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MUNICIPAL DE TURISMO – COMTUR
O PREFEITO MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS, Estado da Bahia, no uso de sua
competência instituída pela Lei Orgânica Municipal,
DECRETA:
Art.1º. Fica regulamentado o Conselho Municipal de Turismo de Teixeira de Freitas COMTUR, criado pelo artigo 15, inciso IV, alínea “n”, da Lei Municipal nº 983/2017, órgão
normativo, consultivo e de deliberação Coletiva, com objetivo de estudar, coordenar, propor,
incentivar e orientar projetos relacionados ao Turismo, e de assessorar o Poder Executivo
na elaboração do Plano de Desenvolvimento Sustentável do Turismo, para fomentar de
forma sustentável, a política municipal de turismo.
Parágrafo único. No desenvolvimento de suas ações, o COMTUR se articular com
Instituições de Direito Público e Privado, Nacionais ou Estrangeiras, para a promoção de
planejamento, educação, integração e o desenvolvimento socioeconômico.
Art. 2º. O Conselho Municipal de Turismo é Órgão Colegiado composto por 12 (doze)
membros titulares, com igual número de suplentes, indicados pelos órgãos e entidades, na
seguinte proporção:
I – 04 (quatro) Membros do Setor Público;
II – 04 (quatro) Membros da Iniciativa Privada;
III – 04 (quatro) Membros da Sociedade Civil Organizada.
Art. 3º. A Diretoria do COMTUR será composta pelo Presidente, Vice Presidente, Secretário
Executivo e Secretário Adjunto.
§ único. A Diretoria de que trata este artigo será eleita dentre os membros do COMTUR em
reunião ordinária, para mandato de 02 (dois) anos, permitida a reeleição por uma única vez,
para exercer as atribuições fixadas neste decreto e no regime interno.
Art. 4º. O Presidente do COMTUR e o Vice-Presidente serão escolhidos entre seus
membros por maioria simples e empossados pelo Prefeito Municipal.
Art. 5º. Os membros do Conselho terão mandato de 02 (dois) anos, admitida a recondução.
§ 1º. Os membros do Conselho não serão remunerados, sendo o exercício de suas funções
considerado serviço público de relevante interesse social.
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§ 2º. Os membros do conselho serão empossados pelo Prefeito Municipal mediante Decreto
de Nomeação e Carta de Indicação.
§ 3º. É facultativo ao COMTUR eleger dentre seus membros um Secretário para suporte
burocrático do Conselho.
Art. 6º. O COMTUR poderá solicitar informações ou a presença de qualquer Secretário
Municipal para subsidiar assuntos relacionados ao Turismo.
Art. 7º. Considerar-se-á o COMTUR constituído quando no mínimo 2/3 (dois terços) de seus
membros estiverem presentes, conforme termo lavrado em livro próprio.
Art. 8º. Compete também ao COMTUR tratar de atividades relacionadas à cultura, desde
que relacionado com o turismo, de forma integrada com a Secretaria Municipal de Educação
e Cultura, bem como demais atividades especificadas em leis ou regulamentos.
Art. 9º. Compete aos membros do COMTUR:
I – Comparecer às reuniões do Conselho;
II – Aceitar os encargos e as comissões para os quais foram designados;
III – Propor ao Conselho estudos, sugestões e programas de trabalho;
IV – Participar das votações.
Art. 10. Ao presidente do COMTUR compete:
I – Marcar, convocar e presidir as reuniões do Conselho;
II – Dirigir a entidade e representá-la perante o Prefeito Municipal e outros órgãos Públicos e
Privados;
III – Propor planos de trabalho;
IV – Participar nas votações e aprovar resoluções;
V – Resolver os casos omissos e praticar todos os atos necessários ao regular o
Funcionamento do Conselho;
VI – Encaminhar ao Prefeito Municipal as proposições aprovadas pelo Conselho;
VII – Solicitar ao município de Teixeira de Freitas a suplementação das dotações
orçamentais destinadas ao FUMTUR;
VIII – Conceder licença aos membros do Conselho, quando solicitada com justificativa
plausível;
IX – Delegar competência aos seus membros, sempre que necessário ao bom comprimento
das finalidades da entidade, observando as limitações legais;
X – Representar o COMTUR ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente;
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XI – Autorizar e ordenar despesas;
Art. 11. Ao Vice-Presidente compete:
I – Substituir o Presidente em seus impedimentos e eventuais ausências;
II – Assessorar a Presidência.
Art. 12. Ao Secretário competente:
I – Organizar a pauta dos trabalhadores para cada sessão, ouvindo o presidente;
II – Redigir as atas das sessões;
III – Receber todo o expediente endereçado ao conselho, registrá-lo e tomar as providências
necessárias;
IV – Cumprir as determinações do Regimento Interno do COMTUR.
Art. 13. A estrutura funcional do COMTUR é de total responsabilidade da Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciências, Tecnologia e Turismo, que deverá
fornecer todo apoio necessário para o desenvolvimento das atividades e ações do
COMTUR.
Art. 14. A Lei do Turismo, bem como o Regimento Interno é de responsabilidade do
COMTUR, sendo os membros (titulares e ativos), responsáveis por sua elaboração.
Art. 15. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando o Decreto nº
026/2008 e o Decreto nº 009/2010.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete do Prefeito, 22 de Maio de 2019.
TEMÓTEO ALVES DE BRITO - PREFEITO MUNICIPAL
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