
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

I'. 33.722117 - /\p. 8 .835/97 (capa) 
LEI Nº 6.959. DE 16 DE AGOSTO DE 2.01 7 
Reestrutura o Conselho Municipal de Turismo 
- COMTUR e dá outras providências. 

O !'REFEITO MUN IC IPAL DE l3AURU. nos termos do art. 51 da Le i Orgânica do Município de ílauru. fa7. 
~aher que a C:imarn Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei : 

\n . I " 

\ r i. ,)'' 

l "ka o.:riado " Cons..:lho Municipal de Turi smo - COMT UR que se constitui em órg<1o local na conjugaçilo de 
eslim,:os entro.: o Poder Público e a Sociedade Civil. de caráter deliberativo e consultivo. para o 
asscssornmento da municipalidade cm questões referentes ao desenvo lvi mento turlstiw da l:idadc de Bauru. 

Compete ao C'OMTUR: 

1 - Programar e executar amplos dehates de interesse turístico pura a Cidade e Região: 
li - In ventariar. diagnosticar e manter atuali1.ado o cadastro de informações de interesse turislico do 

Município: 
Ili - Manter intercâmbio com as diversas Entidades de Turismo. do Município ou fora dele. sejam ou nilo 

oliciais. para um maior aprovei tamento do potencial local: 
IV - Propor programas e criar projetos nos setores do Turismo vi sando incrementar o fluxo de turistas e de 

eventos na Cidade: 
V - Promover e divulgar as atividades ligadas ao turismo do Município participando de Fe iras. 

Ex posições e Eventos. bem como apoiar a Prefeitura na rea lização de eventos relacionados ao 
turismo: 

VI - Propor formas de captaçilo de recursos para o desenvo lv imento do Turismo no Municipio. criando 
planos. programas e projetos que vi sem o desenvo lvi mento da lndlistriu Turística cm geral: 

VII - Formar grupos de trabalho pura desenvolver estudos necessários a específicos assuntos relacionados 
ao turismo. com prazo para conc lusão dos trabalhos determ inado pelo seu presidente: 

V 111 - Sugerir protocolos ou atos regulamentares referentes à exploração de Serviços Turisticos no 
Munidpio: 

1 X - Sugerir a cclchração de convênios com Entidades. Municípios. Estados ou União. e opinar sobre os 
mesmos quando for solicitado: 

X - Indicar. quando solicitado. representantes para integrarem dclegaçôes do Município a congressos. 
convcni,:ôes. reuniões ou no vos acontecimentos que ofereçam interesse ú l'olltica Municipal de 
Turismo : 

XI - l·:lahornr e aprovar. cm conjunto com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. 
Turismo e Renda. o Calendário Turístico do Município: 

X li - Monito rar o crescimento do turi smo no Municipio. propondo medidas que atendam a sua capacidade 
turística: 

X 111 - Analisar. cm conjunto com a Secretaria Munic ipal de Desenvolvimento Econômico. Turismo e 
Renda. reclamações e sugestões encaminhadas por turistas e propor med idas p1.:rtincntcs ú melhoria 
da prestaçilo cios serviços turísti cos locais: 

XIV - Reg ulamentar e promover. cm conj unto com a Secretaria Mu nicipal de Desenvolvimento Ewnômico. 
Tu rismo e Renda. no âmbito do Municipio de ílauru e demais localidades. a Ccrt ilicaçilo do 
Sanduiche Bauru. dos estabelecimentos comerciais que uti lizam a receita original para a elaboraç11o 
do lanche: 

X V - Eleger entre os seus pares. o seu Presidente e Vice-Pres idente na primei ra reun ião ordinúria do 
Biênio: 

XV I - /\dcquar seu Reg imento Interno à presente Lei . 

O COMTl JR lica assim constituído: 

1 - lJm membro titu lar e um suplente do Poder Público do Município de ílauru. indicados pe los 
seguintes órgãos : 

a) Secretaria Municipal da Educação: 
h ) Secretaria Municipal de C ultura: 
c) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. Turismo e Renda: 
d) Secretaria Municipal do Meio Ambiente. 
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11 - lJm membro titula r e um suplente dos seguintes segmentos : 

a) l\ssociação Comercial e Industrial de IJauru (l\C llJ ) e Câmara dos Dirigentes Loj istas de Bauru 
(CDI.): 

h) Sindicato dos Hotéis. Restaurantes. Bares e Simi lares Sechorbs: 
c) l\gêm:ias de Viagens: 
d) (iuias dt: Turismo; 
c) l lotelaria e Meios de Hospedagem: 
!") Turismo Científico (Universidades Pú bl icas e Privadas): 
g ) Ciesp e Sistema S: 
h) F..:iras c Eventos. 

! ' : 1 :.úc r. il~ • 1111i,·" O COMTUR atuará junto à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. Turismo e Renda. 

/\n. ·I" l\s indil.:açücs de novos membros deverão ocorrer no prazo de até 30 (trinta) d ias anteriores à última reunião 
ordinária dos membros do COMTUR do mandato cessante. 

~ 1 º O 1 º Secretário será designado pelo presidente eleito. bem como o Secretário l\djunto. quando for constatada 
a necessidade de tal cargo. 

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

§ 3" Nos casos das alíneas e. d. e. f eh do inciso li. do art. 3°. após public idade cm Diúrio Olicial do Município 
chamando os interessados das respectivas áreas. caberá aos membros do COMTlJR do mandato cessante 
e leger. por aprovação de 2/3 (dois terços) dos seus membros. na última reuni<lo ordinária. quem representará 
cada seguimento na composição do Conselho a ser empossado. 

1\n . 5" Cn111pet 1.: ao Presidente do COMTUR : 

1 - l 'onvocar c presidir as reuniões. d efinindo a pauta dc cada urna dclas. com antecedência d c. no 
min imo. 3 (três) d ias úteis; 

l i - Representar o C OMTl JR cm suas relações com terceiros. podendo dcl !.!gar esta rcpn:sentação a um 
dos wmponcntes titu larcs: 

111 - l 'oo n.knar e sup!.!rvisionar a implementação das medidas adotadas: 
IV - Acatar a decisão da maioria dos membros sobre a frequênc ia das rcun i<les. devendo o interva lo 

entre as n:uniõ!.!s ordinárias não exceder a 60 (s!.!ssenta) dias: 
V - lndil:ar u Secretário Executivo e. quando necessário. o Secretári o Adjunto: 
V I - Cumprir e fazer !.!t11nprir esta Lei. bem !.!orno o Regimento Interno a ser aprovado por 2/3 (dois 

tcn,:os) dos seus membros: 
Vil - Proferir o seu voto apenas para desempate. 

l'mág.rafo únirn . Compete ao Vicc-Presidcnte substituir o Presidente cm suas ausências. 

l\rt. 6° Compclc aos membros titula r!.!S do COMTUR: 

1 -
li -
111 -
IV -
V -
V I -

V il -
V III -

IX
X -

Comparecer às reuni<)cs quando convocados; 
Examinar as matérias cm pauta. com direito ao voto o rd inário: 
l·: lcgcr o Pres idente e o Vice-Presidente do Conselho Municipal de Turismo: 
l\pr!.!scntar proposições. aprec iar e relatar matérias pertinentes ao C OMTUR; 
Nào permitir que sejam levantados problemas po líti cos partidários: 
Consti tuir os Grupos de Trabalho para tarefas específicas. podendo con tar com assessoram!.! nto 
técnico especializado se nc!.!cssário ; 
C umpr ir csta Lei. cumprir o Regimento Interno e as dccis<)!.!s sobcranas do COMTlJR: 
Convocar. m!.!diante assinatura de 1/4 (um quarto) dos seus membros. assembleia extraordinúria 
para exame ou destituição d!.! membro. inclus ive do prcsidcnt!.!, quando este Estatuto ou o 
Regimento Interno forem dcscumpridos: 
Votar nas decisões do COMTUR: 
l:laborar o r!.!gimento interno do COMTUR. 
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;\rt. 7" Compete ao Secretário Executivo: 

1 -
11 -
111 -
JV 
V
VI -
VII
VII I 
IX -

Promover o apoio e os meios necessários à execução dos trabalhos: 
Pn.:star assistência direta ao Presidente: 
Assessorar os memhros do COMTUR: 
!'reparar as reuniões. elaborando e distribuindo as respectivas atas: 
Organi;rar o arqu ivo e o controle dos assuntos pendentes. gerindo a Secretaria e o Expediente: 
Controlar o vcncimento dos mandatos dos membros do COMTlJ R: 
Prover todas as necessidades burocráticas: 
Dirigir os trabalhos do Presidente na reunião. na ausência deste últi mo: 
l·:xcrccr outras atividades que lhe sejam atribuldas pelo COMTU R. 

,\n. X" O COMTlJR n:unir-se-á cm sessão ordinária uma vez por mês perante a maioria de seus mcmbros. ou wm 
qualquer quórum 30 (trinta) minutos após a hora marcada. podendo realizar rcuni<'ies cxtraordinárias ou 
especiais cm qualquer data e cm qualquer local. 

1'.iragr,ili> un irn. J\ s dccisôcs do COMTUR serão tomadas por maioria simples de votos. exceto quando a Lei dispuser cm 
contrário. 

J\rt. 9° J\ s dclihcraçôi:s do Conselho Municipal de Turismo ohedccerào à seguinte ordem: 

1 - Vcrilkação de quórum: 
11 - /\provação da ata da reunião anterior: 
111 - /\provação da pauta da reunião e da ordem cm que as matérias serão apreciadas: 
IV - Análise das matérias sujeitas à vou1çào. 

* 1" !'<i ra ..:l'.:itos do inciso IV do caput: 

1 - O !'residente dará a palavra ao componente que encaminhou a matéria objeto da discussão ou à 
pcssoa convidada a esclarecê-la. que a relatará: 

11 - Terminada a exposição. a matéria será colocada cm discussão: e 
111 - Encerrada a discussão. o Presidente encaminha à votação. 

"~· /\ s dclihcraçôcs serão adotadas por votação realizada por processo nominal e aherto. 

;\ r t. 1 U Os suplentes tcri\o direito à voz. na presença do titular e direito a voto apenas na ausência daquch.:. 

J\rt. 11 Perder;\ a rcprcscntaçi1o o Órgão. Entidade ou Memoro que faltar a 03 (três) n:uni<ics ordinúrias w nsccuti vas 
ou a 06 (scis ) alternadas durante o ano. caso cm que o Presidente d.:verá informar a entidade e mediante 
votaçfü1 e aprovaçilo por maioria absoluta dos membros eleger outra para suhstitu í-la. 

§ 1" /\pós votm,:<111 de nova entidade. o presidente do COMTUR deverá publicar cm diário o licial a nova entidade 
que irá suhstituir a anterior e enviar oílcio à mesma para que indique. dentro de 30 (trinta) dias. titular e 
suplcnte. 

§ 2" Indicados os membros. cahcrá ao presidente do COMTUR publicar os nomes do ti tu lar e suplente no Diário 
Olicial do Município. 

/\ ri. 12 l'or falta de decoro ou por outra atitude condenável. o COMTUR poderá expulsar o membro infrator. cm 
voto secreto e por maioria absoluta. devendo a Entidade ou categoria por ele representada. indicar um novo 
rcprcscntantc. dentro de 30 (trinta) dias a contar da votação. 

l'adgrafo único. O l'rcsidcntc do COMTUR deverá providenciar a puhlicação do nome do novo membro. que cumprirá o 
mandato do anterior. 

1\r1 . 13 J\ s datas das scssôcs ord inárias do COMTlJR serão publicadas no diário olicial e dcvidamcnte di vulgadas 
mm a antcccdi:ncia mínima de 05 (cinco) dias corridos de sua real ização . 
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1\ 1'1 . 14 

/\rt. 15 

/\rt . 16 

\ n 17 

. \ n. 1 X 

. '\rt . l 'J 

l\rt 20 

O C'OMTlJ R poderâ ter convidados especiais. sem di reito a voto. com a frequência que for desejáve l. sejam 
pessoas ou entidades. desde que previamente aprovado por maioria dos seus memhrns. 

O l'OMTlJR poderá prestar homenagens a pessoas ou entidades. desde que a proposta seja aprovada por 2/3 
(do is terços ) de seus membros ativos. 

/\ Prefeitura Municipal . por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico . Turismo e 
lfrnda. cederú local e espaço para a reali zação das reuniões do C OMTUR. hem como um ou mais 
!'u11cio11;1rio s c os materiais necessários q ue garantam o bom descmpcnho das atividadcs do COMTUR. 

/\s 1'11 111,:li.:s dos mcmhros do COMTtJR mlo serão remuneradas. 

( h ca~os omissos serão resolv idos pela Presidênci a. "ad referendum " do Conselho . 

Ficam revogadas as 1.e is Munic ipais n" 4.3 19 )1e'ó); de julho de 1.998 e n" 6.M O. ()li dc março dc 2.0 15 . 

Esta 1.ci cntra cm vigor na d ata de sua publicação. , 

"'"ru. ](, """º"º de 2.017 J / 
(__ Cl.ODOALOO Al)M~;;;;;'~~"6'11A-

P REf'El}'O MUNIC IPAL 

. // 
, /- ' · ( ,-• j) 

'"" '1 /(f~' ;· ( 
ANTONI CARi.OS GÁRMS 

SECRETÁRIOS DO , . , ÓCIOS JURÍDICOS 

/\LIN E P RADO 0 1.lN 
Sl :CRl ·:TÁRI/\ DE DESENVOLVIMENTO EC NÔMICO. T U RISMO E R l·:N D/\ 

l'w1<:to tk in it:iativa do 
l'Ul)ER I·:XECllTIVO 

Rt:gistratla no lkpartamcnto th: Comunkação e Documcntação da Prcfcitura.. na mesma data. 
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