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P O R T A R I A 
 

Nº 0630/2023 
 

 
“Dispõe sobre a Comissão Consultivo e 

Deliberativa para Acompanhamento das Ações 

do Plano Diretor de Turismo 2020”. 

 

          FELIPE AUGUSTO, Prefeito Municipal de São Sebastião, no exercício das atribuições 

que lhe confere a Lei. 

                     CONSIDERANDO A Comissão de Acompanhamento das ações do Plano Diretor de 

Turismo - PDT do Município de São Sebastião/SP, criado pela Lei Complementar 261/2020 de 18 de 

Dezembro que “Estabelece a Politica Municipal   de Turismo...” será composta de forma a incentivar a 

participação da comunidade e do trade turístico no processo da elaboração e aplicação das ações 

propostas pelo PDT, através de pessoas que possam agregar experiências nas diversas áreas que 

interessam ao Plano Diretor de Turismo.  

R E S O L V E: 

        Artigo 1º - NOMEAR os membros da Comissão Consultiva e Deliberativa para 

acompanhamento das Ações do Plano Diretor de Turismo 2020: 

        I – Pelo Poder Público; Secretaria de Turismo: 

Jaqueline Alexandre Sanches Feitosa – Matricula n° 7496-9  

Maria Cristina Oliveira Silva – Matricula n° 7496-9  

Jucilei Pereira da Silva – Matricula n° 5239-6 

Clovis Rodrigues da Silva – Matricula n° 71882-3 

 

       II – Pela Iniciativa Privada: 

             02 (dois) membros representando Hotéis e Pousadas:  

             01 (um) membro representando Restaurantes: 

             01 (um) membro representando Ecoturismo e Agências:  

     Artigo 2° - São atribuições e competências da referida Comissão as estabelecidas abaixo; 

I - Elaborar o seu Regimento Interno;  
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                     II - Acompanhar e participar das ações de revisão do PDT, incluindo oficinas e audiências 

públicas, contribuindo ativamente para as decisões em conjunto com o Conselho Municipal de Turismo 

- COMTUR; 

                     III - Divulgar e esclarecer à comunidade sobre os temas relacionados ao PDT; 

                     IV - Mobilizar a comunidade e os órgãos competentes para a participação das atividades 

desenvolvidas durante as ações do Plano Diretor de Turismo, de forma a garantir a participação da 

sociedade, bem como facilitar a execução em todo o processo das ações propostas pelo PDT;         

                    V - Fiscalizar a revisão do PDT2020 de acordo com os fins definidos pela Legislação 

aplicável;  

                    VI - Aprovar e analisar os relatórios e etapas de revisão do PDT 2020;  

                    VII – Reportar ao Conselho Municipal de Turismo em sua reunião Ordinário/e ou 

Extraordinária as demandas e decisões acordadas pela Comissão, para que a mesma seja lavrada em 

sua Ata devidamente registrada no diário Oficial eletrônico Municipal - DOEM.  

       Artigo 3º- O Presidente da Comissão de Acompanhamento do Plano Diretor de Turismo 

de São Sebastião, será o Presidente do Conselho Municipal de Turismo - COMTUR.  

       Artigo 4º- Os membros representantes do poder público desta Comissão farão jus à 

gratificação instituída nos termos do Artigo 147, parágrafo 1° da Lei Complementar n° 146/2011.  

       Artigo 5°- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revoga-se a portaria 

1453/2021.  

 
 

São Sebastião, 31  de janeiro de 2023. 
 
 
 
 
 

FELIPE AUGUSTO 
Prefeito 

 

 


