
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS  
O 

Estado de Minas Gerais 	 SAUNAS 

LEI 2.069 DE 24 DE FEVEREIRO DE 2006. 

"Cria o Conselho Municipal de Turismo e da 

outras providencias" 

0 Povo do Municipio de Salinas por seus representantes na Camara Municipal aprovou e 

eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei: 

Art. 1° - Para implementer a politica municipal de turismo. fica criado no ambito da 

Secretaria Especial de Turismo, instituida pela Lei de estrutura organizacional da Prefeitura 

Municipal de Salinas, o Conselho Municipal Especial de Turismo — COMTUR. 

Paragrafo Unico — 0 COMTUR e um orgao colegiado consultivo de assessoramento ao 

Poder Executivo Municipal e deliberativo no ambito de sua competencia sobre o potencial 

turistico da regiao, resguardada a autonomic do Municipio. 

Art. 2° - Ao Conselho Municipal Especial de Turismo compete: 

I — formular as diretrizes para a politica municipal do turismo, inclusive para as atividades 

prioritarias e apao do municipio em relapao a explorapao turistica da regiao, incluindo a 

protepao e preservapao do meio ambiente; 

II — exercer a apao fiscalizadora de observancia as normas contidas na lei organica 

municipal e na legislapao a que se refere o item anterior; 

III — obter e repassar informapoes e subsidios tecnicos relativos ao desenvolvimento do 

turismo aos orgaos publicos e empresas do municipio envolvidos nesse setor; 

IV — atuar no sentido de promover a conscientizapao publica para o desenvolvimento do 

turismo, promovendo a educapao formal e informal, corn enfase no potencial turistico do 

municipio; 

V — solicitar aos orgaos competentes o suporte tecni o complementar as apoes executives 

do municipio na area do turismo; 
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VI - propor a ceiebraçào de convenios, contratos e acordos corn entidades pCibiicas e 

privadas ligadas ao turismo: 

VII - opinar, previamente, sobre as aspectos turisticos, pianos e prograrnas governamentais 

que possam interferir na qualidade do turisrno do municIpio; 

VIII - apresentar anualmente proposta orcamentária ao Executivo municipal, inerente ao 

seu funcionamento; 

IX - identificar e inforrnar a cornunidade, as ernpresas e aos ôrgãos püblicos cornpetentes, 

sobre a existência do potencial turIstico do municipio: 

X - receber denUncias feitas pela populacão a respeito da degradacao do acervo cultural e 

turstico, bern como o meio ambiente, diligenciando no sentido de sua apuracão junto aos 

órgàos envolvidos e sugerindo ao Poder Executivo municipal as providOncias cabiveis; 

Xl - acionar as órgãos competentes para localizar, reconhecer, mapear e cadastrar as 

pontos turisticos, controlando as acaes capazes de afetar o rneio arnbiente e o 

desenvoivirnento do turismo do municpio: 

XII - sugerir açoes fiscalizadoras para o exercIcio do poder de poilcia adrninistrativa no que 

concerne as atividades exercidas por pessoas fisicas ou juridicas: 

XIII - sugerir a reaiização de audiOncias pUblicas, visando a participacão da cornunidade na 

melhoria dos servicos oferecidos para a desenvolvirnento do turismo local; 

XIV - propor a instituicão de grupos de trabaihos, visando a desenvolvirnento do turismo no 

municiplo; 

XV - responder a consulta sabre matéria de sua cornpeténcia: 

XVI - decidir, juntarnente corn o Poder Executivo Municipal, sobre a apiicacão de recursos 

ou concessào de beneficios destinados a entidades ou instituicoes, pessoas fisicas e 

juridicas executoras de servicos na area do turisrno: 

XVII - solicitar aos orgaas competentes o suporte técnico complementar as açoes 

executivas do rnunicIpio na area do turisrno: 

XVIII - sugerir estudos alternativos, treinarnento e capacitacào funcional para atendirnento 

das diversas areas do turisrno: 	 / 
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XIX - acompanhar o controle permanente das atividades administrativas de modo a 

compatibilizá-las corn as normas e padröes estabelecidos. denunciando qualquer 

irregularidade que possa promover impacto cu desgaste da adrninistracao; 

XX - opinar quando solicitado sobre a ernissào de alvarás de localizacâo e funcionarnento 

no âmbito municipal das atividades potencialmente poluidoras e degradadoras; 

XXI - acornpanhar as reuniöes das Càrnaras do COPAM ern assuntos de interesse do 

municIpio: 

XXII - propor a instituicão de unidades de conservacao, visando a protecao de sitios de 

beleza excepcional, mananciais, patrirnônio histórico, arUstico, arqueológico, paleontológico, 

espeleolOgico bern assim corno de areas representativas de ecossisternas destinados a 
realização de pesquisas básicas elou aplicadas, ern ecologia: 

XXIII - prornover e participar de serninários, cursos, congressos e eventos correlatos para 

discussão de ternas relativos ao turismo e que contribuarn para a conscientizacão dos 

problernas relativos ao setor. 

Art.31  - 0 COMTUR será cornposto por representantes dos seguintes ôrgãos e entidades: 

I - trés membros do Poder Executivo; 

II - urn rnembro do Poder Legislativo: 

III - dois membro indicados pela Associaçao Cornercial, Industrial e de Servicos de Salinas: 

IV - urn rnernbro indicado pelos proprietários de hotels, pousadas e sirnilares locais; 

V - dois rnernbros indicados pelos proprietários dos bares, restaurantes, lanchonetes e 

similares locais: 

VI- urn rnernbro indicado pelas agências das organizacöes dos produtores de eventos; 

VII - urn rnernbro indicado pela Associacão dos Produtores de Cachaca de Qualidade de 

Salinas - APACS: 

VIII - urn membro indicado pelo Sindicato Rural de Salinas; 

XV - urn rnernbro indicado pela Escola Agrotécnica Federal de Salinas- EAFSAL: 

X - urn membro indicado pela Sociedade Unida dos Artesãos de Salinas - SUAS: 	
/ 

XI - urn membro indicado pelo Sindicato dos Trabaihadores Rurais de Salinas: 	J 



- 	 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS 

Estado de Minas Gerais 	 $1JIS 

§ 1 0  A cada urn dos membros norninados neste artigo corresponderá urn suplente, 

igualmente indicado pelo órgão ou entidade representado. 

§ 2° Cada representante efetivo terá mandato de dois anos, podendo ser conduzido por 

igual perlodo. 

§ 31  Sempre que se faca necessário, ern funcão da tecnicidade dos temas ern 

desenvolvimento, a COMTUR poderá contar corn a participação de Consultores, a serem 

indicados pelo Presidente e norneados pelo Prefeito. 

§ 40  Os representantes do Poder Executivo e do Legislativo terão mandatos coincidentes 

corn a mandato do Governo Municipal. 

§ 50  Os integrantes do COMTUR serào norneados par Decreto do Poder Executivo. 

§ 60  Não ha remuneracão pelo servico da funçào de conseiheiro, considerando-se servico 

püblico relevante. 

§ 7° 0 COMTUR deverá avaliar, periadicamente, a conjuntura municipal, mantendo 

atualizados a Executivo e a Legislativo, quanto ao resultado de suas acoes. 

Art. 40  - 0 COMTUR fica assirn organizado: 

- Plenário; 

II - Diretoria; 

III - Cornissöes. 

§ 1° A Diretoria do COMTUR será constituida por urn Presidente, urn Vice-Presidente e urn 

Secretário. 

§ 20  0 Presidente, o Vice-Presidente e o Secretário seráo eleitos entre as seus 

Conseiheiros na ültima reunião ordinária de cada exercicio, através de voto nominal, 

secreto, para mandato de urn ano, podendo ser reconduzidos. 

§ 31  0 detalharnento da organização do COMTUR sera objeto do respectivo Regirnento 

Interno, elaborado pelos seus conselheiros e aprovado par Decreto de Executiva Municipal. 

Art. 51  - 0 suparte técnico, administrativo e financeira necessários aa funcionamento do 

Conselho serãa prestadas par órgaos da administracão püblica munici al, dentro das suas 

lirnitacoes. 
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Art. 60  - 0 Conselho elaborará o seu Regimento Interno no prazo de 60 (sessenta) dias, a 

partir de sua constituição. 

Art. 70  - Os órgàos e entidades mencionadas no art. 3 0  poderão substituir o membro efetivo 

ou suplente indicados, mediante comunicação por escrito dirigida ao Presidente do 

Conselho que tomará as providéncias necessárias. 

Art. 81  - 0 não comparecimento a 3 (ties) reuniöes consecutivas ou a 5 (cinco) alternativas 

durante doze meses, implica na exclusão do membro faltoso. 

Art. 90  - Fica instituido o dia Municipal do Turismo, que será comemorado no primeiro 

Domingo do mës de outubro. 

Art. 100  - As despesas decorrentes desta lei correrão a conta das dotacoes próprias 

consignadas no orcamento vigente. 

Art. 11 0  - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão, revogadas as disposiçoes em 

contrario. 

Prefeitura Municipal de Salinas, 24 de Fevereiro de 2006. 

JOSÉ ANTONIO MATES 

Prefeito Municipal 


