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ficio n° 072/2018-GP

Prefeitura de Jacarei
Gabinete do Prefeito

Excelentissima Senhora Presidente,

I         `J.J¢`{J.

I

Jacarei, 05 de Mango de 2018.

Encaminho   anexo,   Projeto   de   Lei   n°   07/2018,   para   aprecia?ao   dos
Senhores Vereadores.

Projeto  de   Lei   n°  07/2018  -   Projeto   de   Lei   que   "Cria   a   COMTUR
Conselho Municipal de Turismo e da outras providencias".

Solicitamos  ainda,  sejam  as  proposig6es  submetidas  ao  regime  de
tramjta9ao urgente mos termos do Artigo 91,  lnciso I, Pafagrafo I, da Resolugao 642,
de 29 de setembro de 2005.

Sendo o que nos compete para o momento, aproveitamos a oportunidade
para renovar votos de estima e consideraeao.

Atenciosamente,

- ir=ANA
Prefeito do lvlunicipio de Jacarei

A Excelentissima Senhora
LUCIMAR PONCIANO
D.D.  Presidente da Camara Municipal de Jacarei / SP

Praca dos Tres Poderes, 73 -2° andar- Centro - Jacarei-SP
Telefone:  (12) 3955-9111  -Fax:  (12) 3961-1092 -gabinete@jacarei.sp.gov`br
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Cria    o    COMTUR   -    Conselho    Municipal    de

Turismo e d6 outras providencias.

0  Prefeito   Municipal   de  Jacarei,   no  uso  de

suas  atribuig6es  faz  saber  que  a  Camara  Municipal  aprovou  e  ele  sanciona  e

promulga a seguinte Lei.

Art.1°  Fica  criado  o  Conselho  Municipal  de  Turismo -

COMTUR,  que  se  constitui  em  6rgao  local  na  conjugagao  de  esforaps  entre  o

Poder  Pdblico  e  a  Sociedade  Civil,  de  carater  deliberativo  e  consultivo,  para  o

assessoramento  da  municipalidade  em  quest6es  referentes  ao  desenvolvimento

turistico do Munjcipio de Jacarei.

§  1°  0  Presidente  sera  eleito  na  primeira  reuniao  dos

anos pares, permitida a recondugao.

§   2°   0   Secretario   Executivo   sera   designado   pelo

Presidente eleito,  bern como o Secretario Adjunto quando houver necessidade de

tal cargo.

§ 3° As entidades da iniciativa privada acolhjdas nessa

Lei  indicafao  os  seus  representantes,  titular e  suplente,  que tomarao  assento  no

Conselho  com  mandado  de  dois  anos,  podendo  ser  reconduzidos  por  oficio  de

suas Entidades, dirigido a presidencia do COMTUR.

fe4
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§ 4° Na ausencia de Entidades Especificas para ou`tro§\i

segmentos,    as    pessoas    que    os    representem    poderao    ser   indicadas    por-

profissionais   da   respectiva   area   ou,   entao,   pelo   COMTUR,   desde   que   haja

aprova?ao de dois tengos dos seus Membros, podendo ser reconduzidas por quem

os tenham indicado.

§   5°   As   pessoas   de   reconhecido   saber   em   suas
especialidades  e  aquelas  que,  de forma  patente,  possam vir a  contribuir com  os

interesses  turisticos  da  cidade  poderao  ser  indicadas  pelo  COMTUR  para  urn

mandato  de  dois  anos,  com  a  aprova?ao  de  dois  tengos  dos  seus  Membros  e,

tamb6m, podefao ser reconduzidas pelo COMTUR.

§  6°  Os  representantes  do  poder  publico  municipal,

titulares  e  suplentes,  que  nao  podefao  ser  em  numero  superior  a  urn  ter?o  do

COMTUR, sefao indicados pelo Prefeito e tefao mandato ate o tlltimo dia dos anos

pares, tambem podendo ser reconduzidos pelo Prefeito.

§ 7° Para todos os casos dos pafagrafos 3o, 4o, 5o e 6o

do   presente   artigo,   ap6s   o   vencimento   dos   seus   mandatos,   os   membros

permanecerao  em  seus  postos  com  direito  a  voz  e  voto  enquanto  nao  forem
entregues a Presidencia do COMTUR os oficios com as novas indica?6es.

§  8°  As  indicae6es  citadas  nos  pafagrafos 3°,  40 e  5°

deste  Artigo,  poderao  ser feitas  em  datas  diferentes,  em  razao  das  elei?6es  em

diferentes   datas   nas   Entidades   e,    portanto,   com   diferentes   datas   para   o

vencimento   dos   seus   mandatos,   datas   essas   que   serao   controladas   pelo

Secretario Executivo.
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§  9°  Em  se  tratando  de  representantes  oriundos  de
cargos  estaduais  ou  federais,  agraciados  por  esta  Lei,  automaticamente  sefao

considerados  membros  aqueles  que  sejam  os  titulares  dos  cargos,  e  os  quais

indicafao os seus respectivos suplentes.

Art. 2° 0 COMTUR de Jacarei fica assim constituido:

I - Do Poder Ptlblico:

a)          urn representante do Turismo;

b)         urn representante da cultura;

c)          urn representante do Meio Ambiente;

d)         urn representante da Educa?ao;

e)         urn representante do Esporte;

f)           urn representante da Mobilidade.

11 -Da  lniciativa Privada:

a)            urn representante de Hot6is;

b)         urn representante de pousadas;

c)         urn representante de Restaurantes;

Prasa dos Tres Poderes, 73 -29 andar-Centro -Jacarei-SP
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Industrial de Jacarei;

Tecnicos de Turismo;

Varejista de Jacarei;
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d)         urn representante de Bares Diferenciados;

e)         urn    representante    de    Turismo    Pedag6gico

f)           urn representante das Agencias de Turismo;

g)         urn  representante  da  Associagao  comercial  e

h)         urn representante dos Turism6logos;

i)           urn representante da lmprensa.,

j)           urn representante dos Guias de Turismo;

k)         urn   representante   das   Faculdades   /   Cursos

I)           urn   representante    do   Sindicato   do   Comercio

in)        urn    representante     da     Associaeao    para    o

Desenvolvimento Sustentavel do Ecoturismo, Turismo Cultural e Rural -ADETUR;

n)         urn representante   da Associagao  dos Artesaos

o)          urn   representante     da   empresa    imobili5ria   de

Pra¢a dos Tres Poderes, 73 -29 andar-Centro -Jacarei-SP
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p)          urn        representante         da       Associacao       dos`
Engenheiros e Arquitetos de Jacarei;

q)          urn  representante  do  centro  das  Inddstrias  do
Estado de Sao  Paulo -CIESP ,  de Jacaref;

r)           urn  representante   das instituic6es financeiras de

S)          urn  representante   das  empresas  de  fretamento

t)           urn  representante   do  sindicato  dos  Taxistas  de

u)          urn   representante    dos   clubes   de   servicos   de

v)          urn   representante    de   associac6es   ou   col6nias

w)         urn representante   dos mdsicos de Jacarei;

x)          urn representante   do sindicato Rural  de Jacarei;

y)          urn representante   dos haras de Jacarei.

Ill -De outros, mas sem direito a voto:

a)         urn representante da camara dos vereadores;

Te,efonei]r:;a3g::_:r]e]S]P_°:aexre(Si27)33-9269[a_:8:r2-_Cgean::n°e-t:a;:ar::-rse:spgovff4~-
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b)          urn representante da policia Militar;

c)          urn representante da policia civil.

ap, 4.I                   \,                                               (.f8i    `co      ,,

Pafagrafo  Unico -  cada  representaeao  entende-se  urn

Art. 3° Compete ao COMTUR e aos seus Membros:

I - avaliar, opinar e propor sobre:

a)            a politica Municipal de Turismo;

b)          as   diretrizes   basicas   observadas   na   citada

c)           planos    anuais    ou    trianuais    que    vjsem    o

desenvolvimento e a expansao do Turismo no MunicJpio;

d)          os         instrumentos         de         estimu lo         ao

e)       os  assuntos  atinentes  ao  turismo  que  lhe forem

desenvolvimento turfstico;

submetidos.
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11   -     inventariar,   djagnosticar  e   manter  atua]izado   o

cadastro  de  informa?6es  de  interesse  turistico  do  Municipio  e  orientar  a  melhor

divulgagao do que estiver adequadamente disponivel;

Ill  -    programar  e  executar  amplos  debates  sobre  os

temas  de  interesse  turistico  para  a  Cidade  e  Regiao,  ouvindo  observa?6es  das

pessoas  envolvidas  mesmo  que  estranhas  ao  Conselho,  bern  como  de  pessoas
experientes convidadas;

lv -   manter intercambio com as diversas Entidades de

Turismo,   do   Municipio   ou   fora   dele,   sejam   oficiais   ou   nao,   para   urn   maior

aproveitamento do potencial local;

V -     propor resolu?6es,  instru?6es  regulamentares  ou

atos necessarios ao pleno exercicio de suas fung6es,  bern como modifica?6es ou

supress6es  de  exigencias  administrativas  ou  regulamentares  que  dificultem  as

atividades de turismo em seus diversos segmentos;

Vl  -    propor  programas  e  projetos  nos  segmentos  do

Turismo visando incrementar o fluxo de turistas e de eventos para a Cidade;

Vll  -  propor  diretrizes  de  implementa?ao  do  Turismo

atrav6s de 6rgaos municipais e os servi?os prestados pela  inciativa privada com o

objetivo de prover a infraestrutura local adequada a implementaeao do Turismo em

todos os segmentos;

Vlll   -     promover  e  divulgar  as  atividades  ligadas  ao

Turismo  do  Municipio  participando  de  Feiras,  Exposi?6es  e  Eventos,  bern  como

Pra€a dos Tres Poderes,  73 -29 andar-Centro -Jacarei-SP
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apoiar a  Prefeitura  na  realiza?ao  de  Feiras,  Congressos,  Seminarios,  Eventos  e

outros, projetados para a pfopria cidade;

lx  -  propor  formas  de  capta?ao  de  recursos  para  o

desenvolvimento    do    Turismo     no     Municipio,     emitindo     parecer    relativo    a

financiamento    de    inciativas,    planos,    programas    e    projetos    que    visem    o

desenvolvimento da lnddstria Turistica em geral;

X  -  colaborar  de  todas  as  formas  com  a  Prefeitura,

suas Secretarias e Autarquias nos assuntos pertinentes sempre que solicitado;

Xl  -  formar  Grupos  de  Trabalho  para  desenvolver  os

estudos  necessarios  em  assuntos  especificos,  com  prazo  para  conclusao  dos

trabalhos e apresenta?ao de relat6rio ao plenario;

Xll     -    sugerir    medidas    ou     atos     regulamentares

referentes a explora?ao de Servieos Turisticos no Municipio;

Xlll    -    sugerir    a    celebragao    de    convenios    com

Entidades, Municipios,  Estados ou Uniao, opinar e deliberar sobre os mesmos;

XIV  -  indicar,  quando  solicitado,  representantes  para

integrar  em  delega?6es  do   Municipio  a  congressos,   conveng6es,   reuni6es  ou

novos acontecimentos que oferecem interesse a Politica Municipal de Turismo;

XV   -      elaborar   e   aprovar   calendario   Turistico   do

Pra§a dos Tres Poderes, 73 -2B andar-Centro -Jacarei-SP ------
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Xvl    -    monitorar    o    crescimento    do    Turismo    no

Municipio,  propondo medidas que atendam a sua capacidade turistica;

XVII       -       analisar       reclamag6es       e       sugest6es

encaminhadas por turistas e  propor medidas pertinentes a  melhoria  da prestagao

dos servi?os turisticos locals;

Xvlll   -  decidir  sobre  a  aprovagao  dos  projetos  que

sefao encaminhados para o DADETUR, conforme a Lei Estadual 1.261/2015.

XIX - conceder homenagens as pessoas e instituie6es

com relevantes servi?os prestados na area de Turismo;

XX -   eleger entre os seus pares o seu  Presidente em

escrutinio secreto na primeira reuniao do ano par; e,

Xxl -organizar e manter o seu Regimento ]nterno.

Art. 4° Compete ao Presidente do COMTUR:

I   -  representar  o  COMTUR   em  suas  rela?6es  com

11 -dar posse aos membros do COMTUR;

Praca dos Tres Poderes,  73 -2Q andar-Centro -Jacarei-SP
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Ill   -   definir   a   pauta,   abrir,   orientar   e   encerrar   as

lv - acatar a decisao da maioria sobre a frequencia das

reuni6es, cujo espa?o nao podefa ser superior a 60 dias;

V    -    indicar    o    Secretario    Executivo    e,     quando

necessario, o Secrefario Adjunto;

Vl  -  cumprir as  determina?6es  soberanas  do  plenario,

oficiando os destinatarios e prestando contas da sua Agenda na reuniao seguinte;

VII  -  cumprir  e  fazer  cumprir  esta  Lei,   bern  como  o

Regimento lnterno a ser aprovado por dois tengos dos seus Membros; e,

Vlll -  proferir a seu voto apenas para desempate.

Art. 5° Compete ao Secretario Executivo:

I -auxiliar o Presidente na definieao das pautas;

11 -  elaborar e distribuir a ata das reuni6es;

Ill   -  organizar  o  arquivo  e  o  controle  dos  assuntos

pendentes, gerindo a Secretaria e o Expediente; --
Praga dos Tres Poderes, 73 -29 andar-Centro -Jacarei-SP
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IV    -    controlar   o    vencimento    dos    mandatos    dos

V -  prover todas as necessidades burocfaticas; e,

Vl  -  dirigir  os  trabalhos  do  Presidente  na  reuniao,  na

Art. 6° Compete aos Membros do COMTUR:

I -  comparecer as reuni6es quando convocados;

11   -     em   escrutinio   secreto,   eleger  o   Presidente  do

Conselho Municipal de Turismo;

Ill -levantar ou relatar assuntos de interesse Turistico;

lv  -  opinar  e  deliberar  sobre  assuntos  referentes  ao

desenvolvimento Tur[stico do Municipio ou da Regiao;

V   -   nao   permitir   que   sejam   levantados   problemas

politicos partidarios;

Vl   constituir   os   Grupos   de   Trabalho   para   tarefas

especificas,    podendo   contar   com   assessoramento   t6cnico   especializado   se

necessario;

Prafa dos Tres Poderes, 73 -29 andar-Centro -Jacarei-SP
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Vll  -   cumpn.r esta  Lei,  cumprir o  Regimento  lnterno  e

as decis6es soberanas do COMTUR;

Vlll -convocar,  mediante assinatura de vinte por cento

dos  seus   Membros,   Assembleia   extraordinaria   para  exame   ou   destituieao  de

membro,   inclusive  do  Presidente,   quando  este   Estatuto  ou   Regimento   lnterno

forem afetados;

lx -votar nas decis6es do COMTUR.

Art.  7°  0  COMTUR  reunir-se  a  em  sessao  ordinaria

uma vez por mss perante a maioria de seus membros,  ou com qualquer quorum

trinta  minutos ap6s a  hora  marcada,  podendo realizar reuni6es extraordinarias  ou

especiais em qualquer data e em qualquer local.

§   1°  As  decis6es  do  COMTUR   serao  tomadas   por

maioria  simples  de  votos,  exceto  quando  se  tratar  de  altera?ao  do  Regimento

lnterno,  caso  em  que  sefao  necessarios  os  votos  da  maioria  absoluta  de  seus

membros  ou,  ainda,  nos  casos  previstos  nos  Pafagrafos  40  e  5°  do  Artigo  1°  e

Artigo  i2o.

§   2°   Quando   das   reuni6es,   serao   convocados   os
titulares e, tambem, os suplentes.

§  3°  Os  Suplentes terao  direito  a voz  mesmo  quando

da presenea dos Titulares e, direito a voz e voto, quando da ausencia daqueles.

_+
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Art.  8°  Perdefa a representaeao o Orgao,  Entidade ou

Membro  que  faltar  a  03  (ties)   reuni6es  ordinarias  consecutivas  ou  a  6  (seis)

alternadas durante o ano.

Pafagrafo     dnico.     Em     casos     especiais,     e     por

encaminhamento   de   dez   por  cento   dos   seus   membros,   o   COMTUR   podefa

deliberar,  caso  a  caso,  a  reinclusao  de  membros  eliminados  pelo  "caput"  deste

Artigo, mediante a aprovagao em escrutinio secreto e por maioria absoluta.

Art.   9°    Por   falta   de   decoro   ou   por   outra   atitude

condenavel,  o COMTUR podefa expulsar o membro infrator,  em escrutinio secreto

e  por  maioria  absoluta,  sem  prejuizo  da  sua  Entidade  ou  categoria  que,  assim,

devefa   iniciar   a    indicaeao   de    novo   nome   para   a   substituieao    no   tempo

remanescente do anterior.

Art.10.  As  sess6es  do  COMTUR  sefao  devidamente

divulgadas com a necessaria antecedencia,  inclusive na imprensa local, e abertas

ao publico que queira assisti-las.

Art.11.  0  COMTUR  podefa  ter convidados  especiais,

sem  direito a voto,  com  a frequencia  que for desejavel,  sejam  personalidades ou

entidades,   desde   que   devidamente   aprovado   por  maioria   absoluta   dos   seus

Membros.

Art.   12.   0  COMTUR   podera  prestar  homenagens  a

personalidades ou entidades,  desde que a proposta seja aprovada,  em escrutinio
secreto, por dois tengos de seus membros ativos.
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Art.13.  A  Prefeitura  Municipal  cede fa  local  e  espaeo

para  a  realiza?ao  das  reuni6es  do  COMTUR,   bern  como  cedera  urn  ou  mais

funcionarios  e  os  materiais  necessarios  que  garantam  o  born  desempenho  das

referidas reuni6es.

Art.   14.  As  fun?6es  dos  Membros  do  COMTUR  nao

sefao remuneradas.

Art.    15.   Os   casos   omissos   serao   resolvidos   pela

Presidencia, "ad referendum" do Conselho.

Art.16.  Ficam  revogados as disposi?6es em  contfario,

especialmente a Lei n° 4.289, de 1° de mango de 2000.

Art.   17.   Esta   Lei   entrara  em  vigor  na  data  de   sua

Gabinete do Prefeito, 05 de mar?o de 2018.

IZAIAS JOSE DE SANTANA

Prefeito do Municipio de Jacarei
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MENSAGEM

Tenho  a  honra  de  submeter  a  analise  dessa  Egtegia

Casa Legislativa,  o incluso Projeto de Lei que disp6e sobre a cria?ao do Conselho

Municipal de Turismo -COMTUR e da outras providencias.

lnicialmente,  esclarece-se que o Municipio possui hoje

a Lei n° 4.289, de 1° de mar?o de 2000, que cria o Conselho Municipal de Turismo

-CONTUR e da outras providencias, a qual foi alterada pelo Decreto n° 404, de 27

de  fevereiro  de  2018,  afim  de  adequa-la  aos  requisites  para  classificar  Jacarei

como Municfpio de lnteresse Turistico -MIT.

Contudo,   a  Associa?ao  dos  Municipios  de   lnteresse

Turistico  -AMITUR  recomendou  que  o  Municipio  adequasse  sua  Lei  ao  modelo

indicado pela referida associaeao com o aval do Conselho Estadual de Turismo.

Diante de tal fato,  se prop6e o presente Projeto de Lei

com a finalidade de promover e incentivar o turismo no Municipio de Jacarei.

A  Politica  Nacional  de  Turismo  exige  que  o  Municipio

possua Plano e Conselho  Municipal de Turismo,  como sendo criterios obrigat6rios

para  propor projetos de  infraestrutura turistica,  de eventos e de fortalecimento ao

desenvolvimento turistico ao Minist6rio do Turismo.
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0  Plano  Municipal  de  Turismo,  Lei  n°  6.150  de  14  de

setembro de 2017, foi aprovado por esta Camara no ano passado. Cabendo agora

a   aprovagao   do   Conselho   Municipal   de   Turismo   nos   moldes   propostos   pela

AMITUR.

Este    Projeto    de    Lei    possui    s6Iido   escopo    legal,

conforme  disp6em  o art.  60,  os  incisos  I  e Xvl  do art.  61,  os  incisos  I  e  Ill,  da  Lei

Organica Municipal e os incisos I e Ill do art. 30 e 180 da Constitui?ao Federal.

Justificado  nestes  termos,   a  fim  de  que  a  proposta

possa  alcan?ar  plenamente  os  seus  objetivos,  encaminhamos  o  Projeto  de  Lei

para aprecia?ao e aprovaeao dessa Casa Legislativa.

Gabinete do Prefeito, 05 de marpe de 2018
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