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Desde 2002, quando apresentei pela primeira vez um projeto para 
aperfeiçoar o sistema de classificação de estâncias, tenho me 
empenhado para viabilizar a criação de novos municípios turísticos 
e garantir que os recursos do Estado destinados a essas 
localidades sejam investidos em melhorias para o turismo.

Hoje, as pessoas que viajam não querem apenas descansar, mas 
desfrutar dos recursos naturais, da cultura, da infraestrutura e dos 
serviços que lhes proporcionem lazer e novas experiências, o que 
só se consegue aliando a vocação turística do município com 
políticas públicas para o planejamento dessa atividade. Portanto, o 

grande desafio é preparar os dirigentes municipais para que possam administrar o turismo com as 
ferramentas mais apropriadas.

Daí a grande importância do Projeto de Lei Complementar nº 32, de 2012, que estabelece novos 
requisitos para a classificação de municípios turísticos, elaborado pela "Comissão de Estâncias",  
que tive a honra de coordenar. Dentre as  principais inovações desse projeto, destaco a adoção do 
conceito moderno de Estância, a introdução da nova classificação de Município de Interesse 
Turístico e a apresentação trianual do Projeto de Lei Revisional, que propiciará uma alternância entre 
as Estâncias Turísticas e os MIT, com base em um ranqueamento a ser elaborado pelo Poder 
Executivo.
             
A criação de Município de Interesse Turístico foi a proposta encontrada para que um número maior 
de municípios com vocação turística possam ter acesso aos recursos do DADE e desenvolver suas 
potencialidades. Ressalto que o nosso Governador Geraldo Alckmin vem já há algum tempo 
manifestando sua intenção de melhor distribuir esses recursos para fazer justiça a tais localidades. 

Com o objetivo, pois, de somar esforços para a conquista desse objetivo, é que criamos a Frente 
Parlamentar pelo Desenvolvimento dos Municípios de Interesse Turístico – FREMITUR. Composta 
por 27 parlamentares e um grupo técnico especializado, a FREMITUR propôs um substitutivo ao 
PLC 32/2012,  o qual deverá ser brevemente votado pelo Plenário da Assembleia Legislativa. 

São os principais pontos dessa proposta que apresentamos nesta cartilha, para que os municípios, 
que pretendam pleitear sua classificação como município turístico, possam ir desde já se 
adequando às novas regras.

Nosso desejo, que tenho certeza é também de todos os membros da FREMITUR,  do Secretário de 
Turismo Claudio Valverde e do nosso Governador Geraldo Alckmin, é que os municípios com efetiva 
vocação turística possam ter o devido reconhecimento do Estado, alavancando o seu 
desenvolvimento em benefício de toda a população.

       Deputado João Caramez
                                                         Coordenador da FREMITUR

APRESENTAÇÃO
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PRINCIPAIS QUESTÕES E ESCLARECIMENTOS SOBRE O PLC 
32/2012

1 – Como surgiu o Projeto de Lei Complementar nº 32, de 2012?
Esse projeto surgiu diante das dificuldades para se aprovar novas 
estâncias, uma vez que a cada estância criada o Governo do Estado 
tem que injetar mais recursos do Tesouro no Fundo de Melhorias das 
Estâncias, conforme previsto no artigo 146 da Constituição Estadual. 
Como existem mais de 150 projetos de lei de criação de Estâncias, 
apresentados nesta legislatura, com apenas 10% dos mesmos 
aprovados, estaria inviabilizado este importante programa de 
repasse de recursos do Estado para os municípios turísticos, pois 
comprometeria a dotação orçamentária das áreas da saúde, 
educação, segurança, transportes, dentre tantas outras. Com o 
intuito de  encontrar possíveis soluções para isso, foi criado, por ato 
do presidente da Assembleia Legislativa, a "Comissão de Estâncias" 
que, após inúmeros estudos, concluiu pela apresentação do Projeto 
de Lei Complementar nº 32/2012.  Para isso, essa comissão, 
integrada por 11 parlamentares sob a  presidência do deputado João 
Caramez, ouviu representantes de diversos órgãos, inclusive o então 
Secretário Márcio França, grande incentivador da criação dos 
municípios de interesse turístico.  

2 – Do que trata o PLC 32/2012?
Em primeiro lugar este projeto cria uma nova categoria de município 
turístico, que é o Município de Interesse Turístico - MIT. Esta 
classificação se tornou necessária em virtude da existência de um 
grande número de municípios que tem um turismo potencial em 
função de seus atrativos, mas que não consegue desenvolvê-lo pela 
falta de planejamento e de infraestrutura adequada para receber mais 
turistas.  
O projeto também prevê critérios objetivos e justos para a 
classificação dos municípios turísticos, assim considerados os MIT 
e as Estâncias Turísticas.

PRINCIPAIS QUESTÕES E ESCLARECIMENTOS SOBRE O PLC
32/2012
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3 – Como ficam as estâncias existentes?
Todas as Estâncias,  não só as que vierem a ser criadas como as 67 
já existentes, deverão atender aos requisitos estabelecidos no 
projeto, tão logo o mesmo seja aprovado. Estas terão, ainda, um 
tempo para se adaptar às novas regras, isto é, até a apresentação do 
primeiro Projeto de Lei Revisional dos Municípios Turísticos. Todas 
elas, no entanto, passarão a ser consideradas Estâncias Turísticas - 
ET, independentemente da sua identidade anterior (climática, 
balneária, hidromineral ou turística) ou da sua vocação, que pode ser 
voltada para qualquer um dos segmentos turísticos definidos pelo 
Ministério do Turismo (Social, Ecoturismo,  Cultural,  Religioso,  de 
Estudos e de Intercâmbio, de Esportes, de Pesca, Náutico, de 
Aventura, de Sol e Praia, de Negócios e Eventos,  Rural e de Saúde). 
 
4 – O que distingue a Estância Turística - ET do Município de 
Interesse Turístico - MIT?
Ambos são considerados municípios turísticos, ou seja, municípios 
que  apresentam expressivos atrativos, de uso público e caráter 
permanente,  naturais, culturais ou artificiais,  e que se desenvolvem 
de acordo com a sua vocação turística para oferecer condições 
adequadas para receber seus visitantes e promover melhor qualidade 
de vida para sua população. O que os distingue é, principalmente, o 
uxo turístico e a infraestrutura que é disponibilizada para a 
comunidade local e visitante.

5 – Como saber se o meu município pode ser Estância ou 
Município de Interesse Turístico?
O PLC 32, em seus artigos 2º e 3º, estabelece os requisitos para a 
classificação de município como Estância Turística ou Município de 
Interesse Turístico. O limite de até 200 mil habitantes para o município 
que pretende ser classificado como ET não atingirá as estâncias já 
existentes, como mostra Tabela ao lado.
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ESTÂNCIAS TURÍSTICAS

Até 200 mil Não tem limitação
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REQUISITOS MUNICÍPIOS DE
INTERESSSE TURÍSTICO

DEMANDA TURÍSTICA

ATRATIVOS TURÍSTICOS

EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS
TURÍSTICOS

INFRAESTRUTURA DE APOIO
TURÍSTICO

INFRAESTRUTURA BÁSICA

PLANO DIRETOR DE TURISMO

CONSELHO MUNICIPAL DE
TURISMO

NÚMERO DE HABITANTES
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6 – Todas as Estâncias, as que já existem e as que forem criadas, 
bem como os Municípios de Interesse Turístico vão receber os 
recursos do DADE – Departamento de Apoio às Estâncias?
De acordo com o PLC 32/2012, serão 70 Estâncias Turísticas e 140 
Municípios de Interesse Turístico que poderão receber  os recursos 
do Fundo de Melhoria dos Municípios Turísticos, administrado pelo 
DADE.  A distribuição desses recursos, porém, será de forma 
diferenciada, como o próprio Governador anunciou no Congresso de 
Municípios de 2011, de tal forma que as Estâncias vão ficar com a 
maior parte do montante e os MIT com um percentual menor, 
conforme o que será estabelecido na nova lei do fundo. Para isso são 
necessárias 3 importantes ações, da parte do Poder Legislativo e do 
Poder Executivo do Estado, no sentido de se aprovar:

  1ª - Projeto de Lei Complementar nº 32, de 2012, que dispõe 
sobre os requisitos para a classificação de Estâncias e Municípios 
de Interesse Turístico; 
   2ª - PEC – Proposta de Emenda Constitucional que altere o artigo 
146 da Constituição do Estado, de forma a incluir os Municípios de 
Interesse Turístico como beneficiários dos recursos do Fundo de 
Melhoria, e
    3º - Projeto de Lei que disponha sobre o Fundo de Melhoria dos 
Municípios Turísticos, determinando a forma de distribuição 
desses recursos para as ET e os MIT. 

7 – Meu município tem cachoeira, lago pra pesca, festa do peão e 
outras atrações que recebem visitantes, mas não temos um 
número efetivo de turistas o ano todo. Podemos ser classificados 
como ET ou MIT?
Não basta, apenas, ter atrativos para ser um município turístico, já 
que o município com vocação turística precisa ter um planejamento 
adequado para desenvolver essa atividade de forma sustentável e 
que beneficie a população. Por isso o PLC 32/2012 estabelece como 
requisitos essenciais, tanto para a classificação do município como 
ET ou como MIT, um Conselho Municipal de Turismo atuante e um 
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Plano Diretor de Turismo. Esses  são os principais instrumentos para 
que o Município possa implementar as ações necessárias para bem 
receber seus visitantes e para que seus atrativos naturais, culturais 
ou artificiais possam ser explorados de forma adequada. É preciso 
lembrar, no entanto, que o turismo é uma atividade a ser incentivada e 
planejada pelo Poder Público, mas realizada pela iniciativa privada, 
como um negócio que deve dar frutos para toda a comunidade.

8 -  Como e por quem deve ser feito esse Plano Diretor de Turismo 
- PDT?
Há várias entidades públicas e privadas, bem como profissionais 
devidamente habilitados, que podem fazer o diagnóstico e o plano 
estratégico do município para o desenvolvimento sustentável do 
turismo. Esse planejamento, que pode ou não estar previsto no Plano 
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Diretor do Município,  deve ser elaborado com base em extensa 
pesquisa da situação do município e deve partir de um preceito 
básico: cada localidade é única e apresenta características 
particulares.  O trabalho deve se ater, portanto, às necessidades e 
particularidades locais, com metas para o desenvolvimento do 
turismo para curto, médio e longo prazo. Em geral, o PDT deve conter 
um diagnóstico do município, abrangendo seus aspectos históricos, 
geográficos, as condições de infraestrutura  e  da oferta turística, 
além do perfil do visitante e análise do mercado onde o município se 
insere. A partir desse diagnóstico  são, então, elaboradas as 
estratégias para o turismo no município, garantida a participação 
popular.

9  – Como montar o Conselho Municipal de Turismo? 
O Conselho Municipal de Turismo, que é uma exigência tanto para ET 
como para MIT, deve ser criado por lei, garantida a participação de 
representantes das organizações da sociedade civil representativas 
dos setores de hospedagem, alimentação, comércio e receptivo 
turístico, além de representantes da administração municipal nas 
áreas de turismo, cultura, meio ambiente e educação, que elegerão, 
dentre seus pares, o presidente do conselho com mandato de 2 anos. 
Ao final desta cartilha, seguem orientações a respeito, com uma 
minuta de projeto de lei sugerida pelo Conselho Estadual de Turismo.

10 – Quando um  município poderá pleitear sua classificação 
como município turístico, seja como Estância Turística ou 
Município de Interesse Turístico?
Em primeiro lugar, é preciso aprovar o PLC 32/2012 o mais rápido 
possível. Após sua aprovação e sanção governamental, os prefeitos  
já podem encaminhar a documentação que o projeto prevê, que 
comprova o atendimento dos requisitos estabelecidos para 
classificação do município como ET ou MIT, para qualquer deputado 
estadual, que apresentará o respectivo projeto de lei, cuja tramitação 
seguirá de acordo com o uxograma do quadro ao lado.
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FLUXOGRAMA PARA CRIAÇÃO DE MUNICÍPIOS TURÍSTICOS
(De acordo com o PLC 32/2012, na forma do substitutivo apresentado pela CAMM)

PREFEITO encaminha 
o pedido e os 

documentos exigidos 
para qualquer  
deputado na 

Assembleia Legislativa

Documentos 
exigidos para os 

projetos de criação 
de Estância 

Turística 

Documentos 
exigidos para os 

projetos de criação 
de Município de 

Interesse Turístico -
MIT

-estudo da demanda turística (dois anos anteriores) e inventários 
dos atrativos, equipamentos e serviços turísticos e da 

infraestrutura de apoio turístico;
- comprovação, por meio de certidões dos órgãos competentes, 

da infraestrutura básica de abastecimento de água potável, 
sistema de coleta e tratamento de esgotos sanitários e gestão de 

resíduos sólidos;
- cópia do Plano Diretor de Turismo e atas das 6 últimas reuniões 

do Conselho Municipal de Turismo registradas em Cartórios

- estudo da demanda turística (no ano anterior) e inventários 
dos atrativos, equipamentos e serviços turísticos e dos 

serviços de atendimento médico emergencial e da infraestrutura 
básica no que se refere a abastecimento de água potável e 

coleta de resíduos sólidos;
- cópia do Plano Diretor de Turismo e atas das 6 últimas 

reuniões do Conselho Municipal de Turismo registradas em 
Cartórios

DEPUTADO apresenta o Projeto de 
Lei classificando o município 
como Estância Turística ou 

Município de Interesse Turístico

COMISSÃO DE MÉRITO 
COMPETENTE 

para apreciação

Órgão técnico de turismo do 
Estado - DADE para 

manifestação 
em até 180 dias.

PL de criação de MIT
Comissão delibera de

forma
conclusiva

CONTRÁRIO ARQUIVO

FAVORÁVEL PLENÁRIO

APROVA O
PROJETO

REJEITA O
PROJETO

ARQUIVO

APROVA O
PROJETO

REJEITA O
PROJETO

ARQUIVO
SANÇÃO

GOVERNAMENTAL E
PUBLICAÇÃO DA LEI

PL de criação de ET
Comissão emite 

parecer
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11 - Se o meu município for classificado como de Interesse 
Turístico nunca vai poder ser Estância Turística ou receber mais 
recursos, mesmo que venha a ter um desenvolvimento 
crescente? 
O Projeto de Lei Revisional dos Municípios Turísticos, (uxograma no 
quadro ao lado) a ser apresentado a cada 3 anos, dá justamente a 
oportunidade para que haja uma alternância entre as ET (desde que 

estas não apresentem bons resultados) e os MIT (que 
tiverem um melhor desempenho), com base em um 
ranqueamento que será elaborado pelo DADE. Até 3 (três) 
das Estâncias Turísticas que obtiverem menor pontuação 
no ranqueamento trianual poderão passar a ser 
classificadas como Municípios de Interesse Turístico, 
enquanto os MIT melhor ranqueados, que obtiverem 
pontuação superior à das estâncias turísticas, nos critérios 
de uxo turístico, atrativos, equipamentos e serviços 
turísticos, poderão ser classificados como Estâncias 
Turísticas.

12 – Como será feito esse ranqueamento?
Esse ranqueamento, que será feito para as Estâncias Turísticas e para 
os Municípios de Interesse Turístico, separadamente, vai dar uma 
espécie de nota para cada município, com base nos pontos 
alcançados em cada um dos requisitos estabelecidos no PLC 32, de 
acordo com uma matriz de avaliação prevista em regulamento. 
Ressalte-se que por ocasião do Projeto de Lei Revisional dos 
Municípios Turísticos, também contarão pontos as melhorias 
implementadas pelo município, como a lei municipal das micro e 
pequenas empresas, condições de acessibilidade para portadores de 
deficiências ou com mobilidade reduzida e cursos de capacitação em 
turismo receptivo” (art.6º)

13 – Quer dizer, então, que esse ranqueamento vai obrigar as 
Estâncias a se aprimorarem para não perder sua condição? E  os 
Municípios de Interesse Turístico também vão ter que melhorar 
cada vez mais para que possam ser elevados à categoria de 
estância?
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FLUXOGRAMA SOBRE O PROJETO REVISIONAL DOS MUNICÍPIOS TURÍSTICOS – PRMT 
(De acordo com o PL 32/2012, na forma do substitutivo apresentado pela CAMM)

Data de apresentação do 1º PRMT – até 2018 e depois a cada 3 anos

PREFEITO encaminha 
o pedido e os documentos 

exigidos para o órgão técnico
de turismo do estado

(DADE) até o dia 30 de abril
do ano de apresentação

do PRMT

Documentos 
exigidos para os 

projetos de criação 
de Estância 

Turística 

Documentos 
exigidos para os 

projetos de criação 
de Município de 

Interesse Turístico -
MIT

-estudo da demanda turística (dois anos anteriores) e inventários 
dos atrativos, equipamentos e serviços turísticos e da 

infraestrutura de apoio turístico;
- comprovação, por meio de certidões dos órgãos competentes, 

da infraestrutura básica de abastecimento de água potável, 
sistema de coleta e tratamento de esgotos sanitários e gestão de 

resíduos sólidos;
- cópia do Plano Diretor de Turismo e atas das 6 últimas reuniões 

do Conselho Municipal de Turismo registradas em Cartórios

- estudo da demanda turística (no ano anterior) e inventários 
dos atrativos, equipamentos e serviços turísticos e dos 

serviços de atendimento médico emergencial e da infraestrutura 
básica no que se refere a abastecimento de água potável e 

coleta de resíduos sólidos;
- cópia do Plano Diretor de Turismo e atas das 6 últimas 

reuniões do Conselho Municipal de Turismo registradas em 
Cartórios

O órgão técnico de turismo do 
Estado (DADE) elabora o 

ranqueamento dos municípios 
turísticos, de acordo com matriz 

de avaliação prevista em 
regulamento, além de outras 

melhorias implementadas pelo 
município como Lei Municipal 

das Micro e Pequenas Empresas, 
cursos de capacitação 

profissional e condições 
de acessibilidade

O GOVERNADOR DO ESTADO 
encaminha para a Assembleia 

Legislativa o Projeto de Lei 
Revisional observado o 

ranqueamento dos municípios 
turísticos elaborado pelo órgão 

técnico do Estado

1 - Propondo a alteração da 
classificação de até 3 das 

estâncias menor pontuadas  
 para Municípios 

de Interesse Turístico

2 - Propondo a alteração da 
classificação de até 3 dos 

Municípios de Interesse Turístico 
melhor pontuados no 

para  Estâncias

Na ASSEMBLEIA fica em 
pauta por 5 sessões e 
segue para apreciação 

das comissões 
competentes 

1 - Comissão de Constituição 
Justiça e Redação

2 – Comissão de Mérito
3 – Comissão de Finanças e 

Orçamento

VOTAÇÃO 
EM 

PLENÁRIO

SANÇÃO
GOVERNAMENTAL E
PUBLICAÇÃO DA LEI
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É isso mesmo. O que se pretende com o Projeto de Lei Revisional dos 
Municípios Turísticos é que os gestores públicos invistam os 
recursos do DADE em projetos que impliquem no desenvolvimento 
do turismo, de acordo com as diretrizes estabelecidas, e que 
atendam aos anseios da comunidade local. Especialmente as ET, que 
recebem parcela significativa do Fundo de Melhorias que tem 
dotação orçamentária do Governo do Estado, precisam avaliar muito 
bem aonde vão investir esses recursos, implementando melhorias 
que lhes garantam uma boa avaliação e a consequente permanência 
na condição de estância. Caso contrário, poderão perder essa 
classificação e os benefícios dela decorrentes. Da mesma forma, 
cabe aos MIT desenvolver a cada dia mais o seu potencial, investindo 
em seus atrativos e na infraestrutura turística, com o consequente  
aumento do uxo turístico, quesitos estes fundamentais para  sua 
ascensão à categoria de estância.

14 – O Município de Interesse Turístico também pode perder essa 
condição?
Sim, da mesma forma que a Estância Turística, o Município de 
Interesse Turístico, que por ocasião do Projeto Revisional dos 
Municípios Turísticos deixar de cumprir os requisitos legais ou tiver 
uma pontuação muito baixa, poderá perder tal condição. Como serão 
140 os MIT aptos a receber recursos do Fundo, caso haja um número 
maior de municípios que atendam aos requisitos legais, somente os 
melhores classificados terão acesso a esses recursos.

15 – Assim que for publicada a lei de classificação do Município 
como de Interesse Turístico ele já irá receber os recursos do 
DADE?
Se até a publicação da mencionada lei, já tiver sido promulgada a 
Emenda à Constituição referida anteriormente, o município de 
interesse turístico poderá, sim, receber esses recursos. Porém, 
como o percentual e a forma de destinação desses recursos serão 
disciplinados na nova lei do fundo, somente poderemos saber quanto 
e quando esse município poderá receber o benefício depois que a 
mesma for aprovada.
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Observação: Enquanto o PLC 32/2012 não for aprovado e 
sancionado, pode sofrer alterações que modifiquem as orientações 
constantes desta cartilha.

ACESSE O TEXTO INTEGRAL DO PLC 32/2012, NA FORMA DO 
SUBSTITUTIVO APRESENTADO PELA COMISSÁO DE ASSUNTOS 
METROPOLITANOS E MUNICIPAIS E ACOMPANHE SUA 
TRAMITAÇÃO, PELOS LINKS:
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MODELO DE PROJETO DE LEI DE CRIAÇÃO DE CONSELHO MUNICIPAL DE 
TURISMO

( Sugestão do Conselho Estadual de Turismo fornecido pela AMITUR )

         Art.1º  Fica criado o COMTUR - CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO, que 
se constitui em Órgão local na conjugação de esforços entre o Poder Público e a 
Sociedade Civil, de caráter deliberativo e consultivo para o assessoramento da 
municipalidade  em  questões  referentes  ao  desenvolvimento  turístico  da  
cidade de  ...................................................................

 §  1o.- O Presidente será eleito por seus membros na primeira reunião 
dos anos pares (exceção feita quando da montagem inicial do Conselho, o que 
pode ampliar o primeiro mandato por  mais alguns meses.
 §  2o.- O Secretário Executivo será designado pelo presidente eleito, 
bem como o Secretário Adjunto quando houver necessidade de tal cargo.
 §  3o.- As Entidades da iniciativa privada acolhidas neste Decreto 
indicarão diretamente ao presidente do COMTUR os seus representantes, titular e 
suplente, que tomarão assento no Conselho com mandato de dois anos, 
podendo ser reconduzidos por suas Entidades.
     §  4º.-   Na ausência de Entidades Específicas para outros segmentos, 
as pessoas que os representem poderão ser indicadas por profissionais da 
respectiva área ou, então, pelo COMTUR, desde que haja aprovação de dois 
terços dos seus Membros, podendo ser reconduzidas por quem os tenham 
indicado. 
            § 5º.- As pessoas de reconhecido saber em suas especialidades e 
aquelas que, de forma patente, possam vir a contribuir com os interesses 
turísticos da cidade poderão ser indicadas pelo COMTUR para um mandato de 
dois anos, sob a aprovação de dois terços dos seus Membros e, também, 
poderão ser reconduzidas pelo COMTUR.
 §  6o.- Os representantes do poder público municipal, titulares e 
suplentes, os quais não poderão ser em número superior a um terço do COMTUR, 
serão indicados pelo Prefeito e terão mandato até o último dia dos anos pares, 
também podendo ser reconduzidos pelo Prefeito.
 §   7o – Para todos os casos dos §s 3, 4, 5 e 6 do presente Artigo, após 
o vencimento dos seus mandatos, os membros permanecerão em seus postos 
com direito à voz e voto enquanto não forem entregues à Presidência do 
COMTUR, por quem dê direito, os ofícios com as novas indicações.
 §  8o – As indicações citadas nos §s 3, 4 e 5 deste Artigo poderão ser 
feitas em datas diferentes, em razão das eleições em diferentes datas nas 
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Entidades e, portanto, com diferentes datas para o vencimento dos seus 
mandatos, datas essas que serão controladas pelo Secretário Executivo.
 §  9o.- Em se tratando de representantes oriundos de cargos estaduais 
ou federais, se agraciados por esta Lei, automaticamente serão considerados 
membros aqueles que sejam os titulares dos cargos, e os quais indicarão os seus 
respectivos suplentes.

           Art. 2º - O COMTUR fica assim constituído:

Art. 3º Compete  ao  COMTUR  e  aos  seus  
Membros :
a)- Avaliar, opinar e propor sobre :
 a-1) a Política Municipal de Turismo;
 a-2) as Diretrizes Básicas observadas na 
citada Política;
 a-3) Planos anuais ou tri anuais que visem 
o desenvolvimento e a expansão do Turismo no 
Município;
 a-4) os instrumentos de estímulo ao 
desenvolvimento turístico;
 a-5) os assuntos atinentes ao turismo que lhe forem submetidos.  
b)- Inventariar, Diagnosticar  e  manter  atualizado  o  cadastro  de  informações  
de  interesse  turístico  do  Município  e  orientar  a  melhor  divulgação  do  que  
estiver  adequadamente  disponível;
c)- Programar e executar amplos debates sobre os temas de interesse turístico  
para  a  Cidade e Região, ouvindo observações das pessoas envolvidas mesmo 
que estranhas ao Conselho, bem como de pessoas experientes convidadas;
d)- Manter intercâmbio com as diversas Entidades de Turismo,  do  Município  ou  
fora  dele, sejam ou não oficiais, para um maior aproveitamento do potencial 
local;
e)-Propor resoluções, instruções regulamentares ou atos necessários ao pleno 
exercício de suas funções,  bem  como  modificações  ou  supressões  de  
exigências administrativas ou regulamentares que dificultem as atividades de 
turismo  em seus diversos segmentos;
f)- Propor programas e projetos nos segmentos do Turismo visando incrementar 
o uxo de turistas e de eventos para a Cidade;
g)- Propor diretrizes de implementação do Turismo através de órgãos municipais 
e os serviços prestados pela iniciativa privada com  o  objetivo  de  prover  a  
infra-estrutura local adequada à implementação do Turismo em todos os seus 
segmentos;
h)- Promover e divulgar as atividades ligadas ao Turismo do Município 
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participando de Feiras, Exposições e Eventos, bem como apoiar a Prefeitura na 
realização de Feiras, Congressos, Seminários, Eventos e outros, projetados para 
a própria cidade;
i)-  Propor  formas  de  captação de recursos para o desenvolvimento do Turismo 
no Município, emitindo parecer relativo a financiamento de iniciativas, planos, 
programas e projetos que visem o desenvolvimento da Indústria Turística em 
geral;
j)-  Colaborar de todas as formas com a Prefeitura e suas Secretarias nos 
assuntos pertinentes sempre que  solicitado;
k)-  Formar   Grupos   de   Trabalho   para   desenvolver  os  estudos  
necessários  em  assuntos específicos,  com  prazo  para  conclusão  dos  
trabalhos  e  apresentação  de  relatório   ao  plenário;
l)-  Sugerir medidas ou atos regulamentares referentes à exploração de Serviços 
Turísticos no Município;
m)- Sugerir a celebração de convênios com Entidades, Municípios, Estados ou 
União, e opinar sobre os mesmos quando for solicitado;
n)- Indicar, quando solicitado, representantes para integrarem delegações do 
Município a congressos, convenções, reuniões ou novos acontecimentos que 
ofereçam interesse à Política Municipal de Turismo;
o)-  Elaborar e aprovar o Calendário Turístico do Município;
p)- Monitorar o crescimento do Turismo no Município, propondo medidas que 
atendam à sua capacidade turística;
q)- Analisar reclamações e sugestões encaminhadas por turistas e propor 
medidas pertinentes  à  melhoria  da  prestação dos serviços turísticos locais; 
r)- Conceder   homenagens  às  pessoas  e  instituições  com  relevantes 
serviços prestados na área de turismo;
s)- Eleger, entre os seus pares, o seu Presidente em escrutínio secreto.
 na primeira  reunião  de  ano  par;   e
t)-  Organizar  e  manter  o  seu  Regimento  Interno.  
 
    Art. 4º - Compete ao Presidente do COMTUR:  
a)- Representar o COMTUR em suas relações com terceiros;  
b)- Dar posse aos membros do COMTUR;  
c)- Definir a pauta, abrir, orientar e encerrar as reuniões; 
d)- Acatar  a  decisão da maioria sobre a freqüência das reuniões, cujo espaço  

não poderá ser superior 
a 60 dias ;  
e)- Indicar  o  Secretário 
Executivo e, quando 
necessário, o Secretário 
Adjunto   
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f)- Cumprir   as   determinações   soberanas   do   plenário, oficiando  os  
destinatários  e  prestando contas da sua Agenda na reunião seguinte;  
g)- Cumprir  e  fazer  cumprir  esta  Lei, bem como o Regimento Interno a ser  
aprovado  por  dois  terços  dos seus Membros;   e,
h)-  Proferir o seu voto apenas para desempate.

   Art. 5º -Compete ao Secretário Executivo:  
a)- Auxiliar o Presidente na definição das pautas;  
b)- Elaborar e distribuir a Ata das reuniões;  
c)- Organizar o arquivo e  o controle dos assuntos pendentes, gerindo a 
Secretaria e o Expediente;  
d)- Controlar o vencimento dos mandatos dos membros do COMTUR 
e)- Prover todas as necessidades burocráticas;  e, 
f)- Substituir o Presidente nas suas ausências.

     Art.  6o. Compete aos Membros do COMTUR:  
a)-  Comparecer às reuniões quando convocados;  
b)- Em  escrutínio  secreto,  eleger, entre os seus membros,  o  Presidente  do  
Conselho  Municipal  de Turismo; 
c)-  Levantar ou relatar assuntos de interesse Turístico;  
d)- Opinar  sobre  assuntos  referentes  ao  desenvolvimento Turístico do 
Município ou da Região;  
e)- Não permitir  que  sejam  levantados  problemas  políticos partidários;  
f)- Constituir os  Grupos de Trabalho  para tarefas específicas,  podendo contar 
com assessoramento técnico especializado se necessário;   e,  
g)-  Cumprir  esta  Lei,  cumprir o  Regimento Interno  e  as decisões 
soberanas do COMTUR.
h)- Convocar, mediante assinatura de vinte por cento dos seus membros, 
assembleia extraordinária para exame ou destituição de membro, inclusive o 
presidente, quando este Estatuto ou o Regimento Interno forem afetados.
h)-  Votar nas decisões do COMTUR.

       Art. 7º - O  COMTUR  reunir-se-á  em sessão ordinária uma vez por mês, ou 
no máximo em  60 dias,  perante a maioria de seus membros, ou com qualquer 
quorum trinta minutos após a hora marcada, podendo realizar reuniões 
extraordinárias ou especiais em qualquer data e em qualquer local. 
                    § 1º:- As decisões do COMTUR serão tomadas por maioria simples 
de votos, exceto quando se tratar de  alteração  do   Regimento Interno, caso em 
que serão necessários os votos da maioria absoluta de seus membros ou, ainda, 
nos casos previstos nos §s 4º e 5º do Artigo 1º e do Artigo 12º.
     § 2º:-  Quando das reuniões, serão convocados os titulares e, 
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também, os suplentes.
 § 3º:-   Os Suplentes terão direito à voz quando da presença dos 
Titulares, e, direito à voz e voto quando da ausência daquele.

 Art. 8º -  Perderá a representação o Órgão, Entidade ou Membro que 
faltar a 03 (três) reuniões ordinárias consecutivas ou a 6 (seis) alternadas durante 
o ano.
 Parágrafo  Único:-  Em casos especiais, e por 
encaminhamento de dez por cento dos seus membros, o 
COMTUR poderá deliberar, caso a caso, a re inclusão de 
membros eliminados pelo "caput" deste Artigo, mediante a 
aprovação em escrutínio secreto e por maioria absoluta.

 Art. 9º - Por falta de Decoro ou por outra atitude 
condenável, o COMTUR poderá expulsar o membro infrator, 
em escrutínio secreto e por maioria absoluta, sem prejuízo 
da sua Entidade ou categoria que, assim, deverá iniciar a 
indicação de novo nome para a substituição no tempo remanescente do anterior.

 Art. 10 - As sessões do COMTUR serão devidamente divulgadas com a 
necessária antecedência, inclusive na imprensa local, e abertas ao público que 
queira assisti-las.

   Art. 11 - O COMTUR poderá ter convidados especiais, sem direito a 
voto, com a frequência que for desejável, sejam personalidades ou entidades, 
desde que devidamente aprovado por maioria absoluta dos seus Membros.

     Art. 12 -  O COMTUR poderá prestar homenagens à personalidades ou 
entidades, desde que a proposta seja aprovada, em escrutínio secreto, por dois 
terços de seus Membros ativos.  

 Art. 13 - A Prefeitura Municipal cederá local e espaço para a realização 
das reuniões do COMTUR, bem como cederá um ou mais funcionários e os 
materiais necessários que garantam o bom desempenho das referidas reuniões.

  Art. 14 - As funções dos Membros do COMTUR  não serão 
remuneradas.

 Art. 15 - Os casos omissos serão resolvidos pela Presidência, "ad 
referendum" do Conselho.                                                                                       

Mais informações: amitur.sp@uol.com.br   
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Para fortalecer nossa luta não só pela aprovação do PLC 32/2012, mas 
também para alteração do artigo 146 da Constituição do Estado e da Lei do 
Fundo de Melhoria das Estâncias, criamos a FREMITUR – Frente 
Parlamentar pelo Desenvolvimento dos Municípios de Interesse Turístico, 
lançada em março de 2013.

Quero, portanto, agradecer a todos os deputados estaduais membros 
dessa frente pela importância do seu apoio na conquista do nosso 
objetivo. Mas não poderia deixar de mencionar a inestimável colaboração 
dos deputados que participaram mais ativamente de todos os debates e 
reuniões que culminaram com o aperfeiçoamento do PLC 32/2012: 
Deputada Célia Leão e Deputados Beto Trícoli, Dilador Borges, Itamar 
Borges, Orlando Bolçone, Sebastião Santos e Ulisses Tassinari. 

Porém, pouco teríamos avançado, se não fosse pelo dedicado e árduo 
trabalho desenvolvido por nossas assessorias e pelos representantes dos 
órgãos governamentais e das entidades municipalistas e de turismo 
integrantes do grupo técnico da FREMITUR, que se debruçaram sobre 
esse projeto e sobre as demais questões relacionadas ao tema.

Com o PLC 32/2012 quase pronto para ser votado em Plenário, e a 
Proposta de Emenda Constitucional com o projeto de lei fundo 
encaminhados à Assembleia pelo Governador Geraldo Alckmin, temos a 
expectativa de que em 2014 já teremos uma nova realidade para os 
municípios com vocação turística. 

Graças ao trabalho de todos e ao valioso apoio das lideranças municipais, 
prefeitos, vereadores e dirigentes de turismo, das entidades 
municipalistas como a APRECESP, a UVESP e a AMITUR, e do Governo do 
Estado, acontecerá um grande avanço na política de turismo em São 
Paulo.

A luta continua! 
      
       
            Deputado João Caramez
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