
 
 
 
 

PROJETO DE LEI N° 069-01/2017 
 
 

 AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A 
CELEBRAR TERMO DE ASSOCIAÇÃO 
COM A AMTURVALES e dá outras 
providências. 

 
 
         SANDRO RANIERI HERRMANN, Prefeito Municipal de 
COLINAS, Estado do Rio Grande do Sul 
             FAÇO SABER que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono e 
promulgo a seguinte Lei: 
      

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar Termo de 
Associação à Associação dos Municípios de Turismo da Região dos Vales – 
AMTURVALES, CNPJ nº 00.848.934/0001-88, com sede na cidade de Encantado/RS.  

Art. 2° - É o Poder Executivo autorizado a contribuir 
mensalmente com a Associação dos Municípios de Turismo da Região dos Vales - 
AMTURVALES, entidade voltada ao desenvolvimento do turismo regional. 

Art. 3º - O valor da contribuição mensal, referida no artigo 
anterior, será de R$ 705,00 (setecentos e cinco reais),  estabelecido de forma colegiada 
pelos municípios reunidos em Assembleia Geral da Associação, em data de 30 de outubro 
de 2017, referendado pela Resolução nº 02/2017 da Entidade,  levando-se em consideração 
as diferentes situações econômicas e financeiras dos municípios afiliados, proporcional 
ainda à população de cada contribuinte. 

Art. 4º - A contribuição social de cada município visa assegurar 
a manutenção da Entidade, sua equipe técnica, para o desenvolvimento do turismo regional, 
promovendo, dentre outras, as seguintes ações: 
          I – auxiliar na implantação da legislação municipal voltada ao turismo; 
          II – incentivar e coordenar ações de desenvolvimento do turismo local e regional, 
buscando fomentar a sustentabilidade ambiental, cultural e sócio econômica; 
         III – promover de forma cooperativa, subsidiária, o desenvolvimento do turismo 
municipal e regional em toda a multiplicidade de seus aspectos; 
          IV – auxiliar quando solicitada, nos eventos promovidos pelos municípios; 
          V – atuar na formatação, promoção e divulgação dos atrativos, projetos e roteiros 
turísticos locais e regionais; 
          VI – reivindicar, propor, encaminhar projetos junto a órgãos governamentais, a fim 
de viabilizar recursos para a infraestrutura, capacitação profissional, material promocional 
entre outras demandas do setor. 
                                          Art. 5º - Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar Termos de 
Adesão a ações administrativas propostas pela AMTURVALES, bem como a projetos 
aprovados pela Assembleia Geral da Associação de Turismo. 



 
 
 
 
 
                                          Art. 6º - Para custear o cumprimento das ações e projetos 
referidos no artigo anterior, caso aprovados pela Assembleia Geral da AMTURVALES, o 
Município deverá efetuar o pagamento suplementar em valores e condições definidos 
conjuntamente. 
                                          Art. 7º - Ficam convalidados os atos de delegação e contribuição 
realizados pelo Poder Executivo para as finalidades referidas até a data de publicação da 
presente Lei. 
                                           Art. 8º - Fica autorizado o Chefe do Poder Executivo a 
promover as adequações orçamentárias necessárias a cobrir despesas decorrentes da 
presente Lei. 

Art. 9º - Revogam-se as disposições em contrário. 
 
Art. 10 – Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 
 
GABINETE DO PREFEITO, 18 de dezembro de 2017. 

 
    
     
 
 
       SANDRO RANIERI HERRMANN 
                           Prefeito Municipal 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
MENSAGEM JUSTIFICATIVA 
PROJETO DE LEI Nº 069-01-2017 
           COLINAS, RS, 18 de dezembro de 2017 . 
 
 
   Senhora Presidente, 

Senhoras e Senhores Vereadores: 
 

  
   A relação jurídica entre o Município e Associação dos Municípios de Turismo da 
Região dos Vales – AMTURVALES, acontecia na figura de celebração de Convênio, 
renovado anualmente. 
 Todavia, com a vigência da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, a partir 
de janeiro deste corrente ano, estabelecendo o regime jurídico das parcerias entre a 
administração pública e as organizações da sociedade civil, todas as vinculações passaram a 
serem avaliadas e estudadas de forma que a sugestão que restou foi a de formalizar a 
associação e/ou filiação do(s) município(s) à Entidade que tem personalidade jurídica e 
constituição legal. 
 O município de Colinas faz parte da AMTURVALES desde 2014, e a título de 
informação, pelo Convênio anteriormente firmado, o valor das mensalidades de 2017 já 
estava estabelecidas em R$ 7.346,40 e a considerar o definido em assembleia realizada no 
mês de outubro, as mensalidades, no exercício de 2018, passariam a R$ 705,00, totalizando 
a soma de R$ 8.460,00 nos 12 meses. 
 Temos a convicção de que na condição de associado, o Município poderá 
desenvolver ações de cunho turístico com uma maior participação da Associação, 
principalmente com um aparato técnico e profissional para a fomentação de projetos 
adequados. Existe, na verdade, um potencial nessa área de turismo ainda não explorado e a 
região do Vale tem essa consciência e reconhece a necessidade de um trabalho intensivo. 
 Esperamos que o Poder Legislativo nos conceda um voto de confiança, permitindo o 
nosso credenciamento para uma participação, no âmbito regional, de um desenvolvimento 
através de projetos coletivos e comuns. 
  
 Respeitosamente, 
 

    SANDRO RANIERI HERRMANN, 
                  Prefeito Municipal 

 
 
Ilustríssima Senhora 
Vereadora JUSTINÊS F. G. MAGAGNIN 
M. D. Presidente da Câmara de Vereadores 
COLINAS – RS. 

 
  


