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REGIMENTO INTERNO  
 
 

CAPÍTULO I 
 

DAS FINALIDADES 
 
Artigo 1º - O COMTUR – Conselho Municipal de Turismo de Catanduva, criado 
pela Lei nº 4.311 de 12 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Municipal nº 
5.231 de 06 de setembro de 2011 e pela Lei Municipal nº 5.582 de 01 de 
setembro de 2014, atua como órgão deliberativo, consultivo e fiscal da Política 
Municipal de Turismo de Catanduva, vinculado à Secretaria Municipal de 
Esporte, Lazer e Turismo em consonância com os demais artigos da lei. 

 
 

CAPÍTULO II 
 

DA CONSTITUIÇÃO 
 
Artigo 2º - O COMTUR é constituído por 24 (vinte e quatro) membros titulares, 
e 24 (vinte e quatro) membros suplentes, indicados pelo poder executivo, 
entidades, cooperativas, associações ou organizações e nomeados por Decreto 
do Executivo, tendo a seguinte estrutura:  

 
• Presidente 

• Vice-Presidente 
• Primeiro Secretário Executivo 
• Segundo Secretário Executivo 

• Conselheiros 
 
 

CAPÍTULO III 
 

DAS ATRIBUIÇÕES E PROCEDIMENTOS 
 
 

SEÇÃO I - DA COMPETÊNCIA DO COMTUR 
 
Artigo 3º - Ao COMTUR compete: 
 
I. Formular as diretrizes básicas a serem obedecidas na Política Municipal de 
Turismo e participar da elaboração e atualização periódica do Plano Diretor de 
Turismo Receptivo de Catanduva, bem como, contribuir na sua execução; 

II. Propor medidas ou atos regulamentares referentes ao fornecimento de 
produtos e serviços turísticos no Município; 

III. Opinar, previamente, sobre Projetos de Leis que se relacionem com o 
turismo ou adotem medidas que neste possam ter implicações; 
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IV. Indicar representantes para, em nome do município, integrar delegações 
em congressos, convenções, reuniões ou eventos que ofereçam interesse à 
Política e Gestão Municipal de Turismo; 

V. Organizar e promover amplos debates, conjuntamente com a Secretaria 
Municipal de Esporte, Lazer e Turismo, sobre os assuntos de interesse turístico 
para o Município; 

VI. Diagnosticar e manter atualizado o cadastro das informações de interesse 
turístico e orientar sua melhor divulgação; 

VII. Prospectar e propor oportunidades de captação de recursos junto a 
órgãos, entidades e instituições, públicas ou privadas, nacionais e 
internacionais, com o objetivo de proceder a intercâmbios e ações que visem o 
desenvolvimento do turismo receptivo no Município; 

VIII. Participar na elaboração e consecução do Calendário Turístico Oficial do 
Município; 

IX. Elaborar, aprovar e cumprir o seu regimento interno; 

X. Constituir câmaras e comissões especiais, técnicas e outras, visando à 
análise e parecer de assuntos específicos que forem votados como necessários, 
propondo normas, regulamentos e soluções para o melhor funcionamento do 
setor, estabelecendo suas competências e composição; 

XI. Propor, aprovar e constituir Grupos Setoriais de Trabalho para realização 
de ações específicas e relevantes no processo de desenvolvimento e 
aprimoramento do Turismo Receptivo de Catanduva;     

XII. Acompanhar e assegurar a participação do município nos programas 
estaduais, federais e outros, visando a integração do município de Catanduva 
nos processos em vigor, nas diferentes instâncias governamentais; 

XIII. Opinar sobre a celebração de convênios e parcerias entre o COMTUR e 
outros órgãos e instituições públicos, mistos ou privados, nacionais ou 
internacionais de turismo e afins ou sugeri-los, quando for o caso; 

XIV. Monitorar o crescimento do turismo no Município, propondo e deliberando 
sobre medidas que atendam à sua potencialidade e capacidade turística; 

XV. Buscar meios para desenvolver propostas de interesse do receptivo 
turístico, visando incrementar o fluxo de turistas ao Município, respeitada sua 
capacidade receptiva, assim como, seu patrimônio ambiental e cultural; 

XVI. Propor diretrizes e ações para integração dos fornecedores dos produtos e 
serviços públicos e privados, bem como a participação da sociedade civil em 
geral; 
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XVII. Contribuir para a promoção de campanhas de conscientização e 
envolvimento da comunidade nas ações voltadas às atividades receptivas do 
turismo local e regional; 

XVIII. Examinar e emitir parecer sobre as contas que lhe forem apresentadas 
referentes aos planos e programas de trabalho executados pela Secretaria de 
Esporte, Lazer e Turismo e pelo Conselho Municipal de Turismo; 

XIX. Sugerir, opinar e deliberar sobre a destinação e aplicação dos recursos 
financeiros, consignados no orçamento da Secretaria Municipal de Esporte, 
Lazer e Turismo, no que diz respeito ao Turismo. 

XX. Contribuir e participar no processo de sistematização organizacional e 
operacional dos setores envolvidos na cadeia receptiva local e regional, 
visando maximizar a transversalidade da gestão do turismo no município.  

 
SEÇÃO II - DA COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE 

 
Artigo 4º - Compete ao Presidente do Conselho Municipal de Turismo: 
 
I. Representar o Conselho em toda e qualquer circunstância; 
II. Presidir as reuniões do Conselho; 
III. Convocar as reuniões extraordinárias, dando ciência a seus membros com, 
pelo menos, 48 (quarenta e oito) horas de antecedência, por contato 
telefônico, por correspondência, inclusive e-mail, ou pessoalmente; 
IV. Coordenar as atividades do Conselho; 
V. Cumprir as determinações do Regimento Interno; 
VI. Propor ao Conselho as reformas do Regimento Interno; 
VII. Cumprir e fazer cumprir as decisões do Conselho; 
VIII. Assinar as atas de sessões, juntamente com o Secretário Executivo; 
IX. Adotar as providências necessárias ao acompanhamento, pelo Conselho, da 
execução dos projetos e propostas de interesse turístico do Município; 
X. Organizar a ordem do dia das reuniões ordinárias; 
XI. Abrir, prorrogar, encerrar ou suspender as reuniões do Conselho; 
XII. Convidar pessoas de interesse do Conselho para participar das reuniões, 
com direito a voz e não a voto, com o objetivo de colaborar com o Conselho; 
XIII. Decidir sobre questões de ordem ou submetê-las à consideração dos 
membros do Conselho, quando omisso o Regimento; 
XIV. Propor normas para o bom andamento dos trabalhos do Conselho; 
XV. Agir em nome do Conselho ou delegar representação aos membros, para 
manter os contatos com as autoridades e órgãos afins. 

 
 

SEÇÃO III - DA COMPETÊNCIA DO VICE-PRESIDENTE 
 

Artigo 5º - Ao Vice-Presidente do Conselho Municipal de Turismo compete 
colaborar com o Presidente, substituindo-o nos impedimentos. 
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SEÇÃO IV - DA COMPETÊNCIA DO PRIMEIRO E SEGUNDO SECRETÁRIO 

EXECUTIVO 
 
Artigo 6º - Ao Secretário Executivo do Conselho Municipal de Turismo 
compete: 
 
I. Assessorar o Presidente nas matérias técnicas, na elaboração das pautas das 
reuniões, preparar e realizar as convocações; 

II. Secretariar as reuniões do Conselho; 

III. Preparar as atas das reuniões e assiná-las conjuntamente com o 
Presidente, proceder aos encaminhamentos; 

IV. Receber todo o expediente endereçado ao Conselho, registrar e tomar e/ou 
encaminhar às providências necessárias; 

V. Responsabilizar-se pelas atas e demais documentos do Conselho. 

Artigo 7º - Ao Segundo Secretário compete colaborar com o Primeiro 
Secretário, substituindo-o na ausência ou impedimento do mesmo e auxiliar o 
Presidente e Vice em suas funções, quando solicitado. 

 
 

SEÇÃO V - DA COMPETÊNCIA DOS CONSELHEIROS 

 
Artigo 8º - É da competência dos Conselheiros: 
 
I. Comparecer às sessões do Conselho; 

II. Eleger, entre seus pares, o Presidente, o Vice-Presidente, 1º e 2º 
Secretários Executivos; 

III. Estudar os assuntos que lhe forem submetidos, emitindo parecer; 

IV. Participar das discussões e deliberações do Conselho, apresentando 
proposições, requerimentos, moções e questões de ordem; 

V. Compor, coordenar e/ou participar de Comissões e Grupos Setoriais de 
Trabalho criados por deliberação do Conselho, conforme os interesses do 
desenvolvimento do Turismo Receptivo do Município de Catanduva  

VI. Votar as proposições submetidas à deliberação do Conselho; 

VII. Cumprir as normas regimentais; 

VIII. Assinar atas, resoluções e pareceres; 

IX. Desempenhar as atividades que lhes forem atribuídas pelo Presidente, 
apresentando o competente relatório e 
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X. Comunicar por escrito ou por e-mail, previamente à Diretoria, a ausência ou 
a impossibilidade de comparecer às reuniões para as quais forem convocados. 

 
SEÇÃO VI - DAS COMISSÕES 

 
Artigo 9º - O Presidente do Conselho Municipal de Turismo poderá constituir 
Comissões para estudos e trabalhos especiais, relacionados à competência do 
Conselho. 

§1º - As Comissões constituídas terão no mínimo 3 (três) membros, podendo 
delas participar, a juízo do plenário, pessoas estranhas ao COMTUR. 

§2º - O Presidente do Conselho observará o princípio de rodízio e, sempre que 
possível, conciliará a matéria em estudo com a formação dos membros da 
Comissão. 

§3º - As comissões terão seus respectivos Coordenadores designados pelos 
próprios membros. 

Artigo 10º - As Comissões estabelecerão o seu programa de trabalho, cujo 
resultado será apreciado pelo Conselho Municipal de Turismo. 

Artigo 11º - As Comissões extinguir-se-ão, uma vez aprovado pelo plenário, o 
relatório dos trabalhos que executarem, com prazo definido pela Comissão ou 
Grupo de Trabalho, de acordo com o tema, assunto ou ação. 

 
SEÇÃO VII - DAS REUNIÕES DO CONSELHO E DAS ELEIÇÕES 

 
Artigo 12º - O Conselho Municipal de Turismo reunir-se-á ordinariamente a 
1(uma) vez por mês e, extraordinariamente, quando convocado pelo 
Presidente ou mediante solicitação de pelo menos 1/3 (um terço) de seus 
membros titulares, com a presença de, no mínimo, 50% (cinqüenta por cento) 
de seus membros. 

§1º - Não havendo pauta para a Reunião Ordinária, a mesma poderá ser 
cancelada e comunicado o seu cancelamento com até 48h de antecedência.  

Artigo 13º – Não havendo quorum na primeira convocação, a reunião, 
ordinária ou extraordinária, realizar-se-á após 15 (quinze) minutos, 
independentemente do número de membros presentes, salvo deliberação em 
contrário da Presidência. 

§ 1º - As Reuniões serão presididas pelo Presidente do COMTUR, na sua 
ausência pelo Vice-presidente, na ausência de ambos, pelo conselheiro mais 
antigo entre os presentes; 
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§ 2º - As decisões serão tomadas por maioria simples, cabendo ao Presidente 
do COMTUR apenas o voto de desempate. O voto será restrito apenas aos 
membros titulares e na sua ausência pelo respectivo suplente. 

§ 3º - Só poderão votar os membros que estiveram presentes às 2 (duas)  
reuniões anteriores. Condição esta, válida também aos suplentes. 

Artigo 14º - As reuniões do Conselho serão abertas à assistência pública, 
sendo-lhes concedido o direito de voz pela Presidência desde que não haja 
interferência no bom andamento dos trabalhos. 

Artigo 15º - A Ordem do Dia será organizada com os assuntos apresentados 
para discussão, acompanhados dos respectivos pareceres. 

Artigo 16º - A ordem dos trabalhos do Conselho será a seguinte: 

I. Leitura, votação e assinatura da ata da reunião anterior; 

II. Expediente; 

III. Ordem do dia; 

IV. Outros assuntos de interesse. 

§1º - O expediente destina-se à leitura da correspondência recebida e de 
outros documentos. 

§2º - A leitura da ata poderá ser dispensada pelo plenário quando sua cópia 
tiver sido distribuída aos membros do Conselho. 

Artigo 17º – Para efeito de deliberação após a leitura do parecer, o Presidente 
submeterá o assunto à discussão, dando a palavra ao membro que a solicitar. 

Artigo 18º - Todas as decisões do Conselho serão tomadas por maioria simples 
e registradas em Ata. 

Artigo 19º - O Vice-Presidente, quando não estiver no exercício da Presidência, 
o Secretário Executivo e os Conselheiros terão direitos a voto e voz, como os 
demais membros. 

 

SEÇÃO VIII – DAS ATAS 

 
Artigo 20º - As decisões do Conselho serão registradas em ata. 

Parágrafo Único - As atas serão subscritas pelo Presidente do Conselho, pelo 
Secretário Executivo e por todos os membros presentes à reunião. 

Artigo 21º - Ata é o registro escrito do resumo das ocorrências verificadas nas 
reuniões do Conselho. 
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Artigo 22º - As atas deverão conter: 

I. Dia, mês, ano, local e hora da abertura e encerramento da reunião; 
II. O nome do presidente ou de seu substituto legal; 

III. Os nomes dos membros que comparecerem à reunião, bem como o 
registro dos eventuais convidados; 

IV. O registro dos fatos ocorridos, dos assuntos tratados, dos pareceres, 
mencionando-se sempre a natureza dos estudos efetuados. 
Artigo 23º - Lida no começo de cada reunião, a ata da sessão anterior será 
discutida e retificada, quando for o caso. 

§ Único - À critério da Presidência e com aprovação unânime dos presentes, a 
Ata poderá ser encaminhada antecipadamente e, não havendo óbices, serem 
dispensadas da leitura na reunião subsequente. 

Artigo 24º - As atas serão registradas, cuja guarda é de responsabilidade do 
Secretário Executivo do Conselho. 

 

SEÇÃO IX – DAS SUBSTITUIÇÕES E PERDAS DO MANDATO 

Artigo 25º - Os membros do Conselho estarão dispensados de comparecer às 
sessões, por ocasião de férias ou de licenças, que lhes forem regularmente 
concedidas pelos respectivos órgãos, instituições ou empresas onde 
desenvolverem suas respectivas atividades. 

Artigo 26º - O Presidente será substituído, em suas ausências ou 
impedimentos ocasionais, pelo Vice-Presidente. 

Artigo 27º - Os membros do Conselho perderão o mandato nas seguintes 
hipóteses: 

I. Falta injustificada a 03 (três) reuniões do Conselho, consecutivas, no período 
de sua gestão; 

II. Prática de atos em desacordo com a legislação vigente, relativas ao 
Conselho 

Artigo 28º – O Presidente do Conselho é a autoridade competente para 
declarar a perda de mandato de qualquer Membro, depois de apurada a 
infração ou falta grave do membro, através de Comissão Específica.  

§ 1º - O Conselho em questão terá direito a apresentar defesa, perante a 
Comissão e a Presidência, antes da decisão final. 

§ 2º - Caberá recurso aos membros do Conselho, que decidirão, em plenária, 
nos termos do Artigo 13 e seus parágrafos, a permanência ou não do referido 
Membro. 
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Artigo 29º - A exclusão e a consequente perda do mandato serão comunicadas 
por escrito, pela Comissão Especial, ao Secretário Executivo, que determinará 
a lavratura do ato competente e designará substituto para ocupar a vaga do 
Membro excluído. 

Artigo 30º - Quando ocorrer vacância, um novo membro em substituição 
completará o mandato do substituto. 
 
 

CAPÍTULO IV 
 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 
 
Artigo 31º - O COMTUR – Conselho Municipal de Turismo de Catanduva 
considerar-se-á constituído, quando empossados os seus membros. 

Artigo 32º - A função dos membros do COMTUR, honorífica e não remunerada, 
é considerada de relevante interesse público. 

Artigo 33º - Este Regimento poderá ser alterado, mediante proposta de 
qualquer membro do Conselho, aprovada pela maioria absoluta de seus 
membros presentes e homologada pelo Prefeito Municipal. 

Artigo 34º - Os casos omissos e as dúvidas suscitadas na aplicação do 
presente Regimento serão resolvidos pelo Presidente do Conselho. 

      Catanduva, 07 de novembro de 2017. 


