
Contribuição ao parecer do Projeto de lei (PL) nº 442/91 
 

TEXTO PLS 186/2014 PROBLEMA SUGESTÃO 

Art. 14. (...)  
Parágrafo único. Em Município com 
menos de 150 (cento e cinquenta) mil 
habitantes será credenciada no máximo 1 
(uma) casa de bingo. 

Há de se considerar cidades pequenas que 
têm população flutuante como o caso de 
Caldas Novas/GO, Rio Quente/GO, Porto 
Seguro/BA, mas por serem pólos turísticos, 
recebem milhares de visitantes o ano todo. 
Neste contexto, a redação do PL prejudica 
cidades com as características citadas 
acima.  

 

Parágrafo Único: Para fins do disposto no 
caput, tratando-se de município que atue 
como destino turístico, será considerada 
a média da população flutuante na 
cidade, assim definida a população em 
trânsito nesta cidade nos períodos de alta 
temporada, nos últimos 3 anos a contar 
da data da solicitação.  

 

Art. 15. (...) 
§ 2º Os cassinos deverão funcionar junto a 
complexos integrados de lazer construídos 
especificamente para esse fim. 
 

A cláusula está ambígua. Os cassinos 
deverão funcionar junto a complexos 
integrados de lazer construídos 
especificamente para a finalidade de lazer, 
ou construídos especificamente para a 
finalidade de cassino? 
Caso mantida como está seria possível, por 
exemplo, que um resort construído para a 
finalidade de lazer pudesse “anexar” um 
cassino à sua estrutura. 
 

Art. 15. (...) 
§ 2º Os cassinos deverão funcionar junto 
a complexos integrados de lazer 
construídos especificamente para a 
finalidade de operar como cassinos. 
 

Art 17. (...) 
§ 2° O Poder Executivo poderá credenciar 
até 35 (trinta e cinco) cassinos em 
complexos integrados de lazer, 
observando o limite de no mínimo 1 (um) 
e no máximo 3 (três) estabelecimentos 
por Estado, conforme critérios 
populacionais e econômicos, na forma do 

Uma vez que temos 27 estados 
(desconsiderando o DF porque não está 
expressamente citado), haverá no mínimo 

01cassino por estado.   Partindo-se do 
limite global de 35 mencionado no §2º 
temos um excedente de 08 cassinos.  
Neste ponto, o restante do pais ficará a 
mercê do lobby das regiões com maior 

Art. 17. (...) 
§ 2° O Poder Executivo poderá credenciar 
cassinos em complexos integrados de 
lazer, observando o limite de no mínimo 1 
(um) e no máximo 5 (cinco) 
estabelecimentos por Estado, conforme 
critérios populacionais e econômicos, na 
forma do regulamento. 



regulamento. 
 

adensamento populacional e/ou maior 

desenvolvimento econômico.  Será 
provável, portanto, que o Sudeste fique 
com pelo menos 06 desses Cassinos 
excedentes (03 no Rio de Janeiro e 03 em 
São Paulo), os 02 remanescentes ficarão 
em algum dos estados do 

Nordeste.   Goiás, provavelmente ficará a 
ver navios e permanecerá tão só com 01 
Cassino.  
 

 

Art. 18. (...)  
I – as opções de entretenimento e 
comodidade oferecidas pelo 
empreendedor, tais como spas, áreas para 
prática de esporte ou lazer, casas 
noturnas, museus, galerias de arte, 
campos de golfe, parques temáticos ou 
aquáticos, arenas, auditórios, entre 
outros;  
 
II – o valor do investimento e prazo para 
implantação do complexo integrado de 
lazer; 
 

Melhor definir os critérios versando sobre 
a área mínima para o terreno do Cassino e 
também para a quantidade mínima de 
leitos a serem disponibilizados para os 
hotéis. 
Também inserir inciso que privilegie os 
Grupos Locais de Turismo que explorem 
pelo menos 02 redes hoteleiras na cidade 
que desejem realizar o empreendimento.  
 

SUPRESSAO DOS INCISOS I E II DO ART. 
18. 
 
INCLUSÃO DE NOVO INCISO, CONFORME 
TEXTO ABAIXO: 
 
VIII – A existência de grupo regional que 
gerencie, isolada ou conjuntamente, pelo 
menos 05 hotéis no destino turístico onde 
se pretende construir o cassino. 
 

 


