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Prefejtura ifrifrifa
Conceieao do Jacuipe

Lei Municipal n° 440, de 20 de Abril de 2009.
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Humanizar &  Desenvolver

``Cria no ainbito do Municipio Programa de

Distingao  e  selo  de  Qualidade  de  Servi€os
nas   `Pousadas    e    Hoteis    e    da    outras
providencias."

de   Conceigao   do   Jacuipe,   Estado   da  Bahia,
Excelentissima Senhora, TANIA MARLI RIBEIR0 YOSHDA, em obediencia ao
disposto na Lei Organica Municipal, faz saber que a Camara Municipal de Vereqdores
aprovou e foi sancionada a seguinte Lei:

Art.  1°. Fica o Poder Exeeutivo autorizado a imblantar no ainbito do Mulcipio de
Conceigfro  do  Jacuipe  o  PROGRAMA de DISTINCA0 pela QUALmADE  DOS
SERVICOS, atraves de parceria entre a Prefeitura Municipal de Conceicfro do Jaculpe,
por  meib  da  Secretaria  MunicipalL de  Cultura,  Esportes  e  Tutismo  e  o  Consemo
Municipal de Tulsmo.

Art. 2°. 0 PROGRAMA de DISTINCA0 peha QUALmADE DOS SERVICOS,
deveri conferir aos estabelecimentos do setor, que estejam trabalhando de acordo com
todas  as  nolmas  da BAlriATURSA,  EMBRATUR,- ABIH,  e  demais  detenninap6es
legais  sobre  a  materia,  SEL0  DE  QUALIDADE  MUNICIPAL,  mediante  previa
inspe9fro e fiscalizapfro efed]ada pelos membros do Conselho Municipal de Tutismo de
Conceiefo do JacuipereA.

Art 3°. 0 PROGRAMA de DISTINCA0 pch, QUALIDADE DOS SERvicos,
tefa  uma  gradapto,  em  forma  de  estrela,  pelas  etapas  e  nomas  cumpridas  pelos
estabelecinentos e^ a serem detenninndas pelos membros do Consetho Municipal de
Tulsmo e representantes da Secretaria de Cultura, Esportes e Tutismo, tendo de zero
estrela` ate sete estrelas para os estabekeimeutos do setor, que sch regulanentada por
portaria do executivo.

Art. 40. As despesas decomentes da execng5o da presente Lei, comerao por conta das
dotagdes  oxpamentirias.  pr6prias   ou  da  Secretaria  de   Administrapfro   e   Finangas,
suplementadas, se necess5rio.

Art.  5°.  0  Executivo  6  ainda autorizado  a expedir  as  instngdes  necessatas  a fiel
execngfro da presente Lei.

Art.  6°.  Esta  Lei  entrari  em  vigor  na  data  de  sua  publicae5o,  revogando-se  as
dispdsigdes em contrino.

2009.
Gabinete da Prefeita Municipal de Conceig5o do Jacu'pe, em 20 de Abril de
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