devidamente aprovado por maioria absoluta dos seus 
membros. 

O Conselho Municipal de Turismo - COMTUR poderá prestar homenagens a personalidades ou entidades, desde que 
a proposta seja aprovada, em votação secreta, por dois terços de seus membros ativos. 

A Prefeitura Municipal cederá local e espaço para a realização das reuniões do Conselho Municipal de Turismo -
COMTUR, bem como cederá um ou mais funcionários e os materiais necessários que garantam o bom desempenho 
das referidas reuniões. 

As funções dos membros do Conselho Municipal de Turismo - COMTUR não serão remuneradas. 

O presidente, nonnalmente escolhido entre os membros da iniciativa privada, independente se eleito em ano par ou 
ímpar, terá o vencimento do seu mandato em dezembro do ano ímpar seguinte . 

Os casos omissos serão resolvidos pela Presidência, "ad referendum" do Conselho. 

Fica revogada a Lei Municipal nº 6.959, de 16 de agosto de 2.017. 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, ... 
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Senhor Presidente, 
Nobres Vereadores, 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

=EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS= 
19, outubro, 18 

il 

Temos a honra de submeter à apreciação e aprovação dessa Augusta Casa, o presente Projeto de Lei que cria o 
Conselho Municipal de Turismo - COMTUR e dá outras providências, com o intuito na verdade de adequar o COMTUR às exigências 
estaduais para que Bauru seja aprovada como Município de Interesse Turístico já que possui todas as prerrogativas para tomar-se um MIT. 

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turis e enda já realizou um rico trabalho do Inventário 
Turístico local, bem como o Plano Diretor de Turismo, ocasião em que ocorrera ês a iências públicas. Também ficou provado o fluxo 
turístico existente em Bauru, restando apenas a necessidade de adequação da ei do C nselho Municipal de Turismo, sugestão inclusive 
feita pela Secretaria Estadual de Turismo . 

Destarte, pela relevância 

Atenciosas saudaçõ s, 

SERVIÇO DE PROCEDIMENTOS LEGIS!ATIV.OS 
En inh r às Comissõas de:-·--._... . 
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J ' 
PROC. N-' 

FOLHAS 

1 ft ! 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BA'. RU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

P. 33.722/17 -Ap. 8.835/97 (capa) 
LEI N' 6.959. DE 16 DE AGOSTO DE 2.017 
Reestrutura o Conselho Municipal de Turismo 
- COMTUR e dá outras providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do Município de Bauru, faz 
saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 

Art. l' 

Art. 2' 

Art. 3° 

Fica criado o Conselho Municipal de Turismo - COMTIJR que se constitui em órgão local na conjugação de 
esforços entre o Poder Público e a Sociedade Civil, de caráter deliberativo e consultivo, para o 
assessoramento da municipalidade em questões referentes ao desenvolvimento turístico da cidade de Bauru. 

Compete ao COMTUR: 

1 - Programar e executar amplos debates de interesse turístico para a Cidade e Região; 
II - Inventariar, diagnosticar e manter atualizado o cadastro de informações de interesse turístico do 

Município; 
III - Manter intercâmbio com as diversas Entidades de Turismo, do Município ou fora dele, sejam ou não 

oficiais, para um maior aproveitamento do potencial local; 
IV - Propor programas e criar projetos nos setores do Turismo visando incrementar o fluxo de turistas e de 

eventos na Cidade; 
V - Promover e divulgar as atividades ligadas ao turismo do Município participando de Feiras, 

Exposições e Eventos, bem como apoiar a Prefeitura na realização de eventos relacionados ao 
turismo; 

VI - Propor: formas de captação de recursos para o desenvolvimento do Turismo no Município, criando 
planos, programas e projetos que visem o desenvolvimento da Indústria Turística em geral; 

VII - Formar grupos de trabalho para desenvolver estudos necessários a específicos assuntos relacionados 
ao turismo, com prazo para conclusão dos trabalh?s determinado pelo seu presidente; 

VlII - Sugerir protocolos ou atos regulamentares referentes à exploração de Serviços Turísticos no 
Município; 

IX - Sug'erir a celebração de convênios-com Entidades, Municípios, Estados ou União, e opinar sobre os 
mesmos quando for solicitado; 

X - Indicar, quando solicitado, representantes para integrarem delegações do Município a congressos, 
convenções, .reuniões ou novos acontecimentos que ofereçam interesse à Política Municipal de 
Turismo; 

XI - Elaborar e aprovar, em conjunto com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, 
Turismo e Renda, o Calendário Turístico do Município; 

Xll - Monitorar o crescimento do turismo no Município, propondo medidas que atendam a sua capacidade 
turística; 

XIII - Analisar, em conjunto com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e 
Renda, reclamações e sugestões encaminhadas por turistas e propor medidas pertinentes à melhoria 
da prestação dos serviços turistices locais; 

XlV - Regulamentar e promover, em conjunto com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, 
Turismo e Renda, no âmbito do Município de Bauru e demais localidades, a Certificação do 
Sanduiche Bauru, dos estabelecimentos comerciais que utilizam a receita original para a elaboração 
do lanche; 

XV - Eleger entre os seus pares, o seu Presidente e Vice-Presidente na primeira reunião ordinária do 
Biênio; 

XVI - Adequar seu Regimento Interno à presente Lei. 

O COMTUR fica assim constituído: 

1 - Um membro titular e um suplente do Poder Público do Município de Bauru, indicados pelos 
seguintes órgãos: 

a) Secretaria Municipal da Educação; 
b) Secretaria Municipal de Cultura; 
c) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda; 
d) Secretaria Municipal do Meio Ambiente. 
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•• PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Lei n' 6.959/17 

II - Um membro titular e um suplente dos seguintes segmentos: 

a) Associação Comercial e Industrial de Bauru (ACIB) e Cãmara dos Dirigentes Lojistas de Bauru 
(CDL); 

b) Sindicato dos Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares Sechorbs; 
c) Agências de Viagens; 
d) Guias de Turismo; 
e) Hotelaria e Meios de Hospedagem; 
f) Turismo Científico (Universidades Públicas e Privadas); 
g) Ciesp e Sistema S; 
h) Feiras e Eventos. 

Parágrafo único. O COMTUR atuará junto à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda . 

Art. 4' 

§ l' 

§ 2' 

§ 3' 

Art. 5° 

As indicações de novos membros deverão ocorrer no prazo de até 30 (trinta) dias anteriores à última reunião 
ordinária dos membros do COMTUR do mandato cessante. 

O 1° Secretário será designado pelo presidente eleito, bem como o Secretário Adjunto, quando for constatada 
a necessidade de tal cargo. 

Os Conselheiros terão mandato de 02 (dois) anos. admitida recondução por igual prazo. 

Nos casos das alíneas c, d, e, f e ·h do inciso II, do art. 3º, após publicidade em Diário Oficial do Município 
chamando os interessados das respectivas ·áreas, caberá aos membros do COMTUR do mandato cessante 
eleger, por aprovação de 2/3 (dois terços) dos seus membros, na última reunião ordinária, quem representará 
cada seguimento na composição do Conselho a ser empossado. 

Compete ao Presidente do COMTUR: 

1 -

II -

III -
IV -

V-
VI -

VII -

Convocar e presidir as reuniões, definindo a pauta de cada uma deli:is,. com antecedência de, no 
mínimo. 3 (três) dias úteis; 
Representar o COMTUR .ern .. suas relações com terceiros, podendo delegar esta representação a um 
dos componentes titulares; 
Coordenar e supervisionar a implementação das medidas adotadas; 
Acatar a decisão da maioria dos membros sobre a frequência· das reuniões, devendo o intervalo 
entre as reuniões ordinárias não exceder a 60 (sessenta) dias; 
Indicar o Secretário Executivo e. quando necessário, o Secretário Adjunto; 
Cumprir e fazer cumprir esta Lei, bem corno o Regimento Interno a ser aprovado por 2/3 (dois 
terços) dos seus membros; 
Proferir o seu voto apenas para desempate. 

Parágrafo único. Compete ao Vice-Presidente substituir o Presidente em suas ausências. 

Art. 6° Compete aos membros titulares do COMTUR: 

1 - Comparecer às reuniões quando convocados; 
II - Examinar as matérias em pauta, com direito ao voto ordinário; 
III - Eleger o Presidente e o Vice-Presidente do Conselho Municipal de Turismo; 
IV - Apresentar proposições, apreciar e relatar matérias pertinentes ao COMTUR; 
V - Não permitir que sejam levantados problemas políticos partidários; 
VI - Constituir os Grupos de Trabalho para tarefas específicas, podendo contar com assessoramento 

técnico especializado se necessário; 
VII - Cumprir esta Lei, cumprir o Regimento Interno e as decisões soberanas do COMTUR; 
VIII - Convocar, mediante assinatura de 1/4 (um quarto) dos seus membros, assembleia extraordinária 

para exame ou destituição de membro, inclusive do presidente, quando este Estatuto ou o 
Regimento Interno forem descumpridos; 

IX- Votar nas decisões do COMTUR; 
X - Elaborar o regimento interno do COMTUR. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Lei n' 6.959/17 

Art. 7° 

Art. 8° 

Compete ao Secretário Executivo: 

I -
II -
Ili -
IV -
V
VI -
VII
VIII
IX -

Promover o apoio e os meios necessários à execução dos trabalhos; 
Prestar assistência direta ao Presidente; 
Assessorar os membros do COMTUR; 
Preparar as reuniões, elaborando e distribuindo as respectivas atas; 
Organizar o arquivo e o controle dos assuntos pendentes, gerindo a Secretaria e o Expediente; 
Controlar o vencimento dos mandatos dos membros do COMTUR; 
Prover todas as necessidades burocráticas; 
Dirigir os trabalhos do Presidente na reunião, na ausência deste último; 
Exercer outras atividades que lhe sejam atribuídas pelo COMTUR. 

O COMTUR reunir-se-á em sessão ordinária uma vez por mês perante a maioria de seus membros, ou com 
qualquer quórum 30 (trinta) minutos após a hora marcada, podendo realizar reuniões extraordinárias ou 
especiais em qualquer data e em qualquer local. 

Parágrafo único. As decisões do COMTUR serão tomadas por maioria simples de votos, exceto quando a Lei dispuser em 
contrário. 

Art. 9° As deliberações do Conselho Municipal de Turismo obedecerão à seguinte ordem: 

§ l' 

§ 2' 

Art. 10 

I - Verificação de quórum; 
II - Aprovação da ata da reunião anterior; 
III - Aprovação da pauta da reunião e da ordem em que as matérias serão apreciadas; 
IV - Análise das matérias sujeitas à votação. 

Para efeitos do inciso IV do caput: 

I -

II -
III -

O Presidente dará a palavra ao componente que encaminhou a matéria objeto da discussão ou à 
pessoa convidada a esclarecê-la, que a relatará; 
Terminada a exposição, a matéria será colocada em discussão; e 
Encerrada a discussão, o Presidente encaminha à votação. 

As deliberações serão adotadas por votação realizada por processo nominal e aberto. 

Os suplentes terão direito à voz, na presença do titular e direito a voto apenas na ausência daquele. 

Art. 11 Perderá a representação o Órgão, Entidade ou Membro que faltar a 03 (três) reuniões ordinárias consecutivas 
ou a 06 (seis) alternadas durante o ano, caso em que o Presidente deverá informar a entidade e mediante 
votação e aprovação por maioria absoluta dos membros eleger outra para substituí-Ia 

§ 1 º Após votação de nova entidade, o presidente do COMTUR deverá publicar em diário oficial a nova entidade 
que irá substituir a anterior e enviar oficio à mesma para que indique, dentro de 30 (trinta) dias, titular e 
suplente. 

§ 2° Indicados os membros, caberá ao presidente do COMTUR publicar os nomes do titular e suplente no Diário 
Oficial do Município. 

Art. 12 Por falta de decoro ou por outra atitude condenável, o COMTUR poderá expulsar o membro infrator, em 
voto secreto e por maioria absoluta, devendo a Entidade ou categoria por ele representada, indicar um novo 
representante, dentro de 30 (trinta) dias a contar da votação. 

Parágrafo único. O Presidente do COMTUR deverá providenciar a publicação do nome do novo membro, que cumprirá o 
mandato do anterior. 

Art. 13 As datas das sessões ordinárias do COMTUR serão publicadas no diário oficial e devidamente divulgadas 
com a antecedência mínima de 05 (cinco) dias corridos de sua realização. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Lei nº 6.959/17 

Art. 14 

Art. 15 

Art. 16 

Art. 17 

Art. 18 

Art. 19 

Art. 20 

O COMTUR poderá ter convidados especiais, sem direito a voto, com a frequência que for desejável, sejam 
pessoas ou entidades, desde que previamente aprovado por maioria dos seus membros. 

O COMTUR poderá prestar homenagens a pessoas ou entidades, desde que a proposta seja aprovada por 2/3 
(dois terços) de seus membros ativos. 

A Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e 
Renda, cederá local e espaço para a realização das reuniões do COMTUR, bem como um ou mais 
funcionários e os materiais necessários que garantam o bom desempenho das atividades do COMTUR. 

As funções dos membros do COMTUR não serão remuneradas. 

Os casos omissos serão resolvidos pela Presidência, "ad referendum" do Conselho. 

Ficam revogadas as Leis Municipais nº 4.319, de 07 de julho de 1.998 e nº 6.640, 04 de março de 2.015. 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, 16 de agosto de 2.017. 

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 
PREFEITO MUNICIPAL 

ANTONIO CARLOS GARMS 
SECRETÁRIOS DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

ALINE PRADO FOGOLIN 
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E RENDA 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

Registrada no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data. 

DANILO ALTAFIM PINHEIRO 
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 
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Leis 

LEI N' 16.283, DE 15 DE JULHO DE 2016 

Dispõe sobre o Fundo de Melhoria dos Municfpios 
Turistlcos e dá providêndas corre/aias 

q ÇiÓVERNAQOR DO EST~DO DE SÃO PAULO: 
Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu pro

. mulgo a seguinte lei:· 
Artigo 1c - O Fundo de Melhoria dos Municípios Turísticós. 

de (iue tratam o~ §§ 2º, 3° e 4º do artigo 146 da Constituição 
do Estado, destina-se ao desenvolvimento de programas de. 
·melhoria e Preservação ambiental. urbanização, serviços e 
equiP,amentos turistices. . 
. Parágrafo único - O fundo de Melhoria dos Municipios 
Turistices - FUMTUR vincula-se ao Departamento de Apoio ao 
Desenvolvimento das Estâncias, que passa a ser denominado 
Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios 
Turísticos - DADETUR, subordinado à Secretaria de Turismo, à 
qual incumbe prestar-lhe suporte técnico e administrativo. 

Artigo 2" • Constituem receitas do Fundo: 
1- dotação orçamentária anual correspondente a 11 % (onze 

por cento) da totalidade da arrecadação dos impostos munici
pais das Estâncias no exercício imediatamente anterior, limitada 
ao valor inicial da última dotação atualizado pela variação 
anual nominal das receitas dos impostos estaduais estimada na 
subsequente proposta orçamentária; 

li - créditos adicionais e suplementares que lhe sejam 
destinados; 

Ili • auxílios,. doações e contribuições de qualquer natureza; 
lV · transferência de recursos, mediante convênios ou ajus

tes com entidades de direito público ou organismos privados 
nacionais e internacionais; 

V - produto das operações de crédito e rendas provenientes 
da aplicação de seus recursos; 

Vl • outros recursos eventuais. 
Artigo 3° ·A utilização dos recursos do Fundo de Melhoria 

dos Munidpios Turísticos será feita de conformidade com as nor
mas e competências dos sistemas de administração financeira e 
orçamentária do Estado. 

Parágrafo único -Vetado. 
Artigo 4º -A aplicação dos recursos financeiros do FUMTUR 

Parágrafo único - O PAT-FUMTUR deV1!rá considerar as dire
trizes dos Planos de Turismo Estadual, Regionais e Municipais, 
quando houver. 

Artigo 10- Fica o Poder Executivo autorizado a promovei; a partir 
de 1 º de janeiro de 2017, o remanejamento dos saldos orçament.ãrios 
.disponíveis no Fundo de Melhoria das Estâncias para o FUMTUR. para 
. atender aos compromissos decorrentes dos convênios celebrados 
com as Estâncias Turísticas antes da vigência desta lei. 

Artigo 11 - Fica revogada a lei nº 7 .862, de 1° de junho de 
1992, com suas·modificações posteriores. 

Artigo 12 • Esta lei entra em vigor no primeiro dia do 
exercíào fina11ceiro subsequente ao da data de sua publicação. 

Palácio dos Bandeirantes, 1 S de julho de 2016. 
GERALDO ALCKMIN 
Romildo de Pinho Campeflo 
Secretário Adjunto, r~spondendo pelo expediente da Secre-

'taria de Turismo 
Marcos Antonio Monteiro 
Secretário de Planejamento e Gestão 
Renato Augusto Zagallo Villefa dos Santos 
Secretário da Fazenda 
Samuel Moreira da Silva Junior 
Secretário-Chefe da Casa Civil 
Publicada na Assessoria Técnica da Casa Civil, aos 1 S de 

julho de 2016. 

Veto Parcial a Projeto 
de Lei 

VETO PARCIAL AO PROJETO DE LEI N' 
1.369 DE 2015 

São Paulo, 15 de julho de 2016 
A-nº 65/2016 
Senhor Presidente 
Tenho a honra de transmitir a Vossa Excelência, nos tennos 

do artigo 28, § 1°, combinado com o artigo 47, inciso IV, da 
Constituição do Estado, as razões de veto parcial ao Projeto 
de lei nº 1.369, de 201 S, aprovado por essa nobre Assembleia, 
conforme Autógrafo nº 31.644. 

De minha iniciativa, a propositura tem por escopo dispor 
'"""" " C'"""'" ..ln IAnll."..:" "'"' u.,";':";"' T ... r.+t."' 

urbano que abriga atualmente a Escc 
ros", localizado na Avenida Doutor Fr 
Centro, naquele município, objeto da 
de dezembro de 1948, alterada pela l.t 
de junho de 1951, conforme descrito E 

processo nº GDOC-18810-689628/201 
Parágrafo único - O imóvel de e 

artigo. destina-se à Escola Estadual "! 
taria da Educação. 

Artigo 2° - Este decreto entra 1 

publicação. 
Palácio dos Bandeirantes. 11 de jl 
GERALDO ALCKMIN 
José Renato Nalini 
Secretário. da Educação 
Samuel Moreira da Silva Junic 
Secretário-Chefe da Casa Civil 
Sau!o de Castro Abrev Filho 
Secretário de Governo 
Publicado na Secretaria de Govi 

2016. 
(Publicado novamente por ter sal 

DECRETO N' 62.106, 
DE 15 DE JULHO DE 2011 

Dispõe sobre o Síste 
legislativo Estadual 
Decreto nº 47.807, de 
providéna'as correlatas 

GERALDO ALCKMIN, Governador 
no uso de suas atribuições legais, 

Decreta: 
Artigo 1 º - O Sistema de Acampar 

dual - SIALE instituído pelo Decreto n 
2003, passa a ser regido pelas disposi 

Artigo 2° - O Sistema de Aco1 
Estadual - SIALE tem par objetivos: 

1 • atender às necessidades de as! 
dor do Estado quanto às atividades d 
vas a matérias e proposições de inten 

li - coordenar o fluxo de infonnaç 
Executivo ao Poder legislativo. tendo e 
e a uniformidade das ações do Govern 

m- ac~~panhar as proposições 1 

fjJ Pág. 1 L 1 Ir poro página I < anterior próxima > 
~ 

Caderno: Executivo I Data de publicação: 16/07/2016 
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Ficha informativa 

LEI COMPLEMENTAR Nº 1.261, DE 29 DE ABRIL DE 2015 

(Projeto de lei complementar nº 32/12, do Deputado João Caramez - PSDB, e outros) 

Estabelece condições e requisitos para a classificação de Estâncias e de Municípios de 
Interesse Turístico e dá providências correlatas 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO: 
Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte lei 

• complementar: 

• 

1 of6 

CAPÍTULO 1 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

Artigo 1° - A classificação de Municípios Turísticos, assim considerados as Estâncias e os 
Municípios de Interesse Turistice, far-se.-á por lei estadual, observadas as condições e 
atendidos os requisitos mínimos estabelecidos nesta lei complementar. 
Parágrafo único - Todas as Estâncias, independentemente da sua natureza bu vocação, 
serão classificadas por lei como Estâncias Turísticas. 

CAPÍTULO li 
DAS ESTÂNCIAS TURÍSTICAS 

Artigo 2° - São condições indispensáveis e cumulativas para a classificação de Município 
como Estância Turística: 
1 - ser destino turístico consolidado, determinante de um turismo efetivo gerador de 
deslocamentos e estadas de fluxo permanente de visitantes; 
li - possuir expressivos atrativos turísticos de uso público e caráter permanente, naturais, 
culturais ou artificiais, que identifiquem a sua vocação voltada para algum ou alguns 
dos segmentos abaixo relacionados, sintetizados no Anexo 1 desta lei complementar: 
a) Turismo Social; 
b) Ecoturismo; 
e) Turismo Cultural; 
d) Turismo Religioso; 
e) Turismo de Estudos e de Intercâmbio; 
f) Turismo de Esportes; 
g) Turismo de Pesca; 
h) Turismo Náutico; 
i) Turismo de Aventura; 
j) Turismo de Sol e Praia; 

19110/2018 IO:OJ 
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k) Turismo de Negócios e Eventos; 
1) Turismo Rural; 
m) Turismo de Saúde; 
Ili - dispor, no mínimo, dos seguintes equipamentos e serviços turísticos: meios de 
hospedagem, serviços de alimentação, serviços de informação e receptivo turísticos; 
IV - dispor de infraestrutura de apoio turístico, como acesso adequado aos atrativos, 
serviços de transporte, de comunicação, de segurança e de atendimento médico 
emergencial, bem como sinalização indicativa de atrativos turísticos adequada aos padrões 
internacionais; 
V - dispor de infraestrutura básica capaz de atender às populações fixas e flutuantes no 
que se refere a abastecimento de água potável, sistema de coleta e tratamento de 
esgotos sanitários e gestão de resíduos sólidos; 
VI - ter um plano diretor de turismo, aprovado e revisado a cada 3 (três) anos; 
VII - manter Conselho Municipal de Turismo devidamente constituído e atuante. 
§ 1º - O Conselho Municipal de Turismo, de caráter deliberativo, deve ser constituído, no 
mínimo, por representantes das organizações da sociedade civil representativas dos 
setores de hospedagem, alimentação, comércio e receptivo turístico, além de 
representantes da administração municipal nas áreas de turismo, cultura, meio ambiente e 
educação. 
§ 2º - Cada Conselho terá regimento próprio, com regras para a eleição de seu presidente 
e duração do respectivo mandato. 
Artigo 3° - Somente poderão ser classificados como Estâncias Turísticas os municípios 
com até 200.000 (duzentos mil) habitantes, observado o censo demográfico decenal do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, salvo aqueles assim classificados 
antes da publicação desta lei complementar. 

CAPÍTULO Ili 
DOS MUNICÍPIOS DE INTERESSE TURÍSTICO 

Artigo 4° - São condições indispensáveis e cumulativas para a classificação de Município 
como de Interesse Turístico: 
1 - ter potencial turístico; 
li - dispor de serviço médico emergencial e, no mm1mo, dos seguintes equipamentos e 
serviços turísticos: meios de hospedagem no local ou na região, serviços de alimentação e 
serviço de informação turística; 
Ili - dispor de infraestrutura básica capaz de atender às populações fixas e flutuantes no 
que se refere a abastecimento de água potável e coleta de resíduos sólidos; 
IV - possuir expressivos atrativos turísticos, plano diretor de turismo e Conselho Municipal 
de Turismo, nos mesmos termos previstos nos incisos li, VI e VII do artigo 2° desta 
lei complementar. 

CAPÍTULO IV 
DA ELABORAÇÃO LEGISLATIVA 

SEÇÃO 1 
DOS PROJETOS DE CLASSIFICAÇÃO DE MUNICÍPIOS TURÍSTICOS 

Artigo 5° - O projeto de lei que objetive a classificação de município como Estância 

19/10/2018 10:0~ 
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1 
devidamente mstru1do com os seguintes documentos: PROC. N ---- -- ; = 
1 - para classificação de Estâncias: ~F~O~L;:.li.i:;A;:;S:=:e:!::::::,:mll!l!I:::;~!:::-=! 
a) estudo da demanda turística existente nos 2 (dois) anos anteriores à apresentação êY · 
projeto, a ser realizado pela Prefeitura Municipal em convênio com órgão público 
estadual, federal, instituição de ensino superior ou entidade especializada; 
b) inventário, subscrito pelo Prefeito Municipal, dos atrativos turísticos do município, de que 
trata o inciso li do artigo 2º desta lei complementar, com suas respectivas localizações 
e vias de acesso; 
e) inventário dos equipamentos e serviços turísticos, de que trata o inciso Ili do artigo 2° 
desta lei complementar ; 
d) inventário da infraestrutura de apoio turístico de que trata o inciso IV do artigo 2° desta 
lei complementar; 
e) certidões emitidas pelos órgãos oficiais competentes para efeito de comprovação dos 
requisitos estabelecidos no inciso V do artigo 2° desta lei complementar ; 
f) cópia do Plano Diretor Municipal de Turismo e atas das 6 (seis) últimas reuniões do 
Conselho Municipal de Turismo, devidamente registradas em cartório; 
li - para classificação de Municípios de Interesse Turístico: 

• a) estudo da demanda turística existente no ano anterior à apresentação do projeto, a ser 
realizado pela Prefeitura Municipal em convênio com órgão público estadual, federal, 
instituição de ensino superior ou entidade especializada; 
b~ inventário, subscrito pelo Prefeito Municipal, dos atrativos turísticos do município, de que 
trata o inciso li do artigo 2° desta lei complementar, com suas respectivas localizações e 
vias de acesso; 
e) inventário, subscrito pelo Prefeito Municipal, dos equipamentos e serviços turísticos, do 
serviço de atendimento médico emergencial e da infraestrutura básica de que tratam os 
incisos li e Ili do artigo 4° desta lei complementar; 
d) cópia <lo Plano Diretor Municipal de Turismo e atas das 6 (seis) últimas reuniões do 
Conselho Mtmicipal de Turismo, devidamente registradas em cartório. 
§ ·1° -. A Comissão da Assembleia Legislativa· incumbida de apreciar os projetos de lei de 
classificação de municípios · como Estância Turística ou de Interesse Turístico 
encaminhará os documentos de que trata este .artigo à Secretaria de Estado competente 
para os assuntos relacionados ·ao turismo, ·para sua manifestação quanto ao cumprimento 
dos requisitos estabelecidos nesta lei complementar. 

• § 2° - Caberá à Secretaria de Estado competente para os assuntos relacionados ao turismo 
manifestar-se sobre cada projeto e, para efeito do disposto no artigo 6° desta lei 
complementar, elaborar o ranqueamento das Estâncias e dos Municípios de Interesse 
Turístico, com base nos requisitos estabelecidos nesta lei complementar, escalonados de 
acordo com a matriz de avaliação proposta em regulamento, para efeito de 
classificação de, no máximo, 70 (setenta) Estâncias e 140 (cento e quarenta) Municípios de 
Interesse Turístico, que serão habilitados a receber recursos do Fundo de Melhoria dos 
Municípios Turísticos, previsto no artigo 146 da Constituição do Estado. 

3 of6 

SEÇÃO li 
DO PROJETO DE LEI REVISIONAL DOS MUNICÍPIOS TURÍSTICOS 

Artigo 6° - O Poder Executivo deverá encaminhar à Assembleia Legislativa, a cada 3 (três) 
anos, projeto de Lei Revisionai dos Municípios Turísticos, observados o ranqueamento 
das Estâncias Turísticas e dos Municípios de Interesse Turístico de que trata o § 2º do 
artigo 5° desta lei complementar e outras melhorias implementadas pelo município, como a 
Lei Municipal das Micro e Pequenas Empresas, cursos de capacitação profissional na área 
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de turismo receptivo e condições de acessibilidaél! ~s pessoas portadoras de deficiência 
ou com mobilidade reduzida. ~~ • 
§ 1º - Até 3 (três) Estâncias Turísticas que obtiverem menor pontuação no ranqueamento 
trianual poderão passar a ser classificadas como Municípios de Interesse Turístico. 
§ 2º - Poderão ser classificados como Estância Turística os Municípios de Interesse 
Turístico melhor ranqueados que obtiverem pontuação superior à das Estâncias Turísticas 
de que trata o §1º deste artigo, com base nos critérios abaixo relacionados: 
1 - fluxo turístico permanente; rP_R_O_c ___ N_·=~:;.~::_-:_-:_~!"°'-i.~----_ .. 1 2 - atrativos turísticos; FOLHAS ' 
3 - equipamentos e serviços turísticos. 
§ 3° - Para efeito do disposto neste artigo, os mumc1p1os classificados por lei c o 
Estância Turística e de Interesse Turístico deverão encaminhar à Secretaria de Estado 
competente para os assuntos relacionados ao turismo, até o dia 30 de abril do ano de 
apresentação do projeto de Lei Revisionai, a documentação de que tratam os incisos 1 e li 
do artigo 5° desta lei complementar, respectivamente. 
§ 4° - A não observância pelo município do disposto no § 3° deste artigo implicará a 
revogação da lei que dispôs sobre a sua classificação como Estância Turística ou como 
Município de Interesse Turístico, com a consequente perda da respectiva condição e dos 

• auxílios, subvenções e demais benefícios dela decorrentes. 

• 

4of6 

CAPÍTULO V 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

Artigo 7° - Os municípios classificados por lei como Estâncias Balneárias,. Hidrominerais, 
Climáticas e Turísticas passam a ser classifiqados como Estâncias Turísticas, sem prejuízo 
da utilização da terminologia anteriormente adotada, para efeito de divulgação dos seus 

·principais atrativos, produtos e peculiaridades. 
Artigo 8° - Esta lei complementar e suas disposições 1ransitória·s: entram em vigor na data. 
de sua publicação, ficando revogadas a ·Lei nº. 10.426. de 8 de dezembro de .1971, a Lei nº 
1.457, de 11 de novembro de 1977, a lei· nº. 1.563, de 28 de março.de 1978, e o artigo 11 
da Lei nº 6.470. de 15 de junho de 1989 . 

CAPÍTULO VI 
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

Artigo 1° - A partir da publicação desta lei complementar, serão arquivados todos os 
projetos de lei ainda não deliberados pelo Plenário da Assembleia Legislativa que 
objetivem classificar municípios como Estâncias de qualquer natureza ou como de 
Interesse Turístico. 
Artigo 2° - O primeiro projeto de Lei Revisionai dos Municípios Turísticos deverá ser 
apresentado em até 3 (três) anos após a publicação desta lei complementar, período em 
que os municípios classificados como Estâncias, que não atenderem aos requisitos 
estabelecidos nesta lei complementar, deverão se adequar às suas exigências, à exceção 
do previsto no inciso V do artigo 2° desta lei complementar, sob pena de perderem a 
sua condição de estância. 
§ 1° - Os municípios classificados como Estâncias que não atenderem ao requisito previsto 
no inciso V do artigo 2° desta lei complementar deverão aplicar parte dos recursos 
oriundos do Fundo de Melhoria dos Municípios Turísticos de que trata o artigo 146 da 
Constituição do Estado em obras e serviços de infraestrutura básica, até que satisfaçam as 
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condições estabelecidas 11esta lei complementar. 
§ 2º - A comprovação do investimento previsto no § 1° deste artigo deverá ser 
encaminhada à Secretaria de Estado competente para os assuntos relacionados ao 
turismo, juntamente com a documentação de que trata o §3° do artigo 6° desta lei 
complementar, como requisito indispensável para a sua classificação como Estância 
Turística. 
Palácio dos Bandeirantes, 29 de abril de 2015. 
GERALDO ALCKMIN 
Roberto Alves de Lucena 
Secretário de Turismo 
Renato Villela 
Secretário da Fazenda 
Edson Aparecido dos Santos 
Secretário-Chefe da Casa Civil 

ANEXOI 
SEGMENTAÇÃO DE TURISMO BASEADA NAS DEFINIÇÕES DO ÓRGÃO DE 

TURISMO NACIONAL 

a) Turismo Social: é a forma de conduzir e praticar a atividade turística promovendo a 
igualdade de oportunidades, a equidade, a solidariedade e o exercício da cidadania na 
perspectiva da inclusão; 
b) Ecoturismo: segmento da atividade turística que utiliza, de forma sustentável, o 
patrimônio natural e cultural, incentiva sua conservação e busca a formação de uma 
consciência ambientalista por meio da interpretação do ambiente, promovendo o bem-estar 
das populações; 
c). Turismo Cultural:· compreende. as atividades turísticas relacionadas ·à vivência do 
conjunto· de elementos significativos do ·patrimônio histórico e cultural e" dos eventos 
culturais, valorizando e promovendo os bens materiais e imateriais da éultura; 

. d) Turismo Religioso: configura-se pelas afütidades turísticas decorrentes da busca 
espiritúal e da prática religiosa em espaços e eventos relacionados às religiões 
institucionalizadas, independentemente da origem étnica óu do credo; 
e) Turismo de Estudos e Intercâmbio: constittii-se da movimentação turística gerada por 
atividades e programas de aprendizagem e vivências para fins de qualificação, 
ampliação de conhecimento e de desenvolvimento pessoal e profissional; 
f) Turismo de Esportes: compreende as atividades turísticas decorrentes da prática, 
envolvimento ou observação de modalidades esportivas; 
g) Turismo de Pesca: compreende as atividades turísticas decorrentes da prática da pesca 
amadora; 
h) Turismo Náutico: caracteriza-se pela utilização de embarcações náuticas com a 
finalidade da movimentação turística; 
i) Turismo de Aventura: compreende os movimentos turísticos decorrentes da prática de 
atividades de aventura de caráter recreativo e não competitivo; 
j) Turismo de Sol e Praia: constitui-se das atividades turísticas relacionadas à recreação, 
entretenimento ou descanso em praias; 
k) Turismo de Negócios e Eventos: compreende o conjunto de atividades turísticas 
decorrentes dos encontros de interesse profissional, associativo, institucional, de caráter 
comercial, promocional, técnico, científico e social; 
1) Turismo Rural: é o conjunto de atividades turísticas desenvolvidas no meio rural, 
comprometido com a produção agropecuária, agregando valor a produtos e serviços, 
resgatando e promovendo o patrimônio cultural e natural da comunidade; 
m) Turismo de Saúde: constitui-se das atividades turísticas decorrentes da utilização de 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro -CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 CgRAÇÃO DE 
SAO PAULO 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

PARECER DO RELATOR 

A presente matéria é legal e constitucional, nada obstando 

• sua normal tramitação por esta Casa de Leis. 

• 

Quanto ao mérito e oportunidade desta proposição, caberá 

ao Egrégio Plenário a sempre sábia e soberana decisão final. 

É o parecer. 

Relator 
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COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

PARECER FINAL 

A Comissão de Justiça, Legislação e Redação, hoje reunida, 

acata o parecer exarado pelo nobre relator da matéria, tendo em vista a 

legalidade e constitucionalidade da proposta apresentada. 

Opinando pela normal tramitação da mesma por esta Casa, 

deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenário a soberana decisão final. 

JOSÉ 
Memb 

É o nosso parecer. 

Sala de Reuniões, em 

23 de outubro de 2018 . 
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C9RAÇÃODE 
SAO PAULO 

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

de 2018. 

OS R~ BARBOSA 

Presidente 
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COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

PARECER DO RELATOR 

Na qualidade de relator do presente projeto, entendemos não haver 

nenhuma restrição a ser feita quanto ao seu aspecto econômico, nada impedindo, 

portanto, sua normal tramitação. 
lnobstante, deixamos ao escrutínio do Plenário a sábia decisão final 

quanto a sua oportunidade. 

Sala das Reuniões, em 
24 de outubro de 2018. 

ERTOMEIRA 
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COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

PARECER FINAL 

A Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, hoje reunida, 

acata o parecer exarado pelo nobre relator da matéria, tendo em vista a inexistência 

de qualquer restrição quanto à sua normal tramitação por esta Casa. 

Assim, caberá ao Plenário da Edilidade a soberana decisão final. 

É o nosso parecer. 

Relator 

MARCOSANTO 
Membro 

LUIZ CA 

Sala de Reuniões, em 
24 de outubro de 2018. 

OSRO~ 
Presidente 

(Ã/1cv e.. -,.,;vv 
HIARA RANI RI BASSETTO 

Membro 
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COMISSÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, 

HABITAÇÃO E TRANSPORTES 

Nomeio Relator do presente processo o Vereador: 

fn6,ó SAWJ ~1 MA0fi1('}~ 
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SAO PAULO 

COMISSÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, 
HABITAÇÃO E TRANSPORTES 

PARECER DO RELATOR 

Como Relator da matéria, entendemos não haver nenhum 

óbice quanto à sua normal tramitação. 

Quanto ao mérito, caberá ao Egrégio Plenário a decisão final. 

É o parecer. 

Sala das Reuni&--... .. m 

05 de novembr 

FÁBIO SARTORI MANFRINATO 

Relator 
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COMISSÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, 
HABITAÇÃO E TRANSPORTES 

PARECER FINAL 

A Comissão de Obras, Serviços Públicos e Transportes, hoje 

reunida, acata o parecer do Senhor Relator da matéria, tendo em vista a inexistência 

de qualquer restrição quanto à sua normal tramitação por esta Casa. 

sábia decisão final. 
Assim sendo, deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenário a 

É o nosso parecer. 

Sala das Reuniões, em 
06 de novembro de 2018 . 

FÁBIO SARTORI MANFRINATO 

Relator 

Membro 
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COMISSÃO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, 

AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 

Nomeio Relator(a) do presente processo o(a) Vereador(a): 

Chrt+IU:> ~°l'<>fl.. ~~ 
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SAO PAULO 

COMISSÃO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, AGRICULTURA 
E ABASTECIMENTO 

PARECER DA RELATORA 

Como Relator da matéria, entendemos não haver nenhum óbice 

• quanto a sua normal tramitação. 

• 

Quanto ao mérito, caberá ao Egrégio Plenário a decisão final. 

É o parecer. 

Sala das Reuniões, em 

07 de novembro de 2018 . 
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COMISSÃO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, AGRICULTURA 
E ABASTECIMENTO 

PARECER FINAL 

A Comissão de Indústria, Comércio, Agricultura e Abastecimento, 

• hoje reunida, acata o parecer da Senhora Relatora da matéria, tendo em vista a 

inexistência de qualquer restrição quanto a sua normal tramitação por esta Casa. 

decisão final. 

• 

Assim sendo, deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenário a sábia 

É o nosso parecer. 

Sala das Reuniões, em 

07 de novembro de 2018 . 

Rei tora 

R ~DO PELISSARO L~QUETE 
Membro 
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COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE, HIGIENE, 

SAÚDE,PREVIDÊNCIA E DIREITO E PROTEÇÃO DOS ANIMAIS 

Nome~elator do present processo o Vereador 

li ÚfA &4Ji ~WJ. LL-. 
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SAO PAULO 

COMISSÃO DO MEIO AMBIENTE, HIGIENE, SAÚDE, 
PREVIDÊNCIA E DIREITO E PROTEÇÃO DOS ANIMAIS 

PARECER DA RELATORA 

Na qualidade de Relatora da matéria, entendemos não haver 

• nenhum óbice quanto a sua normal tramitação. 

• 

Assim sendo, deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenário a 

sábia decisão final, quanto ao seu mérito e oportunidade. 

Sala das Reuniões, em 
07 de novembro de 2018. 

ENTO 
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COMISSÃO DO MEIO AMBIENTE, HIGIENE, SAÚDE, 
PREVIDÊNCIA E DIREITO E PROTEÇÃO DOS ANIMAIS 

PARECER FINAL 

A Comissão de Meio Ambiente, Higiene, Saúde e Previdência, 

• hoje reunida, acata o parecer da Senhora Relatora da matéria, que opinou pela 
normal tramitação. 

sábia decisão final. 

• 

Assim sendo, deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenário a 

Sala das Reuniões, em 
07 de novembro de 2018 . 

LUIZC 

Membro 
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C9RAÇÃO DE 
SAO PAULO 

COMISSÃO DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO 

Nomeio Relator do presente P,rocesso o Vereador: 

Ç§~ 

Presidente 
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COMISSÃO DE CULTURA, ESPORTE LAZER E TURISMO 

PARECER DO RELATOR 

Na qualidade de Relator da matéria, nada encontramos que 
impeça sua normal tramitação por esta Casa de Leis . 

Quanto ao seu mérito e oportunidade, caberá ao Egrégio 
Plenário a soberana decisão final. 

É o parecer. 

OSE 

Sala das Reuniões, em 
07 de novembro de 2018. 
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SAO PAULO 

COMISSÃO DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO 

PARECER FINAL 

A Comissão de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, hoje 
reunida, acata o parecer exarado pelo nobre relator da matéria, tendo em vista a 

inexistência de qualquer restrição quanto a sua normal tramitação por esta Casa. 

Assim, caberá ao Plenário da Edilidade a soberana decisão 
final. 

É o nosso parecer. 

Sala das Reuniões, em 
07 de novembro de 18. 

Presidente 

JOS 
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A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

O presente projeto foi aprovado em 

Primeira Discussão, em Sessão Ordinária 

realizada no dia 12 de novembro de 2018. 

Incluir o mesmo na Pauta em Segunda 

Discussão para a próxima Sessão . 

Bauru, 13 de novembro de 2018. 

ALEXSSAN , O BUSSOLA 

Presidente 
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À 

Diretoria de Apoio Legislativo: 

Tendo em vista a aprovação do presente 

projeto em Segunda Discussão, em 

Sessão Ordinária realizada no dia 20 de 

novembro de 2018, providenciar o 

encaminhamento do Autógrafo ao Senhor 

Chefe do Executivo. Após a publicação da 

lei, arquive-se. 

Bauru, 21 de novembro de 2018. 

ALEXSSANDRO USSOLA 

Presidente 

Atendido o despacho, seguem Autógrafo 

e ofício, aguardando-se a publicação da 

Lei para posterior arquivo. 

Bauru, 21 de novembro de 2018. 

~ Q,.,o· J.Ju~ 
RONALDO lfiõsÉ SCHIAVONE 

Diretor de Apoio Legislativo 
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SAO PAULO 

AUTÓGRAFO Nº 7256 
De 21 de novembro de 2018 

Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Turismo -

COMTUR e dá outras providências. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, usando de suas 
atribuições legais, DECRETA: 

Art. 1° 

§ 1º 

§ 2º 

§ 3º 

§ 4º 

§ 5º 

§ 6º 

§ 7º 

§ 8º 

§ 9º 

Fica criado o Conselho Municipal de Turismo - COMTUR, que se constitui em órgão 
local na conjugação de esforços entre o Poder Público e a Sociedade Civil, de caráter 
deliberativo, consultivo e fiscalizador das atividades turísticas desenvolvidas no 
município, com natureza permanente, e para o assessoramento da municipalidade em 
questões referentes ao desenvolvimento turístico da cidade de Bauru. 

O Presidente será eleito na primeira reunião dos anos pares, em votação secreta, 
permitida a recondução. 

O Secretário Executivo será designado pelo Presidente eleito, bem como o Secretário 
Adjunto quando houver necessidade de tal cargo. 

As Entidades da iniciativa privada acolhidas nesta Lei indicarão os seus 
representantes, titular e suplente por oficio, diretamente á presidência do Conselho 
Municipal de Turismo - COMTUR, que tomarão assento no Conselho com mandato 
de 02 (dois) anos, podendo ser reconduzidos por suas Entidades. 

Na ausência de Entidades especificas para outros segmentos, as pessoas que os 
representem poderão ser indicadas por profissionais da respectiva área ou, então, 
pelo Conselho Municipal de Turismo - COMTUR, desde que haja aprovação de dois 
terços dos seus membros, em votação secreta, e podendo ser reconduzidas por 
quem os tenham indicado. 

As pessoas de reconhecido saber em suas especialidades e aquelas que, de forma 
patente, possam vir a contribuir com os interesses turísticos da cidade poderão ser 
indicadas pelo Conselho Municipal de Turismo - COMTUR para um mandato de 02 
(dois) anos, com a aprovaçao de dois terços dos seus membros em votação secreta 
e, também, poderão ser reconduzidas pelo Conselho Municipal de Turismo -
COMTUR. 

Os representantes do poder público municipal, titulares e suplentes, que não poderao 
ser em número superior a um terço do Conselho Municipal de Turismo - COMTUR, 
serão indicados pelo Prefeito e terao mandato até o último dia dos anos pares, 
também podendo ser reconduzidos pelo Prefeito. 

Para todos os casos dos parágrafos 3°, 4°, 5° e 6° do presente artigo, após o 
vencimento dos seus mandatos, os membros permanecerão em seus postos com 
direito a voz e voto enquanto não forem entregues à Presidência do Conselho 
Municipal de Turismo - COMTUR os ofícios com as novas indicações. 

As indicações citadas nos parágrafos 3°, 4° e 5° deste artigo poderão ser feitas em 
datas diferentes, em razão das eleições em diferentes datas nas Entidades e, 
portanto, com diferentes datas para o vencimento dos seus mandatos, datas que 
serão controladas pelo Secretário Executivo. 

Em se tratando de representantes oriundos de cargos estaduais ou federais, 
agraciados por esta Lei, automaticamente serão considerados membros aqueles que 
sejam os titulares dos cargos, e os quais indicarão os seus respectivos suplentes. 
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Art. 2° O Conselho Municipal de Turismo - COMTUR de Bauru fica assim constituído: 
1 - Membros do Poder Público: 

a) 01 (um) representante do Turismo; 
b) 01 (um) representante da Cultura; 
c) 01 (um) representante do Meio Ambiente; e, 
d) 01 (um) representante da Educação. 

li - Membros da Iniciativa Privada: 
a) 01 (um) representante dos Meios de Hospedagem; 
b ) 01 (um) representante do Sindicato dos Hotéis, Restaurantes, Bares e 

Similares; 
c) 01 (um) representante dos Agentes de Viagens; 
d) 01 (um) representante dos Guias de Turismo; 
e) 01 (um) representante da Associação Comercial e Industrial e CDL; 
f) 01 (um) representante dos Promotores de Feiras e Eventos; 
g) 01 (um) representante das Entidades de Ensino Superior; 
h) 01 (um) representante da Ciesp e Sistemas "S"; 
i) 01 (um) representante dos transportadores turlsticos; 
j) 01 (um) representante dos artesãos locais; 
k) 01 (um) representante dos turismólogos; 
1) 01 (um) representante dos produtores rurais; e 
m) 01 (um) representante dos proprietários dos postos de gasolina. 

Parágrafo único. Cada representação entende-se um titular e um suplente. 

Compete ao Conselho Municipal de Turismo - COMTUR e aos seus membros: 
1 - Avaliar, opinar e propor sobre: 

a) PoHtica Municipal de Turismo; 
b) Diretrizes Básicas observadas na citada Política; 
c) Planos Diretor de Turismo anuais ou trianuais que visem o desenvolvimento 

e a expansão do Turismo; 
d) Instrumentos de estimulo ao desenvolvimento turístico; 
e) Assuntos atinentes ao turismo que lhe forem submetidos. 

li - Inventariar, diagnosticar e manter atualizado o cadastro de informações de 
interesse turlstico do Município e orientar a melhor divulgação do que estiver 
adequadamente disponível; 

Ili - Programar e executar debates sobre os temas de interesse turístico para a 
cidade e região, com pessoas experientes convidadas e com a participaçao 
popular; 

IV - Manter intercambio com as diversas Entidades de Turismo do Município ou fora 
dele, sejam ou não oficiais, para um maior aproveitamento do potencial local; 

V - Propor resoluções, instruções regulamentares ou atos necessários ao pleno 
exercício de suas funções, bem como modificações ou supressões de 
exigências administrativas ou regulamentares que dificultem as atividades de 
turismo em seus diversos segmentos; 

VI - Propor programas e projetos nos segmentos do Turismo visando incrementar o 
fluxo de turistas e de eventos para a Cidade; 

VII - 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 implementação do Turismo em todos os seus 
segmentos; 

VIII - Promover e divulgar as atividades ligadas ao Turismo do Municipio participando 
de feiras, exposições e eventos, bem como apoiar a Prefeitura na realizaçao de 
feiras, congressos, seminários, eventos e outros, projetados para a própria 
cidade; 

IX - Propor formas de captação de recursos para o desenvolvimento do Turismo no 
Município, emitindo parecer relativo a financiamento de iniciativas, planos, 
programas e projetos que visem o desenvolvimento da Indústria Turistica; 

X - Colaborar com a Prefeitura e suas Secretarias nos assuntos pertinentes, 

~pro qoo wlici""º' ) lf 
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Art. 4° 

Art. 5° 

Art. 6° 

XI - Formar Grupos de Trabalho para desenvolver estudos em assuntos 
específicos, com prazo para a conclusao dos trabalhos e apresentação de 
relatório ao plenário; 

XII - Sugerir medidas ou atos regulamentares referentes à exploraçao de serviços 
turísticos no Município; 

XIII - Sugerir a celebraçao de convênios com Entidades, Municípios, Estados ou 
União, e opinar sobre os mesmos quando for solicitado; 

XIV - Indicar, quando solicitado, representantes para integrarem delegações do 
Município a congressos, convenções, reuniões ou quaisquer acontecimentos 
que ofereçam interesse à Política Municipal de Turismo; 

XV - Elaborar e aprovar o Calendário Turístico do Município; 
XVI - Monitorar o crescimento do Turismo no Município, propondo medidas que 

atendam à sua capacidade turística; 
XVII - Analisar reclamações e sugestões encaminhadas por turistas e propor medidas 

pertinentes à melhoria da prestação dos serviços turísticos locais; 
XVI li - Deliberar e sugerir ao Prefeito Municipal sobre os projetos a serem 

encaminhados para o DADETUR, conforme a Lei Complementar nº 1.261, de 
29 abril de 2.015 e Lei Estadual nº 16.283, de 15 de julho de 2.016; 

XIX - Acompanhar, avaliar e fiscalizar a gestao de recursos constantes do Fundo 
Municipal de Turismo e dos recursos advindos da Lei Estadual Complementar 
nº 1.261, de 29 abril de 2.015, opinando sobre as prestações de contas, 
balancetes e demonstrativos econômicos financeiros referentes às respectivas 
movimentações; 

XX - Conceder homenagens às pessoas e instituições com relevantes serviços 
prestados na área de turismo; 

XXI - Eleger, entre os seus pares da iniciativa privada, o seu Presidente em votaçao 
secreta na primeira reuniao de ano par; 

XXII - Organizar e manter o seu Regimento Interno. 

Compete ao Presidente do Conselho Municipal de Turismo - COMTUR: 
1 - Representa o Conselho Municipal de Turismo - COMTUR em suas relações 

com terceiros; 
li - Dar posse aos seus membros; 
Ili - Definir a pauta, abrir, orientar e encerrar as reuniões; 
IV - Indicar o Secretário Executivo e, quando necessário, o Secretário Adjunto; 
V - Cumprir as determinações soberanas do plenário, oficiando os destinatários e 

prestando contas da sua Agenda na reunião seguinte; 
VI - Cumprir e fazer cumprir esta Lei, bem como o Regimento Interno a ser 

aprovado por dois terços dos seus membros; 
VII - Proferir o voto de desempate. 

Compete ao Secretário Executivo: 
1 - Auxiliar o Presidente na definiçêo das pautas; 
li - Elaborar, distribuir e registrar as Atas das reuniões; 
Ili - Organizar a Lista de Presença, o arquivo e o controle dos assuntos pendentes, 

gerindo a Secretaria e o Expediente. 

Compete aos membros do Conselho Municipal de Turismo - COMTUR: 
1 - Comparecer às reuniões quando convocados; 
11 - Em votação pessoal e secreta, eleger o Presidente do Conselho Municipal de 

Turismo - COMTUR; 
111 - Levantar ou relatar assuntos de interesse turístico; 
IV - Opinar sobre assuntos referentes ao desenvolvimento turístico do Município ou 

da Região; 
V - Não permitir que sejam levantados problemas políticos partidários; 
VI - Constituir os Grupos de Trabalho para tarefas específicas, podendo contar com 

assessoramento técnico especializado se necessário; 
VII - Cumprir esta Lei, cumprir o Regimento Interno e as decisões soberanas do 

Conselho Municipal de Turismo - COMTUR; 
VIII - Convocar, mediante assinatura de 20% (vinte por cento) dos seus membros, 
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Art. 7° 

§ 1º 

§ 2º 

§ 3º 

Art. 8° 

assembleia extraordinária para exame ou destituição de membro, inclusive o 
presidente, quando este Estatuto ou o Regimento Interno forem afetados. 

IX - Votar nas decisões do Conselho Municipal de Turismo - COMTUR. 

O Conselho Municipal de Turismo - COMTUR reunir-se-á em sessão ordinária uma 
vez por mês perante a maioria de seus membros, ou com qualquer quorum trinta 
minutos após a hora marcada, podendo realizar reuniões extraordinárias ou especiais 
em qualquer data e em qualquer local. 

As decisões do Conselho Municipal de Turismo - COMTUR serão tomadas por 
maioria simples de votos, exceto quando se tratar de alteração do Regimento Interno, 
caso em que serão necessários os votos da maioria absoluta de seus membros ou, 
ainda, nos casos previstos nos parágrafos 4° e 5° do art. 1º e do art. 12. 

Quando das reuniões, serão convocados os titulares e, também, os suplentes. 

Os suplentes terão direito à voz mesmo quando da presença dos titulares, e, direito à 
voz e voto quando da ausência daqueles . 

Perderá a representação o órgão, Entidade ou membro que faltar a 3 (três) reuniões 
ordinárias consecutivas ou a 6 (seis) alternadas durante o ano. 

Parágrafo único. Em casos especiais, e por encaminhamento de 10% (dez por cento) dos seus 
membros, o Conselho Municipal de Turismo - COMTUR poderá deliberar, caso a 
caso, a reinclusão de membros eliminados, mediante a aprovação em votação 
pessoal e secreta e por maioria absoluta. 

Art. 9° 

Art. 10 

Art. 11 

Art. 12 

Art. 13 

Art. 14 

Art. 15 

Art. 16 

Art. 17 

Por falta de decoro ou por outra atitude condenável, o Conselho Municipal de Turismo 
- COMTUR poderá expulsar o membro infrator, em votação secreta e por maioria 
absoluta, sem prejuízo da sua Entidade ou categoria que, assim, deverá iniciar a 
indicação de novo nome para a substituição no tempo remanescente do anterior. 

As sessões do Conselho Municipal de Turismo - COMTUR serão devidamente 
divulgadas com a necessária antecedência, inclusive na imprensa local, e abertas ao 
público que queira assisti-las. 

O Conselho Municipal de Turismo - COMTUR poderá ter convidados especiais, sem 
direito a voto, com a frequência que for desejável, sejam personalidades ou entidades, 
desde que devidamente aprovado por maioria absoluta dos seus membros. 

O Conselho Municipal de Turismo - COMTUR poderá prestar homenagens a 
personalidades ou entidades, desde que a proposta seja aprovada, em votação 
secreta, por dois terços de seus membros ativos. 

A Prefeitura Municipal cederá local e espaço para a realização das reuniões do 
Conselho Municipal de Turismo - COMTUR, bem como cederá um ou mais 
funcionários e os materiais necessários que garantam o bom desempenho das 
referidas reuniões. 

As funções dos membros do Conselho Municipal de Turismo - COMTUR não serão 
remuneradas. 

O presidente, normalmente escolhido entre os membros da iniciativa privada, 
independente se eleito em ano par ou lmpar, terá o vencimento do seu mandato em 
dezembro do ano lmpar seguinte. 

Os casos omissos serão resolvidos pela Presidência, "ad referendum" do Conselho. 
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Art. 18 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, 21 de novembro de 2018 . 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

Registrado na Diretoria de Apoio Legislativo, na mesma data. 

~~"'··~ 
RONALooltíõsÉ SCHIAVONE 
Diretor de Apoio Legislativo 
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Bauru, 21 de novembro de 2018. 

Senhor Prefeito: 

Estamos encaminhando a Vossa Excelência, através do presente, os 
Autógrafos abaixo descritos, referentes aos projetos aprovados em Sessão Ordinária levada a 
efeito por esta Casa de Leis no último dia 20 de novembro de 2018: 

Autógrafo nº 

7253 

7254 

7255 

7256 

7257 

Referente ao Projeto de Lei 

de autoria desse Executivo, que revoga a Lei nº 6881, de 15 de dezembro de 
2016, que autoriza o Executivo a destinar uma área de terreno à Empresa 
SISTEL ENGENHARIA L TOA, em regime de Concessão de Direito Real de Uso; 
de autoria desse Executivo, que concede o prazo de 01 (um) ano de 
prorrogação para inicio das obras à empresa ANTEO OLIVATTO JUNIOR 
EIRELI - ME; 
de autoria desse Executivo, que dispõe sobre a organização do Sistema de 
Inovação do Município de Bauru e sobre medidas de incentivo à inovação 
tecnológica, à pesquisa cientmca e tecnológica, ao desenvolvimento tecnológico, 
à engenharia não-rotineira e à extensão tecnológica em ambiente produtivo no 
município de Bauru, e dà outras providências; 
de autoria desse Executivo, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal 
de Turismo - COMTUR e dá outras providências; 
de autoria desse Executivo, que declara de utilidade pública a FUNDAÇÃO 
AMIGOS DE JOÃO BIDU. 

Nada mais havendo para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar os 
protestos de distinção e apreço. 

ALEXSSANDR BUSSOLA 
Preside te 

Excelentíssimo Senhor 
CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 
Prefeito Municipal de Bauru 
NESTA 

~~'!ali"~ 
RONALDO \,ló-s~ SCHIAVONE 

Chefe do Serviço de Procedimentos Legislativos 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

OF. EXE Nº 426/18 
P. 33.722/17 Ap. 8.835/97 (capa) 

Bauru, 22 de novembro de 2.018. 

Senhor Presidente, 

É o presente para enviarmos a Vossa Excelência a Lei nº 7.146/18, que dispõe sobre a criação do 
Conselho Municipal de Turismo - COMTUR e dá outras providências. 

Atenciosas saudações, 

Excelentíssimo Senhor 
ALEXSSANDRO BUSSOLA 
DD. Presidente da Câmara Municipal 
NESTA 

TIA 
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ESTADO DE SÃO PAULO 

P. 33. 722/17 Ap. 8.835/97 (capa) 
LEI Nº 7.146, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2.018 
Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de 
Turismo - COMTUR e dá outras providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos tennos do art. 51 da Lei Orgânica do Municipio de Bauru, faz 
saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 

Art. 1° 

§ l' 

§ 2' 

§ 3' 

§ 4' 

§ 5' 

§ 6' 

§7' 

§ 8' 

§ 9' 

Art. 2° 

Fica criado o Conselho Municipal de Turismo - COMTUR, que se constitui em órgão local na conjugação de 
esforços entre o Poder Público e a Sociedade Civil, de caráter deliberativo, consultivo e fiscalizador das 
atividades turfsticas desenvolvidas no município, com natureza permanente, e para o assessoramento da 
municipalidade em questões referentes ao desenvolvimento turístico da cidade de Bauru. 

O Presidente será eleito na primeira reunião dos anos pares, em votação secreta, permitida a recondução. 

O Secretário Executivo será designado pelo Presidente eleito, bem como o Secretário Adjunto quando houver 
necessidade de tal cargo. 

As Entidades da iniciativa privada acolhidas nesta Lei indicarão os seus representantes, titular e suplente por 
oficio, diretamente à presidência do Conselho Municipal de Turismo - COMTUR, que tomarão assento no 
Conselho com mandato de 02 (dois) anos, podendo ser reconduzidos por suas Entidades. 

Na ausência de Entidades específicas para outros segmentos, as pessoas que os representem poderão ser 
indicadas por profissionais da respectiva área ou, então, pelo Conselho Municipal de Turismo - COMTUR, 
desde que haja aprovação de dois terços dos seus membros, em votação secreta, e podendo ser reconduzidas 
por quem os tenham indicado. 

As pessoas de reconhecido saber em suas especialidades e aquelas que, de forma patente, possam vir a 
contribuir com os interesses turísticos da cidade poderão ser indicadas pelo Conselho Municipal de Turismo -
COMTUR para um mandato de 02 (dois) anos, com a aprovação de dois terços dos seus membros em votação 
secreta e, também, poderão ser reconduzidas pelo Conselho Municipal de Turismo - COMTUR. 

Os representantes do poder público municipal, titulares e suplentes, que não poderão ser em número superior a 
um terço do Conselho Municipal de Turismo - COMTUR, serão indicados pelo Prefeito e terão mandato até o 
último dia dos anos pares, também podendo ser reconduzidos pelo Prefeito . 

Para todos os casos dos parágrafos 3°, 4°, 5° e 6º do presente artigo, após o vencimento dos seus mandatos, os 
membros permanecerão em seus postos com direito a voz e voto enquanto não forem entregues à Presidência 
do Conselho Municipal de Turismo - COMTUR os oficies com as novas indicações. 

As indicações citadas nos parágrafos 3°, 4° e 5º deste artigo poderão ser feitas em datas diferentes, em razão das 
eleições em diferentes datas nas Entidades e, portanto, com diferentes datas para o vencimento dos seus 
mandatos, datas que serão controladas pelo Secretário Executivo. 

Em se tratando de representantes oriundos de cargos estaduais ou federais, agraciados por esta Lei, 
automaticamente serão considerados membros aqueles que sejam os titulares dos cargos, e os quais indicarão os 
seus respectivos suplentes. 

O Conselho Municipal de Turismo - COMTUR de Bauru fica assim constituído: 

I • Membros do Poder Público: 

a) 01 (um) representante do Turismo; 
b) OI (um) representante da Cultura; 
c) O l (um) representante do Meio Ambiente; e, 
d) OI (um) representante da Educação. 
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11 - Membros da Iniciativa Privada: 

a) O 1 (um) representante dos Meios de Hospedagem; 
b) OI (um) representante do Sindicato dos Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares; 
e) O 1 (um) representante dos Agentes de Viagens; 
d) O 1 (um) representante dos Guias de Turismo; 
e) OI (um) representante da Associação Comercial e Industrial e CDL; 
O O 1 (um) representante dos Promotores de Feiras e Eventos; 
g) O 1 (um) representante das Entidades de Ensino Superior; 
h) O 1 (um) representante da Ciesp e Sistemas "S"; 
i) OI (um) representante dos transportadores turísticos; 
j) O 1 (um) representante dos artesãos locais; 
k) O 1 (um) representante dos turismólogos; 
I) O 1 (um) representante dos produtores rurais; e 
m) O 1 (um) representante dos proprietários dos postos de gasolina. 

Parágrafo único. Cada representação entende-se um titular e um suplente. 

Art. 3° Compete ao Conselho Municipal de Turismo - COMTUR e aos seus membros: 

I - Avaliar, opinar e propor sobre: 

II -

Ili -

IV -

v. 

VI -

Vll • 

a) Política Municipal de Turismo; 
b) Diretrizes Básicas observadas na citada Política; 
c) Planos Diretor de Turismo anuais ou trianuais que visem o desenvolvimento e a expansão do 

Turismo; 
d) Instrumentos de estimulo ao desenvolvimento turistico; 
e) Assuntos atinentes ao turismo que lhe forem submetidos. 

Inventariar, diagnosticar e manter atualizado o cadastro de informações de interesse turístico do 
Município e orientar a melhor divulgação do que estiver adequadamente disponível; 

Programar e executar debates sobre os temas de interesse turístico para a cidade e região, com pessoas 
experientes convidadas e com a participação popular; 

Manter intercâmbio com as diversas Entidades de Turismo do Município ou fora dele, sejam ou não 
oficiais, para um maior aproveitamento do potencial local; 

Propor resoluções, instruções regulamentares ou atos necessârios ao pleno exercício de suas funções, 
bem como modificações ou supressões de exigências administrativas ou regulamentares que dificultem 
as atividades de turismo em seus diversos segmentos; 

Propor programas e projetos nos segmentos do Turismo visando incrementar o fluxo de turistas e de 
eventos para a Cidade; 

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 implementação do 
Turismo em todos os seus segmentos; 

VIII - Promover e divulgar as atividades ligadas ao Turismo do Município participando de feiras, exposições 
e eventos, bem como apoiar a Prefeitura na realizaçao de feiras, congressos, seminârios, eventos e 
outros, projetados para a própria cidade; 

IX - Propor formas de captação de recursos para o desenvolvimento do Turismo no Município, emitindo 
parecer relativo a financiamento de iniciativas, planos, programas e projetos que visem o 
desenvolvimento da Indústria Turlstica; 

X - Colaborar com a Prefeitura e suas Secretarias nos assuntos pertinentes, sempre que solicitado; 

XI - Formar Grupos de Trabalho para desenvolver estudos em assuntos específicos, com prazo para a 
conclusão dos trabalhos e apresentaçãd de relatório ao plenário; 

2 



.. 

• 

• 

• 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Lei n" 7.146/18 

Art.4° 

Art. 5° 

Art. 6° 

XII - Sugerir medidas ou atos regulamentares referentes à exploração de serviços turísticos no Município; 

XIII - Sugerir a celebração de convênios com Entidades, Municípios, Estados ou União, e opinar sobre os 
mesmos quando for solicitado; 

XIV - Indicar, quando solicitado, representantes para integrarem delegações do Município a congressos, 
convenções, reuniões ou quaisquer acontecimentos que ofereçam interesse à Política Municipal de 
Turismo; 

XV - Elaborar e aprovar o Calendãrio Turístico do Município; 

XVI - Monitorar o crescimento do Turismo no Município, propondo medidas que atendam à sua capacidade 
turística; 

XVII - Analisar reclamações e sugestões encaminhadas por turistas e propor medidas pertinentes à melhoria da 
prestação dos serviços turísticos locais; 

XVIII- Deliberar e sugerir ao Prefeito Municipal sobre os projetos a serem encaminhados para o DADETUR, 
conforme a Lei Complementar n" 1.261, de 29 abril de 2.015 e Lei Estadual n" 16.283, de 15 de julho 
de2.0l6; 

XIX - Acompanhar, avaliar e fiscalizar a gestão de recursos constantes do Fundo Municipal de Turismo e dos 
recursos advindos da Lei Estadual Complementar n" 1.261, de 29 abril de 2.015, opinando sobre as 
prestações de contas. balancetes e demonstrativos econômicos financeiros referentes às respectivas 
movimentações; 

XX - Conceder homenagens às pessoas e instituições com relevantes serviços prestados na área de turismo; 

XXI - Eleger, entre os seus pares da iniciativa privada, o seu Presidente em votação secreta na primeira 
reunião de ano par; 

XXII - Organizar e manter o seu Regimento Interno. 

Compete ao Presidente do Conselho Municipal de Turismo - COMTUR: 

1 - Representar o Conselho Municipal de Turismo - COMTUR em suas relações com terceiros; 
II - Dar posse aos seus membros; 
III - Definir a pauta, abrir, orientar e encerrar as reuniões; 
IV - Indicar o Secretário Executivo e, quando necessário, o Secretãrio Adjunto; 
V - Cumprir as determinações soberanas do plenário, oficiando os destinatários e prestando contas da sua 

Agenda na reunião seguinte; 
VI - Cumprir e fazer cumprir esta Lei, bem como o Regimento Interno a ser aprovado por dois terços dos 

seus membros; 
VII - Proferir o voto de desempate. 

Compete ao Secretário Executivo: 

1 - Auxiliar o Presidente na definição das pautas; 
II - Elaborar, distribuir e registrar as Atas das reuniões; 
III - Organizar a Lista de Presença, o arquivo e o controle dos assuntos pendentes, gerindo a Secretaria e o 

Expediente. 

Compete aos membros do Conselho Municipal de Turismo - COMTUR: 

I - Comparecer às reuniões quando convocados; 
II - Em votação pessoal e secreta, eleger o Presidente do Conselho Municipal de Turismo - COMTUR; 
III - Levantar ou relatar assuntos de interesse turístico; 
IV - Opinar sobre assuntos referentes ao desenvolvimento turfstico do Município ou da Região; 
V - Não permitir que sejam levantados problemas políticos partidãrios; 

3 
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Art. 7° 

§ I' 

VI - Constituir os Grupos de Trabalho para tarefas especificas, podendo contar com assessoramento técnico 
especializado se necessário; 

VII - Cumprir esta Lei, cumprir o Regimento Interno e as decisões soberanas do Conselho Municipal de 
Turismo - COMTUR; 

VIII - Convocar, mediante assinatura de 20% (vinte por cento) dos seus membros, assembleia extraordinária 
para exame ou destituição de membro, inclusive o presidente, quando este Estatuto ou o Regimento 
Interno forem afetados; 

IX - Votar nas decisões do Conselho Municipal de Turismo - COMTUR. 

O Conselho Municipal de Turismo - COMTUR reunir-se-á em sessão ordinária uma vez por mês perante a 
maioria de seus membros, ou com qualquer quorum trinta minutos após a hora marcada, podendo realizar 
reuniões extraordinárias ou especiais em qualquer data e em qualquer local. 

As decisões do Conselho Municipal de Turismo - COMTUR serão tomadas por maioria simples de votos. 
exceto quando se tratar de alteração do Regimento Interno, caso em que serão necessários os votos da maioria 
absoluta de seus membros ou, ainda, nos casos previstos nos parágrafos 4° e 5° do art. 1° e do art. 12. 

§ 2º Quando das reuniões, serão convocados os titulares e. também, os suplentes. 

§ 3° Os suplentes terão direito à voz mesmo quando da presença dos titulares, e, direito à voz e voto quando da 
ausência daqueles. 

Art. 8° Perderá a representação o Órgão, Entidade ou membro que faltar a 3 (três) reuniões ordinárias consecutivas ou 
a 6 (seis) alternadas durante o ano. 

Parágrafo único. Em casos especiais, e por encaminhamento de 10% (dez por cento) dos seus membros, o Conselho Municipal 
de Turismo - COMTUR poderá deliberar, caso a caso, a reinclusão de membros eliminados, mediante a 
aprovação em votação pessoal e secreta e por maioria absoluta. 

Art. 9° Por falta de decoro ou por outra atitude condenável, o Conselho Municipal de Turismo - COMTUR poderá 
expulsar o membro infrator, em votação secreta e por maioria absoluta, sem prejuízo da sua Entidade ou 
categoria que, assim, deverá iniciar a indicação de novo nome para a substituição no tempo remanescente do 
anterior . 

Art. IO 

Art. 11 

Art. 12 

Art. 13 

Art. 14 

Art. 15 

Art. 16 

Art. 17 

As sessões do Conselho Municipal de Turismo - COMTUR serão devidamente divulgadas com a necessária 
antecedência, inclusive na imprensa local, e abertas ao público que queira assisti-las. 

O Conselho Municipal de Turismo - COMTUR poderá ter convidados especiais, sem direito a voto, com a 
frequência que for desejável, sejam personalidades ou entidades, desde que devidamente aprovado por maioria 
absoluta dos seus membros. 

O Conselho Municipal de Turismo - COMTUR poderá prestar homenagens a personalidades ou entidades, 
desde que a proposta seja aprovada, em votação secreta, por dois terços de seus membros ativos. 

A Prefeitura Municipal cederá local e espaço para a realização das reuniões do Conselho Municipal de Turismo 
- COMTUR, bem como cederá um ou mais funcionários e os materiais necessários que garantam o bom 
desempenho das referidas reuniões. 

As funções dos membros do Conselho Municipal de Turismo - COMTUR não serão remuneradas. 

O presidente, normalmente escolhido entre os membros da iniciativa privada, independente se eleito em ano par 
ou ímpar, terá o vencimento do seu mandato em dezembro do ano ímpar seguinte. 

Os casos omissos serão resolvidos pela Presidência, "ad referendum" do Conselho. 

Fica revogada a Lei Municipal n' 6.959, de 16 de agos;o de 2.017. 
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ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Lei nº 7.146/18 

Art. 18 Esta Lei entra em vigor na data de sua publica 

Bauru, 22 de novembro de 2.0 . 
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