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  IPORANGA - S P  Lei nº 119/2009 

 

  

LEI Nº 119/2009, DE 05 DE MAIO DE 2009. 
 

 
DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO 
(COMTUR) E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
 

 
ARIOVALDO PEREIRA DA SILVA, Prefeito Municipal de Iporanga, Estado de São Paulo, no uso de suas 

atribuições legais; 

 

FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele promulga e sanciona a seguinte Lei: 

 
Art. 1º - Fica criado o Conselho Municipal de Turismo (COMTUR), o qual, dentre as suas atribuições 

originárias, definidas e outras a serem definidas, será a de coordenar, incentivar e promover o turismo no município 

de Iporanga. 

 
Art. 2º - O Conselho será composto por 11 (onze) pessoas idôneas, sendo 04 (quatro) delas indicadas 

pelo Prefeito Municipal e 07 (sete) pela comunidade Iporanguense, tendo a seguinte composição: 
 

1. um representante do Departamento de Turismo e Meio Ambiente; 

2. um representante do Departamento de Agricultura; 

3. um representante do Departamento de Educação; 

4. um representante da Sessão de Cultura; 

5. um representante da Associação de Monitores; 

6. um representante das Associações Ambientalistas; 

7. um representante das Associações de Bairros; 

8. um representante da Associação de Pousadas; 

9. um representante das Associações de Quilombos; 

10. um representante das Agências de Turismo; 

11. um representante do Comércio. 

 

§ 1º - O conselho será composto por Presidente, Vice – Presidente, 1º Secretário, 2º Secretário e os 

demais nas condições de membros. 
 

§ 2º - As entidades da sociedade civil acolhida nesta Lei, indicarão os seus representantes titular e 

suplente, que tomarão assento no Conselho com mandato de dois anos, podendo ser reconduzidos por suas 

entidades. 

I - Havendo mais de uma indicação dos representantes da sociedade civil a escolha de um deles será 

efetuada pelo prefeito municipal. 
 

§ 3º - As pessoas de reconhecido saber em suas especialidades e aquelas que, de forma patente, 

possam vir a contribuir com os interesses turísticos do município poderão ser indicados pelo conselho, com aprovação 

de dois terços dos seus Membros, podendo ser reconduzidos pelo conselho. 
 

§ 4º - Na ausência de Entidades Específicas para outros segmentos, pessoas que os representem 

poderão ser indicadas por profissionais daquela mesma área ou, então, pelo conselho, desde que haja aprovação de 

dois terços dos seus Membros, podendo ser reconduzidas por quem os tenham indicados. 
 

§ 5º - Os representantes do Poder Público Municipal titular e suplente, serão indicados pelo Prefeito e 

terão mandato de dois anos podendo ser reconduzidos pelo Prefeito. 

 
Art. 3º - Caberá ao Conselho, a elaboração do seu Regimento Interno, que será aprovado e 

regulamentado mediante Decreto, de lavra do Prefeito Municipal. 
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Art. 4º - Os Conselheiros terão mandato temporário de 2 anos. 

 
Art. 5º - Este Conselho ficará diretamente vinculado ao Departamento Municipal de Turismo, deste 

Município, resguardando – se os direitos de cada um e subordinado ao Gabinete do Senhor Prefeito Municipal. 

 
Art. 6º - O Conselho, sempre mediante prévia anuência do Chefe do Executivo e sob gerenciamento 

financeiro do Fundo Municipal de Turismo, poderá promover arrecadação de fundos destinados aos fins de sua 

competência, realizando atividades necessárias, firmando convênios e acordos, com entidades governamentais ou 

não governamentais e particulares, nacionais ou estrangeiras. 

 
Art. 7º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando a Lei Municipal nº 076/2005 

de 05 de Setembro de 2005. 
 

 
Prefeitura Municipal de Iporanga, 05 de Maio de 2.009. 

 
 

 

 
 

ARIOVALDO DA SILVA PEREIRA 
Prefeito Municipal 

 

Registrada em livro competente e publicada em Mural, na data supra. 

Secretaria da Prefeitura Municipal de Iporanga. 

 

 

 

ÁUREA MARIA STEININGER 
Diretor de Dept.º de Administração 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




