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PROJETO DE LEI Nº 114-01/2013 
  

Autoriza o Poder Executivo Municipal a 
firmar Convênio com a Associação dos 
Municípios de Turismo da Região dos Vales 
– AMTURVALES. 

 
Art. 1º Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar Convênio, visando o 

repasse de recursos, à Associação dos Municípios de Turismo da Região dos Vales – 
AMTURVALES, inscrita no CNPJ sob o nº 00.848.934/0001-88, que tem por objetivo 
desenvolver projetos de integração regional, incluindo sempre o Município de Estrela. 

 
Parágrafo único.  O presente Convênio terá vigência a contar da data de sua 

assinatura até 31 de dezembro de 2013, podendo ser prorrogado por até iguais 
períodos, mediante Termo Aditivo, até o limite estabelecido no inc. II, do art. 57, da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

 
Art. 2º  O Município repassará à Associação dos Municípios de Turismo da 

Região dos Vales – AMTURVALES, o valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos 
reais. 

 
Parágrafo único. O valor fixado neste artigo será reajustado após um ano de 

vigência, conforme acordado em Assembléia Ordinária pelos associados. 
 
Art. 3º A entidade beneficiada deverá encaminhar ao Município a prestação de 

contas do valor recebido, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados da data de 
seu recebimento, por intermédio da apresentação de documentos que comprovem a 
sua correta aplicação. 

 
Art. 4º Demais disposições serão estabelecidas no Termo a ser celebrado entre 

as partes, atendendo ao disposto na presente Lei, de acordo com o Processo 
Administrativo nº 2106/2013. 

 
Art. 5º As despesas decorrentes desta Lei serão atendidas pela seguinte 

dotação orçamentária: 
Orgao .......: 12  SECR MUN CULTURA E TURISMO 
Unidade .....:  02  TURISMO 
23.695.1034.2031      MANUTENÇÃO DO TURISMO 
3.3.3.5.0.4100000000 CONTRIBUICOES                                                                           10637 

 
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
GABINETE DO PREFEITO , em 06 de junho de 2013. 

 
 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 

Visto da Assessoria Jurídica 
_____________________ 
 
Data:  _____/_____/20___ 
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Estrela, 06 de junho de 2013. 
 
Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 114-01/2013 
 

Senhor Presidente e 
Senhores Vereadores: 
 
Ao cumprimentá-los cordialmente, vimos, através deste, 

encaminhar à apreciação de Vossas Excelências o Projeto de Lei nº 114-01/2013, que 
autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar Convênio com a Associação dos 
Municípios de Turismo da Região dos Vales – AMTURVALES. 

A presente proposta visa autorizar o Município a firmar 
Convênio com a Associação dos Municípios de Turismo da Região dos Vales – 
AMTURVALES, cujo objetivo é o repasse de recursos para a associação, que tem por 
objetivo desenvolver projetos de integração regional, incluindo sempre o Município de 
Estrela, juntamente com os demais municípios associados, visando à promoção do 
crescimento de atividades turísticas. 

A AMTURVALES é a instituição representativa do turismo 
da região, atuando nos municípios do Vale do Taquari, através do desenvolvimento de 
projetos de integração regional, incluindo sempre o Município de Estrela neste 
processo, juntamente com os demais municípios, na promoção e crescimento da 
atividade turística local. 

A Associação dos Municípios de Turismo da Região dos  
Vales (AMTURVALES) foi fundada em 29 de março de 1995, sendo que, somente a 
partir de 1999 a iniciativa privada (hotéis, restaurantes, agências de viagens, entre 
outros) passou a fazer parte do quadro associativo da entidade, onde anteriormente 
era formado apenas por prefeituras municipais. 

Os objetivos principais da Associação são: coordenar as 
ações de turismo no Vale do Taquari; desenvolver projetos de integração regional, 
evocando a lei de responsabilidade fiscal que impede os municípios de trabalharem 
em outro município, inclusive, o turismo exige isso, devido aos roteiros integrados; 
representar a região junto à Secretaria de Turismo do Estado e outras secretarias; 
prospectar e acompanhar investidores para a área do turismo; entre outros. 

O setor de turismo no Vale do Taquari obteve significativo 
crescimento nos últimos anos, a região vem recebendo uma grande quantidade de 
turista, que visitam os roteiros turísticos da Região. 

Assim, encaminhamos o presente projeto de Lei para 
análise desta Câmara de Vereadores. 

 
Atenciosamente, 
 

 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 

 
Ex.mo Senhor 
José Itamar Alves 
Presidente da Câmara de Vereadores 
ESTRELA/RS 
 


