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PARECER Nº 891/2017 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 696/2013. 

O presente projeto de lei, de autoria dos nobres Vereadores Goulart e Rodrigo Goulart, 
dispõe sobre a criação da Secretaria Municipal de Turismo. 

Segundo o artigo 1°, o órgão teria a seguintes atribuições: 

desenvolver processo permanente e contínuo de acompanhamento e aprimoramento 
da legislação relativa ao turismo, inclusive as relativas ao Plano Municipal de Turismo. 

coordenar o desenvolvimento de projetos de turismo interagindo com os órgãos e 
entidades da Administração Direta e Indireta, com outras esferas de governo e com a 
sociedade civil; 

promover a integração dos pianos e projetos dos diversos órgãos e entidades da 
Administração Direta e Indireta relacionados ao turismo, de forma a maximizar os resultados 
positivos para a Cidade de São Paulo; 

desenvolver e consolidar planos de desenvolvimento do turismo de médio e longo 
prazo, considerando o Plano Diretor Estratégico do Município e os Planos Regionais 
Estratégicos das Subprefeituras; 

formular políticas, diretrizes e ações que propiciem o posicionamento do Município em 
questões relacionadas ao turismo, incluindo as que decorram de sua inserção em planos 
nacionais, regionais, estaduais e metropolitanos; 

desenvolver os mecanismos e modelos mais adequados para a viabilização e 
implementação de projetos de turismo, explorando as potenciais parcerias com a iniciativa 
privada e com outras esferas de governo, utilizando os instrumentos de política urbana; 

organizar, manter e atualizar permanentemente o sistema municipal de informações 
sobre o turismo, inclusive de bens materiais e imateriais, patrimoniais, administrativas, físico-
territoriais, inclusive cartográficas e geológicas, ambientais, imobiliárias e outras de relevante 
interesse para o Município, progressivamente georreferenciadas em meio digital. 

prestar apoio técnico e administrativo ao Conselho Municipal de Turismo - COMTUR; 

instituir e gerenciar o Fundo Municipal de Turismo. 

O projeto também estabelece que ato do Poder Executivo definirá a estrutura, os 
cargos e as atribuições da Secretaria. 

A justificativa encaminhada pelo proponente tem como base a edição do Decreto n° 
54.398/2013 (Fixa as incumbências do Secretário Especial para Assuntos de Turismo), mas 
que posteriormente foi substituído pelo Decreto nº 56.508/2015 (Dispõe sobre as incumbências 
do Secretário Especial para Assuntos de Turismo; transfere cargos do Quadro Específico de 
Cargos de Provimento em Comissão, a que se refere o Decreto nº 45.751, de 4 de março de 
2005; altera a denominação e a lotação dos cargos que especifica; altera dispositivo do 
Decreto nº 52.692, de 30 de setembro de 2011). 

A Digníssima Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-
se pela Legalidade do projeto. 

A Comissão de Politica Urbana apresentou manifestação Favorável ao Projeto, após 
consulta ao Poder Executivo. Conforme relatam às fls. 95-100, a manifestação do Executivo foi 



Câmara Municipal de São Paulo Parecer - PL 0696/2013 
Secretaria de Documentação Página 2 de 3 
Disponibilizado pela Equipe de Documentação do Legislativo  

 

contrária à aprovação do Projeto, uma vez que a iniciativa de criação de estrutura 
organizacional na administração direta, conforme o que expressa o Artigo 37, Paragrafo 2°, 
Inciso II, da Lei Orgânica do Município de São Paulo, no qual compete unicamente ao Senhor 
Prefeito a iniciativa de leis que se referem à organização administrativa. 

A condução e coordenação dos assuntos afetos ao turismo na cidade de São Paulo foi 
objeto da promulgação dos Decretos Municipais n° 56.508 , de 14 de outubro de 2015, e 
54.398 , de 27 de setembro de 2013, que tratam da criação e atribuições do Secretário 
Especial para Assuntos de Turismo (grifo nosso). Dentre as atribuições estabelecidas, e que 
estão em vigor, está a ordenar as despesas do Fundo Municipal de Turismo - FUTUR, o que é 
previsto no artigo 1°, inciso IX da iniciativa em tela. 

O Fundo Municipal de Turismo, instituído pela Lei Municipal n° 11.198/1992 e 
regulamentado pelo artigo 8° do Decreto n° 46.649, de 21 de novembro de 2005, será gerido 
pelo Conselho Municipal de Turismo, e suas operações executadas pela SP Turis, que 
receberá 5% (cinco por cento) sobre os valores dos serviços autorizados e executados, a título 
de taxa de administração. O paragrafo primeiro estabelece que os recursos do FUTUR 
seguirão as normas de execução orçamentária da Prefeitura, devendo ser depositados quando 
disponíveis, em conta corrente específica, sob a denominação "Fundo Municipal do Turismo". 

Considerando a importância da área do turismo no fortalecimento e melhoria dos 
serviços oferecidos à população, a Comissão de Administração Pública é FAVORÁVEL ao 
projeto. 

Sala da Comissão de Administração Pública, 28 de junho de 2017. 

Toninho Paiva - (PR) - Presidente 

Gilson Barreto - (PSDB) - Vice-Presidente 

Antonio Donato - (PT) - Relator 

Alfredinho - (PT) 

André Santos - (PRB) 

Fernando Holiday (DEM) 

 

VOTO EM SEPARADO DA VEREADORA PATRÍCIA BEZERRA  
AO PROJETO DE LEI Nº 696/2013 

Apresento o presente voto em separado, nos termos do artigo 63, parágrafo quarto e 
artigo 77, inciso III do Regimento Interno da Câmara Municipal de São Paulo, para registar 
posicionamento contrário ao Projeto de Lei  n° 696/2013. 

Destacando o conteúdo presente nos autos, pareceres e informações sobre o histórico 
normativo municipal, relativos à existência e extinção de instâncias de gestão da política 
pública de turismo, diretrizes essas que datam do ano de 1966 na cidade de São Paulo, 
procedo a considerações sobre este posicionamento. 

Preliminarmente, registro entendimento de que é fundamental toda e qualquer iniciativa 
que vise garantir a promoção do turismo, das melhores formas de gestão pública e da 
possibilidade de participação e controle sociais. Ainda, tendo como relevante de que é fato 
público e notório que há, em todo o país, situações de turismo onde a exploração sexual de 
crianças e adolescentes tende a ser uma prática histórica, assim como outras modalidades de 
trabalho infantil e, portanto, regularizar e promover ações de gestão pública sobre o turismo 
fortalece e garante a política pública de direitos humanos. 

Em segundo lugar, registro que a realidade de nossa Cidade de São Paulo, constituída 
pela multicultura, nacional e internacional, miscigenação de etnias, arquiteturas religiosas e 
comunidades plurais, é o que caracteriza a qualidade e o potencial do turismo em São Paulo. 

Contudo, divirjo e não acolho a proposta apresentada visto que os fundamentos 
desacompanham questões que analisem, previamente, o impacto orçamentário para a criação 
de uma nova estrutura de secretaria, não vislumbram diretrizes ou estudos que garantam a 
construção de quadro de servidores públicos concursados (medida que garante a continuidade 
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da gestão pública), não esclarece de que maneira será garantida a gestão do Fundo Municipal 
de Turismo, que sem dúvida nenhum requer atuação e colaboração de ações integradas das 
Secretarias da Fazenda e Gestão Pública. 

Neste último item, em pesquisa nos sites da Prefeitura de São Paulo, não foi possível 
identificar com clareza dados sobre a gestão do Fundo Municipal, seja pela falta de acesso a 
atas mais recentes sobre reuniões da Comissão Municipal de Turismo, seja pela ausência de 
dados sobre a arrecadação, seleção e execução de projetos e ações. 

Ademais, seria fundamental avaliar o potencial de fortalecimento de instâncias já 
existentes no Poder Executivo que pudessem garantir a eficiência e grandeza do turismo em 
nossa cidade, a começar pela possibilidade de inclusão da política pública no tema de gestão 
da Secretaria da Cultura, o que permitiria fortalecer as ações que são conexas e transversais a 
temáticas de direitos humanos, como, por exemplo, da sustentabilidade laboral, direito a 
cidade, respeito ao pluralismo social. 

Diante dos breves fundamentos, apresento meu voto contrário. 

Sala da Comissão de Administração Pública, em 28/06/2017. 

VEREADORA PATRÍCIA BEZERRA 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 30/06/2017, p. 136 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
 

http://www.camara.sp.gov.br/

