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EDITAL Nº 001/2019 

 
 
Edital de Chamamento Público de Representantes da Sociedade Civil para Composição do Conselho Municipal de 
Turismo do Município de Carolina, gestão 2019/2020. 
 
A Secretaria Municipal de Turismo com fundamento na Lei Municipal nº 588/2018, torna público, para 
conhecimento dos interessados, o presente Edital de Chamamento Público para eleição de Conselheiros 
representantes da sociedade civil que integrarão o Conselho Municipal de Turismo no biênio 2019/2020, cujas 
normas são regidas pelo presente edital. 
 
I - DAS VAGAS 
 
Art.1º- Conforme previsto no artigo 1º da Lei Municipal nº 588/2019, serão 24 (vinte e quatro) representantes do 
COMTUR, com seus respectivos suplentes, constituído por 1/3 (um terço) de representantes do Poder Público e 
2/3 (dois terços) de representantes da Sociedade Civil, ficando assim definida, as vagas dos representantes da 
Sociedade Civil: 
 
1 (Um) representante e 1 (um) suplente do setor de Meios de Hospedagem; 
1 (Um) representante e 1 (um) suplente do setor de Bares e Restaurantes; 
1 (Um) representante e 1 (um) suplente do setor de Artesanato; 
1 (Um) representante e 1 (um) suplente do setor de Guias de Turismo; 
1 (Um) representante e 1 (um) suplente do setor de Agências de Viagens; 
1 (Um) representante e 1 (um) suplente do setor de Atrativos Turísticos; 
1 (Um) representante e 1 (um) suplente da Associação Carolinense de Turismo – ACATUR e; 
1 (Um) representante e 1 (um) suplente do setor de Organizações de Eventos. 
 
Parágrafo 1º - Os representantes eleitos exercerão mandato de 02 (dois) anos no Conselho Municipal de Turismo, 
admitindo-se apenas mais uma recondução. 
 
Parágrafo 2º - Os representantes da Sociedade Civil não poderão ter qualquer vínculo com o Poder Público 
Municipal local, Estadual ou Federal. 
 
 
II – DO CREDENCIAMENTO DA SOCIEDADE CIVIL 
 
Artigo 2º - O pedido de credenciamento de representantes deverá ser realizado na Secretaria de Turismo, na rua 
Santos Dumont, nº 200, centro, Carolina-MA das 9:00 às 12:00 horas, no período de 07/01/2019 a 15/01/2019. 
 
Parágrafo Único: Os pedidos de credenciamento serão homologados pela Secretaria Municipal de Turismo. 
 
Art. 3º - No ato da Habilitação, os (as) candidatos (as) deverão apresentar cópias simples dos seguintes 
documentos: 
 
- Ficha de inscrição disponível na Secretaria Municipal de Turismo. 
- Cópia do RG e CPF; 
- Cópia do cadastro do CNPJ da Receita Federal (www.receita.fazenda.gov.br) da empresa em que exerce atividade 
no município de Carolina e relacionada à vaga no COMTUR; 
 
Parágrafo 1º - Quando o candidato não for o representante legal da empresa, o mesmo deverá portar de uma 
carta de indicação por escrito e assinada pelo responsável legal da empresa representada. (modelo da carta de 
indicação disponível na SETUR) 
 
Parágrafo 2º - Para a habilitação nas categorias de Meios de Hospedagem e Agências de Turismo faz-se 
necessário a apresentação do certificado CADASTUR atualizado, além dos documentos mencionados no art.3º. 
 
 

http://www.receita.fazenda.gov.br/
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Parágrafo 3º - Para a habilitação na categoria de Guias de Turismo faz-se necessário a apresentação do 
certificado CADASTUR atualizado, além dos documentos mencionados no art.3º, exceto o cadastro do CNPJ. 
 
Parágrafo 4º - Para a habilitação na categoria de Artesanato faz-se necessário a apresentação da cópia da 
Carteira Nacional do Artesão, além dos documentos mencionados no art.3º, exceto o cadastro do CNPJ. 
 
III – DOS PRAZOS RECURSAIS DO CREDENCIAMENTO 
 
Artigo 4º - A Secretaria Municipal de Turismo publicará a lista dos credenciados deferidos, no dia 16 de janeiro 
de 2019, na página oficial da Secretaria Municipal de Turismo. 
 
Artigo 5º - Os Recursos deverão ser protocolados na Secretaria de Turismo, na rua Santos Dumont, nº 200, centro 
– Carolina/MA, das 9:00 às 12:00 horas, no período de 17/01/2019 a 21/01/2019 e serão julgados pela Secretaria 
Municipal de Turismo, devendo a decisão ficar disponível na Secretaria de Turismo, a partir do dia 24/01/19. 
 
IV – DA REALIZAÇÃO DA ASSEMBLEIA ELEITORAL 
 
Artigo 6º - A Assembleia Geral para eleição de representantes da sociedade civil para a gestão 2019/2020 do COMTUR 
será realizada no dia 25 de fevereiro de 2019, das 9:00 às 11:00 horas, no IEMA, situado na avenida Getúlio 
Vargas, 511, centro, Carolina-MA, sob responsabilidade e supervisão da Secretaria Municipal de Turismo. 
 
Artigo 7º - A Assembléia Geral dar-se-á seguindo a seguinte ordem: 
 
- Às 09h00min - Abertura e instalação da Assembleia pelo Secretário de Turismo de Carolina; 
- Às 09h20min - Apresentação dos candidatos a representantes da Sociedade Civil, habilitados; 
- Às 10h00min - Processo Eleitoral (votação); 
- Às 10h20min - Apuração do resultado; 
- Às 10h50min - Divulgação dos eleitos que irão compor o COMTUR biênio 2019/2020, definidos pela Assembleia, 
sendo o resultado registrado em ata e assinado por todos os presentes; 
- Ás 11h00min - Encerramento da Assembleia Eleitoral. 
 
Parágrafo 1º - A eleição terá início, impreterivelmente às 09h00min observando-se 15(quinze) minutos de 
tolerância. 
 
V – DOS REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO COMO ELEITORES DA ASSEMBLEIA ELEITORAL 
 
Artigo 8º - Participarão da assembleia, os eleitores que cumprirem os seguintes requisitos estabelecidos no quadro 
abaixo: 
 

Categoria Requisitos 

Meios de Hospedagem - Certificado CADASTUR atualizado relacionado à 
categoria + carta de indicação por escrito e assinada 
pelo responsável legal da empresa representada, 
quando o eleitor não for o representante legal da 
empresa.  
- Empresa sediada no município de Carolina. 

Bares e Restaurantes - Cartão do CNPJ relacionado à categoria + carta de 
indicação por escrito e assinada pelo responsável 
legal da empresa representada, quando o eleitor não 
for o representante legal da empresa. 
- Empresa sediada no município de Carolina. 

Artesanato - Carteira Nacional do Artesão. 
- Profissional que atue no município de Carolina. 

Guias de Turismo - Certificado CADASTUR atualizado relacionado à 
categoria. 
- Profissional que atue no município de Carolina. 

Agências de Viagens - Certificado CADASTUR atualizado relacionado à 
categoria + carta de indicação por escrito e assinada 
pelo responsável legal da empresa representada, 
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quando o eleitor não for o representante legal da 
empresa. 
- Empresa sediada no município de Carolina. 

Atrativos Turísticos - Cartão do CNPJ relacionado à categoria + carta de 
indicação por escrito e assinada pelo responsável 
legal da empresa representada, quando o eleitor não 
for o representante legal da empresa. 
- Empresa sediada no município de Carolina. 

Associação Carolinense de Turismo – ACATUR - Cartão do CNPJ relacionado à cadeia do turismo + 
carta de indicação por escrito e assinada pelo 
responsável legal da empresa representada, quando 
o eleitor não for o representante legal da empresa. 
- Empresa sediada no município de Carolina. 

Organizações de Eventos - Cartão do CNPJ relacionado à categoria + carta de 
indicação por escrito e assinada pelo responsável 
legal da empresa representada quando o eleitor não 
for o representante legal da empresa. 
- Empresa sediada no município de Carolina. 

 
 
Parágrafo 1 º – Cada empresa eleitora terá somente 1 (um) representante com direito ao voto e somente poderá 
votar na categoria que representa. 
 
 
VI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Artigo 9º. Em caso de omissão deste Edital, as questões serão resolvidas pela Secretaria de Turismo, sem prejuízo 
de edição de novo edital. 
 
Carolina, 03 de janeiro de 2019. 
 
 
 

 
 

Leonardus Amorim Borges 
Secretário Municipal de Turismo de Carolina - MA 


