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PROJETO DE LEI Nº 04, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2016. 

 

CRIA O CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO, CRIA 

O FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS.  

 

 

CAPÍTULO  I 

DOS OBJETOS DO CONSELHO 
 

 

 Art. 1º. Fica criado o Conselho Municipal de Turismo de Tiradentes do Sul, como órgão consultivo 

e deliberativo no âmbito municipal. 

Art. 2º. Sem prejuízo das funções dos poderes executivo e legislativo, são competência do Conselho 

Municipal de Turismo: 

I - formular as diretrizes básicas da política de turismo; 

II -promover a integração entre os vários segmentos do turismo que operam no município, 

objetivando o intercâmbio destes com a comunidade; 

III - analisar todas as questões atinentes à implantação do Programa Nacional de Municipalização do 

Turismo;  

IV - articular-se com o Sistema Nacional de Turismo; 

V - sugerir a assinatura do convênio para a execução de projetos de turismo envolvendo o município 

e outras instituições de esfera do governo;  

VI - formular e coordenar programas para o desenvolvimento da infra-estrutura turística do 

município, prestando orientação normativa;  

VII- elaborar e aprovar seu Regimento Interno. 

 

CAPÍTULO II 

DA ESTRUTURA DO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO 

SEÇÃO I 

DA COMPOSIÇÃO 

 

Art. 3º. O Conselho Municipal de Turismo será nomeado pelo Senhor Prefeito Municipal, dentre os 

indicados (titular e suplente) pelas instituições seguintes: 

a) Um representante da Secretaria Municipal de Turismo, Urbanismo e Trânsito; 

b) Um representante da Secretaria Municipal de Administração; 

c) Um representante da Secretaria Municipal da Fazenda e Desenvolvimento Econômico; 

d) Um representante da Associação Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço de Tiradentes 

do Sul – ACIPS; 
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e) Um representante da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto; 

f) Um representante das entidades tradicionalistas; 

 

§ 1º. As instituições de que trata este artigo terão o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da 

convocação, para fazerem as indicações, sob pena de perderem o direito à vaga respectiva. 

 § 2º. O mandato dos membros do Conselho será de 02 (dois) anos, permitida a recondução. 

 § 3º. Os membros do Conselho não perceberão qualquer remuneração, mas o exercício do mandato 

será considerado relevante serviços prestados ao Município. 

§ 4º. O Conselho Municipal e turismo elegerá, dentre os seus membros, o Presidente, o Vice-

Presidente, o Secretário e o Tesoureiro. 

 § 5º. Na ausência ou impedimento do Presidente, a Presidência do Conselho Municipal de turismo 

será pelo seu suplente. 

I - Os membros do conselho serão substituídos caso faltem, sem motivo justificado, a 03 (três) 

reuniões consecutivas ou 05(cinco) reuniões intercaladas. 

II - Os membros do Conselho poderão ser substituídos, mediante solicitação da entidade ou 

autoridade responsável, apresentada ao Prefeito Municipal.  

III - Cada membro do conselho terá direito a um único voto na sessão plenária.  

IV - As decisões do Conselho serão consubstanciadas em resoluções. 

 

SEÇÃO II 

DO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO 

 

 Art. 4º. O Conselho Municipal de Turismo terá seu funcionamento por Regime Interno próprio e 

obedecendo as seguintes normas:  

I - O órgão de deliberação máxima é o plenário.  

II - As reuniões do conselho serão realizadas ordinariamente a cada mês e extraordinariamente 

quando convocadas pelo Presidente ou por requerimento da maioria dos seus membros. 

 III - As decisões do conselho serão: tomadas com a maioria de seus membros presentes, tendo o seu 

Presidente o voto de qualidade.  

Art. 5º. A Secretaria Municipal de Turismo, Urbanismo e Trânsito fornecerá a infraestrutura 

administrativa necessária ao funcionamento do Conselho.  

Art. 6º. O Conselho Municipal de Turismo Elaborará seu Regimento Interno no prazo de 60 

(sessenta) dias após a promulgação desta Lei. 

 

CAPÍTULO III 

DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 

 

SEÇÃO I – DA CRIAÇÃO DO FUNDO 
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 Art. 7º. Fica criado o Fundo Municipal de Turismo, destinado a desenvolver os programas de 

trabalho relacionados ao turismo no Município de Tiradentes do Sul. 

 

SEÇÃO II – DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO 

 

Art. 8º. O Fundo será administrado conjuntamente pelo Conselho e pela Secretaria de Turismo, 

Urbanismo e Trânsito.  

 Parágrafo Único. A movimentação e a aplicação do fundo serão feitas pelo Prefeito Municipal e 

Secretário Municipal da Fazenda e Desenvolvimento Econômico.  

Art 9º. Constituem recursos financeiros do Fundo:  

I - as dotações do orçamento geral do Município e que serão igual ou superior às contribuições do 

setor privado;  

II - as contribuições, subvenções e auxílio da iniciativa privada e de órgão da administração direta e 

indireta, federal, estadual ou municipal;  

III - as receitas oriundas de convênios, acordo e contratos celebrados entre o Conselho e instituições 

públicas ou privadas;  

IV - o produto da alienação de material ou equipamento inservível;  

V - a remuneração oriunda das aplicações financeiras; 

VI - outras receitas especificadamente destinadas ao Fundo; 

Art. 10. As despesas decorrentes da aplicação da presente Lei, serão por conta de doação 

orçamentária; 

Art. 11. Esta Lei será regulamentada, no que couber, mediante Decreto do Prefeito Municipal.  

Art. 12. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 

ALOÍSIO THEODORO FUSIGER 

Vice-Prefeito em exercício de Prefeito Municipal 

 

                                                                                     

                                                                                              Visto em ------/------/2016                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                   Katiuse Vanessa Kalsing 

                                                                                                       Procurador Jurídico 
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   PROJETO DE LEI Nº 04/2016 

  

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

Vimos através do presente encaminhar à análise e deliberação de Vossas Excelências, 

o projeto de lei que cria o Conselho Municipal de Turismo e o Fundo Municipal de Turismo. 

Ressalta-se que a criação do respectivo conselho e fundo se dá em razão da atualização 

do Mapa do Turismo Brasileiro e servirá como referencial para a liberação de recursos do Governo 

Federal.   

Conforme ofício encaminhado ao Município pelo Consórcio Rota do Yucumã (em 

anexo), os municípios que não integrarem o novo mapa de turismo poderão não obter a aprovação 

de projetos voltados a esse setor da economia. Assim, para que o Município participe do novo mapa 

de turismo, são exigidos alguns requisitos, dentre eles a criação de um Conselho de Turismo e Fundo 

de Turismo Municipal mediante Lei Municipal. 

Destarte, para que o município não perca a possibilidade de obtenção de recursos 

financeiros para investir no turismo local , incrementando assim a economia municipal de um modo 

geral, necessário se faz a aprovação do presente projeto. 

Convém ainda mencionar que, conforme informação obtida junto ao Turismólogo do 

Consórcio Rota do Yucumã, não há necessidade da composição do Conselho ser o mesma daquela 

apresentada no modelo encaminhado ao Município,  tendo em vista a realidade de cada localidade, 

podemos ser composta de um número menor de membros.    

Destarte, esperamos contar com a deliberação favorável e unânime de Vossas 

Excelências, pelo que antecipamos nossos agradecimentos. 

 

   Tiradentes do Sul, aos 19 de fevereiro de 2016. 

 

 

 

 

ALOÍSIO THEODORO FUSIGER 

Vice-Prefeito em exercício de Prefeito Municipal 

 

 

 


