
 
 

PORTARIA BELOTUR Nº 055/2019 

Institui os Comitês de Gestão Estratégica e de Integridade da Empresa Municipal de 
Turismo de Belo Horizonte S/A - BELOTUR. 
 

 O Diretor-Presidente da Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte S/A - 
BELOTUR, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE: 
 

Art. 1º - Instituir o Comitê de Gestão Estratégica - CGE, na qualidade de instância 
decisória, com o objetivo de aprovar políticas, diretrizes, metodologias e mecanismos de 
governança, gestão de riscos e controles e estabelecer limites de exposição a riscos e níveis 
de conformidade. 

 
Art. 5º - O CGE será composto por: 
 
I – Diretor-Presidente da Belotur; 
II – Diretor de Promoção e Marketing Turístico;  
III – Diretor de Administração e Finanças; 
IV – Diretor de Eventos; e 
V – Diretor de Políticas de Turismo e Inovação. 
 
Parágrafo único - O Diretor-Presidente da BELOTUR presidirá o Comitê de Gestão 

Estratégica e na sua ausência o Diretor de Administração e Finanças. 

Art. 6º - Fica instituído o Comitê de Integridade da BELOTUR, na qualidade de 
instância de integralidade, com a responsabilidade, sob a coordenação do Diretor de 
Administração e Finanças, de elaborar, implementar, coordenar, operacionalizar e monitorar o 
Plano de Integridade aprovado por meio da 115ª Reunião do Conselho de Administração da 
empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte S/A – BELOTUR. 

Art. 7º - O Comitê de Integridade será composto por representantes das seguintes 
Unidades Administrativas: 

I – Comitê de Gestão Estratégica, como instância decisória; 
II – Diretoria de Administração e Finanças, como instância responsável pela 

coordenação das ações de integridade; 
III – Assessoria Jurídica; e 
V – Gabinete da BELOTUR. 
 
Parágrafo único - Os representantes de que trata este artigo serão indicados pelos 

dirigentes das respectivas unidades, correspondendo a um titular e um suplente. 
 
Art. 8º - A participação dos empregados nos Comitês de Gestão Estratégica e de 

Integridade estabelecidos nesta Portaria é considerada prestação de serviços públicos 
relevantes não remunerada. 

 
Art. 9º - Caberá aos dirigentes da BELOTUR promover ampla divulgação do Programa 

de Integridade e dos Comitês de Gestão Estratégica e de Integridade. 
 
Art. 10 - Aplicam-se, no que couber, os dispositivos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto 

de 2013, e do Decreto Municipal nº 15.894, de 10 de março de 2015. 
 
Art. 11 - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação. 

 
Belo Horizonte, 09 de agosto de 2019 

 
 

Gilberto César Carvalho de Castro 
Diretor-Presidente 



 
 

A presente portaria foi publicada no Diário Oficial do Município – DOM no dia 13 de agosto de 

2019 

 
Link da publicação: 
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1215637 
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