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RESUMO 

 
As políticas públicas de turismo que objetivam a alocação de recursos são 
essenciais para o desenvolvimento do setor em uma localidade. Nesse sentido, 
é importante o conhecimento do processo orçamentário federal e a apreciação 
de emendas parlamentares no âmbito do turismo. Este trabalho tem a finalidade 
de esclarecer o referido processo orçamentário e averiguar a utilização dos 
recursos no município de São Gonçalo-RJ. Para este estudo foi realizado uma 
pesquisa bibliográfica, documental e de campo. Como resultado entende-se que 
a aplicação dos recursos federais deve estar ajustada ao Plano Nacional de 
Turismo e as destinações mais precisas quanto a utilização pelo Ministério do 
Turismo. 

 

Palavras chaves: Turismo, Políticas Públicas, Orçamento Público, Emendas 
Parlamentares, São Gonçalo-RJ 

 

 



ABSTRACT 

 

The public tourism policies with the porpouse of allocating resources are essential 
to the sector's development in a locality. Therefore, it is important the knowledge 
of the government budget process and the consideration of parliamentary 
amendments in the context of tourism. Thus, this work aims to explain the 
process and to investigate the use of these resources in São Gonçalo-RJ. For 
this study was a bibliographical research, documentary and field. As a result, it is 
understood that the application of federal funds must be adjusted to the National 
Tourism Plan and destinations more accurate as the use by the Ministry of 
Tourism. 
 

Key words: Tourism, Public Policy, Government Budget, Parliamentary 

Amendments, São Gonçalo-RJ 
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INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho discorre sobre as emendas parlamentares direcionadas ao 

turismo recebidas pelo município de São Gonçalo, bem como os convênios 

estabelecidos com o Ministério do Turismo.  

A temática deste estudo surgiu a partir da carência de trabalhos científicos 

sobre a representação do processo orçamentário no desenvolvimento do 

turismo, tendo em vista que alguns investimentos têm recursos oriundos das 

emendas parlamentares. O município de São Gonçalo foi escolhido pela 

proximidade com a capital do Estado, destino turístico internacional, e por 

apresentar-se em estágio inicial da atividade turística e por possuir carência de 

recursos para o seu desenvolvimento.  

Desta forma, surgiu a indagação sobre como é realizada a destinação e 

aplicação destes investimentos federais, e se estes trouxeram resultados ao 

município de São Gonçalo.  

Muitos investimentos públicos são destinados à atividade turística, porém 

não há informações claras de como é feita a distribuição e aplicação destes 

recursos por meio de emenda parlamentar. 

Dessa forma, buscamos analisar a aplicação dos recursos destinados ao 

turismo no município de São Gonçalo por meio das emendas parlamentares e 

recursos do Ministério do Turismo.  

Para além da análise procuramos elucidar o processo orçamentário e os 

agentes envolvidos no mesmo, identificar os projetos na área de turismo que 

foram contemplados por emenda parlamentar e convênios do Ministério do 

Turismo no período de 2008 a 2011 alocados no município, verificar as 

informações sobre a gestão pública do turismo e analisar a aplicação e 

administração destes recursos. 

Quanto à metodologia o estudo foi realizado em duas etapas, a primeira 

por meio de pesquisa bibliográfica descritiva mediante a leitura de livros, artigos 

científicos, documentos institucionais e visitas a websites de órgãos públicos; em 

seguida, realizamos uma pesquisa de campo por meio de entrevistas com ex-

gestores da Secretaria de Turismo e Cultura de São Gonçalo.  

Este trabalho foi estruturado em três capítulos. O primeiro aborda as 

políticas públicas de turismo ao longo do tempo, assim como o sistema nacional 
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de turismo, o Plano Nacional de Turismo 2007-2010 e seus principais 

macroprogramas, tal qual os recursos referentes à área.  

No segundo capítulo é apresentado o processo do orçamento federal e 

seus principais instrumentos: o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. Nesta última a ser citada, nos 

aprofundamos sobre o recurso das emendas parlamentares e sua importância 

para o turismo. 

O município de São Gonçalo é apresentado no último capítulo e nele são 

mencionados os aspectos gerais da cidade, a gestão de turismo e seus principais 

atrativos. Discutimos sobre os recursos recebidos pelo Governo Federal 

analisando as políticas do Ministério do Turismo e a atuação do Poder Legislativo 

no Orçamento Federal no que diz respeito aos recursos destinados setor de 

turismo. 
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1 POLÍTICAS PÚBLICAS DE TURISMO 

 

Com o fim da Segunda Guerra Mundial, muitas nações passaram a utilizar 

o turismo para desenvolver-se economicamente, contribuindo com a geração de 

emprego, necessário na época. Para que o desenvolvimento sustentável no 

turismo aconteça plenamente no território nacional é fundamental um 

planejamento adequado e políticas públicas eficientes. Para isso, o setor deve 

ter atenção significativa com relação aos demais setores diante do Estado.  

Somente nos últimos 50 anos, aproximadamente, o setor do turismo 

recebeu um pouco mais de atenção por parte do poder público, especialmente 

depois de 1990 (PEREIRA, et al., 2011). Contudo, antes de aprofundar o estudo 

sobre as políticas de turismo no Brasil vamos antes entender o que são políticas 

públicas.  

 
 
De um modo geral, devem ser entendidas como orientações básicas 
ou balizamentos fundamentais que são definidos pelo Estado 
(Executivo+Legislativo) com o propósito de paramentar a maneira pela 
qual as organizações públicas e privadas de cada setor, devem atuar 
em relação a determinadas áreas de atuação, problemas, ou 
conjunturas pré-determinadas. (SANCHES, 1996, p. 1) 

 
 

Desta forma, as políticas públicas são importantes para o 

desenvolvimento de um setor, seja público ou privado. Devemos ressaltar que a 

“não ação” do poder público sobre algum setor também pode ser considerado 

uma política pública. (TEIXEIRA, 2002).  Neste trabalho, utilizamos como base 

o conceito de políticas públicas de turismo de Carvalho (2000, p. 99), tidas como: 

 
 
o conjunto das decisões e ações relativas à alocação de imperativa de 
valores que se encontram consubstanciadas, amparadas legalmente 
nos programas, projetos, planos, metas e orçamentos dos poderes 
públicos (federal, estadual ou municipal) referentes ao turismo. 

 
 

O turismo por ser multissetorial, por conter diferentes agentes do setor 

público e privado, é um setor dinâmico no qual é essencial uma constante análise 

e avaliação de suas políticas públicas, e se necessário sua reformulação 

(PEREIRA, 1999). 
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Para melhor compreensão da política recente de turismo, faremos um 

breve histórico das políticas no Brasil. Assim, entenderemos o cenário político 

do setor, as principais mudanças resultantes de importantes políticas 

implantadas, a formação das organizações públicas e suas finalidades, o 

Sistema Nacional de Turismo, planos e programas dos últimos governos e por 

fim, os recursos públicos do setor.  

 

1.1 POLÍTICAS PÚBLICAS DE TURISMO NO BRASIL  

 

As primeiras políticas públicas de turismo implantadas no país foram na 

década de 30 do século passado, no primeiro governo de Getúlio Vargas (1938), 

quando foram autorizadas as vendas de passagens aéreas, marítimas e 

terrestres que contribuíram com o crescimento do turismo interno, visto que 

nesse período entre guerras o trabalhador adquiriu benefícios trabalhistas como 

as férias remuneradas, obtendo tempo livre e condições financeiras para 

deslocar-se (CAVALCANTI; DA HORA, 2002). Vale destacar que no mesmo 

período de governo o Decreto-lei n.º 25/1937 definia a proteção aos monumentos 

de interesse histórico e artístico nacionais, contribuindo para conservação e 

proteção dos atrativos turísticos do país.  

Até 1960, houve a criação de dois importantes órgãos para o setor na 

esfera federal: a Divisão do Turismo, pertencente ao Departamento de Imprensa 

e Propaganda da Presidência da República (DNIP) com a responsabilidade de 

“superintender, organizar e fiscalizar os serviços de turismo” (Decreto-Lei Nº 

1.915/1939), além de considerada como a primeira organização oficial de 

turismo no país (GALDINO; COSTA, 2011); e a Comissão Brasileira de Turismo 

(COMBRATUR), que tinha a finalidade de “coordenar, planejar e supervisionar a 

execução da Política Nacional de Turismo” (FERRAZ, 1992 apud CARVALHO, 

2000, p. 100). Embora estes órgãos tivessem funções semelhantes, criados em 

governos distintos, ambos não alcançaram seus objetivos e foram extintos por 

motivos políticos. A partir da COMBRATUR veremos que o planejamento do 

turismo se destaca nas futuras políticas do setor. 

Durante o período do regime de exceção da ditadura militar (1966-1985) 

no país foram estabelecidas políticas que tiveram maior efeito no setor do 

turismo e que de certa forma obteriam resultados com o passar dos anos. O 
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Decreto-Lei 55/1966, definia “a Política Nacional de Turismo, a criação do 

Conselho Nacional de Turismo (CNTur) e da Empresa Brasileira de Turismo 

(EMBRATUR) ”. Sendo o conselho responsável pela formulação das políticas e 

a empresa, por executá-las. (GALDINO; COSTA, 2011). Ambos os órgãos 

pertenceram ao Ministério da Indústria e do Comércio.  

A Política Nacional de Turismo foi definida pelo referido Decreto-lei, tendo 

a EMBRATUR com papel de execução:  

 
 
a atividade decorrente de todas as iniciativas ligadas à indústria do 
turismo, sejam originárias de setor privado ou público, isoladas ou 
coordenadas entre si, desde que reconhecido seu interesse para o 
desenvolvimento econômico do país. (EMBRATUR, 1987 apud 
CAVALCANTI; DA HORA, 2002, p. 58).  

 
 

Além disso, foram criados os primeiros instrumentos de fomento para o 

setor que passou a dispor dos mesmos incentivos que a atividade industrial. 

(CONVALCANTI; DA HORA, 2002). 

Em 1967, constituía-se o Sistema Nacional de Turismo, definido como 

órgão componente da “primeira estrutura institucional pública para o turismo” 

(BENI, 2006, p.23) no qual instruía ainda a responsabilidade de cada participante 

(órgãos federais, estaduais, municipais e iniciativa privada) (CONVALCANTI; DA 

HORA, 2002). A partir deste período foram criadas políticas importantes, mas 

que não tiveram efeito significativo nas políticas do setor.  

O Fundo Geral do Turismo (FUNGETUR), criado em 1971 e administrado 

pela EMBRATUR, considerado importante política de caráter financeiro 

econômico, tinha o objetivo de “fomentar e prover recursos para o financiamento 

de obras, serviços e atividades turísticas consideradas de interesse para o 

desenvolvimento do turismo nacional” (Decreto-lei 1.191/1971). Podemos 

observar que durante o período da ditadura militar não ocorreram grandes 

mudanças no setor de turismo. 

A Política Nacional de Turismo publicada em 1977 estabeleceu as 

seguintes políticas: proteção ao patrimônio natural, divulgação e promoção dos 

valores culturais, incentivo ao turismo interno, estímulo ao turismo do exterior 

para o Brasil, promoção turística, recursos humanos, apoio à entrada de divisas, 

apoio à hotelaria e apoio às agências de viagem (CAVALCANTI; DA HORA, 
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2002). Com o fim da Ditadura Militar, a EMBRATUR tinha muitas 

responsabilidades no setor, pois também era responsável pela expansão do 

setor pelo país, além de passar a ter atribuições e competências do Conselho 

Nacional do Turismo com extinção em 1992. 

O turismo volta a ter destaque no campo político institucional a partir 1988, 

com a promulgação da nova Constituição Federal, reconhecendo-o como fator 

de desenvolvimento conforme o proposto no artigo 180: “A União, os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios promoverão e incentivarão o turismo como fator 

de desenvolvimento social e econômico”. Neste artigo podemos identificar a 

corresponsabilidade das três esferas públicas indicando a descentralização das 

políticas de turismo (CARVALHO, 2000). No entanto, não fica clara a atuação de 

cada âmbito, ainda que realce a importância do setor para a atividade econômica 

do país. 

Diferentemente do que se esperava da nova fase política no país, no 

governo de José Sarney (1985-1990), o turismo viu retirados os incentivos 

financeiros à atividade e liberou o mercado para o exercício e a exploração de 

atividades e serviços turísticos. (DECRETO-LEI Nº 2.294/86). Desta forma, o 

mercado turístico que até então dava lugar à clandestinidade, começa a 

regulamentar-se. No entanto, a extinção deste decreto lei propiciou o 

crescimento exacerbado em relação ao número de agências de viagem no país, 

uma mudança radical para alguns autores. Fica perceptível que o turismo passa 

a ter visibilidade de maior efeito econômico se tornando uma solução para a crise 

que o país passava. 

No governo de Fernando Collor de Mello (1990-1992), a EMBRATUR 

passou a ser denominada por Instituto Brasileiro de Turismo e sua finalidade 

passou a ser de “formular, coordenar, executar e fazer a Política de Nacional de 

Turismo” (DIAS, 2003 apud CAVALCANTI; DA HORA, 2002, p. 65), assumindo 

também as competências do extinto Conselho Nacional de Turismo. Desde sua 

criação, a EMBRATUR, mantinha um quadro técnico e operacional 

especializado. Com a transferência de sua sede para Brasília e sua 

reestruturação institucional (de empresa para fundação), a instituição teve seu 

corpo técnico reduzido significativamente, pois parte deles optaram por 

permanecer no Rio de Janeiro e serem transferidos para outros órgãos federais.  
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Nesse início de ciclo de políticas de turismo no país houve a tentativa de 

implantar o Plano Nacional de Turismo (Plantur), com o objetivo de desenvolver 

o turismo regional, o fortalecimento do turismo interno, o ecoturismo, a formação 

de recursos humanos, entre outros. (CAVALCANTI; DA HORA, 2002). Este 

documento seria o principal instrumento da Política Nacional de Turismo, pois 

iria direcionar as ações do setor público e privado, e buscaria desenvolver o setor 

por meio de uma tendência neoliberal daquele momento, a parceria público 

privado. Assim como a Política Nacional de Turismo, não pôde ser aplicado, 

especialmente no momento em que o país passava por uma crise política 

resultando no impeachment do presidente Collor.  

Embora o governo de Itamar Franco tenha sido por pouco tempo (1992-

1994), firmou o Plantur por meio da Secretaria Nacional de Turismo e Serviços, 

pertencente ao Ministério da Indústria, Comércio e Turismo. Instituiu ainda o 

Programa Nacional de Municipalização do Turismo (PNMT), o qual teve 

continuidade no governo de Fernando Henrique Cardoso (FHC), quando obteve 

maior destaque na sua total implementação. O PNMT tinha o objetivo de adotar 

a filosofia da descentralização administrativa do planejamento e gestão da 

atividade turística, tornando-se visível “uma nova postura do governo federal em 

relação às políticas públicas” (CAVALVANTI; DA HORA, 2002, p. 69). 

Este programa “não buscava, em suas ações, repassar recursos 

financeiros, mas sim informação e conhecimento, estímulo e apoio às iniciativas, 

conceitos e metodologias, atenção ao local, além de criar e/ou até recuperar a 

autoestima local” (GALDINO, COSTA, 2011, p.10).  

Além disso, outros programas do governo FHC contribuíram com o 

crescimento e desenvolvimento do setor no país, como o Programa de 

Desenvolvimento do Turismo (PRODETUR), Projeto Visit Brazil, a participação 

em feiras internacionais, a qualificação profissional para o turismo, o 

desenvolvimento da malha aérea, Programa Nacional do Ecoturismo, Programa 

Turismo Interno, Programa Nacional de Financiamento do Turismo, entre outros 

(LOPES, 2007). O PRODETUR foi idealizado e formulado no governo Collor, 

criado pela Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) com o 

apoio da EMBRATUR, na tentativa desenvolver a economia do Nordeste, porém 

somente no governo Itamar foi implantado. Nesta administração, a alocação de 

recursos financeiros para o setor de turismo pelo orçamento do governo foi 
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basicamente para infraestrutura, que é multissetorial em dimensão, beneficiando 

quase todos os outros setores. Ademais, fica evidente que este governo utilizou 

o setor do turismo como estratégia na geração de emprego e renda. 

Em 2003, no governo de Luiz Inácio Lula da Silva (Lula), foi criado o 

Ministério do Turismo (MTur), mostrando a importância do setor para o governo 

naquele momento, um marco do ponto de vista político, tendo em vista que o 

setor de turismo nunca esteve entre as prioridades das políticas públicas nos 

três níveis de governo (BENI, 2006). Houve muitas críticas sobre a criação deste 

ministério visto que o país também tinha outras prioridades no mesmo período. 

 

1.2 SISTEMA NACIONAL DE TURISMO  

 

O turismo cresce consideravelmente no Brasil, trazendo desenvolvimento 

em diversos setores e recursos para as cidades brasileiras. Esse acontecimento 

se deve ao resultado de um planejamento e políticas de turismo ao longo de 

muitos anos. Um planejamento não é perfeito, pois a ação de planejar “é um 

processo contínuo de tomadas de decisão, voltado para o futuro e para a 

perseguição de um ou mais fins” (SANSOLO; CRUZ, 2003, p.3).  Desta forma, o 

planejamento deve ser alterado sempre que houver alguma mudança em relação 

às necessidades do destino turístico e/ou no setor do turismo.  

O turismo é um setor fragmentado e dinâmico, envolvendo muitos 

segmentos e outros diferentes sistemas que o cercam, sendo diretamente e 

indiretamente afetado por esses, dependendo assim de políticas e ações 

direcionadas para o setor. Logo, “a maneira pela qual o governo deve tratar esse 

setor é especialmente importante se comparado a outros setores” (BENNET, 

1994, p. 31 apud PEREIRA, 1999, 10). Em alguns países como a Alemanha, o 

turismo não tem um órgão específico, logo, é tratado com relevância em outras 

políticas setoriais (SANSOLO; CRUZ, 2003). Seguindo essa ótica, o setor pode 

estar associado ao departamento de economia ou do comércio como foi há 

décadas no Brasil, e/ou à uma divisão de turismo. 

Apesar de maior parte do setor do turismo ser operacionalizada e 

controlada pela área privada, acredita-se que o poder público tenha um papel 

determinante pois garante a estabilidade política, segurança e estrutura legal e 

financeira que o setor necessita. (LEMOS, 2013). O que podemos relacionar é 
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que nesses países o turismo tem reflexo das políticas setoriais que envolvem o 

setor. Entretanto, não podemos avaliar o Brasil da mesma forma, pois a 

formação histórica política neste setor é distinta.  

Até o governo Fernando Collor (1990-1992), o Brasil tinha uma gestão de 

turismo centralizada. Os governos seguintes a este buscaram em seu todo 

políticas descentralizadas com participação direta e indireta dos estados e 

municípios, embora os governos tivessem programas de governos diferentes. 

Apenas na última década, as ações governamentais brasileiras vem tentando 

adotar uma visão de longo prazo para o desenvolvimento do turismo no país. 

(FRATUCCI, 2005). Mesmo não existindo uma regulamentação sobre estrutura 

oficial de turismo, cada país decide a forma de organização deste setor conforme 

o grau de importância para o governo.  

Segundo Carvalho (2000, p. 104), “o êxito do planejamento e da execução 

das políticas de turismo vai depender, e muito, do seu lugar na hierarquia do 

Estado”. Como observarmos no início desse capítulo as políticas de turismo 

tiveram poucos avanços devido a sua condição no poder público até a criação 

do Ministério do Turismo em 2003, durante o governo Lula. A posição do turismo 

no governo retrata a forma de política a ser aplicada, embora a cada mudança 

de governo no país haja uma mudança de política não só de turismo como em 

outros setores também. (BENI, 1999) 

Enquanto Lopes (2007) acredita que o ministério torna o setor importante 

do ponto de vista político e econômico, há autores que ressaltam certa 

contradição na criação deste ministério, como Sansolo e Cruz (2003) que 

consideram o turismo uma atividade multifacetada, capaz de mobilizar dezenas 

de setores produtivos, de movimentar contingentes de pessoas pelos territórios, 

de transformar os lugares. Por isso, o turismo mostra que não é um tema passível 

de ser tratado apenas por um organismo de gestão pública.  

No período de 2007-2010, o Ministério do Turismo estava encarregado de 

“planejar, coordenar, supervisionar e avaliar o desenvolvimento do turismo no 

país” (PEREIRA; et al, 2011, p. 18). Nesta ocasião, a EMBRATUR passou a 

cuidar exclusivamente da “promoção, do marketing e apoio à comercialização de 

destinos, produtos e serviços turísticos no exterior”. (PEREIRA, et al, 2011). 
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Figura 1: Gestão Descentralizada do Turismo 

 
Fonte: Ministério do Turismo, 2007. 

 
Conforme a figura 1, é possível observarmos a estrutura do Sistema 

Nacional de Turismo, composto pelo Ministério do Turismo, o Instituto Brasileiro 

de Turismo (EMBRATUR), o Conselho Nacional de Turismo (CNT) e o Fórum 

Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Turismo (FORNATUR), 

firmados pela Lei Nº 11.771, de 2008, denominada Lei Geral do Turismo. 

Tendo em vista que “os planos e estratégias de turismo no âmbito nacional 

apresentam baixo ou nenhum tipo de formalidade legal, ou seja, não são 

instituídos por força de lei e nem possuem obrigatoriedade de execução” 

(LEMOS, 2013, p.1410), a lei é considerada uma das mais importantes políticas 

do turismo e delineava a Política Nacional de Turismo.  

Além dos órgãos citados, é interessante mencionarmos duas secretarias 

fundamentais para o ministério: a Secretaria de Políticas de Turismo e Secretaria 

de Programas de Desenvolvimento do Turismo. A primeira era responsável pela 

elaboração da Política Nacional de Turismo além de “desenvolver planos e 

programas para a implementação desta, buscando articular organismos 

nacionais e regionais, públicos e privados” (PEREIRA; et al, 2011). A segunda 

realizava ações de estímulo ao fomento, de promoção de investimentos, assim 

como apoiar e promover a produção e comercialização de produtos associados 

ao turismo e a qualificação dos serviços. (BRANDÃO, 2010) 
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Lemos (2013) destaca que o Ministério do Turismo é o órgão central do 

Sistema e desempenha o papel articulador e condutor das políticas de turismo.  

A Secretaria Nacional de Políticas Públicas de Turismo tem o papel fundamental 

também na criação do Plano Nacional de Turismo (PNT), instrumento de 

execução das políticas (SANSOLO; CRUZ, 2003; BENI, 2006). 

Essa estrutura do sistema aproxima outros agentes do setor por meio do 

CNT e do FORNATUR. Ambos mostram a descentralização na gestão e os 

meios de participação da sociedade junto ao Ministério (LEMOS, 2013). 

O Conselho Nacional de Turismo é formado por representantes do 

Governo Federal e dos diversos segmentos do turismo (instituições públicas e 

privadas, entidades de classe e organizações da sociedade) e tem o objetivo de 

“assessorar o Ministério para a formulação, implementação e avaliação da 

Política Nacional de Turismo” (PEREIRA, 2011, p. 18). Além da atuação do 

Estado, “é fundamental que haja o envolvimento dos usuários e beneficiários do 

setor na produção e avaliação de políticas públicas de turismo” (PEREIRA, 

1999b apud PEREIRA, 1999, p.18-19).  

O Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais do Turismo é 

formado por secretários de Estado de Turismo e/ou dirigentes de Órgãos 

Estaduais de Turismo que se reúnem com a função de identificar problemas e 

elaborar propostas e sugestões para o desenvolvimento do setor, com as 

demandas provenientes dos fóruns regionais e dos conselhos municipais de 

turismo. (FRATUCCI, 2008) 

A criação do ministério e sua estrutura foi um grande avanço no que se 

refere à sua importância no âmbito político federal, mas é preciso um trabalho 

contínuo no setor, com políticas públicas Inter setoriais eficazes. Essas têm 

reflexo no turismo como programas e projetos de infraestrutura urbana, de 

relações internacionais, de desenvolvimento, de emprego e renda, de meio 

ambiente, da cultura. 

Nesse sentido, há a necessidade de articulações entre os ministérios para 

políticas de diversos setores estarem em simetria com as políticas de turismo. 

Para tanto, o Comitê Interministerial de Facilitação Turística (CIFaT) foi criado 

pela Lei Geral do Turismo em 2008, com o objetivo de conciliar o Plano Nacional 

de Turismo com as demais políticas públicas do Governo Federal (MTUR) Vale 
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ressaltar que esse comitê também busca incentivar a criação de linha de crédito 

e investimentos específicos para o setor. 

A gestão em turismo se torna um desafio para seus representantes à 

medida que deixaram de “ser raras as situações em que os distintos níveis de 

governo (federal, estadual, municipal) são de três partidos políticos distintos e 

com ideologias e posicionamentos divergentes entre si” (SILVEIRA E 

MEDAGLIA ,2006 apud SILVEIRA; PAIXÃO; COBOS, 2006, p. 125). Além 

dessas possíveis divergências, existe o quesito quanto à qualificação desses 

gestores, em especial estaduais e municipais. Em alguns casos, pessoas 

nomeadas ao cargo não têm relação com o setor, o que dificulta eventualmente 

o entendimento das políticas explicitadas no PNT e sua aplicabilidade. Beni 

expõe que: 

 
 
Se por um lado o MTur apresenta hoje uma estrutura institucional 
correta e apta para planejar o espaço turístico nacional com diretrizes 
norteadoras e estruturantes do processo de regionalização do turismo, 
do outro lado, os estados e municípios ainda enfrentam enormes 
dificuldades e obstáculos para entender, aplicar, operacionaliza e dar 
continuidade, em seus limites político-territoriais, às diretivas prescritas 
e aplicáveis em suas respectivas conjunturas. (BENI, 2006, p. 31) 
 
 

Sob esse cenário, os conselhos municipais de turismo possuem uma 

atribuição muito importante na composição da organização turística de um 

município. Ele agrega diversos agentes locais que podem colaborar no 

planejamento participativo no turismo, alinhando as necessidades do local com 

as políticas públicas do setor. Da mesma forma, o papel essencial do 

Fórum/Conselho Estadual de Turismo em reunir secretários do setor é discutir 

propostas para o desenvolvimento do turismo fortalecendo a integração entre os 

municípios. Não obstante as políticas de turismo serem executadas em âmbito 

regional ou local, “as estratégias são articuladas no âmbito nacional e é de lá 

que saem grande parte dos recursos técnicos e financeiros para concretização 

dessas ações” (LEMOS, 2013, p.1411). 

O Plano Nacional de Turismo é uma referência para o planejamento do 

setor para os agentes envolvidos, esfera pública, comunidade local e entidades 

privadas. Nessa perspectiva, o cumprimento das metas estabelecidas pelo PNT 

resultará em um possível desenvolvimento no turismo.  

Desde a criação do Ministério foram elaborados três planos de turismo: 
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 Plano Nacional do Turismo. Diretrizes, Metas e Programas. 2003-07; 

 Plano Nacional de Turismo –2007-10 – uma viagem de inclusão. 

 Plano Nacional de Turismo –2013-16 – O Turismo fazendo muito mais 

pelo Brasil 

Para Lopes (2007), houve um grande avanço na gestão de turismo no 

período de 2003-2007 no que tange às estatísticas e estudos econométricos. 

Estes itens representavam um empecilho para análises estratégicas e 

investimentos no setor. Não devemos deixar de mencionar que o terceiro PNT 

(2013-16) demorou para ser publicado trazendo alguns prejuízos para o setor 

tendo em vista que o plano é o principal documento de referência para 

sistematização e coordenação das ações do Ministério. É importante destacar 

que o PNT, “apesar de requerido por lei, não é submetido à apreciação do 

Legislativo, mas deve ser aprovado pelo presidente da República” (BRASIL, 

2008a apud LEMOS, 2013, p. 1411).  

Em 2015, houve modificações em relação às secretarias dos ministérios: 

a Secretaria Nacional de Estruturação do Turismo atenta-se ao planejamento, 

ordenamento, estruturação e gestão das regiões turísticas; e a Secretaria 

Nacional de Qualificação e Promoção do Turismo é voltada para a formalização 

e qualificação no turismo e para o marketing interno e apoio à comercialização. 

 

1.3 PLANO NACIONAL DE TURISMO 2007-2010 

 

O Plano Nacional de Turismo é o principal documento que norteia o 

desenvolvimento do setor. O plano referente ao período de 2007-2010 promove 

a continuidade e desenvolvimento das políticas adotadas no período anterior 

(2003-2007) delineando a criação do produto turístico brasileiro com qualidade, 

contemplando as diversidades regionais, culturais e naturais do país bem como 

o estabelecimento de estratégias para o estímulo e facilidade de seu consumo 

do produto turístico brasileiro nos mercados nacional e internacional. 

(REMOALDO, DALONSO, LOURENÇO, 2011) 

“O plano propunha como metas o aumento das viagens domésticas, a 

criação de emprego e ocupação, a qualificação dos destinos turísticos e a 

geração de divisas” (MTUR, 2007, p. 47). No final desta seção nos 
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aprofundaremos sobre a terceira meta que compõe os 65 destinos turísticos com 

padrão de qualidade internacional. 

Antes, conheceremos alguns dos macroprogramas estratégicos do PNT, 

que se dividem em três grupos de atividade: o primeiro relacionado à formulação 

e implementação da Política Nacional de Turismo; o segundo se refere à 

territorialidade turística do país e por último, ações e atividades que dão suporte 

ao desenvolvimento da atividade de forma sustentável. (MTUR, 2007) 

Os macroprogramas são constituídos por um conjunto de programas que 

por meio de suas ações específicas compreendem projetos e atividades com 

objetivo do cumprimento destas metas. Eles estão divididos em: Informação e 

Estudos Turísticos, Planejamento e Gestão, Logística de Transportes, 

Regionalização do Turismo, Fomento à Iniciativa Privada, Infraestrutura Pública, 

Qualificação dos Equipamentos e Serviços Turísticos e Promoção e Apoio à 

Comercialização (MTUR, 2007). 

 

1.3.1 Macroprograma de Regionalização do Turismo 

 

Inicialmente, é importante lembrarmos um pouco sobre o Programa 

Nacional de Municipalização do Turismo, de muita relevância para a gestão do 

setor, criado no governo FHC no qual teve um papel significativo no 

planejamento estratégico, realçando a descentralização, a mobilização dos 

agentes do turismo no município, capacitação, sustentabilidade e na 

organização turística municipal. (FRATUCCI, 2005) 

Em alguns casos, um município não consegue sozinho impulsionar um 

fluxo turístico com seus atrativos. Dessa forma, o trabalho em conjunto com 

outros municípios em um planejamento voltado para a região gera maior 

possibilidade desse fluxo acontecer, consequentemente o desenvolvimento do 

turismo na região. Para Tretin e Fratucci (2011), essa percepção foi incorporada, 

durante o PNMT, por alguns gestores municipais os quais perceberam que 

teriam maiores chances de sucesso se trabalhassem em conjunto com seus 

municípios vizinhos.  

O Programa de Regionalização do Turismo (PRT) – Roteiros do Brasil, 

lançado em 2004, fazia parte do macroprograma de Estruturação e 

Diversificação da Oferta Turística. Para os autores Noia, Júnior, Kushano (2014), 
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o programa é considerado uma fase seguinte ao PNMT pois alguns municípios 

que obtiveram maior desenvolvimento nesse último programa constituiriam as 

regiões do PRT. 

Esse programa se propunha a estruturação e ordenamento da oferta 

turística do país através da criação de regiões turísticas competitivas. 

Estrategicamente o programa foi constituído a partir de três diretrizes políticas 

específicas: gestão coordenada, planejamento integrado e participativo e 

promoção e apoio à comercialização (BRASIL, 2004). 

No entanto, o PRT não obteve resultados previsto pois segundo Trentin e 

Fratucci (2011, p. 846):    

 
 
A dificuldade de articulação dessa organização regional dos agentes 
sociais envolvidos mostrou-se um dos pontos mais críticos para o 
sucesso da implantação efetiva das metas do PRT no país, o que 
exigiu da equipe do MTur uma revisão das suas metodologias e uma 
nova investida nas ações de articulações e de sensibilização dos 
agentes sociais das regiões classificadas como turísticas. 
 
 

Embora a organização regional seja fundamental para a evolução do 

programa, a estrutura municipal é determinante para o desenvolvimento do 

turismo de forma competitiva pois “não é possível termos regiões turísticas (leia-

se produtos e roteiros turísticos regionais) sem que os municípios que as 

compõem não estejam minimamente organizados e estruturados na gestão do 

setor turístico local” (TRENTIN; FRATUCCI, 2011, p. 847).  

Ainda que ressaltem que o PRT “não deve ser implantado por imposição, 

mas sim pela decisão da comunidade em adotar o turismo como instrumento 

impulsionador do desenvolvimento econômico, pois nem sempre a atividade 

turística está presente nas comunidades” (TELES et al, 2009 apud DA COSTA; 

DE CARVALHO, 2012, p. 6), algumas regiões turísticas são dividas da mesma 

forma que as regiões administrativas, mesmo que estas não apresentem 

atividade no setor. 

No PNT do período 2007-2010 o conceito de regionalização do turismo 

estava melhor estruturado. Foram desenvolvidos no mínimo três produtos 

considerados de qualidade em cada estado brasileiro e no Distrito Federal. 

(MTUR, 2003). A partir da tabela 1, podemos observar o crescimento das regiões 

e a mudança constante em relação à quantidade de municípios envolvidos.  
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Tabela 1: Programa de Regionalização do Turismo 

PERÍODO (ANO) 
REGIÕES 

TURISTICAS 
MUNICÍPIOS 

2004 219 3.203 

2006 200 3.819 

2009 276 3.635 

2013 303 3.345 

Fonte: Ministério do Turismo, 2007; Idem, 2013. 

 

Segundo o Ministério do Turismo (2007, p.67), “a proposta é balizada pela 

segmentação – da oferta e da demanda – como uma estratégia de organização 

do turismo para fins de planejamento e gestão, tendo em vista a concepção de 

produtos, roteiros e destinos que reflitam as características de peculiaridade e 

especificidade de cada região”.  

O Programa de Planejamento e Gestão da Regionalização, inserido neste 

macroprograma, apoia-se em um conjunto de ações no planejamento das 

regiões turísticas, contemplando “desde atividades de articulação, sensibilização 

e mobilização, até a elaboração e implementação dos planejamentos 

estratégicos das regiões turísticas” (MTUR, 2007, p. 68). Tendo em vista a 

dimensão do país e a quantidade de municípios envolvidos se faz necessário a 

priorização de regiões de maior potencialidade para obterem padrões de 

qualidade internacional (MTUR, 2007), 

 

1.3.2 Macroprograma de Infraestrutura Pública 

 

A melhoria dos destinos turísticos é também um resultado de 

investimentos em infraestrutura de apoio ao turismo no qual permitem os 

destinos turísticos desenvolver-se em infraestrutura básica, especialmente 

relacionados a acessibilidade e saneamento ambiental; e infraestrutura turística 

que proporciona a instalação de sinalização e equipamentos. A infraestrutura de 

apoio ao turismo requer recursos financeiros de grande valor oriundos de órgãos 

públicos não necessariamente ligados ao turismo. Assim, é imprescindível “ação 

interministerial priorizando as infraestruturas de apoio ao turismo demandadas 
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pelo setor, tanto no âmbito nacional, quanto regional, tendo como foco as regiões 

turísticas priorizadas” (MTUR, 2007, p.72). 

De acordo com Ignarra 1999 (apud Pavan et al.), o potencial turístico é 

avaliado pelo planejamento turístico, já na etapa do diagnóstico, que é o exame 

de todos os componentes do turismo tanto do ponto de vista efetivo, quanto do 

ponto de vista potencial. Compreende, portanto, a análise da necessidade 

existente, da oferta de atrativos, de serviços urbanos de apoio ao turismo e de 

infraestrutura básica.  

Faz parte deste macroprogramas o Programa de Articulação 

Interministerial para Infraestrutura de Apoio ao Turismo que evidencia a 

integração de outros ministérios, estabelecendo parcerias intersetoriais em 

relação à demanda do turismo sobre as infraestruturas públicas, com recursos 

orçamentários oriundos de diversas esferas públicas. Também compondo este 

macroprograma está o Programa de Apoio a Infraestrutura de Apoio ao Turismo, 

que promove a integração de outros setores nas demandas do turismo com o 

objetivo de priorizar a implementação da infraestrutura de apoio aos destinos 

turísticos. 

 

 

 

1.3.3 Destinos Indutores 

 

As metas do PRT foram orientadas pelos macroprogramas citados 

anteriormente, dentre elas podemos destacar a terceira meta do PNT que 

pretendia criar 65 destinos turísticos (figura 2) com capacidade de induzir o 

desenvolvimento regional, qualidade padrão internacional a ser trabalhada e 

aprimorada até 2010 (TRENTIN; FRATUCCI, 2011). 
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Figura 2: 65 Destinos Turísticos (2008) 

 

Fonte: Ministério do Turismo, 2008 

Assim como na década de 1970 na qual foram definidas zonas prioritárias 

com o objetivo de empregar melhor os recursos do turismo, esses destinos 

receberiam maiores investimentos do MTur para seu desenvolvimento 

(FRATUCCI, 2008). 

O Programa de Regionalização do Turismo mapeou 200 regiões turísticas 

no País por meio de um trabalho articulado com os Órgãos e Fóruns Estaduais 

de Turismo e selecionou os roteiros e regiões que apresentam condições de 

serem trabalhados para adquirirem um padrão de qualidade internacional de 

mercado. (MTUR, 2007, p.52) 



30 

 

Para a priorização são consideradas as avaliações e valorações do Plano 

de Marketing Turístico Internacional – Plano Aquarela, do Plano de Marketing 

Turístico Nacional – Plano Cores do Brasil, além de outros estudos e 

investigações sobre investimentos do Governo Federal e sobre as 

potencialidades desses destinos. Para se chegar a qualidade internacional são 

importantes os investimentos em infraestrutura turística nesses destinos, 

incluindo as emendas parlamentares” (MTUR, 2007). Na próxima seção, 

falaremos sobre as fontes dos recursos financeiros no setor do turismo e sua 

importância para os macroprogramas. 

 

1.4 RECURSOS PÚBLICOS NO TURISMO 

 

Segundo Carvalho (2000), as políticas públicas se caracterizam pela 

relação do Estado com a sociedade civil no que se refere à distribuição de bens 

públicos na sociedade. Nesse sentido, podemos considerar que as ações 

voltadas para a distribuição de recursos financeiros para o turismo é uma política 

pública essencial para investimentos e desenvolvimento do setor. 

As primeiras formas de crédito público destinadas às atividades turísticas 

surgiram no sistema de incentivos setoriais do país, ainda nos anos 60. (DE 

OLIVEIRA, 2008). No período da Ditadura, o setor de turismo passou a receber 

mais recursos do Governo Federal devido ao apoio do orçamento do Ministério 

da Indústria e do Comércio e ao Planejamento e Coordenação Geral entre 

repasses diretos e indiretos (PEREIRA et al, 2011), para impulsionar o 

desenvolvimento do turismo no país.  

Outra importante fonte de recursos para o financiamento do turismo nesse 

período e até os dias de hoje é o Fundo Geral do Turismo (FUNGETUR), um 

mecanismo de crédito essencial diretamente ligado ao setor criado em 1971, que 

objetiva a concessão de crédito para implantação, melhoria, conservação e 

manutenção de empreendimentos turísticos. (MTUR) 

De acordo com DE OLIVEIRA (2008), ao longo de 1990, o BNDES foi um 

grande financiador de recursos públicos para as atividades de turismo, 

substituindo o FUNGETUR. Contudo, esses empréstimos eram destinados 

somente aos investimentos de grande porte, com valores de no mínimo R$ 1 
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milhão para as regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste e de 3 milhões para as 

regiões Sudeste e Sul.  

Com a criação do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo em 

1992, os repasses dos recursos diretos aumentaram e os demais repasses 

continuaram os mesmos do período anterior, além de demonstrar a importância 

da pauta própria do turismo na estrutura organizacional do Estado brasileiro 

CAVALCANTI, DA HORA (2002). Ainda no governo Collor, foi criado o Programa 

de Desenvolvimento do Turismo (PRODETUR), pela Superintendência do 

Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE, com maior expressividade nessa 

região no seu início, tinha o objetivo de promover infraestrutura básica e turística 

para desenvolvimento dos polos turísticos, financiado pelo Banco Interamericano 

de Desenvolvimento (BID). 

Conforme CAVALCANTI, DA HORA (2002, p. 67), esse programa “foi 

concebido pelo Governo Federal para atender aos governos estaduais do 

Nordeste, na tentativa de dinamizar sua economia regional”. Somente no 

governo Itamar foi implantado e desmembrado, com a participação de 4 

ministérios, em PRODETUR-NE, PRODETUR Amazônia Legal- Centro-Oeste e 

PRODETUR-Sul, apresentando continuidade nos governos seguintes. Para 

Fratucci (2008), o aparente sucesso dos resultados do PRODETUR-NE o tornou 

um programa quase estruturante das políticas de desenvolvimento turístico do 

país, o que levou a sua inclusão nos planos nacionais de turismo 2003-2007 e 

2007-2010. Desta forma, o programa busca diminuir as desigualdades regionais 

e desenvolver o turismo nacional. 

A criação do Ministério do Esporte e Turismo, no governo FHC em 1999 

fez o setor ter uma melhor posição político-financeira, tornando-se visível com 

25% de repasses do reforço orçamentário destinados ao turismo, 

compreendendo o FUNGETUR E PRODETUR. (PEREIRA et al, 2011) O 

Ministério do Turismo formado no governo Lula trouxe uma outra perspectiva 

para o setor do ponto de vista financeiro visto que era garantida verba própria 

por meio do orçamento federal. Segundo Lemos (2013), a importância do setor 

na esfera federal é refletida não só por este ter seu próprio Ministério como pelo 

crescimento do orçamento repassado à pasta em relação ao Produto Interno 

Bruto (PIB). 
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Como vimos anteriormente, o Plano Nacional de Turismo - PNT, principal 

ferramenta de política pública do setor, organiza a ações do poder público e a 

utilização dos recursos públicos para o desenvolvimento do turismo.  O PNT 

orienta os programas e ações do Plano Plurianual (PPA) que constitui o suporte 

orçamentário para a sua efetivação assim como as Leis de Diretrizes 

Orçamentárias (LDO) e Leis de Orçamento Anual (LOA), que definem os 

recursos orçamentários do Tesouro Nacional e de outras fontes e parcerias para 

a sua efetiva aplicação.   No entanto, é importante destacar que a contemplação 

orçamentária ao Ministério não acarreta a execução dos investimentos previstos 

(LEMOS, 2013). De acordo com o Plano Nacional de Turismo 2007-2010 

(MTUR, 2007, p. 59), esses instrumentos de gestão, PNT e o PPA, “devem ser 

permanentemente alinhados, para ajustar as ações orçamentárias aos projetos 

e programas”.  

No documento de apresentação do Plano Nacional de Turismo 2003-

2007, os autores NOIA, JÚNIOR, KUSHANO (2014) identificaram a “insuficiência 

de dados no que tange a participação real do turismo no PIB brasileiro e 

participação efetiva da iniciativa privada (trade). Lemos (2013) verificou que 

dentre os projetos e atividades de turismo previstos no PPA 2008 -2011 e no 

PNT 2007-2010 boa parte foi destinado aos Macroprogramas Infraestrutura 

Pública, Promoção e Apoio à Comercialização e Regionalização do Turismo 

(gráfico 1).  

 



33 

 

Gráfico 1: Número de projetos e atividades de turismo previstos no PPA 2008-11 e no 
PNT 2007-2010 

 
Fonte: LEMOS, 2013 

 

Esta análise mostra que os planos PNT e o PPA estavam em harmonia 

embora alguns macroprogramas tenham tido mais projetos do que outros, 

demonstrando indiretamente interesses do Governo e Congresso por meio das 

emendas parlamentares. O volume do item “infraestrutura” no gráfico 1 pode ser 

interpretado pelo “fato de que as grandes obras de infraestrutura efetivamente 

demandam um alto volume de investimentos quando comparado aos demais 

itens” (LEMOS, 2013, p.1422). 

Ademais, nesse período o FUNGETUR passou por processo de 

reestruturação institucional e organizacional estabelecendo regras claras e 

objetivas de operação e funcionamento do fundo. Também firmou parceria com 

a Caixa Econômica Federal com o objetivo de viabilizar créditos compatíveis com 

a realidade do setor e ofertar financiamento a longo prazo (MTUR). 

Entre os programas do PNT 2007-2010, no aspecto financeiro, destaca-

se o Programa de Financiamento para o Turismo no qual objetiva o 

desenvolvimento do setor por meio de linhas de crédito e outras formas de 
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financiamento, inclusive o FUNGETUR, que firma o relacionamento com as 

instituições financeiras oficiais e outras instituições do sistema financeiro 

nacional. Sobre o papel do setor público no fomento ao turismo, Ignarra (1999 

apud PAVAN et al., p. 210) afirma que: “o governo deve investir em infraestrutura 

básica, vias de acesso, comunicações, saneamento, fornecimento de energia 

entre outros e que estes são fundamentais para estimular o investimento privado 

em infraestrutura receptiva”.  

Neste sentido, é importante ressaltarmos o Macroprograma de 

Infraestrutura Pública e seus programas de Articulação Interministerial para 

Infraestrutura de Apoio ao Turismo e de Apoio à Infraestrutura Turística que 

requerem recursos financeiros de grande valor no qual são administrados por 

órgão públicos não ligados ao turismo. Uma expressiva parte desses recursos 

provêm de emendas orçamentárias (MTUR, 2007). Desta forma, é essencial o 

trabalho constante junto ao poder legislativo com intuito de priorizar os 

programas do PNT nas regiões turísticas.  

No próximo capítulo, vamos compreender melhor sobre orçamento 

federal, suas composições e participação do Congresso na sua formulação. 
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2 ORÇAMENTO FEDERAL 

 

A Constituição Federal de 1988 confere ao Poder Executivo a 

responsabilidade pelo sistema de planejamento e orçamento e ao Congresso 

Nacional os principais instrumentos de planejamento estratégico e orçamentário 

do âmbito federal, uma vez que permite maior participação ao poder Legislativo 

de intervir na formulação, implementação e avaliação das políticas públicas, 

sobretudo nos processos de articulação e na elaboração das leis orçamentárias 

(SANCHES, 1996). Os principais instrumentos são o Plano Plurianual (PPA); o 

projeto de lei de Diretrizes Orçamentárias e a proposta de Orçamentos Anuais.  

Para Teixeira (2002, p.2) as políticas públicas são “explicitadas, 

sistematizadas ou formuladas em documento (leis, programas, linhas de 

financiamento) que orientam ações que normalmente envolvem aplicações de 

recursos públicos”. Nesse sentido, a formulação e a designação de recursos 

públicos tornam-se fortemente importantes no desenvolvimento de diversos 

setores da espera pública. 

Os instrumentos citados acima orientam e estabelecem limites e diretrizes 

para o planejamento e os gastos governamentais. Suas atribuições, de acordo 

com a Carta Magna, são determinadas conforme a figura 3: 

 

Figura 3: Instrumentos de planejamento estratégico e orçamentário 

Plano Plurianual 
(PPA) 

Estabelece, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas 
da administração pública federal para as despesas de capital e outras 
delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração 
continuada. 

Leis de Diretrizes 
Orçamentárias 

(LDO) 

Compreende as metas e prioridades da administração pública 
federal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro 
subsequente. Esta lei orienta a elaboração da lei orçamentária anual, 
dispõe sobre as alterações na legislação tributária e estabelece a 
política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. 

Lei Orçamentária 
Anual (LOA) 

Compreende o orçamento fiscal referente aos Poderes da União, 
seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, 
inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público; o 
orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou 
indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto; 
e, o orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades 
e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem 
como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder 
público. 

Fonte: Constituição Federal do Brasil, 1988 
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A proposta do Executivo para o Plano Plurianual é composta “pelo texto 

da lei e diversos anexos, e deve ser encaminhada ao Congresso Nacional até 

31 de agosto do primeiro ano de mandato presidencial, devendo vigorar por 

quatro anos“ (SENADO FEDERAL, 2011 apud LEMOS, 2013, p. 1414). É 

importante salientar que o período do PPA não é o mesmo que o do mandato de 

um presidente, ele vigora no segundo ano de mandato vigente e termina no 

primeiro ano do mandato seguinte.  

O PPA tem diferentes interpretações quanto a sua estrutura; para a 

Sanches (1996, p. 4), ele tem o papel de “moldura institucional para a atuação 

da administração pública federal”, formulando diretrizes, objetivos e metas do 

Executivo para a aplicação de recursos. Os membros do Congresso Nacional, 

por meio de suas comissões setoriais, podem fazer emendas afirmando a sua 

significativa influência sobre projetos e investimentos do Plano. 

Cada um dos 513 deputados federais e dos 81 senadores pode 

apresentar até dez emendas ao PPA; além disso as comissões permanentes e 

cada bancada estadual podem apresentar “cinco emendas (CÂMARA DOS 

DEPUTADOS, 2010). Após aprovado pelo poder Legislativo, o PPA é 

sancionado pelo presidente em exercício e publicado no Diário Oficial. 

Atualmente, o plano é coordenado pelo Ministério do Planejamento Orçamento 

e Gestão. É obrigatório a “avaliação e o monitoramento das metas e resultados 

do plano” (Brasil, 2002 apud LEMOS, 2013, p. 1414). 

O detalhamento de ações e valores do plano fica sob a responsabilidade 

da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da Lei Orçamentária Anual (LOA). 

Em concordância com o PPA, a primeira orienta a elaboração e a execução da 

segunda, estabelecendo as prioridades dos recursos. Atualmente, A LDO é 

elaborada pela Secretaria de Orçamento Federal subordinada ao Ministério de 

Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. O projeto de lei deve ser enviado pelo 

Poder Executivo ao Congresso Nacional até o dia 15 de abril de cada ano.  

A Comissão Mista de Orçamento (CMO), também denominada como 

Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, órgão 

legislativo do Congresso, formada por 10 Senadores e 30 Deputados Federais; 

define a forma de transcorrer, os procedimentos e os prazos de análise no 

projeto de lei, para assim ser votado no Plenário do Congresso até o dia 17 de 

julho.  
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Para os estados e municípios os prazos para as leis orçamentárias são 

definidos pela Constituição Estadual ou na Lei Orgânica de cada município. É 

importante destacar que a LDO é o único projeto de lei que, se não for votado 

dentro do prazo, impede o Congresso Nacional de entrar em recesso. 

 

2.1 LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 

 

Como vimos na seção acima, o projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) 

é um instrumento relevante no processo orçamentário do Governo Federal, 

especialmente pela efetiva participação do Congresso Nacional em poder 

modificar, suspender e instaurar propostas sobre os planos específicos do 

orçamento. É interessante ressaltar que o fato do processo decisório do 

orçamento ocorrer no Parlamento o torna mais democrático e amplo, tendo em 

vista que as decisões são acordadas conforme a maioria possibilitando a 

oportunidade de correção de erros e omissões do plano. (SANCHES, 1996) 

O Poder Executivo deve enviar o projeto de lei para o poder Legislativo 

até 31 de agosto de cada ano. Em seguida, o PLOA é encaminhado para a CMO 

formada por senadores e deputados federais responsáveis por avaliar e emitir o 

parecer sobre o projeto de lei. A Resolução nº1/2006-CN é essencial para a CMO 

pois introduziu conceitos e procedimentos a serem cumpridos no processo da 

LOA que é organizada por áreas de governo e suas respectivas ações 

orçamentárias: 

a) I - Transporte; 

b) II - Saúde; 

c) III - Educação e Cultura; 

d) IV - Integração Nacional; 

e) V - Agricultura, Pesca e Desenvolvimento Agrário; 

f) VI - Desenvolvimento Urbano; 

g) VII - Turismo; 

h) VIII - Ciência e Tecnologia e Comunicações; 

i) IX - Minas e Energia 

j) X- Esporte; 

k) XI - Meio Ambiente;  

l) XII - Fazenda e Planejamento 
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m) XIII - Indústria, Comércio e Micro e Pequenas Empresas;  

n) XIV - Trabalho, Previdência e Assistência Social;  

o) XV - Defesa e Justiça; e  

p) XVI - Presidência, Poder Legislativo, Poder Judiciário, Ministério 

Público da União, Defensoria Pública da União e Relações 

Exteriores.  

Segundo Cambraia (2011), os parlamentares podem propor emendas ao 

PLOA estabelecendo recursos para os municípios e regiões onde estão 

politicamente vinculados, como forma de renovar os relacionamentos políticos. 

Vale apontar que o orçamento fiscal e de investimentos tem o papel fundamental 

de reduzir as desigualdades inter-regionais, segundo critério populacional, de 

acordo com o parágrafo 7º do art. 165 da Constituição Federal, com o objetivo 

de otimizar a utilização dos recursos públicos beneficiando maior parte da 

população.  

 
 
é preciso ter em mente que o caráter político da formulação de 
emendas aos projetos sobre matéria orçamentária é algo 
perfeitamente natural, um procedimento que se reveste da maior 
legitimidade, inserindo-se no contexto dos papéis decisórios típicos do 
Legislativo. (SANCHES, 1996, p. 9) 
 
 

Para Sanches (1996), as atribuições do Congresso em participar na 

elaboração do orçamento e de fiscalizar os recursos públicos compromete a 

qualidade do processo orçamentário. Nesse contexto é a inexistência da lei 

complementar que delimitaria melhor o processo orçamentário definido no artigo 

165 da Constituição Federal contribui para esse cenário. Atualmente, está em 

votação no Congresso o projeto de Lei Complementar nº 229 que se refere aos 

artigos 163 e 165, § 9º, da Constituição Federal. 

Para Mendes (2008, p. 10), a “LOA passa a ser a peça mais importante 

do processo, deixando de ser um desdobramento natural de um processo de 

planejamento que se inicia no PPA e passa pela LDO”, quando ocorrem entraves 

políticos devido à liberação de recursos. Embora a distribuição dos recursos 

passasse pelo Congresso, somente o Executivo determinava quais emendas 

seriam executadas. Logo, o PPA perdia força quando deveria ser o ponto 

norteador do processo. Em 2015, foi aprovada e sancionada a emenda 
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constitucional nº 86 em que altera os artigos 165, 166 e 198 da Constituição 

Federal tornando obrigatória a execução da programação orçamentária.  

O Parecer Preliminar da CMO tem o objetivo de dispor parâmetros e 

critérios que deverão ser seguidos pelos relatores setoriais e pelo relator-geral 

no estudo do projeto de lei e das emendas. Além disso, Segundo Sanches, 

desempenha quatro papéis básicos: 

 
 
Operar como instrumento de auto-limitação do Congresso, delinear 
com maior clareza e/ou especificidade os conceitos básicos sobre os 
quais existam divergências de interpretação; preservar determinadas 
dotações e/ou fontes de cancelamentos arbitrários e delimitar a 
atuação das relatorias. (SANCHES, 1996, p.8) 
 
 

Esse Parecer Preliminar deve ser seguido por parlamentares, bancadas 

e comissões na formalização de emendas, inclusive pelos relatores geral, 

setoriais e adjuntos na análise do projeto de lei e das emendas. O projeto deve 

ser votado até o dia 22 de dezembro do mesmo ano. Porém, ela não impede o 

recesso dos parlamentares como a LDO. Após aprovação, o projeto é devolvido 

ao Executivo para sanção e publicação da lei.  

 

2.2 EMENDAS PARLAMENTARES 

 

Segundo Teixeira, (2002) as políticas públicas tratam de recursos públicos 

diretamente ou através de renúncia fiscal (isenções), ou de regular relações que 

envolvem interesses públicos. Desta forma, a emenda parlamentar é um 

processo específico de direcionamento de recurso público utilizado como política 

pública.  

A emenda parlamentar é uma forma de inserir na LOA projetos e 

investimentos para um município ou região que não possua representatividade 

ou influência política nos órgãos de administração federal. Deste modo, 

“caracteriza-se como um instrumento de representatividade do local ou regional 

no âmbito do planejamento federal” (LEMOS, 2013, p. 1420).  

Elas são apresentadas pelos parlamentares em exercício ao projeto de lei 

sob condição de estarem compatíveis com o plano plurianual e com a lei de 

diretrizes orçamentárias. Embora em todo o processo orçamentário (figura 4) 
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ocorra a apresentação de emendas, somente na LOA existe a alocação de 

recursos. 

 

Figura 4: Processo Orçamentário Brasileiro 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

As emendas são apresentadas por meio de um sistema informatizado, 

podem ser individuais e coletivas, sendo a primeira aquela que cada parlamentar 

apresenta, enquanto a segunda são apresentadas pela bancada do estado, 

pelas comissões permanentes ou como emendas regionais. Por comissão, 

podem ser apresentadas “até 8 (oito) emendas, sendo 4 (quatro) de apropriação 

e 4 (quatro) de remanejamento”. A mesma quantidade pode ser proposta pelas 

mesas diretoras das duas casas do Congresso Nacional (RESOLUÇÃO 

Nº1/2006-CN). 

Segundo Sanches (1996, p.14), as emendas “são avaliadas quanto à sua 

concentração por unidades da federação, localidades, órgãos, unidades 

orçamentárias e tipos de realização“. Cada parlamentar pode apresentar até 25 

emedas individuais por mandato, sendo oito anos o mandato de senador e 4 

anos o de deputado federal. As emendas são classificadas como emenda de 

apropriação, que tem caráter de inclusão de recurso; de remanejamento, que 

além de acrescentar recurso, anula as dotações equivalentes ao mesmo tempo; 

e de cancelamento, que apenas diminui as dotações contínuas (CÂMARA DOS 

DEPUTADOS, 2010). 

A soma dos valores para cada um não pode ultrapassar o que é definido 

no Parecer Preliminar. Na tabela 2, podemos observar os valores limites para 

emendas parlamentares individuais referentes ao período ao PPA 2008-2011.  O 

valor definido igualmente por parlamentar é uma forma de diminuir disputas 

políticas dentro da CMO e reduzir disparidades na apreciação individual de 

recursos (CAMBRAIA, 2011).  

PPA

Plano 
Plurianual

LDO

Lei de 
Diretrizes 

Orçamentárias

LOA

Lei 
Orçamentária 

Anual
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Tabela 2: Valor limite para emendas individuais 

ANO VALOR LIMITE 

2008 R$ 7.000.000,00 

2009 R$ 8.000.000,00 

2010 R$ 12.500.000,00 

2011 R$ 12.500.000,00 

Fonte: Senado Federal, 2008-2011. 

 

Para CAMBRAIA (2011), as emendas individuais representam maior 

democratização ao processo orçamentário tendo em vista a participação de 

representantes da sociedade na definição das políticas públicas. Por outro lado, 

o ex-ministro Jorge Hage, da Controladoria-Geral da União (CGU) (CAMBRAIA, 

2011, p. 19), diz que as emendas individuais “pulverizam os recursos públicos 

em obras de interesse público menor; esvaziam a discussão sobre temas de 

interesse nacional, pois o parlamentar federal passa a exercer o papel de 

vereador”. 

As emendas da bancada estadual objetivam atender as demandas de 

obras e serviços estruturantes e as emendas das comissões permanentes, as 

deficiências setoriais como educação, saúde, cultura, etc. A distribuição das 

emendas de banca estadual é de acordo com o total de parlamentares em cada 

uma delas, podendo ter entre 15 e 20 emendas. As emendas de comissão são 

apresentadas pelas comissões permanentes da Câmara dos Deputados e do 

Senado Federal variando entre quatro a oito emendas, em conformidade com as 

respectivas competências.  

Segunda Bezerra (2001), para alguns parlamentares a apreciação de 

verbas para o estado ou região de origem é um de seus deveres funcionais. Por 

outro lado, Cambraia (2011) diz que a distribuição desses recursos e benefícios 

transformam-se em retorno eleitoral como forma de garantir a reeleição do 

parlamentar, tornando a emenda uma estratégia política. 

Em um estudo realizado por Limongi e Figueiredo (2005), conclui-se que 

a execução de emendas e votos ocorre devido à filiação partidária. Esse 

pensamento pode ter sentido tendo em vista que nos últimos anos a eleições 

para o Executivo foram formadas por coligações, envolvendo mais de um partido. 
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2.2.1 Emendas Parlamentares para o Turismo 

 

A partir do conceito apresentado sobre as emendas, compreende-se que 

uma emenda parlamentar com destinação a um projeto de turismo pode ser 

caracterizada como uma política pública. Segundo Lemos (2013) as emendas 

parlamentares são importantes para os investimentos do setor de turismo. Para 

a autora, o Legislativo tem grande interesse no setor aprovando emendas para 

esta área evidenciando o acolhimento das demandas locais e regionais para 

investimentos no turismo. 

Ainda conforme Lemos (2013), nos últimos anos, o volume total de 

recursos propostos pelas emendas parlamentares para o turismo tem tido maior 

notabilidade do que o próprio orçamento proposto pelo MTur, necessitando um 

controle maior da atuação parlamentar no setor. Anteriormente, a maior parte 

das emendas eram destinadas à Saúde, a partir de 2007, o maior volume passou 

a ser do Turismo. Segundo Cambraia, o motivo dessa mudança se deve às 

denúncias sobre a “máfia dos sanguessugas” em 2006 (Folha On Line). 

 

Gráfico 2: Recursos de Turismo nas Leis Orçamentárias Anuais - Período 2008-2011 

 

Fonte: Elaborado pela autora 
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O gráfico 2 mostra a distribuição de emendas parlamentares constantes 

referentes ao turismo nas leis orçamentárias anuais no período do PPA 2008-

2011, em grupos temáticos organizados por autor. Assim como na pesquisa 

realizada por Lemos (2013, p. 1421), a maior parte das emendas são 

relacionadas à infraestrutura turística com mais de 60%. Esse grupo é composto 

por “emendas do tipo “Construção de Centros de Convenções”, “Adequação de 

infraestrutura para eventos esportivos”, “Pavimentação de estradas”, 

“Construção de pontes”, “Construção de rota turística”, “Construção de praça 

pública” etc.”. Chama a atenção o item Desenvolvimento em que apresenta nem 

ao menos 1% nos anos pesquisados. Esse item corresponde à “Elaboração de 

Planos para o Desenvolvimento”, “Sinalização Turística”, “Sistema de 

Informações Turísticas”, etc. O segundo item que apresenta uma quantidade 

significativa em relação ao total analisado são Promoção de Eventos para 

Divulgação do Turismo Interno, obtendo mais de 30% em 2009. 
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3 O MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO, RJ 

 

O município de São Gonçalo está localizado região metropolitana no 

Estado do Rio de Janeiro (figura 5) e faz divisa com os municípios Niterói, 

Itaboraí, Maricá e Guapimirim. 

 

Figura 5: Divisão política-Administrativa – Rio de Janeiro 

 

Fonte: Projeto Geoden – UFF1 

 

3.1 ASPECTOS GERAIS 

 

São Gonçalo (figura 6) foi fundado em 22 de setembro de 1646, porém 

tornou-se município em 1890, localizado a 25km da cidade do Rio e possui tem 

247.709 km² de extensão. Segundo o Censo 2010, o município possui 999.728 

habitantes, o segundo mais populoso do Estado. É composto por 91 bairros, 

mais 18 bairros reconhecidos pela população, e cinco distritos: São Gonçalo, 

Ipiíba, Monjolo, Neves e Sete Pontes (PREFEITURA DE SÃO GONÇALO).  

Figura 6: Município de São Gonçalo 

                                                             
1 Disponível em: http://www.uff.br/geoden/index_arquivos/geodef_escala.htm. Acesso em jan. 
2016. 
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Fonte: Agência Rio de Notícias2 

 

O clima predominante é tropical; a temperatura média é de 28 °C e vegetação 

rasteira é a que prevalece após mudanças na ocupação do município. Algumas ilhas 

localizadas na Baía de Guanabara pertencem a São Gonçalo como: Ilha de 

Jaturnaiba, Ilha de Itaoca, Ilha do Tavares, Ilha do Engenho, Ilha das Flores, Ilha de 

Jurubaíba. Além disso, banha as praias: Praia da Beira, Praia de São João, Praia da 

Luz. O município possui uma “extensa rede hidrográfica, formada pelos rios Bomba, 

Guaxindiba, Brandoas, Imboaçu, Aldeia, Muriqui e Alcântara” (AGENDA 21, p. 5). 

Uma parte da fauna e flora integra a Área de Proteção Ambiental (APA) de 

Guapimirim, outra está localizada na APA do Engenho Pequeno. São Gonçalo 

apresenta três tipos de relevo: morros isolados, serras e planícies. Recentemente, foi 

iniciado o processo de regularização a primeira Reserva Particular de Patrimônio 

Natural (RPPN), onde se o Alto do Gaia, ponto mais alto do município com 534 metros 

de altitude, localizado no bairro Santa Izabel. O segundo ponto mais alto é o Maçico 

de Itaúna, com cerca de 300 metros de altura, encontra-se dentro da APA de 

Guapimirim. 

                                                             
2 Disponível em: http://www.agenciario.com/municipios.asp?codMunic=59. Acesso em jan. 2016. 
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Em meados do século XVI, o nobre Gonçalo Gonçalves recebeu, do 

governador da Capitania do Rio de Janeiro, com o dever de construir uma capela e 

um povoado no período de três anos. O povoamento europeu de São Gonçalo, 

iniciado no final do século XVI, foi liderado por sacerdotes jesuítas, na região do 

Columbandê, às margens da atual rodovia RJ-104. Sua fundação ocorreu em 1646, 

composta por muitas fazendas em especial engenhos de cana-de-açúcar e 

aguardente, junto lavouras de mandioca, feijão, milho e arroz. 

Em 1860, “trinta engenhos de cana-de-açúcar exportavam açúcar através dos 

portos de Guaxindiba, Boaçu, Porto Novo e Porto Velho que atualmente constituem 

nomes de bairros (MEMOR)”. Até o século XX, possuía com cerca de doze portos que 

faziam intercâmbio com outros portos do estado do Rio de Janeiro para a corte. Em 

22 de setembro de 1890, o Distrito de São Gonçalo foi emancipado politicamente e 

desmembrado de Niterói, através do Decreto Estadual 124. Entre 1892 e 1929, em 

alguns períodos São Gonçalo foi reincorporado a Niterói até finalmente conquistar a 

categoria de cidade. Em 1943, ocorreu nova divisão territorial no Estado no qual o 

distrito de Itaipu (pertencente à São Gonçalo) passou a compor o município de Niterói, 

restando-lhe apenas cinco distritos: São Gonçalo, Ipiíba, Monjolo, Neves e Sete 

Pontes, que permanecem até os dias atuais (PREFEITURA DE SÃO GONÇALO). 

Nas décadas de 1940 e 1950, iniciou-se a abertura de grandes fábricas e 

indústrias em São Gonçalo, tornando-se parque industrial mais importante do estado 

do Rio de Janeiro. A Companhia Brasileira de Usinas Metalúrgicas é uma das fábricas 

instaladas no município, no qual abrigava também Companhia Brasileira de Fósforo, 

que funcionava dentro de sua área metalúrgica, tornando posteriormente em Gerdau. 

A fábrica Tarragó, Martínez e Cia Ltda. foi fundada em 1937, que devido a mudança 

de ramo anos depois, mudou para indústria de conservas de peixe Coqueiro. Em 

1941, foi fundada a Companhia Vidreira do Brasil, a primeira no Brasil e a maior na 

América do Sul no fabrico mecânico de vidro plano, com exportação para o Egito, 

Índia, República Popular da China e África do Sul. Com o tempo, mudou de 

proprietários e de nome para Vidrobrás e, atualmente, Electrovidro. A International 

abriu sua fábrica em 1926, primeira do ramo na produção de tintas da América Latina. 

Algumas indústrias fundadas no município no século passado encontram-se 

em funcionamento até os dias de hoje possibilitando a oferta de emprego e 

contribuição na renda tendo em vista que a maioria de seus funcionários são 

moradores da região. Entre elas, a Electrovidro, comprada pelo grupo SEVES nos 
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últimos anos, mas manteve o nome; a Coqueiro, foi comprada pela Quaker Oats em 

1973, ampliando sua liderança no mercado. 

Outras fábricas operam no município encontram-se: a Aloés Indústria e 

Comércio, com linhas produção de absorventes, fraldas descartáveis para bebê e 

fraldas geriátricas; AkzoNobel, com a marca International Paint, a Carta Fabril, no 

segmento de higiene pessoal; e a fábrica Reflexa, da marca nacional Mineirinho 

produção de refrigerantes. 

Embora exista uma quantidade significativa de fábricas, o município contém 

diversificadas atividades: metalurgia, transformação de materiais não-metálicos 

(cimento, cerâmica e outros), farmacêutica; além da produção de papel e produtos 

alimentícios (PREFEITURA DE SÃO GONÇALO). Outro setor que tem força em São 

Gonçalo é o comércio, especialmente no bairro do Alcântara, principal lugar de 

compras do município, assim como prestação de serviços. 

No que se refere a educação, além de escolas municipais e estaduais, o 

município abriga o campus universitário da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 

a Faculdade de Formação de Professores localizada no bairro do Patronato; compõe 

também um dos polos do Consórcio Centro de Educação a Distância do Estado do 

Rio de Janeiro (CEDERJ), situado no bairro do Gradim, no qual oferece cursos da 

Universidade Federal Fluminense (UFF), Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(UFRJ), Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ). Além destas, possui 

na localidade faculdades particulares como a Faculdade Paraíso, um campus da 

Universidade Salgado de Oliveira (UNIVERSO), o Instituto Superior Anísio Teixeira 

(ISAT) e um polo da Universidade Estácio de Sá. 

 

3.2. TURISMO EM SÃO GONÇALO 

 

São Gonçalo possui uma Secretaria Municipal de Turismo, localizada no Centro 

Cultural Joaquim Lavoura no bairro da Estrela do Norte, região central da cidade. 

(PREFEITURA DE SÃO GONÇALO). O primeiro inventário da oferta turística do 

município foi realizado em 2004. Além deste não foi encontrado outro inventário assim 

como uma pesquisa de demanda turística. A Lei Orgânica, criada em 1990, tem que 

a única menção ao turismo ocorre na seção do Planejamento Urbanístico, referente a 

classificação do uso do solo. 
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A capital do Estado, considerada a principal porta de entrada de estrangeiros 

ao país, compõe a região turística Metropolitana juntamente com Niterói, cidade 

vizinha de São Gonçalo. A rodovia BR 101 e a RJ104 passam pelo município e são 

as principais vias em direção à Região dos Lagos, fazem do município um ponto 

estratégico para negócios (PREFEITURA DE SÃO GONÇALO). Segundo Souza 

(2011, p. 7-8), São Gonçalo apresenta atrativos potenciais que proporcionam 

atividade turística, mas que “a partir de uma série de investimentos em vários 

segmentos afins transforma um local para que este possa entrar no circuito de 

comercialização de produtos turísticos”. 

A região turística Caminhos da Mata é composta também pelas cidades 

Itaboraí, Tanguá, Rio Bonito, Silva Jardim e São Gonçalo (TURISRIO); caracterizada 

pelo fácil acesso, proximidades com grandes centros, atrativos naturais potenciais e 

significativos atrativos culturais. Os principais segmentos turísticos presentes no 

município são o turismo rural; turismo ecológico; turismo cultural e turismo religioso. 

 

3.2.1 Oferta Turística Atual 

 

O município de São Gonçalo apresenta patrimônios históricos e atrativos 

naturais na região fluminense do Estado: a Igreja Matriz São Gonçalo do Amarante, o 

Piscinão de São Gonçalo, a Casa das Artes Villa Real, a Praça Estephânia de 

Carvalho (Praça do Zé Garoto), o Centro de Memória do Imigrante, o Centro Cultural 

Joaquim Lavoura, Ilha de Jurubaíba, Escola de Samba Unidos do Porto da Pedra. O 

Teatro Municipal está em construção e terá capacidade para 260 pessoas (O São 

Gonçalo) e vai atender a uma demanda antiga no município. 

Além desses podemos nos aprofundar sobre alguns atrativos potenciais. A 

Praia das Pedrinhas está localizada fica às margens da Baía de Guanabara, no bairro 

do Boa Vista, próximo à BR-101 e a um dos principais shoppings centers do município, 

possui uma colônia de pescadores bem organizada, com cerca de 300 barcos de 

pesca, além oferecer estrutura de lazer para as crianças, restaurantes especializados 

em frutos do mar, a possibilidade de aluguel barcos para a realização de passeios e 

uma das vistas mais belas do município (figura 7). Anualmente é realizada a Procissão 

Marítima de São Pedro, próximo ao dia 29 de junho, assim como a Festa de Iemanjá, 

todo dia 2 de fevereiro, em que oferendas são levadas em barquinhos em homenagem 

ao orixá (Secretaria do Estado de Cultura). 
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Figura 7: Praia das Pedrinhas 

 

Fonte: Jornal O Fluminense3 

 

A capela de Nossa Senhora da Luz (figura 8) foi construída em 1647, com 

fachada em estilo barroco, considerada uma das mais antigas do país, fazia parte da 

antiga Fazenda da Luz, que hoje encontra-se em ruínas. Está localizada na Praia da 

Luz, no bairro de Itaoca, para visita-la é necessário agendamento. (Secretaria do 

Estado de Cultura) e foi incorporada aos bens patrimoniais do Município pela Lei nº 

11.12.1985. Uma curiosidade sobre a capela é sua pintura feita pela escritora britânica 

Maria Graham, exposto no Bristshian Museum de Londres. 

                                                             
3 Disponível em: http://www.ofluminense.com.br/en/cultura/belezas-de-s%C3%A3o-gon%C3%A7alo. 
Acesso em jan. 2016. 
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Figura 8: Capela de Nossa Senhora da Luz 

 

Fonte: Guia Turístico e Cultural – São Gonçalo4 

 

A celebração de Corpus Christi é uma festa muito esperada pelo município pois 

atrai muito visitantes que procuram conhecer o trabalho e apreciar os tapetes 

confeccionados por fiéis com sal grosso, corantes, serragem, pó de café, entre outros 

elementos. O tapete é produzido no meio de uma das principais ruas do Centro da 

cidade (figura 9). É considerado o maior tapete da América Latina (ESTADÃO).  

 

                                                             
4 Disponível em: http://saogoncaloturismo.com.br/project/capela-da-nossa-senhora-da-luz. Acesso em 
jan. 2016. 
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Figura 9: Tapetes de Corpus Christi 

 

Fonte: Estadão5 

 

A casa e sua capela que integram a Fazenda Columbandê (figura 10) foram 

construídas no séc. XVII, tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional (IPHAN). A capela Nossa Senhora das Sant'ana tem estilo clássico e 

azulejos centenários que foram trazidos de Portugal. A sede da fazenda foi preservada 

até pouco tempo atrás, sendo a antiga sede do Batalhão de Polícia Florestal da Polícia 

Militar do Estado do Rio de Janeiro. Essa fazenda existe até hoje e é considerado o 

principal atrativo turístico de São Gonçalo, embora atualmente, encontra-se 

abandonada e tem sido alvo de depredação devido à falta de administração por um 

                                                             
5 Disponível em: http://blogs.estadao.com.br/olhar-sobre-o-mundo/corpus-christi. Acesso em jan. 
2016. 
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empasse entre os Governos Federais, Estaduais e Municipais que duram até hoje 

sobre o que fazer com este Patrimônio Histórico (O Globo On Line). 

 

Figura 10: Fazenda Columbandê 

 

Fonte: O Globo On Line6 

 

São Gonçalo possui também outras fazendas históricas, algumas bem 

preservadas. Sítio São João, com produção agrícola. Incluindo o antigo Engenho de 

Farinha, movido à tradição animal, datado mais de 150 anos; Fazenda Santa Edwiges 

possui uma lindíssima arquitetura pintada de azul e branco inspirada no rico período 

colonial brasileiro; Fazenda Itaitindiba, datada por volta de 1600, e sua sede, desde 

1969, oferece trilhas, caminhadas ecológicas, cavalgadas e doces caseiros; Ruínas 

da Fazenda Engenho Novo do Retiro (figura 11), a fazenda foi residência do Barão de 

São Gonçalo, possui uma imensa área verde utilizada para caminhadas e realização 

de grandes cavalgadas. 

 

 

                                                             
6 Disponível em: http://oglobo.globo.com/rio/bairros/fazenda-do-colubande-segue-espera-de-reforma-
10261147. Acesso em jan. 2016. 
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Figura 11: Ruínas da Fazenda Engenho Novo do Retiro 

 

Fonte: Secretaria de Estado de Habitação – SEH7 

 

3.3 RECURSOS DAS EMENDAS DE SÃO GONÇALO 

 

Após a Constituição de 1988, além da autonomia política, os municípios 

passaram a assumir diversas reponsabilidades, inclusive, de outras esferas, porém 

eles não dispõem recursos suficientes para suprir estas responsabilidades que estão 

explicitadas em sua respectiva Lei Orgânica. Desta forma, se faz necessário negociar 

recursos com poder federal e estadual na tentativa de associar suas políticas a estes 

poderes. 

Para esse trabalho foi realizado uma pesquisa bibliográfica descritiva com base 

em consultas a livros, sites institucionais, diversas publicações do Ministério do 

Turismo e em documentos institucionais com o intuito de analisar o conteúdo e as 

características de emendas parlamentares destinadas ao município de São Gonçalo, 

além de sua representatividade perante o orçamento geral do MTur. 

Assim, foram identificadas nas leis orçamentárias anuais de 2009 e 2011 duas 

emendas individuais referentes à projetos no setor do turismo, apresentadas na figura 

12, no qual possuem o mesmo autor, o Deputado Federal Arolde de Oliveira, e 

pertencentes ao mesmo programa, Infraestrutura Turística.  

                                                             
7 Disponível em: http://www.rj.gov.br/web/seh/exibeconteudo?article-id=634001. Acesso em jan. 2016. 
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Figura 12: Emendas parlamentares alocadas em São Gonçalo 

ANO (LOA) 2009 2011 

Nº da Emenda 13080002 13080020 

Autor Arolde de Oliveira Arolde de Oliveira 

Programa Infraestrutura Turística Infraestrutura Turística 

Projeto 
Construção de Centros 

Públicos de Cultura 

Construção de Centro de Eventos e 
Convenções Público no Município de São 

Gonçalo 

Valor R$ 500.000,00 R$ 1.000.000 

Fonte: Câmara do Deputados, 2009; Câmara do Deputados, 2011. 

 

Além das emendas, foram identificados dois convênios estabelecidos em 2010 

entre o Ministério do Turismo e a Prefeitura de São Gonçalo, financiados pela Caixa 

Econômica Federal (figura13). O pórtico turístico está localizado na entrada do bairro 

Boa Vista, próximo ao shopping São Gonçalo e o Piscinão, acesso a BR-101, uma 

das rodovias mais importantes que cortam o município. O projeto do pórtico era de 

que fosse feito de concreto tendo “uma iluminação com feixes de luz, paisagismo, 

informações turísticas e informações sobre serviços oferecidos pelo município” (Jornal 

do Brasil).  

 

Figura 13: Convênios do Ministério do Turismo com o município de São Gonçalo 

Convênio – Ministério do Turismo – 2010 

Nº do 
convênio 

748152 733082 

Projeto 

Viabilizar adaptação de praça em logradouro público como 
espaço de lazer e turismo, como projeto de infraestrutura e 

pórtico turístico, em uma das principais entradas do município 
de São Gonçalo. 

Construção do Mirante 
de Observação 

Turística do Morro da 
Igreja Matriz. 

Valor 
Total 

R$ 292.500,00 R$ 780.000,00 

Fonte: Portal da Transparência 
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3.4 SECRETARIA DE TURISMO DE SÃO GONÇALO E A GESTÃO EM TURISMO: 

A VISÃO DE EX-GESTORES 

 

Para aprofundar sobre as emendas parlamentares citadas nesse trabalho foi 

solicitada uma entrevista com o autor destas, o deputado federal Arolde de Oliveira e 

representantes da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura que estiveram no cargo 

no período pesquisado e atual. Na tentativa de conseguir as informações por outros 

meios, foi enviado via e-mail o questionário para alguns representantes, porém não 

tivemos retorno, assim não houve sucesso no contato com o deputado federal. 

 Somente duas pessoas colaboraram com a pesquisa realizada no mês de 

janeiro deste ano: o entrevistado 1, estudante de Gestão Pública, foi Subsecretário da 

respectiva secretaria no período de 2013 a 2015; e o entrevistado 2, turismóloga, 

Diretora de Departamento da secretaria ocupa o cargo desde 2013. No encontro, 

foram realizadas 15 perguntas com o intuito de coletar mais dados sobre a gestão da 

secretaria citada e o destino dos recursos citados na subseção anterior, integrando 

categorias que consistiam em informações sobre: a gestão da secretaria; recursos de 

turismo da secretaria; a região turística Caminhos da Mata e a perspectiva e visão do 

entrevistado sobre o setor.  

No que se refere a categoria sobre a gestão da secretaria, as perguntas 

baseavam-se nas diretrizes, estrutura, corpo técnico, projetos e o inventário da oferta 

turística do município (figura 14). Verifica-se que não existe um alinhamento das 

diretrizes na Secretaria de Turismo e Cultura, ambos os responderam itens diferentes, 

ainda que demostrassem preocupação e apreço no envolvimento da população na 

atividade turística em São Gonçalo.  
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Figura 14: Respostas referente a Gestão da Secretaria 

GESTÃO DA SECRETARIA 

ENTREVISTADO 1 ENTREVISTADO 2 

 Diretrizes da Secretaria: Fomentar, instruir, 
apoiar, incentivar, elaborar projetos voltados 
para o turismo e cultura da cidade. Conscientizar 
a população sobre o turismo 
 
 2 turismólogos, cargos comissionados 
 
 A subsecretaria não tinha recursos. Foram 
formadas parcerias para iniciar alguns projetos. 
Turismo Pedagógico para as escolas municipais 
da cidade.  Bike Cult Tour, fazia passeio ciclístico 
em alguns atrativos, especialmente na área 
rural. Não teve continuidade por questão de 
logística. Caminhadas e visitas turísticas, visita 
às grutas de Caulim e Alto do Gaia. Esse projeto 
continua até hoje. Primeiro Seminário de 
Turismo. 
 
 Inventário: 2004 

 Diretrizes da Secretaria: atualmente, 
basicamente, incentivar o morador a 
conhecer os atrativos da cidade e 
conscientizar a população sobre o turismo 

 
 Composição da Secretaria: Secretário de 
Turismo e Cultura 
Subsecretário de Turismo 
Secretário de Cultura 
Turismólogo 
Diretora de Departamento 
 
 Um turismólogo, cargo comissionado 
 
 Primeiro Seminário de Turismo. 
Caminhadas e visitas turísticas aos atrativos. 
Turismo Pedagógico. Atendem outras 
escolas também. Todos em andamento 
 
 Inventário: 2004 
 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

De acordo com o entrevistado 2, a Secretaria de Turismo e Cultura apresenta 

a estrutura representado na figura 15, a Subsecretaria de Turismo contém, 

atualmente, 5 funcionários incluindo o subsecretário. É importante destacar que esta 

secretaria possui um turismólogo em seu corpo técnico e que já teve até dois destes 

profissionais da área, informação ressaltada o entrevistado 1. Devido à falta de 

recursos, a subsecretaria não conseguiu atualizar o inventário da oferta turística 

realizado em 2004 e que os projetos citados acima são realizados por meios de 

parcerias.  

 

Figura 15: Estrutura da Subsecretaria de Turismo de São Gonçalo 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

Secretaria de 
Turismo e Cultura

Subsecretário de 
Cultura

Subsecretário de 
Turismo

Turismólogo

Diretora de 
Departamento

Assistente



57 

 

 

No período da gestão 2013 – 2016, a secretaria desenvolveu os seguintes 

projetos: Turismo Pedagógico (figura 16), em que há visitas guiadas aos principais 

atrativos do município com os alunos das escolas municipais; Bike Tour e Caminhadas 

e Visitas Turísticas, em que são realizados passeios pelos principais atrativos locais. 

Esses projetos são compostos por roteiros com atrativos distribuídos por diversas 

áreas da cidade, em especial a área rural. O projeto Caminhadas e Visitas Turísticas 

é divulgado por meio de folder e pela rede social Facebook no qual tem se obtido uma 

grande procura (figura 17). 

 
Figura 16: Turismo Pedagógico 

 

Fonte: Página Turismo em São Gonçalo – Facebook8 
 

Percebe-se que a secretaria optou em inovar em relação à visitação a outros 

segmentos, especialmente pouco conhecidos pela população. As Grutas de Santa 

Izabel, também conhecidas como Grutas de Caulim, estão localizadas no bairro de 

mesmo nome. Outro atrativo que ganhou maior visitação é o Alto do Gaia que está 

em processo de se tornar a primeira Reserva Particular de Patrimônio Natural (RPPN) 

do município. 

 

                                                             
8 Disponível em: https://www.facebook.com/TurismoDeSaoGoncalo. Acesso em jan. 2016. 
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Figura 17: Caminhadas e Visitas Turísticas – Alto do Gaia 

 

Fonte: Página Turismo em São Gonçalo – Facebook9 

 

As perguntas referentes a categoria a recursos de turismo da secretaria 

compreendiam sobre: a existência de recursos destinadas ao setor; as formas de 

captação, o conhecimento sobre as emendas parlamentares e convênios citados 

neste trabalho e a execução destes (figura18). 

Conforme os entrevistados, embora exista um Fundo Municipal de Turismo a 

Secretaria não dispõe de recurso próprio para o setor e afirmam que os recursos 

adquiridos são geralmente direcionados para o setor da Cultura. O motivo disto se 

deve à demanda da área conhecida pelos agentes envolvidos, deste modo são 

reivindicados mais investimentos para este setor em específico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
9 Disponível em: https://www.facebook.com/TurismoDeSaoGoncalo. Acesso em jan. 2016. 
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Figura 18: Respostas referente a recursos de turismo da Secretaria 

RECURSOS DE TURISMO DA SECRETARIA 

ENTREVISTADO 1 ENTREVISTADO 2 

 Recurso próprio: Tem o Fundo Municipal de Turismo, 
mas é remanejado normalmente para a Cultura por apresentar 
maior cobranças dos agentes da área. 
 
 O contrato referente ao Mirante foi desfeito, não 
acertaram a adaptação para deficientes, um critério técnico. 
 
 Sobre o pórtico, não foi repassado recurso para terminar 
a obra na gestão passada. Faltou a última etapa para empresa 
terminar. A empresa ficou meses sem receber. 

 Recurso próprio: Não 
dispõe de recurso. O Fundo 
Municipal de Turismo não é 
utilizado pela pasta. 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Em relação ao projeto do Mirante de Observação Turística, houve o distrato de 

contrato com a Caixa Econômica Federal em meados de 2014 por fatores técnicos. 

Nenhum dos entrevistados tinham conhecimento das emendas parlamentares citadas 

neste trabalho e somente o entrevistado 1 informou o mesmo parecer sobre o referido 

convênio.  

Conforme o Portal de Convênios, o recurso convênio referente ao pórtico (figura 

19) é proveniente da emenda parlamentar nº. 25100023 de autoria do Deputado 

Federal Otávio Leite. Contudo, na LOA de 2010 essa emenda foi alocada ao Estado 

do Rio de Janeiro no programa de Infraestrutura Turística no valor de R$ 400.000, 00. 

O município de São Gonçalo aparece na justificativa da emenda de nº. 25100005, de 

mesmo autor, alocação, programa e valor, porém presente na LOA de 2011. Neste 

trabalho, não nos cabe a apuração quanto ao procedimento de preenchimento desta 

emenda. 
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Figura 19: Pórtico da entrada do município de São Gonçalo 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2016. 

 

Com base nas informações apresentadas, podemos apontar algumas 

observações. Cambraia (2013, p. 14) diz que “a qualidade e eficiência das despesas 

decorrentes das emendas individuais são questionáveis”, uma vez que a forma de 

apreciação não tem discussão e uma definição preliminar de alocação de recursos 

das emendas. 

Configurando assim, o desconhecimento dos planos nacionais das áreas de 

governo pelas câmaras temáticas, em específico do turismo, e dos membros do poder 

Legislativo, além do não aproveitamento dos recursos federais pois tanto emendas 

parlamentares como convênios podem ser solicitados para os mesmos programas. 

Assim como as emendas individuais e as de bancada estadual tem interesse regional 

e/ou local. As emendas das comissões permanentes deveriam ser mais pontuais 

baseando-se no PNT vigente pois este é elaborado expondo as demandas do setor.  

Os tipos de emendas mais apreciados pelo turismo estão detalhados nos 

programas do MTUR nos manuais de emendas disponibilizados pela Câmara dos 

Deputados. No entanto, o programa de Publicidade de Utilidade Pública, que está 

inserido dentro do item Promoção, Marketing e Apoio à Comercialização conforme o 

gráfico 2, também é detalhado e não aparece entre os mais solicitados nem 
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apreciados. Aliás, não foram encontrados no período de 2008 a 2011 os programas 

do Ministério que poderiam ser solicitados pelos parlamentares permitindo a 

disposição das emendas de uma forma ampla. 

Os autores Limongi e Figueiredo (2005) concluíram diz que a filiação partidária 

do autor da emenda por influenciar na execução da mesma.  No caso das emendas 

apreciadas pelo setor de turismo do município de São Gonçalo, de autoria do 

deputado federal Arolde de Oliveira, era filiado ao Partido da Frente Liberal – PFL, 

partido de oposição ao governo federal em vigor naquele período. Apesar das 

emendas não tivessem sido executadas não podemos afirmar que esse conceito está 

correto pois há outros parâmetros esse ocorrido.  

No caso dos convênios citados firmados entre o município e o Ministério do 

Turismo, segue em andamento o convênio relativo a “viabilizar adaptação de praça 

em logradouro público como espaço de lazer e turismo, como projeto de 

infraestrutura”, segundo o Portal da Transparência da Controladoria Geral da União.  

Em relação ao projeto do Mirante de Observação Turística, houve o distrato de 

contrato com a Caixa Econômica Federal em meados de 2014 por fatores técnicos. 

Nenhum dos entrevistados tinham conhecimento das emendas parlamentares citadas 

neste trabalho e somente o entrevistado 1 informou o mesmo parecer sobre o referido 

convênio. 

Embora não fique explícito o tipo de emendas que são alocadas para o 

desenvolvimento em atingir a qualidade internacional, São Gonçalo não se encontra 

entre os destinos indutores selecionados pelo programa de Regionalização, o qual 

são considerados prioritários nos investimentos do MTur. Nesse contexto, o critério 

de acordo firmado pelas partes (ministério e município ou estado) carece de 

parâmetros mais preciso em consonância com os planos nacionais, além de exigir  um 

controle sobre os municípios contemplados com emendas parlamentares 

significativos ao desenvolvimento do turismo e assim, estabelecer convênios somente 

com aqueles municípios que carecem de investimentos. 

Deste modo, a aplicação dos recursos do MTur será produtiva pois serão 

destinados aos programas e projetos que tem prioridades, como os destinos indutores 

em alcançar a qualidade nacional. Ao analisar as emendas do período 2008-2011 

foram encontradas algumas destinadas a destinos indutores sinalizando mais uma 

vez divergência nas políticas públicas no que diz respeito à alocação de recursos.  
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Geralmente, as obras de infraestrutura turística requerem grandes montantes 

para sua execução oriundos de órgãos públicos de diversas esferas não 

necessariamente ligados ao turismo. Assim, por exemplo, a emenda parlamentar 

referente à Construção de Centros Públicos de Cultura poderia pertencer ao Ministério 

da Cultura. Os dados apontam que em quatro anos as dotações de emendas em 

infraestrutura turística foram desmoderadas, embora não há certeza da execução 

destes projetos nem ao menos dados que fundamentem a quantidade para esse 

programa. 

No que corresponde a categoria sobre região turística Caminhos da Mata, no 

qual o município está inserido, de acordo com o entrevistado 1 há uma iniciativa dos 

secretários de turismo da região turísticas Caminhos da Mata de desenvolver –se 

além de firmar parcerias com as secretarias dos municípios de Silva Jardim, Tanguá 

e Rio Bonito. No entanto não foram desenvolvidos projetos com os municípios que 

compõem a região turística (figura 20).  

 

Figura 20: Respostas referente à região turística Caminhos da Mata 

REGIÃO TURÍSTICA CAMINHOS DA MATA 

ENTREVISTADO 1 ENTREVISTADO 2 

 Participação de SG em Fórum Estadual de 
Turismo 2013. Parceria com Silva Jardim, Tanguá. 

 
 Não possui projeto. 

 Relação muito boa. Convite em 
participação de eventos em Rio Bonito. 

 
 Não possui projeto. 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

As últimas perguntas se referiam a perspectiva dos entrevistados sobre o setor 

em São Gonçalo e sua visão no que diz respeito ao uso da emenda parlamentar como 

alternativa para projetos de turismo (figura 21). Os entrevistados mostraram 

preocupação em sensibilizar a população acerca dos atrativos do munícipio, além da 

relação de pertencimento que pode ser explicado por ambos serem moradores de São 

Gonçalo. 

Para o entrevistado 1, é importante um planejamento que possua continuidade 

após mudanças de governo e não permaneça programas de gestão de governo. Os 

dois ressaltam que a falta de políticas públicas está, pouco a pouco, causando a perda 

dos atrativos tendo em vista a falta de conservação e que o município tende a crescer 

com o turismo desde que possua um planejamento adequado. 
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Tendo em vista a utilização da emenda parlamentar como uma alternativa para 

projetos no setor de turismo em São Gonçalo, os entrevistados afirmam que estas são 

muito importantes para o desenvolvimento da atividade e acrescentam que o 

essencial para a secretaria é um Plano Municipal de Turismo. Além da gestão de 

turismo no município ainda estar em processo embrionário, faz-se necessário a 

criação do Conselho Municipal de Turismo com intuito de propiciar a participação de 

diferentes agentes da área.  

 

Figura 21: Respostas referente a visão do entrevistado sobre o setor. 

VISÃO DO ENTREVISTADO SOBRE O SETOR 

ENTREVISTADO 1 ENTREVISTADO 2 

 O setor tem futuro na cidade, porém é necessário 
primeiro um planejamento que dê continuidade. Caso 
contrário serão programas de gestão de governo. 
Enquanto não tiver uma gestão consistente, perderá 
seus atrativos pois vão se deteriorando, não serão 
tombados, perdendo... 

 A cada dia o município está 
perdendo um atrativo por falta de 
conservação. Embora a população 
não acredite, a cidade tem muita a 
crescer com o turismo. 

 A emenda desafoga muita coisa, não só no 
turismo como em outras áreas. É importante ter 
deputado que esteja focado no setor de turismo. Basta 
explicar que não dá retorno político, de voto. É um 
marco de uma gestão do deputado em uma cidade.  É 
mais importante ainda um Plano Municipal de Turismo, 
que se enquadre junto com o inventário para ser 
viabilizar e saber descrever SG nos projetos. 

 Sim. Pela captação de recurso, 
seria melhor para a atividade turística 
na cidade. Para manter os 
"equipamentos" (seriam atrativos). 
Não há Plano Municipal de Turismo 
nem Conselho Municipal de Turismo.  

Fonte: Elaborado pela autora 

 

No que tange a aprovação e sanção da emenda constitucional nº 86 em que 

torna obrigatória a execução da programação orçamentária, a filiação partidária de um 

autor de uma emenda individual deixa de ser um empecilho para sua execução. No 

entanto, por falta de discussão sobre a aplicação e monitoramento efetivo destes 

recursos faz-se necessário uma análise mais rígida antes da apreciação das 

emendas. Aparentemente, em vista disso, o regimento interno do MTur atribui à 

Assessoria Parlamentar (ASPAR) cuidados em relação a emendas parlamentares e 

orientações ao senadores e deputados federais quanto interesse orçamentário do 

Ministério (PORTARIA Nº 86/2016, MTur). 

No que se refere as numerosas atribuições do Congresso Nacional, o papel 

fiscalizador “é considerado pelo senso comum como algo negativo, que atrapalha a 
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execução dos programas” (CAMBRAIA, 2011, p. 28), visto que os parlamentares 

tinham interesse na execução das emendas. Uma proposta é promover mudanças na 

Resolução Nº1/2006-CN no que diz respeito aos relatores setoriais e os critérios de 

proposta das emendas bem como as orientações para a elaboração da Lei de 

Diretrizes Orçamentárias e o Parecer Preliminar.  

Os conselhos participativos representam “peças fundamentais de controle da 

sociedade no acompanhamento da execução do orçamento e da destinação de 

verbas, o que no setor de turismo parece nem sempre acontecer” (LEMOS, 2013, p. 

1423). Do mesmo modo, é fundamental o acompanhamento da elaboração do projeto 

de lei do orçamento anual assim como sua execução.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As políticas públicas de turismo são muito importantes para desenvolvimento 

do turismo, principalmente quando bem definidas, assim como a continuidade das 

mesmas. O Plano Nacional do Turismo embarca muitos programas contemplando 

diversos setores, no qual suas atribuições não devem ser confundidas com outros 

programas e sim complementar-se para o crescimento e fortalecimento do setor. 

Ainda que exista meios de fomento para a evolução da atividade turística como o 

FUNGETUR e o PRODETUR, é expressiva a demanda por investimentos no setor. 

É importante destacar que o Plano Plurianual analisado nesse trabalho possuía 

as demandas do setor de acordo com o Plano Nacional de Turismo 2007-2010, 

salientando a indispensabilidade de um plano atualizado. 

Sob essa perspectiva, o Ministério do Turismo precisa definir os parâmetros 

necessários quanto à alocação de recursos aos programas de governo, pois, dessa 

forma, as emendas parlamentares podem possibilitar o desenvolvimento de outros 

destinos turísticos que não são contemplados, além de determinar a melhor utilização 

dos recursos públicos para não ocorrer casos repetidos como as emendas analisadas 

neste trabalho.  

Outro ponto relevante é a necessidade do cumprimento das políticas 

estabelecidas no plano, como por exemplo, os destinos prioritários que almejam a 

qualidade internacional, ao invés de receberem recursos por meio de emendas. O que 

se percebe é a distribuição de emendas parlamentares destinadas ao turismo sem 

detalhamento e discussão sobre os projetos e a ausência de controle sobre o 

município, estado ou região turística os quais serão resignados os recursos. Deste 

modo, podemos concluir que algumas metas estabelecidas pelos planos não são 

obtidas, assim afetando de alguma forma negativa o desenvolvimento no setor.  

O processo orçamentário se revela complexo por questões políticas no Poder 

Legislativo e fundamental no que diz respeito às despesas e investimentos no país. 

Considerando que emendas são alocadas por diferentes motivos em um mesmo 

programa, torna-se fundamental a mudança nas orientações sobre estas, 

especialmente as que se referem ás comissões permanentes, que deveriam abarcar 

projetos pontuais relativos aos Plano Nacional vigente da área. No caso de uma das 

emendas analisadas, a partir da consideração desses aspectos, esta não estaria 

alocada na comissão de Turismo, poderia ser oriunda da área da Cultura. 
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Torna-se importante verificar, em outro ponto, a participação do deputado 

federal (ou senador) no desenvolvimento do turismo, visto que não há indícios da 

relação do deputado federal Arolde de Oliveira com o setor referente as emendas. 

Tendo em vista que muitos parlamentares utilizam o recurso como via de angariar 

votos, fica implícito suas intenções quanto a solicitação das emendas. 

O conjunto dos atrativos culturais e naturais em São Gonçalo evidencia o 

potencial turístico do município, porém para se consolidar a atividade necessita de 

infraestrutura e equipamentos de qualidade. Ainda que a secretaria careça de 

recursos percebe-se uma vontade política por parte de seus funcionários, dentro das 

possibilidades, em desenvolver o setor no município.  

Para mais, é positiva a realização dos projetos com o intuito de conscientização 

e relação de pertencimento com o município. Apesar das dificuldades encontradas 

quanto ao contato com ex-gestores, verifica-se também que as emendas destinadas 

a São Gonçalo não tiveram resultados efetivos para o setor do turismo, julgando pela 

não realização dos projetos de infraestrutura turística, do mesmo modo os convênios, 

dado que um foi cancelado após o distrato de contrato e o outro ainda está em 

andamento.  

O estudo nos traz a reflexão sobre o conceito de destino turístico e seu 

planejamento em âmbito nacional com intuito de instigar o que ocasiona um município 

a ser turístico, visto que em muitas regiões administrativas tem as mesmas divisões 

que regiões turísticas. Há que se falar, ainda, sobre as atribuições de um município 

estabelecidos pela Carta Magna que impedem o desenvolvimento em diversas áreas, 

dependendo na maioria das vezes, de políticas firmadas com governos estadual e 

federal. 

Nesse estudo, fica visível que mesmo apresentando corpo técnico e vontade 

política por parte de seus representantes, a área de Turismo e Cultural estavam em 

divergências tendo como exemplo a utilização do recurso público no qual, segundo os 

entrevistados, uma tem maior demanda que a outra. De fato, as áreas não dialogam 

quando poderiam trabalhar em conjunto e desenvolver-se. 

Com a aprovação da Emenda Constitucional em que estabelece a execução 

das emendas aprovadas na Lei Orçamentária Anual, cria-se uma expectativa quanto 

aos seus desdobramentos pois acaba interdependência com o Executivo. Há que se 

acrescentar o papel fiscalizador contestável do poder Legislativo e suas atribuições 

no processo orçamentário.  
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Há que se dizer, ainda, a perspectiva por mais estudos na possibilidade de 

dotar recursos em projetos que busquem realmente desenvolver o turismo. Em 

contrapartida, essa mudança, requer maiores orientações e controle sobre a 

aprovação das emendas tal como a alteração da Resolução Nº1/2006-CN remetendo-

se a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Parecer Preliminar. 
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APÊNDICE A - Roteiro de Entrevista 

 

Nome completo / Cargo / Formação 

Quanto tempo está trabalhando na Prefeitura? 

Quais são as diretrizes da Secretaria? 

Como é a atual estrutura da Secretaria? 

Há turismólogo e/ou técnico em turismo trabalhando na Secretaria? Se sim, 

qual o tipo de contrato ele tem: efetivo/concursado, temporário, estagiário, etc.? 

Quais são os projetos que estão em andamento ou que foram concluídos no 

setor do turismo? 

Qual a situação do inventário da oferta turística? 

A Secretaria tem recursos destinados especificamente para o desenvolvimento 

do turismo? 

Quais as formas de captação de recursos para a Secretaria ou para o setor do 

turismo, além dos recursos orçamentários regulares do município? 

Há conhecimentos das emendas parlamentares e convênios?  

RECURSO PROJETO/OBEJTIVO ANO 
SIM 

/NÃO 

Emenda 
Parlamentar 

Construção de Centros Públicos de Cultura 2008 
 

Emenda 
Parlamentar 

Construção de Centro de Eventos e 
Convenções Público no Município de São 
Gonçalo 

2010 

 

Convênio – 
Ministério do 

Turismo 

Viabilizar adaptação de praça em logradouro 
público como espaço de lazer e turismo, 
como projeto de infraestrutura e pórtico 
turístico, em uma das principais entradas do 
município de São Gonçalo. 

2010 

 

Convênio – 
Ministério do 

Turismo 

Construção do Mirante de Observação 
Turística do Morro da Igreja Matriz. 

2010 

 

 

Sabe se esses recursos foram utilizados pela Secretaria? Explique sobre cada 

um. 

Como é a relação da Secretaria com as demais secretarias municipais de 

turismo dos municípios que compõem a região turística Caminhos da Mata ou Baixada 

Litorânea? 
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Há algum trabalho ou projeto conjunto sendo desenvolvido nessa região? 

Quais? 

Qual a sua perspectiva em relação ao turismo da cidade? 

Você considera que o artificio da emenda parlamentar seja uma alternativa para 

projetos no setor de turismo dos municípios? Porque? 
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ANEXO A – Emenda Parlamentar nº 13080002 
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ANEXO B – Emenda Parlamentar nº 13080020 

 

  



78 

 

 

ANEXO C – Emenda Parlamentar nº 25100023 
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ANEXO D – Emenda Parlamentar nº 25100005 
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ANEXO E – Distrato de Contrato – Convênio nº 733082 

 

 


