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PARECER DA COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO 

Parecer: 009/2019    Autor: Poder Executivo 

Matéria: PLE 005/2019   Conclusão: Favorável, com emenda. 

Relator: Ver. Paulo Schweig 

Data: 29 de abril de 2019 

Ementa: Cria o Conselho Municipal de Turismo de Tiradentes do Sul-COMTUR e o Fundo 

Municipal de Turismo de Tiradentes do Sul-FUMTUR e dá Outras Providências. 

RELATÓRIO: 

I. O Projeto de Lei em análise é de autoria do Poder Executivo Municipal e tem 
como objetivo formalizar e adequar o Conselho à exigências do Ministério do Turismo e 
da Secretaria do Turismo do Estado do Rio Grande do Sul – SETUR/RS, pela necessidade 
de ter o Fundo Municipal do Turismo, próprio, a fim de sua inserção no Plano Federal 
junto ao Ministério do Turismo. Outro fator, além da criação de um Conselho próprio 
voltado à área de Turismo, é a exigência da criação do Fundo Municipal do Turismo que 
permitirá o acesso a várias fontes de receitas para o incremento. Assim, o projeto 
reveste-se de fundamental importância como meio facilitador da destinação e 
deliberação dos mais diversos recursos que visam o desenvolvimento do município. 
 
II. A orientação técnica e o parecer jurídico entenderam pela possibilidade do 
trâmite do Projeto de Lei, não apontando erros quanto ao conteúdo, porém indicou a 
necessidade de corrigir a redação do artigo 14 onde as alíneas constantes do artigo 
deverão ser alteradas por incisos, nos termos do artigo 10 da Lei Complementar 95/1998 
e sugestão para adequação do texto acrescentando informação. 

 

VOTO DO RELATOR: 

III. A matéria de que trata o projeto de lei é de interesse local, atendendo desta 
forma o que determina o art.30, I, da Constituição Federal. 
 
IV. A iniciativa está corretamente exercida, uma vez que cabe ao Prefeito a criação, 
estruturação e atribuições das Secretarias e órgãos da administração Pública, nos 
termos do art. 60, II, alínea “d” da Constituição Estadual do Rio Grande do Sul, aplicável 
aos municípios, por força do seu art. 8º. 
 
V. Portanto, confirma-se que o projeto de lei atende o que dispõe na Constituição 
Federal, Leis Federais e na lei municipal. 

 
VI. Quanto à forma, esta Relatoria acata a sugestão técnica da orientação 
disponibilizada pela área jurídica da Casa, visando a boa técnica legislativa, as alíneas 
constantes no artigo 14 do Projeto de Lei deverão ser alteradas para incisos, nos termos 



 

Av. Uruguai 20, centro, cep 98680-000 

Tiradentes do Sul, RS 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

 

CÂMARA  MUNICIPAL  DE TIRADENTES DO SUL 

          CNPJ 10.249.991/0001-02 
 

 

 
do artigo 10 da Lei Complementar Federal nº 95, de 1998. 

 
Art. 14 As disponibilidades dos recursos do FUMTUR serão aplicadas em 
programas e projetos que visem fomentar e estimular o desenvolvimento do 
turismo nos seus conteúdos de turismo de eventos no Município de 
Tiradentes do Sul, da seguinte forma:  
I. Apoiar programas e projetos de cunho turístico que beneficiem a 
população; 
II. Programas e projetos para promover a aprendizagem nas áreas de 
eventos e gestão em turismo; 
III. Capacitar, por meio de cursos, oficinas, encontros, seminários e similares, 
para o desenvolvimento e formação nas áreas de turismo e eventos; 
IV. Promoção de pesquisas científicas e publicações que tenham caráter de 
desenvolvimento e formação do turismo local; 
V. Promoção e incentivo ao turismo como fator de desenvolvimento 
econômico e social, de divulgação, de valorização e preservação do 
patrimônio cultural e natural, respeitando as peculiaridades locais, coibindo 
a desagregação das comunidades envolvidas e assegurando o respeito ao 
meio ambiente e às localidades, estimulando sua autossustentabilidade; 
VI. Apoiar programas, projetos, roteiros e divulgação turísticas locais; 
levantamento e divulgação do potencial turístico; 
VII. Realização de eventos, convenções, encontros, mostras que tragam 
turistas à nossa cidade; 
VIII. Incentivo às vocações turísticas locais que favoreçam o ingresso ou 
reingresso das pessoas na vida econômica pela criação de emprego e renda; 
IX. Formação e capacitação de mão de obra do setor turístico. 

 

No texto original, o art. 14 constava com a seguinte redação: 

Art. 14 As disponibilidades dos recursos do FUMTUR serão aplicadas em 
programas e projetos que visem fomentar e estimular o desenvolvimento 
do turismo nos seus conteúdos de turismo de eventos no Município de 
Tiradentes do Sul, da seguinte forma:  
a) apoiar programas e projetos de cunho turístico que beneficiem a 
população; 
b) programas e projetos para promover a aprendizagem nas áreas de 
eventos e gestão em turismo; 
c) capacitar, por meio de cursos, oficinas, encontros, seminários e similares, 
para o desenvolvimento e formação nas áreas de turismo e eventos; 
d) promoção de pesquisas científicas e publicações que tenham caráter de 
desenvolvimento e formação do turismo local; 
e) promoção e incentivo ao turismo como fator de desenvolvimento 
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econômico e social, de divulgação, de valorização e preservação do 
patrimônio cultural e natural, respeitando as peculiaridades locais, coibindo 
a desagregação das comunidades envolvidas e assegurando o respeito ao 
meio ambiente e às localidades, estimulando sua autossustentabilidade; 
f) apoiar programas, projetos, roteiros e divulgação turísticas locais; 
levantamento e divulgação do potencial turístico; 
g) realização de eventos, convenções, encontros, mostras que tragam 
turistas à nossa cidade; 
h) incentivo às vocações turísticas locais que favoreçam o ingresso ou 
reingresso das pessoas na vida econômica pela criação de emprego e renda; 
i) formação e capacitação de mão de obra do setor turístico. 

VII. Quanto à adequação do texto com o acréscimo de informação, o mesmo foi 

solicitado ao Executivo, o qual efetuou a inclusão. 

ENCAMINHAMENTO DO PARECER: 

VII. Está Relatoria, considerando a argumentação apresentada neste voto, 
encaminha sua conclusão favorável à tramitação do projeto de lei nº 005/2019 de 
autoria do Poder Executivo, com a emenda redacional do artigo 14 onde as alíneas 
constantes foram alteradas por incisos, nos termos do artigo 10 da Lei Complementar 
95/1998.  
 

VIII. Assim, os vereadores da Comissão de Justiça e Redação, Presidente: José Valdir 

Vivian, Vice: Paulo Rogerio Schweig, Membro: Marcia Muller Pedrolo, examinando o 

projeto de lei nº 005/2019 opinam pelo parecer favorável nos termos do Relator. 

É o voto! 

Sala das Comissões, em 20 de maio de 2019. 

 

Relator designado:   ________________________ 

 

Membros: _______________________         ________________________   
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PARECER DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

Parecer: 009/2019    Autor: Poder Executivo 

Matéria: PLE 005/2019   Conclusão: Favorável. 

Relator: Ver. Ricardo José Hartmann 

Data: 29 de abril de 2019 

Ementa: Cria o Conselho Municipal de Turismo de Tiradentes do Sul-COMTUR e o Fundo 

Municipal de Turismo de Tiradentes do Sul-FUMTUR e dá Outras Providências. 

RELATÓRIO: 

I. O Projeto de Lei nº 005/2019, de autoria do Poder Executivo, foi analisado pela 
Comissão de Constituição e Justiça que, pelo parecer nº09/2019, concluiu ser favorável 
à tramitação da matéria, considerando que a mesma atende aos preceitos 
constitucionais de competência e de conteúdo. 

II. Ao tratar das obrigações a serem atendidas pelo poder público municipal, o 
projeto de lei gera despesas ao erário, razão pela qual é colocado à apreciação desta 
Comissão, para exame da sua compatibilidade. 

VOTO DO RELATOR: 

III. Portanto, confirma-se que o projeto de lei atende o que dispõe na Constituição 
Federal e na lei municipal. 

ENCAMINHAMENTO DO PARECER: 

IX. Está Relatoria, considerando a argumentação apresentada neste voto, 

encaminha sua conclusão favorável à tramitação do projeto de lei nº 005/2019 de 

autoria do Poder Executivo. 

X. Assim, os vereadores da Comissão de Finanças e orçamento, Presidente: Marlise 

Rosane Traesel, Vice: Ricardo José Hartmann, Membro: Valdir de Almeida Bueno, 

examinando o Projeto de Lei nº 005/2019 opinam pelo parecer favorável nos termos do 

Relator. 

É o voto! 
Sala das Comissões, em 20 de maio de 2019. 

Relator designado:   ________________________ 

Membros: _______________________         ________________________   


