
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERINIA 

DECRETO N 2  5.186, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2018. 

DISPOE SOBRE 0 REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO 
MUNICIPAL DE TURISMO - COMTUR, E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. 

CELSO 
	

SILVA, Prefeito do Municipio de Severinia, Estado de So Paulo, no usc de suas atribuiçôes legais; 

DECRETA: 

CAPITULO I: 
CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO - COMTUR 

Artigoj 1 2 . — 0 Conselho Municipal de Turismo de Severinia, criado pela Lei Municipal 
1632, Je 02 / 12 /2005, tern por objetivo principal forrnular a politica municipal de 
turismo, visando criar condiçOes para o incrernento e o desenvolvimento da 
atividde turIstica do Municfpio Severinia. 

—0 Conselho Municipal de Turismo será cornposto pelos seguintes 

I - urn representante do setor de Turisrno; 

II - um representante do setor de Cultura 

III - uni representante do setor de Esporte; 

IV - uni representante do setor de Meio Ambiente; 

V - urr representante do setor de Educação; 

VI - u representante do setor de Gabinete; 

VII— u representante do setor de Hospedagem; 
VIII - u representante do setor de Alirnentaçâo; 

IX - urr representante do setor de Transporte; 
X - urn representante do setor de Clube de Serviço; 

XI - do s representantes do setor de Comercio Local; 
XII - ur i representante do setor de Produtor Rural; 

XIII - ui n representante do setor de Artista Plástico; 

XIV - u representante do setor de Artesão; 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERINIA 

IF- jjrn repres'tjsetor de 

VI —do is representantes do setor de Comunidade; 
XVII -j urn representante do setor de OAB; 

XVIII -j- urn representante do Legislativo; 

XIX - irn representante da Policia Militar; 

XX - trn  representante da Policia Civil. 

XXI - p Corntur poderá ter convidados especiais permanentes, quer sejam entidades 

ou m4srno personalidades, desde que sua indicaçâo seja aprovada em reunião do 
Conslho; 

Artigc 32 - 0 Conselho Municipal de Turismo teré a seguinte administração: 
I - Urrj Presidente - eleito entre os conseiheiros; 
II - U4i vice presidente - - eleito entre os conselheiros; 

III - Un secretário - eleito entre os conselheiros. 

Presidente e o Vice Presidente do COMTUR seräo escolhidos entre seu 
s por rnaioria simples, e empossados pelo Prefeito Municipal; 

nandato do Presidente, Vice Presidente e Secretario terá a duraçäo de dois 

dendo, Os mesrnos, serern reconduzidos, através de nova eleição; 
membros do Conseiho terào mandador de dois anos, podendo ser 

izidos pelo seu segmento; 

membros do Conselho nâo serâo rernunerados, sendo o exercIcio de suas 
considerado serviços pOblicos relevante; 

Presidente ou quem ele designar, quando se ausentar do MunicIpio para 

ntar o COMTUR, bern corno o MunicIpio, recebera diana calculada a base das 
vigentes, equivalente a da Divisâo de Turismo, devendo sen aprovada em 

ordinánia, corn Iavratura de respectiva ata. 

§ 12 - 

§22 - 
anos 
§32 - 

§42 - 

funç 
§52 - 

norma 

Artigo 
tratarâ 

CAPITULO II 

DO FUNCIONAMENTO 
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2• - o Conseiho Municipal de Tunismo terá reuniâo ordinánia manc,l n' 'a 

de assuntos constantes de pauta elaborada e distribulda a c 
airo, corn antecedència minima de 24 horas. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERINIA 
sreuniô;fl jdipárias do Consetho reaflzar-se-5o sempre que houver 

haniestaçâo de algum de seus membros, dirigida ao Presidente e/ou a criteria 
própro; 

§22  - omente os Consetheiros poderão emitir comentários, pareceres, sugestôes ou 

opini4es, ficando vedada essa prerrogativa 805 componentes da plenária. Caso 
aIgue n da plenária queira manifestar deverá ser feita através de seu representante 

s decisoes do COMTUR serão tomadas por maioria simples; 

s reuniâes ordinárias e extraordinárias somente serão realizadas quando 

comparecimento de no minimo de 50% dos Consetheiros; 
s decisöes do Conseiho serâo transmitidas pelo Presidente 80 Prefeito 
pat; 

Presidente do Conseiho poderá conceder a Iicença aos seus membros, ate no 
D sessentas dias; 
segmento que detém cadeira do Conseiho que faltar três (03) sessôes 

utivas ou seis (06) alternadas por ano, sem justificativa, será advertido 

nente e caso nâo se manifeste, após votaçâo em reuniöes, perderá a cadeira 

de ch 
§32 - 

§42 - 

§59 - 

Muni 

§69  - 
máxii 
§72 - 

con SE 

oficia 

acância do cargo de Conseiheiro deverá ser comunicada no prazo de dez 
s a classe representada OU 80 Prefeito Municipal, se for o caso, no prazo de 
providenciar substituição; 

) caso de vacância do cargo de Presidente, esta será comunicada ao Prefeito 
)al e posteriormente convocada reuniâo extraordinária, depois de cumprido 

sto nos §72  e §32,  supra citado, para eleiçäo de novo Presidente, no prazo de 

dias; 

•uando ocorrer vaga, o name membro designado em substituição completará 
ato do substituido; 

ausência poderá ser justificada no grupo do whatsapp ate 30 minutos antes 

da reunião. 

no Lot 

§89-A 
(10) di 
dez (it 
§92 - 

Munic 

o dispi 

dez (ii 

§10—' 
o man 

do inic 

CAPITULO Ill 

DAS ATRIBuIç6E5 DOS MEMBROS DO COMTUR 

Artigo 
I — Car 

casos 
II - Ac 

III - Pr 

CEP. 

• - Compete aos membros do COMTUR: 
recer as reuniôes do Conseiho, justificando previamente a auséncia nos 

impedimenta forçado; 

ir as encargos e as comissOes para as quals farem designados; 

Dr 80 Canselho estudos, sugestôes e programas de trabaiho; 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERINIA 
par 

Artig 6. - Ao Presidente do COMTUR compete: 

- M rcar, convocar e presidir as reuniôes do Conselho; 

II - Di igir a entidade e representá-Ia perante ao Prefeito Municipal e outros órgãos 
pübli Os e privados; 

111 - P opor pianos de trabalho; 

IV - P rticipar nas votaçôes e aprovar resoiuçOes; 

V - R solver os casos omissos e praticar todos os atos necessários ao regular o 
fund namento do Conselho; 

VI - T ansmitir ao Prefeito Municipal as Proposiçôes aprovadas pelo Conselho; 

VII - nceder Licença aos membros do Conselho, observando o que dispôem os 

§52 e 6 do Artigo 42  do Regimento interno; 
VIII - ecidir, corn voto de qualidade, os casos de empate nas votaçôes; 
IX - D legar competència aos seus membros, sempre que necessário ao bern 

cumpr mento das finalidades da entidade, observadas as Iimitaçôes legais; 

X - Re resentar o COMTUR, ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente. 

Artigo 	- Ao Vice Presidente compete: 
I—Sub 
	

iir o Presidente em seus impedimentos e eventuais ausências; 

II—As 
	orar a presidência. 

CAPITULO IV 

DAS ATRIBuIcOEs DO SECRETA RIO 

Artigo 	- Ao Secretário compete: 

I — Org 	:ar a pauta dos trabalhos para cada sessão, ouvindo o Presidente; 

li — Rec • as atas das sessôes; 

III— Cu 
	

r as determinaçöes deste Regimento. 

CAPITULO V 

DAS DisPosIçOEs GERAIS E TRANSITORIAS 
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Artigo 	- Serão fornecidos aos membros do Conseiho documentos 

compr 
	

tórios de identidade e de posse transitória, a serem usados 

do ma 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERINIA 

Artig 10— Os segmentos que detém cadeira no Conselho deverâo indicar seus 

reprE sentantes titular ate o Oltimo dia ütil do rnês de novembro de cada mandato, 
cuja posse se dará na primeira reunião do Conseiho no mandato seguinte, assim 

corno a eleição da nova diretoria. 

- A rimeira reunião será presidida pelo Diretor de Turismo, representando o 

Pode PUblico que conduzirá o processo eleitoral e dará posse a nova diretoria. 

Artig 11— A norneaçào dos membros do Conselho será realizada pelo Prefeito 
Muni inal. através de decreto. 

12— Este Regirnento poderá ser alterado mediante proposta de qualquer 
t do Conseiho e aprovada pela maioria absoluta dos seus rnembros e 
da pelo Prefeito Municipal. 

Artig4 13— Este decreto entra em vigor na data de sua Publicação, ficarn revogadas 

as disbosicoes em contrário. 

Prefeitura Municipal de Severmnia, 04 DE DEZEMBRO DE 2018. 

Prefeito Municipal 

Eu ELIAtJA  TEREZINHA PAGIATO, na qualidade de Escrituraria, respectivamente provi a registro e publico 

na secr4taria Municipal e no Diana Eletrônico desta Municipalidade. 

ELIANA TERE 	PAGIATO 

Escrituraria 

VSEVERINA c..r.. — Ft*ao _-

a CapitAo Augusta de Almeida. 332 I Tel: 17-3817.3300 

17- 3817.3301 E-mail: pms.gabinete©severinia.sp.gov.br  

14.735 - 000 / Estada de São Paulo / CNPJ 46.596.23510001-99 


