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"Dispõe sobre Autorização de adesão do Município
Barra Longa

-
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Fica

o

MG à Associação do Circuito Turístico

Montanhas e Fé e dá outras providências."

da Lei, encaminha o seguinte pràj"to

Artigo 10

-

a"

LoNGA, no uso de suas atribuições e na forma
Lei a Câmara Municipal:

Poder Executivo Municipal, autorizado

-

a promover a

adesão do

runÍSrtCO MONTANHAS E
FE, inscrita no CNPJ sob o no OB.B7B.774:OO01-21, com sede à Rua Doutor Vicente
Município de Barra Longa

MG à ASSoCIAçÃO DO CIRCUITO

Bretas Cupertino, 405-A, Centro, CEP 35388-000, Santo Antônio do Grama, MG.

Artigo 20

-

Fica o Município de Barra Longa -, MG, autorizado na qualidade de Associado

Fundador Contribuinte da ASSOçIAÇÃO DO CIRCUITO TURÍSTICO MONTANHAS E FE, a

efetuar uma contribuição regulaf anual no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).
l

Parágrafo 10

- Os valores mencionados no caput do artigo estão em conformidade

com

a determinação do Estatuto Social da rpferida Associação.
Parágrafo 20

-

O valor da contribuição regulár poderá ser corrigido monetariamente, de

acordo com o determinado no Estatuto Social da referida Associação.
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Art. 30 - Para atender às despesas decorrentes da presente Lei serão utilizados os
recursos consignados na dotação orçamentária e créditos adicionais autorizados por
Lei.

Art. 4o

-

Durante

a elaboração dos orçamentos do Município para os

exercícios

seguintes, serâo consignadas dotaçÕes orçamentárias para custear as despesas da
presente Lei em cada exercício financeiro correspondente.

Art. 5o - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Art. 60 - Revogam-se as disposiçÕes em contrário.

BARRA LONGA, 27 de janeiro de 2022.
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EXPOSTÇÃODE MOTTVOS.

Senhores Vereadores,
Senhora Vereadora,
Exmo. Sr. Presidente,
LUCINEI DO ROSÁRIO CANUTO

Venho através do presente encaminhar proposiçáo de lei anexa dispondo
sobre aautorização para a filiação do Município dê Barra Longa à Associação do
Circuito Turístico Montanhas e Fé.
Registramos quê a proposta do Executivo Municipal se justifica a migraçáo do
municípiode Barra Longa da Região Turística do Circuito Serras de Minas para a
Regiáo Turística do Circuito Montanhas e Fé uma vez que o município se caracteriza
pelo turismo rural, ecoturismo, turismo de aventura, turismo gastronômico, turismo
cultural e turismo religioso e possui maior afinidade cultural e turística com a região dê
abrangência do Circuito Montanhas e Fé, conforme pressupôe a legislação vigente.
Sendo ainda importante ressaltar o fator econômico, tendo em vista que o valor dos
repasses anuais à Associação do Circuito Turístico Montanhas e Fé é menor que ao
Circuito Serras de Minas. Contudo, as ações, plano de trabalho e projetos deste
circuitoestão alinhadas com o interesse do município de Barra Longa.
Ressaltamos ainda que no dia 20 de novembro de 2021 foi publicada no Diário
Oficial doEstado de Minas Gerais o resultado do processo de certificação dos
municípios mineiros na Política de Regionalizaçâo do Turismo do Estado, tendo sido
aprovado pela Secretaria de Estado de Cultura e Turismo a certificaçâo do Município
de Barra Longa como intêgrânte da região cuja lnstância de Governança Regional do
Turismo é a Associaçâo do Circuito Turístico Montanhas e
Fé.

Esperamos a aprovaçâo da proposiçáo de lei anexa, tendo em vista que
consiste noincentivo ao turismo no nosso município.

Atenciosamentê,

Fernando

r$*^"n"Magal

Prefeito Municipal
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ASSUNTO: ENCAMINHAMENTO DE PROJETO DE LEI No\2022

Exmo.

Senhor Presidente, Lucinei do Rosário Canuto

Em anexo encaminho o Projeto de Lei Municip al NoÜt'ít 2022

Prefeitura Municipal de Barra Longa, 27 de janeiro de 2022.
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COMISSÃO DE LEGISLAçÃO, JUSTIçA E REDAçÃO FINAL, OBRAS
SERVIçOS PÚBLICOS, SAÚDE E SANEAMENTO

E

,l

COMISSÃO DE FINANçAS, ORçAMENTO, EDUCAçÃO, CULTURA, AçÃO
SOCIAL E AGRICULTURA
PARECER CONJUNTO AO PROJETO DE LEI NO OOA/2022

HISTóRICO: De iniciativa do Executivo, vem a exame destas Comissões o
projeto de Lei em epígrafe que "dispõe sobre a autorização de adesão ao
circuito turístico montanhas e fé".

PARECER:

O Projeto suso

mencionado esteia-se

constitucionais e infraconstitucionais de adesão
associativismo público â fim de um bem comum.

nas

disposições

a entidades públicas para

a associação a circuito turístico é parte determinante do
atingimento de notas no ICMS turístico do Estado de Minas Gerais.
Com efeito,

Cabe ao Executivo garantir que as alterações da estrutura não terão impacto
financeiro de pessoal em desconformidade com a LRF.

O projeto em exame, não contém vícios que impeÇam a sua tramitação
regular, devendo obedecer o rito estabelecido no Regimento Interno da
Câmara.

CONCLUSÃO: Diante de todo exposto, estas comissões manifestam-se
favoráveis à aprovação. da matéria, não havendo nenhum óbice do ponto de
vista da legalidade, financeiro e orçamentário/ cabendo ao douto Plenário
decidir no tocante ao mérlto.
Eis o parecer, sub censura

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Barra Longa, 15 de Íevereiro de
2022.
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