
VIII - Propor soluções, atos ou instruções
regulamentares que incluam, modifiquem ou
suprimam procedimentos administrativos ou
normativos para viabilizar a atividade de turismo;
IX - Opinar na esfera do Poder Executivo e do Poder
Legislativo sobre projetos de lei direcionados ao
desenvolvimento da atividade turística;
X - Emitir pareceres sobre planos, programas e
projetos que visem o desenvolvimento da indústria
turística;
XI - Sugerir a criação de programas ou projetos de
interesse turístico visando incrementar o fluxo de
turistas ao município;
XII - Estabelecer diretrizes para um trabalho
coordenado entre os serviços públicos municipais e
os prestados pela iniciativa privada e pelas
organizações não governamentais com o objetivo de
adequar a infraestrutura à implantação do turismo
sustentável;
XIII - Estudar de forma sistemática e permanente a
atividade turística do Município, a partir de
levantamento de dados compilados pelo Executivo,
com vistas a um controle técnico-operacional;
XIV - Programar e executar amplos debates públicos
sobre temas de interesse turístico;
XV - Acompanhar a criação, manutenção e
atualização de um cadastro de informações turísticas
de interesse do município e que o mesmo seja
disponibilizado digitalmente em formato que possibilite
a exportação para o tratamento dos dados;
XVI - Promover e divulgar as atividades ligadas ao
turismo;
XVII - Deliberar sobre o apoio do Poder Executivo à
realização de eventos de relevante interesse para o
desenvolvimento da atividade turística no município;
XVIII - Examinar e emitir parecer sobre as contas
referentes aos planos e programas de trabalho
executados;
XIX - Fiscalizar a captação, o repasse e a destinação
dos recursos que foram utilizados;
XX - Analisar, conceber e propor medidas normativas
e providências cabíveis e necessárias para incentivar
o turismo sustentável no Município;
XXI - Estimular e realizar estudos técnico-científicos
que interessem ao desenvolvimento do turismo
sustentável;
XXII - Encaminhar sugestões, normas, sanções e
outras medidas que visem disciplinar o turismo no
Município;
XXIII - Analisar reclamações e sugestões
encaminhadas pelos meios de comunicação de
turismo, ou por outros meios, propondo sugestões
para a melhoria da prestação dos serviços turísticos
locais;
X X I V - Emitir parecer técnico sobre matérias de
interesse turístico que sejam propostos pela
Secretaria Municipal competente pela politica pública
de turismo;
XXV - Dispor sobre outros assuntos de interesse
turístico, por força de dispositivo legal ou
regulamentar;
XXVI - Revisar, adequar e acompanhar o Plano
Municipal de Turismo a ser proposto pelo Município.
Art. 3º O Conselho Municipal de Turismo - COMTUR
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terá a seguinte composição:
I - 04 (quatro) representantes escolhidos pelo Chefe
do Executivo Municipal, sendo ao menos 01 vinculado
à Secretaria Municipal competente pela execução da
Política Municipal de Turismo;
II - 01 (um) representante do Serviço Brasileiro de
Apoio às Pequenas e Micro Empresas – SEBRAE,
vinculado à unidade de Vitória da Conquista;
III - 01 (um) representante escolhido entre os
proprietários de restaurantes, bares, lanchonetes, ou
similares;
IV – 01 (um) representante escolhido entre os
proprietários de hotéis, pousadas e similares;
V - 01 (um) representante escolhido entre os
proprietários de agências de eventos ou
entretenimento ou agências de turismo local;
VI - 01 (um) representante indicado pela Câmara de
Dirigentes Lojistas;
VII - 01 (um) representante vinculado à Associação
Comercial e Industrial de Vitória da Conquista;
§1º O Presidente do COMTUR será escolhido entre
seus membros, por maioria simples.
§2º A Secretaria Municipal competente pela política
pública de turismo deverá convocar o Foro da
Sociedade Civil para fins de indicação dos
conselheiros representantes da sociedade civil
organizada.
§3º Para cada indicação de conselheiro titular haverá
a indicação do conselheiro suplente.
§4º O mandato de conselheiro será de dois anos,
sendo admitido um único mandato consecutivo.
§5º A função de conselheiro é honorífica, sendo
vedada qualquer forma de remuneração.
§6º As despesas efetuadas por conselheiro em
exercício de atividade de interesse do Conselho
poderão ser ressarcidas desde que aprovadas pelo
Conselho e observado o procedimento administrativo
de prestação de contas.
§7º O COMTUR poderá ter convidados especiais
permanentes, com direito a voz e voto, quer sejam
entidades ou mesmo personalidades, desde que sua
indicação seja aprovada em reunião do Conselho.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.

Vitória da Conquista, Bahia, 09 de junho de 2017.

Herzem Gusmão Pereira
Prefeito Municipal

DECRETO N.º 17.920, DE 12 DE JUNHO DE 2017.

Altera o decreto nº 17.776, de 2017, o qual dispõe
sobre a composição do Grupo Especial de Trabalho
para Modernização da Administração Tributária
Municipal - GEMAT.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VITÓRIA DA
CONQUISTA, Estado da Bahia, no uso das
atribuições que lhe confere o art. 75, inciso XI, da Lei
Orgânica do Município.
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DECRETA:

Art. 1º O inciso I do artigo 1º do decreto 17.776, de
2017, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º
......................................ipsis..........................................
.................
I – Luís Otávio da Silva Borges;
....................................................ipsis............................
............................”
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data da sua
publicação, ficando revogado parcialmente o decreto
17.776, de 2017.
Vitória da Conquista, Bahia, 12 de junho de 2017.

Herzem Gusmão Pereira
Prefeito Municipal
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