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cÀNDIDo GÔDóI

ESTA,DO DO RIO GFTANDE DO SUL

Prefeitura Municipal de Cândido Godói
Rua Liberato Salzano, 387 - E-mail: gabinete@candidogodoi.rs.gov.br

DECRETO N" 015/2015, DE 18 DE MATO DE 2015.

DISPÕE SOBRE O REGIMENTO INTERNO
DO CONSELHO MUNICIPAL DE
TURISMO DB CÂNDIDO GODOI.

GUERINO BACKES, PREFEITO MUNICIPAL DE CÂNDIDO GODOI,
[istado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais e de acordo colÍr a Lei
Municipal n" 1.588/2003, de l0 de outubro de 2003,

DECRETA:

CAPÍTULO I
DA FINALIDADB DO CONSELHO

Art. lo - O CONSELHO MLINICIPAL DE TURISMO, criado pela Lei
Municipal n" 1.588/2004, de 10 de outubro de 2003, reger-se-á pelas disposições clo

presente regimento e legislação perlinente.

Ar1. 2u - O Conselho Municipal de Turismo de Cânclido Godoi tem por
objetivo orientar e pronrover o turismo e o assessoramento à Administração Municipal na
f'ormulação da política murnicipal de turismo.

CAPÍTULO II
DA CONSTITUIÇÃO

Art. 3o - O Conselho Municipal de Turismo de Cândido Godói - CMTCG,
será constituído por 1 (um) titular e I (um) suplente, representantes das seguintes
entidacles:

I - AGECANDI:
II Associação Comercial e industrial - ACI;
III - EMATER:
IV Associação Cultr-rral Terra dos Gêmeos;
V Secretaria Municipal de Educação e Cr-rltura;
VI Secretaria Municipal de Administraçãol
VII - Secretaria Municipal da Saúde;
VIII - Secretaria Municipal de Assistência Social;

§ 1" - Os membros Titulares e Suplentes clo Conselho Municipal de Tnrismo
de Cândido Godói - CMTCG, serão indicaclos e/ou eleitos pelos órgãos e entidades que
representam, norneados por Portaria do Pref-eito Municipal de Cândido Godói.
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§ 2'- O mandato dos urembros Titulares e Suplentes do Consellto Municipal
de 'Iurisruo de Cândido Godói - CMTCG será de 2 (dois) anos, permiticla unia reconclução
por igr.ral período.

§ 3" - A escolha do Presidente, Vice-presidente, 1o Secretário e ?o

Secretário, serão Í'eita através de eleição entre os membros do Conselho Municipal cle

Tttristtro de Cândido Godói - CMTCG, eleitos, respectivamente, por rraioria cle votos.

§ 4o - Para eleição de que trata o parágrafo anterior é exigida a presenÇa ern
ata de 2/3 (dois terços) dos membros integrantes do conselho.

§ 5" - Qr-rando acomer vaga, o novo membro designado, ern substituição.
completará o mandato do substituído.

§ 6" - O mandato dos membros do Conselho será exercido gratuitamente e

suas funções consideradas como prestação de serviços relevantes ao Município.

CAPÍTULO III
DA COMPETÊNCIA

SEÇÃO I
DA COMPETÊNCIA DO CONSELHO

Art. 4' - Compete ao Conselho Municipal de Turismo de Cândido Godói -
CMTCG:

I - assessorar a Administração MLrnicipal no que diz respeito à política do Mr.rnicípio.
competindo opinar em caratês consultivo, sobre matéria que lhe seja apresentada parir
exallle;

II - apresentar sugestões visando promover e desenvolver o turismo no Município cle

Cândido Godói de forma organizada, preservando valores materiais e culturais c'la região;
III - estimular e Íbrtalecer o desenvolvimento dos eventos voltados para as ativiclades
turísticas, betn como a criação de novos eventos;

IV - motivar, collo agente l'ormador de opinião, uma maior participação cla comuniclacle
nos eventos, bet-t-t collo, incentivar a criação de cursos para a f-ormação de mão cle obrit
especíÍica;

V - ltromover junto às entidades de classe, campanhas no sentido cle se incrernentar o
turisrno no MLuricípio.

sEÇÃo r
DA COMPETÊNCIA PARA A CULTURA
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Art. 5o - Ao Consclhtt lVltuticipal cle 'furisrlo tarlbc<ur conrpcte as
atribuições cla Cultr,rra c<tnfornte segue:
I - Íbrmular a política culturnl mr"rnicipal no limite de suas atribLrições:
Il - articular-se cor1l (lrgãos lêderais, estadr-rais e municipais, e con-r r-urir,,crsiclarlcs. esculrrs
e instittrições cttlturais, de moclo a assegllrar a coorclenação e a execução clos progranras
culturais:
III - cooperar para a clcÍ.;sa c corlservação do patrimônio histtirico e artístics nerciopll.
cstaclual e municipal:
IV - prornovel'campalthas clue visem o desenvolvimento cultural e artísticg;
V - proceder a publicaçãcl de r"rm boletim inÍbrrnativo de natuleza curltural;
V[ - propor conr,ênios con] órgãos e/ou entidades culturais púrblicas ou privaclas, visrnckr
ero levantamento das necessidades regionais e locais e ao desenvolvirnento e ititegração rla
cultura do Município:
VII - aprecial os planos parciais de trabalhos elaboraclos pelos órgãos culturais clo
Município:
VIII - elaborar cl Plano Municipal cle Cultura, cor11 os recursos oriunckrs cle yerbas
especiais próprias ott de outras fbntes orçamentárias ou não, colocaclas ao seu llcapce:
IX - promover e itrcenlivar convênios qr"re possibiliten-r exposições, 1êstivais cle cultura
artística e coltgressos de caráter cientíÍlco. artístico e literário:
X - promover articulando-se com os órgãos e/or-r entidades culturais públicas ou privaclas,
exposições, espetácttlos. confbrências e- debates, projeções cinentatográÍlcas e dentais
atividades conexas. clando tambem especial aterrção à diÍirsão cultr-rral e ao rnelhur
conhecimento das diversas regiões brasileiras:
XI - propor e f-tscalizar ações e políticas públicas de desenvolvimento cultural l1o
Município, a parlir de iniciativas goverlamentais com/olr ern parceria conr agentcs
privados, selnpre l1a preservarção do interesse púrblico;
XII - contribuir e apoiar a política cultLrral a ser imltlementada pela Adrninistração Pirblica
Municipal;
XIII - propor e analisar políticas cle geração, captação e alocação de recursos para o sctor
cultural:
XIV - colaborar na arlicr"rlação das ações entre organismos públicos e privados cla área tle
cuItura:
xv - emitir e unalisar pareceres sobre questões tecnico-cr,úturaisr
XVI - acotttpanhar. avaliar e fiscalizar as ações culturais desenvolviclas pelo It4Lrnicípio:
X V I I - elat'rorat' e rlatttcr, permanentelrlellte atualizaclo. ern caclastro clas enticlarlcs
culturais clo MLrnicípio.

SEÇÃO III
DA COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE

Ar1. 6'- E da competência do Presidente do Conselho Municipal de Turismo
de Cândido Godói - CMTCG:
I - convocar e presidir as reuniões ou sessões do Conselho;
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ll - zelar pelo cumprimento das atribuições do Conselho;
III - representar o Conselho em toda e qualquer circunstância;
IV - constituir subcomissões para estudos e trabalhos especiais relativos à courpetência clo

Conselho, designando seus respectivos Presidentes e Secretários e seus substitutos em sLuls

eventuais ausências;

V - estabelecer regulamentos e atribuições para Íuncionamento clas subcomissões;
VI - designar os substitutos dos rnembros do Conselho, em suas ausências. nos telrlos
deste Regimento.

sEÇÃo vr
DA COMPETÊNCIA DO PRIMEIRO SECRETÁRIO

Art. 7' - Compete ao Primeiro Secretário do Conselho Municipal de
Turismo de Cândido Godói - CMTCG:
I - organizar a pauta dos trabalhos para cada sessão;
II - distribLrir, mediante detenninação do Presidente, para estudo e relato dos membros clo
Conselho, os assuntos submetidos à debilitação desse órgão;
III - redigir as atas das sessões;
IV - assinar as atas das sessões, juntamente com os demais rnembros;
V - receber todo o expediente endereçado ao Conselho, registrá-lo e Íbrmar todas as
providências necessárias ao seu regular andamento;
VI - executar todos os demais serviços inerentes ao seu cargo, ou atribuídos pelo
Presidente do Conselho;
VII - cumprir as determinações deste Regimento.

SEÇÃO V
DA COMPETÊNCIA DOS MEMBROS

Art. 8o - E da competência dos membros do Conselho Municipal de Turismo
de Cândido Godói - CMTCG:
I - comparecer às sessões do Conselho;
II - eleger, entre seus pares, o Presidente, Vice-presidente, 1o e 2o Secretários do Consell-ro;
III - requerer a convocação de sessões, justificando a necessidade, quando o Presidente ou
seu substituto legal não o fizer;
IV - estudar e relatar os assuntos que Íbrem distribuídos ernitindo parecer;
V - tomar parte nas discussões e votações, apresentar emendas ou substitutivos às
conclusões de pareceres ou resoluções;
VI - pedir vistas de pareceres ou resoluções e solicitar andamento de discussões e votações;
VII - requerer urgênciapaÍa a discussão e votação de assuntos não incluídos na ordem do
dia, bem colno preferência nas votações e discussões de determinados estudos;
VIII - assinar atas, resoluções e pareceres;
IX - colaborar para o bom andamento dos trabalhos do Conselho;
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X - desernpenhar os encargos que lhe Íbrem atribuíclos pelo presiclente;
XI - comunicar previamente ao Presi<iente quando tiverem cle ausentar-se do Município ou
não puderem comparecer às sessões para as qr-rais Íbrem convocaclos;
XII - curnprir as detern"rinações desse Regimento.

CAPÍTULO VI
DAS SUBCOMISSÔES

Afi. 9o - O presidente clo Cor-rselho Municipal de Cândido Godói - CMTCG.
poderá constituir sr-rbcomissões para estudos e trabalhos especiais relacionaclos à
competência do Conselho.

§ 1" - As subcomissões serão constituídas de 3 (três) rnembros, podendo cle
elas participarem, a juízo do plenário, pessoas estranhas à Administração Mr-rnicipal e de
reconhecida capacidade.

§ 2" - O presidente do Conselho Municipal de Turismo de Cânclido Godói -
CMTCG, observará o princípio de rodízio e sempre que possível conciliará a matéria em
estudo com a tbrmação dos membros da subcomissão.

§ 3" - As subcomissões terão seus respectivos Presiclentes e Secretários
designados pelo Presidente do Conselho.

Art. 10o - As subcomissões estabelecerão o seu programa de trabalho, cujo
resultado, será apreciado pelo Conselho Municipal de Turisrno de Cândido Godoi -
CMTCG.

Art. 11 - As subcomissões Íüncionarão de acordo com regulamentos e
atribuições estabelecidos pelo Presidente do Conselho Municipal de Turisrno de Cândiclo
Godói - CMTCG e disposições deste Regirnento.

4fi. 12 - As subcornissões extinguir-se-ão uma vez aprovado pelo plenário.
o relatório dos trabalhos que executarem.

CAPITULO V
DAS SESSÕES »O CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO DE CÂNOIOO

GODOI

Art. 13 - O Conselho Municipal de Turismo de Turismo de Cândido Godói -

CMTCG, se reunirá mensalmente e sempre quando for necessário, para desempenhar sua
atribuições, mediante convocação do Presidente, do seu substituto legal ou a reqLlerimento
da maioria absoluta de seus membros.

§ I " - As convocações deverão ser efetuadas com antecedência mínima de
48 (quarenta e oito) horas, salvo motivo urgente devidamente justilicado.

§ 2" - O Conselho deliberará quando presente, pelo menos, a metade do
número legal de sue membros.
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Art. 14 - As deliberações do Consellio serão tomadas pela maioria cle vcltos
dos membros preseutes, cabendo ao Presidente, alem do voto colnllnt, o clesempate.

ParágraÍb Unico - A votação será secreta ou norninal, segunckr resolver er

tnaioria do Consell-ro.

Art. 15 - Dependendo da matéria em debate, poderão ser convocadas às
sessões do Conselho, dirigentes de entidades públicas ou privadas, técnicos especializaclos
ou qualquer diretor da Pref'eitura ou outros convidados especiais.

CAPÍTULO VI
DA ORDEM E DA EXBCUÇÃO DOS TRABALHOS

SEÇÃO I
DA ORDEM DOS TRABALHOS

AtI. 16 - Os assuntos serão distribuídos e discutidos no Conselho pela
ordem cronológica das respectivas entradas.

ParágraÍb Unico - No caso de matéria urgente ou de alta relevância, poderá
a mesma, a critério do Conselho, entrar imediatamente em discussão, ainda que não
incluída na Ordem do Dia.

Art. 17 - Os assuntos serão distribuídos aos membros do Conselho inclusive
ao Presidente, obedecendo-se sempre que possível à especialidade do relator relativamente
à rnatéria em estudo.

4fi. 18 - A ordem dos trabalhos a ser observada nas sessões do Conselho
será a seguinte:
I - veriÍicação da presença e existência de "quorum";
ll - leitura, discussão, votação, aprovação e assinatura da Ata da sessão anterior;
III - distribuição dos assuntos a serem estudados e relatados.

SEÇÃO II
DA EXECUÇÃO DOS TRABALHAS

Aft. 19 - O relator emitirá emitira parecer por escrito contendo o histórico e

o resumo da matéria, as considerações de ordem prâÍica ou doutrinária que entencler
cabíveis e sua conclusão ou voto.

§ 1" - O relator poderá solicitar, a qualquer tempo o encaminhamento do
assunto em estudo a qualquer órgão da Administração Municipal cuja inÍbrmação julgue
necessária à elucidação da matéria que the for distribuída, bem como o comparecimento de
quaisquer pessoas às sessões ou outras providências quejulgar necessárias.

§ 2" - Na hipótese de ser rejeitado o parecer de qualquer membro o

Presidente designará novo relator ou constituirá subcomissão para estudo da matéria.
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Art. 20 - A Ordem do Dia será organizada com os assuntos apresentados
para discussão, acompanhados dos respectivos pareceres.

Art. 2l - Após a leitura do parecer, o Presidente submeterá o assunto ti
discussão, clando a palavra ao ntembro que a solicitar.

ParágraÍb Único - O período para discurssão de cada matéria será
previatnente fixado pelo Presidente, cabendo a cada membro o mesmo espaço de tempo
para debater os assuntos.

Art. 22 - Durante a discussão, os membros do Conselho poclerão:
I - apresentar emendas ou substitutivos;
II - opinar sobre relatório apresentado;
III - propor providências para instrução do assunto em debate.

Art. 23 - As propostas apresentadas durante a sessão deverão ser
classiÍlcadas a critério do Presidente, em rnatéria de estudo ou debilitação imediata.

1,:rt. 24 - O rnembro do conselho que não julgar suficienternente esclarecido
quanto à matéria em exame poderá requerer diligências, pedir vistas do processo relativo
ao assunto em estudo e mesmo o adiantamento da discussão ou votação.

§ 1" - O prazo de vistas será de 10 (dez) dias, podendo a critério do
Conselho, ser prorrogado ou reduzido, segundo a cornplexidade e urgência da materia.

§ 2" - Qr-rando a discussão por qualquer motivo não for encerracla em slla
sessão ftcaftt adiada para a sessão seguinte.

Art. 25 - Após o encerramento da discussão, a matéria em estudo será
submetida à deliberação do Plenário, juntamente com as emenclas ou substitutivos que
Íbrern apresentados.

ParágraÍb Unico - O voto do relator ou de qualquer membro do Conselho
poderá ser dado por escrito ou oralmente, devendo, nesta ultima hipótese, ser reduzido zt

termo.

1':ft. 26 - As deliberações do Conselho denominar-se-ão "PARECER" ou
"RESOLUÇÃO", conÍbrme a matéria seja submetida à sua apreciação ou decorra de sua
própria iniciativa.

§ 1" - Estas peças serão redigidas e assinada pelos relatores e deverão ser
apresentadas à Secretaria do Conselho, até 10 (dez) dias após a respectiva aprovação pelo
Plenário.

§ 2" - Em casos especiais poderão estas peças serem lavradas e assinadas na
própria sessão.

Art. 27 - As resoluções e pareceres serão assinados por todos os rnembros
do Conselho e encaminhados a quem de direito.
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CAPÍTULO VII
DA ATAS

Art. 28 - As atas serão lavradas e assinadas pelo prirneiro Secretário e nelas
se resumirão, com clareza os fàtos relevantes ocorridos durante a sessão, devendo conter:
I - dia. Mês, ano e hora da abertura e encerramento da sessão:
II - o nome do Presidente, ou do seu substituto legal;
III - os nomes dos membros que houverem comparecido, bem como dos eventuais
convidados;
IV - os nomes dos membros que houverem faltado;
V - o registro dos Íatos ocorridos, dos assuntos tratados, dos pareceres, mencionando-se
sempre anatweza dos estudos eÍbtuados.

{rt. 29 - Lida no começo de cada sessão, a ata da sessão anterior será
discutida, retif.icada, quando for o caso, assinada pelo Secretário e submetida ao Consell.ro
declarando o Presidente, ao encerrá-la e subscrevê-la, a data da aprovação e assinada pelos
presentes desta sessão.

Art. 30 - As atas serão registradas em livro próprio, cuja responsabilidade de
guarda é do primeiro secretário do Conselho Municipal de Turismo de Cândido Godói -
CMTCG.

CAPÍTULO VIII
DAS SUBSTITUIÇOES E PERDAS DE MANDATO

Art. 31 - Os membros do conselho estarão dispensados de comparecer às
sessões, por ocasião de férias ou de licenças que lhes forem regularmente concediclas pelos
respectivos órgãos, repartições oll empresas onde desenvolveram sllas atividades.

Parágrafo Unico - Nesta hipótese cleverão comunicar ao Conselho con.r
arttecedência de l5 (quinze) dias, salvo motivo urgente devidamente justiÍicaclo.

Art. 32 - O Presidente será substituído em suas ausências ou iurpedimentos
ocasionais pelo Vice-presidente.

Aft. 33 - Os membros do Conselho, em suas ausências, serão substituídos
pelos suplentes indicados ou eleitos por cada entidade que formam a composição do
Conselho Municipal de Turismo de Cândido Godói - CMTCG.

Art. 34 - Os membros do Conselho Municipal de Turismo de Cândido
Godói - CMTCG, perderão o mandato nas seguintes hipóteses:
I - Íaltar injustiÍicadamente a 4 (quatro) sessões consecutivas do Conselho, ou por período
superior a 60 (sessenta) dias;
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II - tornar-se incompatível com o exercício do cargo improbidade ou prática de atos
irregulares.

§ 1" - O Presidente do Conselho é a autoridade competente para declarar a
perda de

motivos
Godói -

mandato de q

§2"-
ou falta grave

das subcomissões o mandato pelos mesmos
os membros do Conselho Municipal de Turisrno de Cândido

CAPÍTULO Ix
AS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITORIAS

- Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos pelo Plenário

e

membros

do

35 - O Conselho Municipal de Turismo de Cândido Godói -
tuído quando se acharem empossados pelo pretbito, a maioria dos

Art. 36 - Este Regimento poderá ser alterado mediante proposta de qualq LleI
Conselho,

4ft.37

Art. 38

aprovada pela maioria absoluta dos seus membros.

- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
em contrário

Gabinete do Prefeito de Cândido Godói, RS, em 18 de maio de 2015.
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