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LEI MUNICIPAL Nº 678, DE 27 DE JUNHO DE 2017. 
 

Dispõe sobre a constituição do 
Conselho Municipal de Turismo – 
COMTUR, e dá outras providências.  

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE JATEÍ/MS, no uso das atribuições 

que lhe confere o inciso III, do artigo 52, da Lei Orgânica do Município, faz 
saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei: 

 

Capítulo I 

DA CONSTITUIÇÃO, COMPETÊNCIA E FORMAÇÃO 

 
Art. 1º Fica constituído o Conselho Municipal de Turismo – 

COMTUR, com funções consultivas, formado por representantes do Poder 
Executivo Municipal e da Sociedade Civil. 

  
Art. 2º Compete ao Conselho Municipal de Turismo – COMTUR: 
I – formular as diretrizes básicas da política de turismo do 

município; 
II – promover a integração entre vários segmentos do turismo que 

operam no município, objetivando o intercâmbio destes com a comunidade; 
III – sugerir e deliberar sobre a assinatura de convênios para a 

execução de projetos de turismo, envolvendo o município e outras instituições; 
IV – formular e coordenar programas para o desenvolvimento da 

infraestrutura turística do município, prestando orientação normativa e 
deliberativa; 

V – articular-se com o Instituto Brasileiro de Turismo; 
VI – elaborar o seu próprio regimento interno. 

 
Art. 3º O Conselho Municipal de Turismo – COMTUR será formado 

por um representante dos seguintes órgãos: 
I – Poder Executivo, através da Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente e Turismo; 
II – área da Educação (unidade da rede estadual e da rede 

municipal de ensino); 
III – sindicato dos trabalhadores rurais; 
IV – associações de moradores (zona urbana e rural) e paroquiais; 
V – comerciantes;  
VI – representantes do Poder Legislativo; 
VII – representantes das entidades estaduais e federais implantadas 

no município.  
 
Art. 4º Cada órgão ou entidade de que trata o artigo anterior indicará 

01 (um) representante titular e 01 (um) suplente.  



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ 
Gabinete do Prefeito 

Av. Bernadete Santos Leite, 382 - Centro – Jateí/MS   
CEP 79.720-000 - FONE /FAX (67) 3465-1133 /1134   

 

Parágrafo único. A nomeação dos membros do Conselho Municipal 
de Turismo – COMTUR será formalizada por ato do Prefeito Municipal.  
 

Art. 5º Os órgãos e entidades de que tratam o artigo 3º desta Lei, 
terão o prazo de 20 (vinte) dias para indicação de seus representantes, a contar 
do recebimento de correspondência do Poder Executivo, sob pena de perderem 
o direito de presença no Conselho. 
 

Art. 6º O mandato dos membros do Conselho Municipal de Turismo 
– COMTUR será de 02 (dois) anos, permitida a recondução, por uma única vez. 
 

Art. 7º Os membros do Conselho não receberão qualquer 
remuneração, sendo os seus serviços considerados relevantes ao município. 
 

Art. 8º O Conselho Municipal de Turismo – COMTUR, elegerá uma 
secretaria executiva composta pelos seguintes cargos: 

I – presidente; 
II – vice-presidente; 
III – secretário; 
IV – 2º secretário. 

 
Art. 9º O Conselho Municipal de Turismo – COMTUR, reunir-se-á 

ordinariamente uma vez por mês, e extraordinariamente na forma que dispuser o 
regulamento interno. 

Parágrafo único. As decisões do Conselho serão tomadas com a 
presença da maioria absoluta de seus membros, levando-se em conta a 
totalidade de sua composição. 

 
Art. 10. O órgão municipal de turismo fornecerá a infraestrutura 

administrativa necessária a conveniente execução dos trabalhos do conselho. 
 

Capítulo II 
DO REGIMENTO INTERNO 

 
Art. 11. O Regimento Interno do Conselho Municipal de Turismo – 

COMTUR independerá de aprovação do Prefeito Municipal dada à autonomia do 
Conselho. 
 

Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE JATEÍ/MS,  em 27 de 
junho de 2017. 

 
ERALDO JORGE LEITE 

Prefeito Municipal 
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