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LEI Nº 4.763 DE 26 DE JULHO DE 2016 
 

CRIA o Conselho Municipal de Turismo – 

COMTUR – e dá outras providências....... 

 
 

                        TEODORA BERTA SOUILLJEE LÜTKEMEYER, PREFEITA DO MUNICÍPIO 
DE NÃO-ME-TOQUE/RS. 
                  
                      FAÇO SABER que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e 

promulgo a seguinte Lei 

 

 Art. 1º Fica criado o Conselho Municipal de Turismo – COMTUR, órgão 

colegiado, consultivo, deliberativo, e de assessoramento governamental, vinculado 

a Secretaria Municipal de Desenvolvimento, destinado a promover e incentivar as 

ações do turismo no município.  

 

 Art. 2º O Conselho Municipal de Turismo (COMTUR) será integrado por 

pessoas de ilibada conduta social, reconhecido espírito público e interesse no turis-

mo, designadas por ato do Prefeito Municipal, com a seguinte estrutura: 

 

 I - 04 (quatro) representantes do Município, a saber: 

 

 a) Secretaria Municipal de Desenvolvimento; 

 b) Secretaria de Obras; 

 c) Secretaria de Administração e Planejamento; 

 d) Secretaria de Meio Ambiente 

 II - 08 (oito) representantes da sociedade civil organizada, a saber: 

 a) Representante da ACINT; 

 b) Representante da Associação dos Artesões; 

 c) Representante da G.D.F.A. IMMER LUSTIN UND DURSTIG; 

 d) Representante INST. CULT. ITALO BRAS. MIGUELANGELO; 

 e) Representante KULTURELL GRUPPE TANZEN IST LEBEN 
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 f) Representante da UNEGRO; 

 g) Representante do CTG Galpão Amigo; 

 h) Representante dos profissionais do ramo de arquitetura, urbanismo e 

paisagismo; 

 i) Representante da rede hoteleira; 

 j) Representante das agências de viagem; 

 k) Representante do setor gastronômico. 

 

 § 1º As entidades com representação no COMTUR indicarão 02 (dois) 

nomes, cada uma, dentre os quais um será o titular e o outro suplente, para um 

período de 02 (dois) anos, admitida a recondução, por igual período.  

 § 2º O Presidente do COMTUR será eleito na primeira reunião entre os 

seus membros, para o mandato de 02 (dois) anos. 

 § 3º O Presidente designará o 1º secretário e 2º secretário dentre os 

membros do conselho. 

 

 Art. 3º Ao Conselho Municipal do Turismo (COMTUR) compete deliberar 

sobre questões referentes ao turismo, tais como: 

 

a) Coordenar, incentivar e promover o turismo no município, através de 

ações devidamente planejadas e aprovadas no plenário; 

b) Estudar e propor a Administração Municipal medidas de difusão e am-

paro ao turismo, no município, em colaboração com entidades especializadas no 

setor público e privado; 

 c) Defender os interesses turísticos do Município; 

 d) Valorizar e cultuar as tradições, costumes, manifestações culturais e 

outras que constituem atração para o turismo; 

 e) Promover propaganda turística interna e externa em assuntos que di-

gam respeito ao prestígio do Município; 

 f) Promover campanhas de incremento e investimentos no turismo muni-

cipal; 
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 g) Sugerir medidas que proporcionem aos turistas melhores condições de 

entrada, transporte, comunicações e estada no Município; 

 h) Estimular e apoiar a realização de festividades e exposições de cunho 

artístico, esportivo e folclórico que, por sua importância e proporção, tenham in-

fluência em ponderável movimentação de turistas; 

 i) Fomentar a promoção de recreações saudáveis e excursões turísticas 

no Município ou de fora para dentro dele; 

 j) Aplicar os recursos do fundo municipal do turismo; 

 k) Manter intercâmbio com entidades do turismo do município ou fora 

dele, oficiais ou não, para maior aproveitamento do potencial local; 

 l) Sugerir e divulgar as atividades ligadas ao turismo do município parti-

cipando de feiras, exposições e eventos, bem como apoiar a Prefeitura na realiza-

ção de feiras, congressos, seminários, eventos e outros. 

 

 Parágrafo único. As deliberações sobre as questões ou temas de com-

petência do COMTUR serão tomadas por maioria simples, presente, na sessão, a 

maioria absoluta de seus membros. 

 

 Art. 4º As reuniões do Conselho serão realizadas com a presença da 

maioria de seus membros, quando convocada pelo Presidente. 

 

 Art. 5 º O desempenho das funções dos membros do COMTUR não serão 

remunerados. 

 

 Art. 6º A dotação orçamentária destinada ao funcionamento do COMTUR 

será consignada na verba orçamentária destinada a Secretaria de Desenvolvimento, 

cabendo a esta secretaria dotá-la de infraestrutura técnico-administrativa necessá-

ria ao seu efetivo funcionamento. 

 

 Art. 7º Os conselheiros integrantes do Conselho Municipal de Política 

Cultural, quando em representação fora do Município ou a serviço do Órgão Colegi-
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ado, terão direito a diárias nos mesmos termos dos servidores públicos municipais, 

bem como o ressarcimento das respectivas passagens, mediante comprovação le-

gal, quando o deslocamento não for efetuado com veículo da municipalidade. 

 

 Art. 8º No prazo de 90 (noventa) dias da publicação desta lei o Conselho 

Municipal – COMTUR – deverá elaborar seu Regimento Interno. 

 

 Art. 9º O Poder Executivo regulamentará esta Lei, no que couber. 

 

 Art. 10º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE NÃO-ME-TOQUE – RS, 

EM 26 DE JULHO DE 2016. 

 

 

Teodora Berta Souilljee Lütkemeyer 

               Prefeita Municipal 

ANDRESSA BAGESTON BRASIL 
Procuradora Jurídica 
OAB/RS 83.514 
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 
 
 
NOELI VERÔNICA MACHRY SANTOS 
Secretária de Administração e Planejamento  

 

http://www.naometoquers.com.br/

