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Quarta-feira, 6 de Julho de 2016      Ano:XXII - Edição N.: 5082 

Poder Executivo 

Secretaria Municipal de Governo

DECRETO Nº 16.365, DE 05 DE JULHO DE 2016

Dispõe sobre o Conselho Municipal de Turismo – Comtur-BH.

O Prefeito de Belo Horizonte, no exercício de suas atribuições legais, em especial a que lhe confere o inciso VII do art.
108 da Lei Orgânica do Município e em conformidade com a Lei nº 10.823, de 29 de junho de 2015,

DECRETA:

Art. 1º - O Conselho Municipal de Turismo – Comtur-BH, órgão colegiado de assessoramento superior, vinculado à
Secretaria Municipal de Desenvolvimento, de caráter consultivo, tem por finalidade propor diretrizes, oferecer subsídios e
contribuir para a formulação da Política Municipal de Turismo, bem como acompanhar sua implementação, com vistas ao
desenvolvimento do turismo no Município, em todas as suas modalidades.

Art. 2º - Compete ao Comtur-BH:

I - assessorar o Executivo na avaliação da Política Municipal de Turismo;

II - zelar pela efetiva aplicação da legislação que regula a atividade turística no Município;

III - emitir pareceres e recomendações sobre questões do turismo municipal, quando solicitado;

IV - propor ações objetivando a democratização das atividades turísticas para a geração de emprego e renda;

V - propor ações que visem ao desenvolvimento do turismo no Município;

VI - zelar para que o desenvolvimento da atividade turística no Município se faça sob a égide da sustentabilidade
ambiental, social e cultural;

VII - propor normas e oferecer subsídios aos projetos de lei do Executivo relacionados ao turismo ou que neste
possuam implicações;

VIII - buscar, no exercício de suas competências, a melhoria da qualidade e produtividade do setor;

IX - manifestar-se sobre questões relacionadas ao turismo, objeto de consultas do Secretário Municipal de
Desenvolvimento e de entidades públicas e privadas;

X - assessorar o Executivo na elaboração de planos plurianuais que visem ao desenvolvimento e à expansão do turismo
no Município;

XI - assessorar o Executivo na criação e na implementação dos instrumentos de desenvolvimento do turismo no
Município;
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XII - propor medidas destinadas a fomentar as atividades turísticas do Município;

XIII - manter intercâmbio com os demais órgãos e entidades da Administração Pública Municipal nas questões afetas
ao turismo, bem como com os municípios que integram a Região Metropolitana de Belo Horizonte, o Estado, a União e
organismos internacionais, com vistas ao estabelecimento de políticas e intervenções conjuntas.

Art. 3º - O Comtur-BH será composto por 29 (vinte e nove) membros titulares e seus respectivos suplentes, sendo 11
(onze) do Poder Público e 18 (dezoito) da sociedade civil organizada, designados pelo Prefeito para o mandato de 2 (dois) anos,
permitida a recondução.

§ 1º - A representação do Poder Público no Conselho será definida em ato do Prefeito, respeitando o quantitativo
previsto no caput deste artigo e deverá, obrigatoriamente, contemplar a Câmara Municipal.

§ 2º - Os membros da sociedade civil organizada serão distribuídos da seguinte forma:

I - 2 (dois) representantes de entidades de treinamento e qualificação;

II - 1 (um) representante de instituições de ensino superior de turismo;

III - 1 (um) representante de entidades representativas do setor de hospedagem;

IV - 1 (um) representante de entidades representativas do setor de alimentação fora do lar;

V - 1 (um) representante de entidades representativas do setor de transporte;

VI - 2 (dois) representantes de entidades da área de promoção e captação de eventos;

VII - 1 (um) representante de entidades representativas de operadores e agentes de viagem;

VIII - 2 (dois) representantes de entidades de profissionais e trabalhadores de turismo;

IX - 1 (um) representante de entidades representativas do setor de comunicação e mídia;

X - 1 (um) representante de entidades empresariais que atuam em áreas afins ao turismo;

XI - 4 (quatro) representantes de associações e grupos da sociedade civil organizada que atuam em áreas afins ao
turismo;

XII - 1 (um) representante de entidade representativa do setor de feiras permanentes.

§ 3º - O Presidente do Conselho será escolhido pelo Prefeito entre os representantes titulares do Poder Público, cabendo
ao seu suplente substituí-lo em suas ausências ou impedimentos.

§ 4º - O Vice-Presidente será escolhido entre representantes da sociedade civil, por meio de votação secreta dos
membros do Conselho, para mandato de 2 (dois) anos, permitida a recondução, cabendo-lhe substituir o Presidente em sua
ausência ou impedimento, desde que ausente e impedido o seu suplente.

Art. 4º - Os membros do Comtur-BH não serão remunerados por sua atuação no Conselho, que será considerada
prestação de serviços de relevante interesse público.

Art. 5º - O regimento interno do COMTUR-BH disporá sobre seu funcionamento, sobre a forma de atuação e sobre o
detalhamento de atribuições, devendo ser aprovado pela maioria absoluta de seus membros e publicado mediante Portaria da
Secretaria Municipal de Desenvolvimento.
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Art. 6º - O COMTUR-BH poderá instituir câmaras temáticas para o exercício das competências definidas no art. 2º
deste Decreto.

Art. 7º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Belo Horizonte, 05 de julho de 2016

Marcio Araujo de Lacerda

Prefeito de Belo Horizonte


