
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPÉ
ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI MUNICIPAL Nº 2.239 DE 20 de MARÇO DE 2013
"Dispõe sobre alteração na Lei 1.622/02 que dispõe
sobre a criação do Conselho Municipal de Turismo,
do  Fundo  Municipal  de  Turismo  e  dá  outras
providencias."

O Povo do Município de Guapé/MG, por seus representantes na Câmara aprovou e
eu, Prefeito Municipal sanciono a seguinte Lei,

Art. 1º Os artigos a seguir da Lei nº 1.622 de 14 de março de 2002 passam a

vigorar com a seguinte redação:

                               
“Artigo  2º O  Conselho Municipal  de  Turismo-  COMTUR,  será  constituído  por  06(seis)
membros  efetivos  e  06(seis)  suplentes,  representantes  dos  seguintes  órgãos,  entidades   e
segmentos sociais, sendo:                                

I – 01 (um) representante dos Meios de Hospedagem
II – 01 (um) representante do Sistema de alimentos e bebidas
III – 01 (um) representante dos Detentores de equipamentos turísticos
IV – 02 (dois) representantes da Secretaria de Turismo, Esporte, Lazer e Meio Ambiente
V – 01 (um) representante da Câmara Municipal

§ 1º Para a composição do Conselho Municipal de Turismo - COMTUR, os órgãos a
que se refere o “caput” deste artigo deverão indicar a Secretaria Municipal de Turismo, meio
ambiente, esporte e lazer, os quais serão nomeados pelo Executivo Municipal.

          § 2º Havendo alteração no organograma do Município o conselheiro indicado por ela
será automaticamente substituído.

Artigo 3º O Conselho Municipal de Turismo – COMTUR, terá como estrutura administrativa
um Presidente, um Vice-presidente, um secretario e um Tesoureiro, os quais serão escolhidos
dentre os membros titulares do conselho, em assembleia geral.

§ 1º  O mandato da diretoria será de 2 (dois)  anos,  permitida a reeleição para os
membros que tiverem comparecido a pelo menos setenta por cento das reuniões ordinárias e
extraodirnárias.

          § 2º Os integrantes do Conselho Municipal de Turismo- COMTUR  deverão residir em
Guapé ou prestar serviço de interesse na área de Turismo no Município,  exigida sempre
reconhecida idoneidade moral.

§  3º  Os  membros  do  Comtur  exercerão  mandato  de  forma  gratuita  e  os  serviços
prestados serão considerados de relevante interesse para o Município de Guapé.
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Artigo  4º  O  Conselho  Municipal  de  Turismo  –  COMTUR  apresentará  à  Administração
Publica Municipal, anualmente, relatório de prestação de contas do FUMTUR”(NR)

Art. 2º Fica revogado o  § 2° do artigo 8º da Lei 1.622, de 14 de março de

2002

Art. 3º As demais disposições da Lei aqui modificada permanecem inaltera-

das.

 Art. 4º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta de

dotação orçamentária própria.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus

efeitos a 1º de janeiro de 2013, revogando-se as disposições em contrário.

Guapé, 20 de março de 2013.

Luciano Maciel
Prefeito Municipal
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