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INTRODUÇÃO 
 

 

O Plano Municipal de Turismo é um instrumento de planejamento elaborado da Secretaria 

Municipal de Turismo e Meio Ambiente em conjunto com o Conselho Municipal de Turismo de 

Santana do Riacho (COMTUR), órgão consultivo, deliberativo e de assessoramento na esfera 

municipal, em atendimento à legislação estadual do turismo. Possui um horizonte de quatro anos, no 

entanto está aberto a adequações necessárias de acordo com as mudanças de cenário, porém sempre 

em consonância com a Política Municipal de Turismo.  As diretrizes nele contidas pretendem 

nortear todos os gestores municipais (Secretaria de Turismo e COMTUR) apontando as ações 

necessárias para atender a Política Municipal de Turismo, incluindo o ordenamento turístico e a 

estrutura organizacional do turismo que se pretende em Santana do Riacho, em observância aos 

marcos regulatórios federal, estadual e municipal. 

O Plano Municipal de Turismo de Santana do Riacho apresenta a seguinte estrutura:  

 

 Diagnóstico – reflexão e compreensão da situação turística e socioambiental do município; 

 Objetivos – aquilo que se pretende conquistar; 

 Metas – caminho a seguir para alcançar os objetivos previstos;  

 Ações – atividades necessárias para atingir as metas e, por sua vez, os objetivos. 

 

 A partir da contextualização das políticas públicas de incentivo e de planejamento do 

turismo, do fomento à participação representativa de todos os setores da sociedade local e regional, 

da relevância do planejamento estratégico como ferramenta de gestão do turismo, objetiva-se traçar 

o cenário de possibilidades para uma construção coletiva e participativa.  

 Objetiva-se, ainda, fazer de Santana do Riacho um modelo de gestão pública no país, 

tratando a questão turística, especificamente o turismo de natureza, com ética, profissionalismo e 

sustentabilidade. O turismo é a principal fonte de renda do município de Santana do Riacho, sendo 

o principal setor responsável geração de emprego. Sob a inspiração do patrimônio natural e 

imaterial cujo potencial ecoturístico demanda responsabilidade e planejamento, constrói-se este 
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plano de desenvolvimento turístico com diretrizes definidas para curto, médio e longo prazos. Essas 

diretrizes atuarão de forma a organizar a gestão sustentável dos recursos naturais e culturais 

disponíveis, sem agir de forma exploratória ultrapassando a capacidade de renovação destes 

recursos, envolvendo de forma ativa a comunidade nativa e tradicional. 

 Faz-se necessário um planejamento voltado prioritariamente para os recursos naturais e 

culturais que o município possui. A criação de políticas públicas para o setor de turismo e meio 

ambiente será fundamental para o desenvolvimento e implantação do turismo sustentável em 

Santana do Riacho. Somos a principal porta de entrada para o Parque Nacional da Serra do Cipó, 

que é tido como um dos mais conhecidos e importantes Parques Nacionais do Brasil, com renome 

internacional, sendo o atrativo ancora da região. Com a responsabilidade de ter este como principal 

atrativo, precisa-se estar preparado para atender a demanda turística que é constante. Além do 

PARNA Cipó o município conta com vários outros importantes e belos atrativos. É necessário 

incrementar políticas que façam aumentar a taxa de permanência e ocupação dos hotéis/pousadas, a 

utilização dos serviços locais, superando as expectativas dos visitantes com a apresentação de 

outros atrativos organizados, incrementando a arrecadação municipal como também a taxa de 

emprego na região. Para isso, o município terá que criar condições de assumir o compromisso de 

desenvolver, implantar e fiscalizar as ações descritas neste projeto.  

 O município de Santana do Riacho localiza-se na Serra do Cipó, porção sul da Serra do 

Espinhaço (esta declarada como Reserva da Biosfera pela UNESCO em razão da rica 

biodiversidade). A região da Serra do Cipó, importante no que tange à conservação da 

biodiversidade, de ecossistemas como o do cerrado e campos rupestres e de cabeceiras de afluentes 

do rio São Francisco (vertente oeste) e do rio Doce (vertente leste), é hoje um destino turístico 

significativo no Estado de Minas Gerais. Nessa região existem duas importantes unidades de 

conservação – a Área de Proteção Ambiental (APA) Morro da Pedreira e o Parque Nacional da 

Serra do Cipó. A APA está no entorno do Parque e tem um importante papel ao se caracterizar como 

a zona de amortecimento do Parque Nacional. Além das áreas protegidas temos como nosso 

principal Rio, o Rio Cipó, de proteção permanente e que contém águas classificadas como de classe 

especial.  
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 A estrutura urbana de Santana do Riacho é a de uma tradicional cidade mineira, com um 

povo hospitaleiro, culinária típica, comunidades tradicionais, festejos e grupos folclóricos, 

religiosidade, cachoeiras, fazendas e importantes sítios arqueológicos com pinturas rupestres e 

vestígios datados de 6 a 12 mil anos. Estas características elevam o município à condição de 

detentor de bens naturais, históricos e imateriais que retrata a própria identidade cultural do Estado 

de Minas Gerais. 

 Uma prova desta representatividade e de sua vocação natural para o turismo foi a sua adesão 

como município fundador do Circuito Turístico Parque Nacional da Serra do Cipó, instituição com 

relevante papel no planejamento e desenvolvimento do turismo na região (Instrução Normativa nº 

417/2000). 

 

 O DESENHO INSTITUCIONAL DO TURISMO NO BRASIL 
 

 O potencial de geração de benefícios, advindos do desenvolvimento da atividade turística, 

abre o interesse da administração pública para o setor. No Brasil, principalmente a partir da década 

de 1990, este caminho é perseguido, porém, foram relativamente poucos os lugares que se 

transformaram em destinos turísticos consolidados e que se desenvolveram social e 

economicamente, mesmo com toda a atratividade e riqueza histórica e ambiental que se dispõe no 

país.  

 Para que um lugar se torne um destino turístico consolidado, é imprescindível que haja uma 

gestão técnica do turismo que priorize o planejamento estratégico com foco em resultados e sério 

rigor ético. Nesta direção, o município de Santana do Riacho deverá utilizar de trabalhos técnicos e 

investimentos adequados para tornar o turismo uma atividade prioritária para o desenvolvimento do 

município.  

 O envolvimento de técnicos especializados em planejamento turístico se faz indispensável, 

pois garante o equilíbrio entre os objetivos do poder público, iniciativa privada e comunidade.  

 Para a Organização Mundial do Turismo (OMT, 2003), o desenvolvimento sustentável do 

turismo é um processo contínuo que requer monitoramento constante dos impactos que a atividade 

pode causar. O planejamento associado a uma perspectiva de desenvolvimento sustentável pode 
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minimizar os impactos negativos e maximizar os benefícios, introduzindo medidas preventivas e de 

correção.  

 A Constituição Brasileira de 1988 intensificou e estimulou um processo de descentralização 

política e administrativa, que colocou aos municípios um protagonismo, inexistente até então. A 

possibilidade de definir as políticas e ações no nível municipal favoreceu o entendimento de que o 

turismo seria uma alternativa para o desenvolvimento, principalmente em regiões historicamente 

desfavorecidas do processo de acumulação capitalista. O turismo acontece em localidades que 

possuem recursos naturais e históricos capazes de atrair o interesse das pessoas, que as receberiam e 

lucrariam com essas visitas, no entanto, pode acontecer o contrário. 

 A dificuldade de entender e inserir o turismo dentro das políticas públicas produzidas no país 

é fruto da complexidade de entendimento da própria temática. O turismo é um fenômeno moderno, 

que ainda carece de análises e de uma melhor definição do seu objeto de estudo.  As primeiras 

tentativas de desenvolver o turismo no país foram desorganizadas e pouco acrescentaram às 

comunidades receptoras dos fluxos turísticos, o que pode estar relacionado à falta de experiência dos 

gestores públicos em formular políticas que consolidassem a atividade a médio e longo prazo, e 

também a não existência do direcionamento do turismo como estratégia de desenvolvimento do país. 

 Em 2003 surge o Ministério do Turismo, culminando na elaboração do Plano Nacional de 

Turismo, com as diretrizes e metas gerais para a atividade turística no país. Em 2008, foi 

promulgada a Lei Geral do Turismo (nº 1171/08), na qual estão definidas as responsabilidades e a 

organização do planejamento, gestão e fiscalização da atividade turística no Brasil.  

 Esta Lei dispõe sobre a política de turismo, define as atribuições do governo federal no 

planejamento e desenvolvimento do setor turístico. Disciplina a prestação de serviços turísticos, o 

cadastro, a classificação e a fiscalização dos serviços e tem por princípios a livre iniciativa, a 

descentralização, a regionalização e o desenvolvimento econômico-social sustentável.  

 Essa legislação também define o Sistema Nacional de Turismo, conforme o organograma da 

figura 1. 
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Figura 1 - Composição do Sistema Nacional de Turismo 

 

 

 
  

 

          A partir destas determinações, têm-se uma base legal que cria uma estrutura de representação 

dos diversos atores ligados à atividade, em todos os níveis da federação. Essa garantia legal 

possibilita planejar a atividade turística para cenários de longo prazo.  

         Os principais atores públicos responsáveis pela formulação e execução das políticas de 

turismo, bem como seus instrumentos de gestão, estão representados na figura 2. 

 

Figura 2 – Principais atores responsáveis pela formulação e execução das políticas de turismo 

 

 O Plano Nacional de Turismo definiu o Programa de Regionalização como sendo o 

estruturador territorial do processo de desenvolvimento da atividade, organizando o espaço 

Ministério do Turismo 

Conselho Nacional de Turismo Embratur 

Fóruns e Conselhos Estaduais Fórum Nacional de Secretários 
 

Circuitos Turísticos Órgãos Estaduais de Turismo 
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brasileiro em regiões turísticas, de forma a facilitar a governança e o entendimento sobre os 

desafios, as demandas e conflitos de cada região.  

 O Programa de Regionalização buscou mapear, gerenciar e promover a oferta turística 

nacional de forma a aproveitar as oportunidades. A gestão da regionalização na atual estrutura do 

Programa está baseada nas “instâncias de governança” regionais, onde os municípios se associam 

com o objetivo de promoverem e fomentarem o turismo na região a qual pertencem. Essas instâncias 

de pactuação são espaços para debate, apontamentos, tomadas de decisão e deliberações.  

 Em Minas Gerais estas instâncias são denominadas “Circuitos Turísticos”, que organizam e 

apresentam aos municípios e demais atores locais, as diretrizes e a execução das políticas 

determinadas pelo governo federal e estadual. A política dos circuitos foi reforçada a partir de 2009 

com a promulgação da Lei Estadual nº. 18.030/2009, que determina a criação do ICMS Turístico, 

versando sobre a redistribuição deste imposto estadual aos municípios, condicionada a investimentos 

e gestão pública de turismo eficiente. 

 Com os estudos e ações desenvolvidas em Santana do Riacho, pretende-se uma adequação 

do município a este cenário de planejamento e fomento à atividade turística. O presente plano é um 

instrumento que guiará os atores no desenvolvimento equilibrado e sustentável do turismo e no uso 

correto dos nossos recursos naturais e culturais, gerando lucro para o Comércio, a Agricultura, 

Agropecuária e Produção Associada ao turismo. Todo tipo de produto local poderá ser produzido, 

beneficiado e comercializado, tanto no mercado interno como no externo. Com o devido controle de 

qualidade e padrão que ajudará a fortalecer ainda mais o selo de qualidade do destino e a marca 

“Serra do Cipó”. 

         Portanto, o Poder Público exerce um papel fundamental na hora de alicerçar este plano, em 

parceira com Conselho Municipal de Turismo, a comunidade e a iniciativa privada. A prefeitura, 

como administradora, deverá sincronizar todos os seus setores, secretarias e estratégias observando 

alguns parâmetros multidisciplinares que serão necessários para o sucesso do plano aqui descrito.  
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OBJETIVOS  METAS AÇÕES  RESPONSÁVEIS SITUAÇÃO ATUAL QUANDO 

1. Ser referência de 
destino de turismo de 
natureza nacional e 
internacionalmente 

Elaborar, de forma 
participativa, a 
identidade do destino 
turístico para subsidiar 
a divulgação e a 
comercialização do 
destino 

Contratar 
instituição/profissional 
especializado para criação da 
identidade do destino turístico 

Secretaria e COMTUR 

 X 2018 

  Contratar 
instituição/profissional para 
realização de campanha de 
Marketing direcionada ao 
público alvo, de acordo com a 
identidade elaborada para o 
destino 

Secretaria e COMTUR 

X 2018 

  Sensibilizar empresários e 
comerciantes locais para que a 
identidade do destino seja 
também utilizada para as 
campanhas 

Secretaria, COMTUR e 
demais parceiros 

X 2018 

  Contratar 
instituição/profissional para 
realização de campanha de 
Marketing interno objetivando 
a apropriação da comunidade 
local e a valorização do 
segmento turístico como 
principal fonte econômica 
local 

Secretaria, COMTUR e 
demais parceiros 

X 2018 
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OBJETIVOS  METAS AÇÕES  RESPONSÁVEIS SITUAÇÃO ATUAL QUANDO 

Continuação do 
objetivo 1. 

 Elaborar vídeo institucional do 
destino turístico 

Secretaria, COMTUR e 
demais parceiros X 2019 

 Implementar sistema de 
sinalização turística de 
todo município, assim 
como normatizar a 
identidade visual nas 
áreas turísticas tendo 
em vistas a redução da 
poluição visual 

Contratar 
instituição/profissional 
especializado para elaboração 
de projeto de sinalização 

Secretaria e COMTUR Em andamento 

2017 

  Elaborar legislação específica 
para o padrão de placas, 
cartazes e letreiros - a fim de 
não poluir visualmente a 
cidade 

Secretaria e COMTUR 

X 

2017 

 Disponibilizar aos 
visitantes materiais 
gráficos para orientá-los 
quantos à oferta 
turística 

Elaborar Manual do Turista 

Secretaria e COMTUR Em andamento 

2017 

  Elaborar Mapa Turístico Secretaria e COMTUR Em andamento 2017 

  Elaborar Guia Turístico Secretaria e COMTUR X 2018 
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OBJETIVOS  METAS AÇÕES  RESPONSÁVEIS SITUAÇÃO ATUAL QUANDO 

Continuação do 
objetivo 1. 

Buscar sistema de 
transporte no município 
que atenda a mão de 
obra local e visitantes 

Buscar parcerias para a 
realização de estudos sobre 
demanda de serviço e 
viabilidade econômica 

Secretaria e Parceiros X 

2018 

  Buscar parcerias para 
implementar o sistema de 
transporte no município 

Prefeitura Municipal X 
2018/2019 

2. Ter a atividade 
turística reconhecida 
pelo poder público 
municipal e 
comunidade local 
como o principal fator 
de desenvolvimento 
econômico, social e 
cultural do município. 

Promover aos 
moradores o 
sentimento de 
pertencimento ao local 
onde vivem, assim 
sensibilizá-los para a 
importância da 
atividade turística no 
município 

Realizar parceria para 
identificar a relação da 
comunidade local com o 
turismo. 

Secretaria e Instituição 
parceira 

X 2018 

  Sensibilizar a comunidade 
local para a importância de se 
investir no turismo como 
principal atividade econômica 
e geradora de renda do 
município a partir da 
identificação sobre a relação 
da comunidade local com o 
turismo. 

Secretaria, COMTUR e 
Instituição parceira X 2018/2019 
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OBJETIVOS  METAS AÇÕES  RESPONSÁVEIS SITUAÇÃO ATUAL QUANDO 

Continuação do 
objetivo 2. 

 Promover aos moradores, 
vivência nos atrativos 
turísticos localizados no 
município e entorno. 

Secretaria, COMTUR e 
Instituição parceira 

X 2018 

 Fomentar a capacitação 
dos moradores tanto 
para a sua inclusão na 
cadeia produtiva do 
turismo, quanto para a 
melhoria da qualidade 
de vida 

Buscar melhorias no 
transporte interno do 
município. 

Prefeitura Municipal e 
instituições parceiras 

X 2019 

  Levantar junto à comunidade 
as áreas de interesse comum 
para cursos 

Secretaria e 
instituições parceiras X 2018 

  Viabilizar a realização de 
cursos de capacitação 
demandados através de 
parcerias. 

Secretaria e 
instituições parceiras X 2018 

 Apoiar atividades que 
valorizem a cultura local 
internamente e 
externamente 

Apoiar e divulgar os eventos 
culturais realizados no 
município. 

Secretaria e COMTUR Em andamento Constante 

  Fomentar, através de editais 
para utilização do recurso do 
FUMTUR, a realização de 
eventos culturais no 
município. Secretaria e COMTUR Em andamento 2017/2018 



  

     

MUNICÍPIO DE SANTANA DO RIACHO 

          ESTADO DE MINAS GERAIS 
                       CNPJ: 18.715.458/0001-92 

Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente 

 

 

                                                            
 

 

Praça Santana, nº 184 - Centro – 35.845-000 - Tel. (31) 3718-7458- 3718-6104 
www.santanadoriacho.mg.gov.br – setur@santanadoriacho.mg.gov.br 

13 /25 

 

 

OBJETIVOS  METAS AÇÕES  RESPONSÁVEIS SITUAÇÃO ATUAL QUANDO 

Continuação do 
objetivo 2. 

Informar e conscientizar 
a população em geral 
sobre as ações da 
Secretaria de Turismo e 
Meio Ambiente 

Divulgar o conteúdo do Plano 
de Desenvolvimento Turístico 
do Município 

Secretaria e COMTUR X 
2018 - 

Constante 

  Divulgar calendário de 
reuniões,  pauta e resultado 
das reuniões do COMTUR e 
CODEMA Secretaria e COMTUR X 

2018 - 
Constante 

  Criar informativo da Secretaria 
para divulgar as ações Secretaria X 2017 

3. Ter uma gestão do 
Turismo de 
excelência, 
garantindo a 
segurança e a 
qualidade dos 
serviços prestados aos 
visitantes. 

Continuar inserido no 
programa de 
regionalização do 
turismo do Estado de 
Minas Gerais 

Manter em dia as obrigações 
com o Circuito Turístico do 
Parque Nacional da Serra do 
Cipó 

Secretaria Em andamento Constante 

 Melhorar a estrutura 
física da Secretaria 

Aquisição de equipamentos 
para uso exclusivo da 
Secretaria de Turismo e Meio 
Ambiente como 
computadores, veículos, fax, 
GPS, telefone, mobiliário, data 
show, estrutura de plenário 
para reuniões de conselhos Secretaria Em andamento Constante 
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OBJETIVOS  METAS AÇÕES  RESPONSÁVEIS SITUAÇÃO ATUAL QUANDO 

Continuação do 
objetivo 3. 

Captar recursos visando 
a melhoria da 
estruturação turística e 
ambiental no município 

Estar em dia com as atividades 
que são critério para o 
município ser contemplado 
com o ICMS Turístico 
(pertencer ao Circuito 
Turístico, manter o COMTUR e 
FUMTUR ativos, atualizar 
inventário turístico entre 
outros) Secretaria Em andamento Constante 

  Realizar e manter parcerias 
institucionais visando a 
captação de projetos e 
recursos para o município Secretaria Em andamento Constante 

  Acompanhar editais nas áreas 
de interesse  Secretaria e COMTUR Em andamento Constante 

  Adequar a campanha de 
sensibilização em relação à 
importância da Contribuição 
do Turismo, tendo como 
público alvo todos os meios de 
hospedagem e atrativos 
turísticos, buscando a maior 
adesão Secretaria e COMTUR Em andamento Constante 
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OBJETIVOS  METAS AÇÕES  RESPONSÁVEIS SITUAÇÃO ATUAL QUANDO 

Continuação do 
objetivo 3. 

 Realização da prestação de 
contas mensalmente ao 
COMTUR Secretaria Em andamento Constante 

  Elaboração de 
regulamentação de editais de 
chamamento público de 
projetos de fortalecimento ao 
desenvolvimento turístico 
município de Santana do 
Riacho Secretaria e COMTUR Realizado 2017 

  Elaboração do edital para 
viabilização de projetos 
através dos recursos do 
FUMTUR Secretaria e COMTUR X 

De acordo 
com 

prioridades 

  Fazer levantamentos de 
informações sobre o turismo 
que subsidiem a tomada de 
decisão (exemplo: contabilizar 
o n° de visitantes no município 
como um todo e CAT, n° de 
leitos no município) Secretaria e Parceiros X Constante 
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OBJETIVOS  METAS AÇÕES  RESPONSÁVEIS SITUAÇÃO ATUAL QUANDO 

Continuação do 
objetivo 3. 

Estruturação do Centro 
de Atendimento ao 
Turista (CAT) para 
melhor atendimento ao 
público 

Obras de infraestrutura do 
CAT, visando a acessibilidade e 
melhor utilização do espaço 

Secretaria X 2018 

  Manter funcionário destinado 
ao atendimento ao turista aos 
finais de semana e feriados Secretaria Em andamento Constante 

 Manter corpo técnico 
da Secretaria suficiente, 
competente e motivado 

Aumentar número de 
funcionários na Secretaria 
para atendimento das 
demandas Prefeitura Municipal X 2018 

  Capacitar equipe dentro das 
áreas afins da Secretaria Secretaria e Parceiros Em andamento Constante 

 Criar políticas públicas 
que garantam a 
estruturação e 
organização de atrativos 
turísticos 

Criar legislação adequada que 
ampare o ordenamento da 
visitação e gestão sustentável 
dos atrativos naturais do 
município Secretaria e COMTUR Em andamento 2017 

  Informar, sensibilizar e 
fiscalizar os gestores de 
atrativos sobre cumprimento 
da legislação Secretaria X 

2018 - 
Constante 
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OBJETIVOS  METAS AÇÕES  RESPONSÁVEIS SITUAÇÃO ATUAL QUANDO 

Continuação do 
objetivo 3. 

Fomentar a 
estruturação dos 
condutores ambientais 
para o bom 
atendimento e 
segurança dos visitantes 

Capacitação e Certificação dos 
condutores ambientais locais 

Secretaria e 
instituições parceiras X 2018/2019 

  Cadastramento dos 
condutores ambientais locais Secretaria X 2018 

 Trabalhar pelo 
ordenamento turístico 
na Lapinha da Serra 

Trabalhar junto com a 
comunidade do vilarejo da 
Lapinha da Serra, uma solução 
em relação a capacidade de 
carga do local 

Secretaria, COMTUR e 
instituições parceiras X 2018/2020 

  Contratar 
instituição/profissional para 
estudo de capacidade de carga 
do Vilarejo da Lapinha 

Secretaria, COMTUR e 
instituições parceiras X 2018/2020 

  Abrir CAT na Lapinha Secretaria X 2018 

 Revisar o Plano Diretor 
Municipal e Lei de Uso e 
Ocupação do Solo, 
tendo em vista o 
turismo de natureza 
como foco de 
desenvolvimento local 

Contratar 
instituto/profissionais para 
revisão do Plano Diretor 

Secretaria, Setur MG e 
CODEMA Realizado 2017 
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OBJETIVOS  METAS AÇÕES  RESPONSÁVEIS SITUAÇÃO ATUAL QUANDO 

Continuação o 
objetivo 3. 

 Acompanhar os trabalhos da 
Revisão do Plano Diretor 
juntamente aos Conselhos de 
Turismo e de Meio Ambiente 

Secretaria, COMTUR e 
CODEMA Em andamento 2017/2018 

 Garantir o cumprimento 
da regulamentação de 
todos os 
empreendimentos 
turísticos 

Disponibilizar informação 
sobre documentação 
necessária para a 
regularização dos 
empreendimentos 

Secretaria de Turismo 
e Setor de Tributos Em andamento Constante 

  Realizar ação fiscalizadora nos 
empreendimentos turísticos 

Secretaria de Turismo 
e Setor de Tributos Em andamento Constante 

 Manter atualizado o 
Inventário Turístico do 
Município 

Contratação de 
instituto/profissionais para 
atualizar o inventário turístico Secretaria e COMTUR Em andamento 2017 

  Manter, a partir do inventário 
turístico, atualizados os dados 
dos empreendimentos 
turísticos nos materiais da 
Secretaria Secretaria X 

2018 - 
Constante 

 Organizar as 
informações para 
subsidiar a gestão 
turística no município 

Realizar parceria com 
instituições de ensino e 
pesquisa 

Secretaria e COMTUR X 
2018 - 

Constante 
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OBJETIVOS  METAS AÇÕES  RESPONSÁVEIS SITUAÇÃO ATUAL QUANDO 

Continuação do 
objetivo 3. 

 Levantar quantidade e tipo de 
demanda de visitantes (n° de 
visitantes, cidade de origem, 
período de permanência no 
município) Secretaria e COMTUR X 

2018 - 
Constante 

  Levantar informações sobre 
satisfação dos visitantes 
quanto ao destino turístico Secretaria e COMTUR X 

2018 - 
Constante 

  Criar banco de imagens do 
destino Secretaria e COMTUR X 2018 

 Proporcionar reforço na 
segurança dos 
moradores e visitantes 
em períodos de maior 
visitação no município 

Manter parceria nas 
operações de alta temporada 
em conjunto com a Polícia 
Rodoviária Estadual, DER, 
Polícia Ambiental e Polícia 
Militar e Equipe de Resgate 
Voluntário Secretaria Em andamento Constante 

4. Fomentar a 
integração dos 
diversos segmentos 
da sociedade, assim 
como garantir sua 
participação nas 
tomadas de decisão. 

Obter organizações da 
Sociedade Civil do 
município organizadas, 
fortalecidas e 
participativas nos 
processos de tomada de 
decisão 

Realizar parcerias visando o 
fomento ao fortalecimento 
das  instâncias de governança 
da sociedade civil organizada 

Secretaria e COMTUR X 
2018 - 

Constante 
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OBJETIVOS  METAS AÇÕES  RESPONSÁVEIS SITUAÇÃO ATUAL QUANDO 

Continuação do 
objetivo 4. 

 Sensibilizar para união e 
organização dos setores da 
sociedade civil que compõem 
o sistema turístico local, assim 
como a importância de 
participação representativa 
nos conselhos municipais e 
tomadas de decisão Secretaria e COMTUR Em andamento Constante 

 Obter a maior 
participação da 
comunidade no 
processo de tomada de 
decisão 

Fortalecer a 
representatividade dos 
diversos segmentos no 
COMTUR  

Secretaria e COMTUR Em andamento Constante 

  Garantir que as ações 
deliberadas sejam executadas Secretaria e COMTUR Em andamento Constante 

5. Diminuir a 
sazonalidade turística 
no município 

Formatação de 
calendário anual de 
eventos do município 

Fomentar a organização dos 
promotores de eventos com 
antecedência, de forma a 
obter definida data dos 
eventos no início de cada ano Secretaria Em andamento Constante 

  Apoiar a realização de eventos 
culturais e esportivos Secretaria e COMTUR Em andamento Constante 

  Divulgar, via mailing da 
Secretaria calendário de 
eventos do município Secretaria X 2018 
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OBJETIVOS  METAS AÇÕES  RESPONSÁVEIS SITUAÇÃO ATUAL QUANDO 

Continuação do 
objetivo 5. 

Fomentar a criação de 
novos produtos 
turísticos 

Fomentar o turismo de 
observação de aves no 
município 

Secretaria, COMTUR e 
instituições parceiras X 2018 

  Identificar as cavalgadas com 
potencial turístico Secretaria X 2017/2018 

  Orientar os organizadores de 
cavalgadas com potencial 
turístico para a formatação de 
produto a ser divulgado pela 
Secretaria Secretaria X 2018 

  Apoiar a prática de escalada 
no município Secretaria e COMTUR Em andamento Anual 

   Apoiar a realização de 
eventos geradores de fluxo 
turístico e renda Secretaria e COMTUR Em andamento Constante 

 Incentivar e apoiar a 
produção associada ao 
turismo  

Apoiar a organização da Feira 
ao Ar livre, com ofertas de 
comidas típicas e artesanato 
locais de qualidade Secretaria e COMTUR Em andamento Constante 

 

 

Buscar parcerias para a 
realização de cursos e oficinas 
para melhoria constante da 
qualidade dos produtos 

Secretaria e 
instituições parceiras X 2018 
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OBJETIVOS  METAS AÇÕES  RESPONSÁVEIS SITUAÇÃO ATUAL QUANDO 

Continuação do 
objetivo 5. 

Apoiar e incentivar a 
realização organizada 
de eventos 

Criar os procedimentos para 
apoio da Secretaria a eventos 

Secretaria Realizada 2017 

 
 

Promover a integração dos 
organizadores de eventos no 
município Secretaria Em andamento Constante 

6. Ter o município 
conservado com o 
ambiente de 
qualidade 

Fomentar e incentivar 
um turismo de mínimo 
impacto em todo o 
município, com especial 
atenção às áreas no 
entorno de nascentes, 
curso d’água, rios, 
represas e lagos 

Informar o visitante sobre as 
características ambientais da 
região e as práticas de boa 
conduta. 

Secretaria, COMTUR e 
instituições parceiras X 2018 

 

 

Realização periódica de 
campanhas de educação 
ambiental para visitantes, 
Ecoblitz 

Secretaria, COMTUR e 
instituições parceiras X 2018 

 Garantir que os 
atrativos naturais sejam 
geridos de forma a 
garantir a sua qualidade 
ambiental. 

Disponibilizar legislação 
disponível sobre a gestão de 
atrativos e legislação 
ambiental 

Secretaria e COMTUR X 2018 

 

 

Manter diálogo e ter 
disponível aos gestores dos 
atrativos informações sobre 
manejo de trilhas e de áreas 

Secretaria, COMTUR e 
instituições parceiras X 

2018 - 
Constante 
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naturais.  
OBJETIVOS  METAS AÇÕES  RESPONSÁVEIS SITUAÇÃO ATUAL QUANDO 

Continuação do 
objetivo 6. 

 Garantir a fiscalização nos 
atrativos Secretaria X 2018 

  Fomentar a ampliação do 
monitoramento da qualidade 
de águas no município 

Secretaria, COMTUR e 
instituições parceiras X 

2018 - 
Constante 

 Realizar gestão de 
resíduos sólidos 
adequada e compatível 
à demanda 

Contratar Associação/Empresa 
para coleta e destinação de 
resíduos recicláveis 

Secretaria Realizada 2017 

  Acompanhamento do serviço 
de coleta seletiva e orientação 
para melhorias e atendimento 
à demanda Secretaria Em andamento Constante 

  Realizar campanha de 
conscientização para coleta 
seletiva, incentivando a 
população a separar 
corretamente o lixo e 
informando dias e horários da 
coleta Secretaria e COMTUR X 2018 

  Conscientizar os visitantes 
para a destinação adequada 
de seus resíduos, produzidos 
no município Secretaria e COMTUR X 2018 
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OBJETIVOS  METAS AÇÕES  RESPONSÁVEIS SITUAÇÃO ATUAL QUANDO 

 Conscientizar a 
população sobre a 
importância da 
conservação 
ambientação da região 
onde vivem 

Promover educação ambiental 
nas escolas e demais locais de 
concentração da comunidade 
para a preservação dos 
recursos  naturais e histórico-
culturais do município e região Secretaria e COMTUR X 2018 

 

 

Informar e sensibilizar toda a 
população sobre a 
importância das Unidades de 
Conservação do nosso 
município 

Secretaria, COMTUR e 
instituições parceiras X 2018 

 Promover a criação de 
Unidades de 
Conservação e atrativos 
municipais para o 
usufruto da 
comunidade 

Levantar junto à comunidade 
as áreas de interesse comum 
para proteção e criação de 
atrativos 

Secretaria, COMTUR e 
instituições parceiras Em andamento 2017/2018 

 

 

Buscar orientação sobre os 
procedimentos legais 
necessários a criação de 
Unidades de Conservação e 
criação de atrativos 

Secretaria, COMTUR e 
instituições parceiras Em andamento 2017/2018 
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OBJETIVOS  METAS AÇÕES  RESPONSÁVEIS SITUAÇÃO ATUAL QUANDO 

 Fomentar a criação e 
apoiar grupo de Brigada 
Voluntária no 
município, para a 
prevenção e combate a 
incêndios florestais 

Fomentar a capacitação de 
brigadistas voluntários 

Secretaria e COMTUR Realizada Constante 

 
 

Viabilizar a aquisição de 
equipamentos para Brigada 
Voluntária no município  Secretaria e COMTUR Realizada Constante 

 


