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APRESENTAÇÃO 

 

Com a construção da Estrada de Ferro Oeste de Minas, cujo o objetivo era ligar os estados de 

Goiás e Rio de Janeiro, na segunda metade do século XIX, surgia a Estação Ferroviária de 

Arantes, no pequeno povoado de Várzea do Paiol. O nome teve origem na existência de um 

paiol utilizado para guardar o milho colhido pelo fazendeiro Juca Pereira, dono de grande parte 

das terras do município. Com destaque na produção de cerâmica devido ao crescimento 

econômico da época, em 1943, o povoado de Várzea do Paiol é elevado a distrito pertecente 

ao município de Bom Jardim de Minas, e recebe o nome de Arantina – uma homenagem á 

Estação Ferroviária de Arantes. Assim o distrito de Arantina permaneceu até o ano de 1963 

quando, pela Lei Estadual nº 2.764, de 30 de Dezembro de 1962, emancipa-se e tem sua sede 

instalada oficialmente como município em 1º de março de 1963. Típica cidade mineira de 

interior, Arantina reúne tradição e fé religiosa, história e belezas cênicas surpreendentes e 

capazes de “encher os olhos”.  

O município de Arantina se estende em uma área de 89,4 km². E fica localizado às margens do 

Rio Turvo Pequeno na Bacia do Alto Rio Grande, na Região Sul do Estado de Minas Gerais, e 

na Serra da Mantiqueira. O município de Arantina possuíuma grande beleza natural, cultural e 

histórica. Localizado em uma região de Campo de Altitude ao redor de belas montanhas e tem 

condições muito significativas para que o turismo seja importante instrumento de 

desenvolvimento econômico e social. 

           Município de Arantina é servido por duas Ferrovias que passa em seu território a FCA 

(Ferrovia Centro Atlântica) que passa dentro do perímetro urbano e a MRS Logística que corta 

o município na zona rural, fazendo uma pequena contribuição no setor econômico da região e 

no setor comercial, religioso e social. A cidade, também conta com bom sistema rodoviário 

asfaltado, que faz a ligação com as principais cidades do Sul de Minas e Zona da Mata Mineira 

a BR 267 (Rodovia Vital Brasil) que liga Caxambu à Juiz de Fora, Rodovia MG 494 que liga a 

BR-267 até BR 265 na região de São João Del Rei e Lavras ea ligação com o estado do Rio de 

Janeiro pela MG – 457 no município vizinho de Bom Jardim de Minas situado a 9 kms de 

Arantina, saindo em Santa Rita de Jacutinga e Volta Redonda, RJ.  

             O município possui localização geográfica privilegiada, há 360 km de Belo Horizonte, 

218 km do Rio de Janeiro e410 km de São Paulo, além de ficar próximos a cidades históricas e 

estâncias hidro-minerais mineiras como: 128 km de São João del-Rei e 116 km de São 

Lourenço, cidades pólos da região como: 118 kms de Juiz de Fora e 94 kms de Volta Redonda 

(RJ). 

      Com uma população de 2.956 mil habitantes, Arantina encontra-se em um período histórico 

de evolução e mudanças de atividades econômicas e culturais. Atualmente, a agropecuária de 

subsistência vem sofrendo alterações e modernizações nos meios de produção e ao mesmo 



tempo, sede espaço para outras atividades, onde temos as monoculturas de eucaliptos e pinos. 

A economia encontra-se distribuída na agricultura e pecuária de subsistência, industrial como 

pequena indústria de peças intima e produção de carvão vegetal e de serviços de 

terraplanagens, todo setor ferroviário e comércios em geral. O desenvolvimento econômico 

conta com alternativas diversas para sua sustentação e viabilidade, tendo como principal a 

pecuária leiteira.  

  Sendo que no turismo o município encontra uma da vocação, bem como uma recente e 

importante trajetória que demonstra crescimento econômico, infra-estrutural e uma viabilidade e 

potencial de desenvolvimento de novos seguimentos dentro da área.  

               Sendo o turismo a atividade econômica em maior desenvolvimento no mundo, com os 

maiores índices de geração de emprego e renda e de indiscutível efeito multiplicador, não é 

mais admissível conduzir este processo com amadorismo, é necessário a criação de políticas 

públicas e um planejamento claro e de reais possibilidades, onde ações de execução imediata 

combinem com as ações de médio e longo prazo para viabilizar o desenvolvimento e a 

consolidação do município no mercado turístico nacional e internacional. Por este e outros 

motivos, se faz necessário conduzir o Turismo com participação e seguimento das diretrizes 

planejadas e descritas no plano municipal e regional. 

              Os órgãos de Turismo prevêem que esta atividade deve se tornar a principal fonte 

geradora de riqueza do século XXI, já sendo considerada, desde o final do séc. XX, como a 

maior atividade econômica do mundo, tendo superado a indústria bélica e automotiva. 

              Esta atividade gera um movimento financeiro altamente considerável. Em termos de 

emprego, no primeiro ano deste século, um em cada dez trabalhadores brasileiros já estava 

vinculado ao setor turístico, hoje este número já é maior. 

              Para profissionalizar o turismo e consolidá-lo como fonte de riquezas, é necessário 

legislar, regulamentar, ordenar e fomentar a atividade junto a hotéis, pousadas, agências de 

viagem, operadoras, companhias aéreas, transportadoras rodoviárias, locadoras de veículos e 

equipamentos turísticos, bares, restaurantes, promotores de eventos, comunidade receptora, 

escolas, profissionais das diversas áreas e outras empresas que atuam entorno da atividade 

turística. 

"O turismo tem sido considerado uma tábua de salvação. O que ele não é. O turismo causa 

uma serie de impactos econômicos positivos, mas normalmente só se contabilizam os impactos 

econômicos e não se contabilizam os impactos culturais e os impactos ao meio físico."  

(Dóris Ruschmman - Encontro Brasil - Grã-Bretanha, Sebrae1998 in Plano estratégico de 

turismo de Ilhéus ) 

            Cabe, portanto, às instituições de fomento conduzir de forma responsável a implantação 

do turismo, através de um planejamento, com diretrizes, estratégias e ações definidas, onde 

ocorra a descentralização das decisões, transferindo responsabilidades para os diversos 



segmentos da sociedade, gerando a autogestão do turismo e democratizando a atividade 

através do envolvimento comunitário, que possibilita a integração dos agentes locais e o 

desenvolvimento econômico, calçado por programas de capacitação e sensibilização que 

conscientizam a comunidade, o poder público e empresarial para a pratica de um turismo 

profissional e sustentável (Idem ). 

 

 

 

 

 

 

      02) PREMISSA E MISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 

 

      (2.1) Premissa: Arantina uma cidade de todos 

 

2.2) Missão da Prefeitura de Arantina / Departamento de Agropecuária e Turismo 

Fomentar e desenvolver a atividade turística como alternativa para o crescimento da 

economia local, desenvolvimento sustentável das comunidades, conservação da 

biodiversidade e preservação do patrimônio turístico e cultural de suas localidades. 

 

03)PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES DA PREFEITURA JUNTO AO TURISMO:  

Articular, fomentar, promover, organizar, normatizar, ampliar e conservar a infra-estrutura 

básica e turística do município, através da implementação da Política e do Plano Municipal 

de Turismo com seus projetos e ações, conforme objetivos e resultados descritos. 

 

     04)O DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E TURISMO: 

            A administração 2017/2020 criou em junho de 2017 a nomenclatura Turismo no 

Departamento de Agropecuária já existente, ficando Departamento Municipal de Agropecuária e 

Turismo, com o objetivo de atender as demandas do setor turístico no município e assim iniciar 

um processo de desenvolvimento ordenado da atividade e apoiar também as demandas da 

cultura e do meio ambiente, setores altamente representativos no município e que se 

relacionam diretamente com o Turismo. 

Neste período também ocorreram outras iniciativas e trabalhos de base, pioneiras 

ações realizadas pelo Departamento, com o objetivo de nortear, incentivar e sustentar futuros 



projetos específicos de desenvolvimento e ordenação do Turismo em todas as localidades do 

município. Tais ações, realizadas apenas com mão de obra e sem recursos específicos, 

geraram resultados principalmente de publicidade e mídia com o objetivo de atrair os primeiros 

visitantes em lugares nunca visitados pelos turistas, justificando a promoção da educação 

turística e a publicidade interna, divulgando os atrativos e riquezas naturais e culturais do 

município para a própria comunidade, que não os conheciam, aumentando a auto-estima da 

população sobre a região e atentando os gestores públicos quanto à necessidade de trabalhar 

o Turismo de forma organizada e homogênea, atendendo e estudando todas as localidades 

com potencial de desenvolvimento do setor no município.  

O Turismo vem sendo trabalhado até os dias atuais, com ações como a formação do 

conjunto de leis e regulamentos da Política e do Sistema Municipal de Turismo, que já 

ocasionou na criação do Conselho Municipal de Turismo, na criação do Fundo Municipal de 

Turismo e na criação e regulamentação da lei que institui a Política Municipal de Turismo e a 

regionalização do município que foi a inserção no Circuito Turístico Serras de Ibitipoca.Entre 

outras ações especificas e pontuais de fomento, planejamento e gestão do Turismo local que, 

apesar de fundamentais no conjunto de iniciativas que vem fortalecendo a organização da 

atividade. Assim, com escassos recursos financeiros e com pouco entendimento por parte da 

sociedade sobre a importância da organização do Turismo, a atividade vai se iniciando e 

caminhando permanentemente em direção ao reconhecimento e a estruturação.  

 

 

 

 

 

 

05)PRINCIPAIS ATIVIDADES PARA O FORTALECIMENTO DA ORGANIZAÇÃO E DA 

GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E TURISMO: 

DIRETRIZES AÇÕES META / PRAZO 
• Para melhorar a estrutura 

organizacional e 
funcional do 
Departamento 

• Fortalecimento e 
capacitação interna da 
equipe administrativa e 
executiva da Secretaria; 

• Adquirir veículo próprio 
para o Departamento; 

• Adquirirum computador 
eum data show. 

 

 
• Executar em 

90% as ações 
propostas; 

• Monitorar a 
execução e a 
implementação 
das ações em 
100%. 

• Para fortalecer as ações 
e a comunicação entre o 
Departamento e o 
Circuito.   

• Conscientizar os gestores 
municipais sobre a 
importância e o papel da 
política de Regionalização 
do Turismo. 

•  

 
• Executar em 

100% a ação 
proposta,  

• Monitorar a 
execução da 
ação em 100%. 

• Para fortalecer a • Realização de eventos • Executar em 



interação e o 
entendimento do Prefeito 
com a importância e os 
reais objetivos do 
Departamento de 
Agropecuária e Turismo. 

promocionais do 
Departamento. 

• Disponibilizar ao prefeito 
pesquisa que levantem as 
demandas e comprovem o 
beneficio e o retorno 
socioeconômico para 
população. 

•  

80% as ações 
propostas no 
período do 
plano,  

• Monitorar a 
execução das 
ações em 100%. 

• Para fortalecer a 
interação entre o 
Departamento de Meio 
Ambiente e 
Departamento de 
Turismo. 

• Alinhar o processo visando 
antecipar as ações dos 
projetos. 

• Programa de ação de 
controle ambiental sobre 
os empreendimentos 
turísticos. 

• Executar em 
40% as ações 
propostas,  

• Monitorar em 
100% a 
execução das 
ações. 

• Para fortalecer a 
interação entre o 
Departamento de 
Administração e 
Departamento de 
Turismo. 

• Alinhar o processo visando 
antecipar as ações dos 
projetos. 

• Disponibilizar informações 
sobre recursos e projetos 
expostos no SICONV e 
demais fontes de captação 
de recursos para o 
cadastramento e 
elaboração dos projetos. 

 

• Executar em 
50% as ações 
propostas,  

• Monitorar em 
100% a 
execução das 
ações. 

• Para fortalecer a 
interação entre o 
Departamento de Obras 
e Departamento de 
Turismo. 

• Alinhar o processo visando 
antecipar as ações dos 
projetos. 

• Disponibilizar dados sobre 
circulação e fluxo de 
turistas no município. 

• Realizar estudo junto ao 
Departamento de Obras 
para definição de critérios 
para melhoria e 
priorização na manutenção 
de estradas e estruturação 
de determinadas 
localidades, atendendo 
critérios ambientais e 
socioculturais.  

• Executar em 
70% as ações 
propostas,  

• Monitorar em 
100% as ações 
executadas. 

• Para fortalecer a 
interação entre o 
Departamento de 
Educação e 
Departamento de 
Turismo. 

• Alinhar o processo visando 
antecipar as ações dos 
projetos. 

• Promover junto a 
Secretaria de Educação, 
reuniões de planejamento 
educacional voltado para o 
Turismo e Meio Ambiente. 

• Executar em 
90% as ações 
propostas,  

• Monitorar em 
100% as ações 
executadas. 

• Para fortalecer a 
interação entre o 
Departamento de 
Agricultura, Sindicato dos 
Produtores Rurais e 
Departamento de 
Turismo. 

• Alinhar o processo visando 
antecipar as ações dos 
projetos. 

 

• Executar em 
70% as ações 
proposta,  

• Monitorar em 
100% as ações 
executadas. 

• Para fortalecer a 
interação entre o 
Departamento Tezouraria 
e Departamento de 
Turismo; 

• Alinhar o processo visando 
antecipar as ações dos 
projetos. 

• Promover planejamento 
conjunto de ações e 

• Executar em 
100% as ações 
propostas,  

• Monitorar em 
100% as ações 



elaboração dos 
orçamentos para o 
Departamento de Turismo. 

executadas. 

• Para fortalecer a 
interação entre o 
Departamento de 
Assistência Social e 
Departamento de 
Turismo; 

• Alinhar o processo visando 
antecipar as ações dos 
projetos. 

• Continuar trabalhando em 
conjunto, visando o 
fomento do artesanato 
local. 

• Executar em 
100% as ações 
propostas,  

• Monitorar em 
100% as ações 
executadas. 

• Para fortalecer a 
interação entre o 
Departamento de Saúde 
e Departamento de 
Turismo; 

• Promover a parceria junto 
ao Departamento de 
saúde visando o apoio em 
eventos populares e 
esportivos. 

• Promoção da atividade 
turística nos eventos do 
Departamento de Saúde. 

• Executar em 
50% as ações 
propostas,  

• Monitorar em 
100% as ações 
executadas. 

• Para melhorar a 
comunicação entre o 
poder público, iniciativa 
privada e comunidade. 

• Mostrar resultados através 
de pesquisas 
demonstrando os 
benefícios advindos do 
Turismo;  

• Apresentar e divulgar os 
trabalhos e resultados do 
Departamento de Turismo; 

• Tornar o planejamento do 
Turismo acessível a toda 
comunidade. 

• Executar em 
90% as ações 
propostas,  

• Monitorar em 
100% as ações 
executadas. 

• Para melhorar as 
condições de 
planejamento, 
implementação e 
monitoria do plano: 

 

 

 

 

 

• Envolver os atores locais 
na elaboração e execução 
das ações; 

• Programa de monitoria e 
avaliação do plano. 

• Tornar publico e acessível 
a atualização do plano, 
através de uma agenda de 
conferencias publicas nas 
comunidades do 
município. 

• Executar em 
70% as ações 
propostas, 
monitorar e 
avaliar 100% 
das ações 
executadas. 

• Garantir em 
100% dos 
encontros e 
reuniões o 
monitoramento 
das ações 
propostas no 
planejamento 
visando à 
execução das 
mesmas / 4 
anos 

• Garantir em 
70% das 
comunidades a 
participação na 
atualização do 
Plano Municipal 
de Turismo. 

• Para melhorar a 
animação e gestão de 
programas e projetos: 

• Criar projetos para 
direcionar e melhor 
promover resultados nos 
seguimentos da gestão 
interna da atividade. 

• Capacitação dos gestores 
municipais para a 
captação de recursos e 

• Promover as 
capacitações e 
ações 
necessárias em 
70%; 

• Promover as 
parcerias 
propostas em 



gestão de projetos; 

• Parceria com o 
Departamento de 
Administração; 

• Procurar trabalhar projetos 
de execução simples. 

• Procurar executar projetos 
em parceria com as 
comunidades. 
 

70%; 

• Monitorar em 
100% as ações 
executadas. 

• Para melhorar a 
divulgação das ações do 
Departamento de 
Turismo 

 

 

 

 

 

• Criar um site especifico da 
Secretaria para divulgação 
das ações e do produto 
turístico local. 

 

• Promover em 2 
anos a criação 
do Site 
especifico do 
Departamento 
alinhado e 
vinculado ao site 
da Prefeitura. 

• Monitorar 
permanentemen
te o conteúdo e 
as atualizações 
do site. 

 
 
 

 

06) A ATIVIDADE TURÍSTICA NO MUNICÍPIO DE ARANTINA 

           As principais atividades econômicas do município de Arantina são: a 

agropecuária, o setor ferroviário e o pequeno comércio. Desde o início da década de 

1980, o turismo começou a despontar em toda a região, com a criação do Parque 

Estadual do Ibitipoca em Lima Duarte no distrito de Conceição de Ibitipoca em 1973, e 

posteriormente com a criação do Parque Arqueológico da Serra de Santo Antônio em 

Andrelêndia, iniciou se as primeiras divulgações das belezas naturais e culturais da 

região. Logo após municípios vizinhos como Bom Jardim de Minas e Santa Rita de 

Jacutinga começaram recentementea atividade turística, fazendo com que promovesse 

melhor a região. Hoje, a atividade turística já influi consideravelmente na economia local 

dessas localidades, bem como nos modos de vida da população.  

               Os seguimentos do Turismo que predominam na região é o Ecoturismo, 

em processo inicial na Cachoeira das Três Quedas e Cachoeira do Tito Venço, na 

região possui um grande e ainda pouco explorado potencial para o Ecoturismo e 

possibilita a pratica de diversos segmentos no Turismo de Aventura, tais como: 

Trekking, Paraglider, Rapel, Escalada, MoutainBike, dentre outros. O Turismo Rural 

possui potencial em desenvolvimento com opções de Fazendas com grande produção 

de maçã, produção de azeitonas, produção de leite, alambique, produção com 

beneficiamento de mel e passeios a cavalo, resultando em um nicho com grande 

potencial de desenvolvimento. O Turismo de Eventos vem se desenvolvendo a cada 



ano como o Encontro de Folia de Reis, Aniversário da cidade e cavalgada, Torneio 

Leiteiro, festas religiosas tradicionais e eventos esportivos regionais. O Turismo 

Histórico-Cultural também possui potencial pelas igrejas do município, ruínas da antiga 

Cerâmica, a Estação Ferroviária e o Museu de Arantina. Outros seguimentos como o 

Turismo de Pesca também já desponta juntamente com o ecoturismo na região do Rio 

Grande. 

A situação atual dos atrativos da região, em sua maioria, ainda se encontra com 

pouca exploração turística, sofrendo apenas ações de nível agropecuário, levando a 

crer que grande parte dos atrativos do município, ainda permanece em estado potencial 

de visitação, e a infra-estrutura de apoio, equipamentos e serviços turísticos, ainda é 

praticamente inexistente e inadequado para a recepção dos turistas. 

 A infra-estrutura turística do município é formada por 3 meios de hospedagem, e 

3 restaurantes, algumas lanchonetes, pizzarias, bares, entre outros, que podem ser 

melhor  analisados no Inventario da Oferta Turística do Município.  

 Em 2009 foi inaugurado o asfalto da MG 457 ligando a BR 267 em Bom Jardim 

de Minas, município a 9 kms de Arantina até Santa Rita de Jacutinga, acessando a RJ 

137 e RJ 153 no estado do Rio de Janeiro, ficando bem mais próximo dos municípios 

sul fluminense como Barra Mansa, Barra do Piraí, Resende, Valença e Volta Redonda, 

onde encontra a Via Dutra. Com essa ligação aumentou o fluxo de veículos e pessoas 

indo da região sul fluminense para as cidades históricas que passa dentro de Arantina. 

           O fluxo turístico no município ainda é pouco intenso, porém de forma 

desorganizada e predatória, carecendo como todo o município de equipamentos e infra-

estrutura turísticos, que vão permitir o aproveitamento e o seu desenvolvimento de 

forma sustentável e harmônica..                  

            O turismo é um grande gerador de renda para as populações residentes na 

cidade e em todo o meio rural, porém no município de Arantina e até em outros da 

região, a indústria do turismo foi introduzida sem se preocupar com o planejamento, 

fator que leva a não sustentabilidade da atividade, causando sérios impactos culturais e 

sócio-ambientais. Atualmente, com o empenho dos governos Municipal, Estadual e 

Federal, Organizações Não Governamentais, Institutos, estudantes e empresários, as 

preocupações com o planejamento já vem sendo levadas em consideração.  

 

 

 

 

 

 

 



07 )PRINCIPAIS ROTEIROS  TURÍSTICOS: 

7.1 )Centro Histórico- Cultural (Estação da Cultura, Museu de Arantina, Torres, Matriz de 

Nossa Senhora Aparecida e Capela de São Sebastião). 

Este roteiro mostra toda a história de Arantina e região, que seria o “City Tour” com visita a 

charmosa Estação da Cultura, inaugurada em 1914, onde funcionava o antigo trem de 

passageiros da antiga RMV (Rede Mineira de Viação) que ligava Barra Mansa RJ a 

Ribeirão Vermelho MG, hoje a ferrovia funciona como transporte de minérios e outros itens. 

Hoje a Estação Ferroviária esta toda reformada e irá abrigar o Centro de Informações 

Turística do município de Arantina. O Museu de Arantina (Instituto Ovídio Antônio Pires) 

está bem próximo a Estação, e abriga um grande acervo de objetos e história da cidade e 

região, além da Biblioteca anexa ao museu. As chaminés da Cerâmica Nossa Senhora das 

Graças, também estão próximas aos atrativos do Museu e da Estação, na época da 

Cerâmica que foi o início do desenvolvimento da cidade, hoje o local se encontra em ruínas 

constando somente as chaminés. E no centro da cidade está a Igreja Matriz de Nossa 

Senhora Aparecida, marco religioso local e padroeira da cidade e a capela de São 

Sebastião, além disso em Arantina passava o Caminho do Comércio, importante trecho que 

ligava as duas vias da Estrada Real. Observação: Verficar dias e horários de funcionamento 

do Museu.   

Atrativos: 

Estação da Cultura, Museu de Arantina, Chaminés da Cerâmica, Matriz de Nossa Senhora 

Aparecida e Capela de São Sebastião. 

Localização 

Circuito Serras do Ibitipoca 

Município de Arantina – Centro da cidade 

Capacidade de carga 

Indefinido 

Idade 

É Indicado: Para todas as idades, exceto as torres da Cerâmica por não possuir até o momento um 

acesso facilitado. 

Nível de dificuldade 

Facil. 

Sugere-se: 

Informações sobre o Roteiro no Departamento de Turismo ou Contratação de Condutor Ambiental; 

Obs. Roteiro em formatação 



7.2 ) Cachoeira das Três Quedas: 

Este é o roteiro mais visitado do município atualmente, fica localizado a 10kms da sede da 

cidade, é sugerido o deslocamento de carro, moto ou bicicleta, a Cachoeira das Três 

Quedas fica situada na região do Espraiado, zona rural do município de Arantina. A 

Cachoeira o próprio nome já diz tudo sobre ela, são três quedas de Cachoeira na mesma 

sequência, formando belos poços para banhos e locais para hidromassagem natural. No 

caminho a Cachoeira das Três Quedas a vista já vale o passeio, no alto do Morro do Cabrito 

já se avista um amplo horizonte e além de avistar os municípios de Arantina e Bom Jardim 

de Minas 

Atrativos: 

Mirante do Alto dos Cabritos e Cachoeira das Três Quedas 

 

Localização 

Circuito Serras de Ibitipoca:  

Município de Arantina – Espraiado de baixo 

Capacidade de carga 

Indefinido 

Idade 

É Indicado: 

Mínima: 7 anos 

Máxima: 75 anos (com prévia avaliação de saúde) 

Nível de dificuldade 

Facil para médio 

Sugere-se: 

Informação no Departamento de Turismo ou Contratação de Condutor Ambiental; 

Roupas e calçados adequados. 

 

Obs. Roteiro em formatação 

 

 

 

 



7.3) Cachoeira do Tito Venço: 

A Cachoeira do Tito Venço tem uma beleza cênica, fica no meio de um vale com uma linda 

praia de areia ao seu redor. Fica localizado a 14 kms da sede do município de Arantina, na 

região da Safira, em meio a uma grande floresta de Pinus é sugerido o deslocamento de 

carro, moto ou bicicleta para se chegar ao atrativo e uma trilha de aproximadamente 15 

minutos de caminhada. 

Atrativos: 

Cachoeira do Tito Venço e Florestas de Pinus. 

Localização 

Circuito Serras de Ibitipoca:  

Município de Arantina- Safira 

Capacidade de carga 

Indefinido 

Idade 

É Indicado: 

Mínima: 7 anos 

Máxima: 75 anos (com prévia avaliação de saúde) 

Nível de dificuldade 

Facil para médio 

Sugere-se: 

Informação no Departamento de Turismo ou Contratação de Condutor Ambiental; 

Roupas e calçados adequados. 

Obs. Roteiro em formatação 

 

 

 

 

 



7.4) Poço do Caroço 

O Poço do caroço possui um pequeno poço para banho, uma queda de aproximadamente 3 

metros de altura, está localizado próximo a Fazenda Santana á 4 kms de Arantina, é 

necessário pegar uma trilha de aproximadamente 600 metros, no caminho trilhas com 

remanescentes de mata atlântica. 

Atrativos 

Poço do Caroço.  

Localização 

Circuito Serras de Ibitipoca:  

Município de Arantina - Palmital 

Idade 

É Indicado: 

Mínima: 7 anos 

Máxima: 75 anos (com prévia avaliação de saúde) 

Nível de dificuldade 

Facil. 

Sugere-se: 

Informação no Departamento de Turismo ou Contratação de Condutor Ambiental; 

Roupas e calçados adequados. 

Obs. Roteiro em formatação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.5) Apiários Gaia (Beneficiamento de Mel) 

Este roteiro é o acompanhamento da produção de mel e beneficiamento do mesmo no 

Apiário Gaia. A Fazenda fica localizada a 4 km da sede do município de Arantina na estrada 

sentido Espraiado. Observação: Visitação com agendamento. 

Atrativos  

Apiário, Produção de mel, pomar de nozes macadâmia, pomar de mexerica e agricultura 

familiar. 

Localização 

Circuito Serras de Ibitipoca:  

Município de Arantina 

Idade 

Mínima: 10 anos 

Máxima: 65 anos (com prévia avaliação de saúde) 

Nível de dificuldade 

Facil 

Sugere-se: 

Informação no Departamento de Turismo ou Contratação de Condutor Ambiental; 

Roupas e calçados adequados. 

Obs. Roteiro em formatação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.6) Mirante da Grota 

Este roteiro é um belíssimo passeio na localidade da Grota, uma serra próxima a cidade 

com visão de 360 graus do mar de montanhas de minas, fica situado a 6 km da cidade e é 

indicado transporte em carro, moto ou bicicleta e seguir uma trilha de 500 metros. 

Atrativos 

Mirante da Grota 

Localização 

Circuito Serras de Ibitipoca:  

Município de Arantina 

Idade 

Todas as idades 

Nível de dificuldade 

Fácil. 

Sugere-se: 

Informação no Departamento de Turismo ou Contratação de Condutor Ambiental; 

Roupas e calçados adequados. 

Obs. Roteiro em formatação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

08. ANÁLISE DOS PRINCIPAIS PROBLEMAS REGIONAIS 

8.1) Principais problemas que os turistas enfrentam no município: 

 Baseando nos conhecimentos adquiridos diariamente sobre os problemas da região, 

identificamos as principais dificuldades enfrentadas no dia-a-dia pelos turistas:  

• Falta de Agências de Turismo Receptivo no município; 

• Meios de acessos internos (faltando sinalização nas estradas e atrativos); 

• Deficiência na qualidade ao atendimento ao turista devido à carência de profissionais qualificados e 

profissionalização da atividade; 

• Falta de infra-estrutura turística e básica em alguns povoados; 

• Falta de comprometimento da população com o turismo (Informação, envolvimento, etc.); 

• Falta de sinalização turística; 

• Uso inadequado dos atrativos turísticos (pastagens, barragens, construções, etc.) 

8.2)Principais problemas que os prestadores de serviços turísticos enfrentam para o 

desenvolvimento do turismo local: 

 Ainda baseado em nossos conhecimentos e trabalhos já desenvolvidos na região ao longo 

dos anos, podemos citar como problemas enfrentados pelos prestadores de serviços turísticos, os 

seguintes itens: 

• Falta de acesso e informações sobre linhas de financiamentos; 

• Falta de qualificação profissional e mão-de-obra disponível; 

• Falta de regulamentação da atividade turística no município; 

• Falta de consciência associativista; 

• Alto índice de ações e posturas individualistas; 

• Sazonalidade da atividade turística; 

• Falta de conhecimento sobre a importância das políticas públicas de turismo e a relação das 

empresas com a aplicação e o bom funcionamento destas. 

 

 

8.3) Principais problemas que a gestão pública enfrenta para gerir e desenvolver o Turismo 

municipal  

 Diante das ainda recentes e modestas iniciativas de organização e promoção de políticas 

públicas de gestão do turismo, vários problemas são enfrentados pela prefeitura na organização e 

incentivo à atividade turística. Porém ao longo dos anos, essa situação tem sofrido mudanças, mas 

ainda são encontradas inúmeras dificuldades, como: 

• Informalidade da atividade turística; 

• Poucos investimentos de recursos públicos para a gestão, organização e promoção do setor;  

• Poucos técnicos e funcionários destinados à gestão pública da atividade turística; 



• Dificuldades na articulação interna em prol da atividade turística; 

• Falta de planos e leis municipais que regulamentem e impulsionem a atividade turística; 

• Falta de infra-estrutura de apoio ao turismo (sinalização, manutenção das estradas); 

• Falta de entendimento por parte da iniciativa privada sobre as políticas publicas de turismo e a 

importância da aplicação das mesmas; 

• Falta de entendimento e valorização da atividade por parte dos atores públicos e privados do 

município. 

 

 

09 ) ANÁLISE SWOT: 

ANÁLISE INTERNA ANÁLISE EXTERNA 

FORÇAS OPORTUNIDADES: 
• Diversidade de atrativos naturais e culturais; 
• Roteiros em formatação; 
• Política Municipal de Turismo Instituída; 
• Fluxo de turistas em ascensão; 
• Perfil da demanda potencial; 
• Localização geográfica; 
• Existência de equipamentos turísticos 

(hospedagem e alimentação); 
• Culinária; 
• Eventos tradicionais; 
• Circuito Serras de Ibitipoca; 
• Associações de Produtores Agroecológicos; 
• Material promocional do Município e do Circuito; 
• População hospitaleira; 
• Corporação Musical; 
• Acessos asfaltados (Rodovia BR 267, MG 494 e 

MG 457). 

• Proximidade com Juiz de Fora MG e Volta 
Redonda, RJ e São João Del Rey. 

• Proximidade com três capitais da região 
sudeste; 

• Receptivos Turísticos de Juiz de Fora e Volta 
Redonda; 

• Parceiros: Circuito, Setur, Fecitur, SEBRAE, IEF, 
Emater, UFMG, EMBRAPA, UFJF, UFLA, MRS, 
Saint Gobain e VLI. 

• Sites:www.circuitoserrasdeibitipoca.com.br.  
www.arantina.mg.gov.br 

• Captação de recursos junto aos governos 
Federal e Estadual; 

• Potencial para diversos segmentos do Turismo 
(Ecoturismo, aventura, rural, científico, 
pedagógico, observação de pássaros); 

• Proximidade com público alvo das cidades do 
sul-fluminense e sul de minas; 
 

FRAQUEZAS AMEAÇAS 
• Falta de recursos; 
• Integração insuficiente entre poder público, 

iniciativa privada e comunidade; 
• Falta de mão de obra qualificada; 
• Falta de receptivo turístico interno; 
• Dificuldade de acesso as localidades no período 

das chuvas; 
• Carência de infra-estrutura de apoio e serviços 

turísticos na maioria nos atrativos e roteiros; 
• Pouca circulação de turistas nos diversos pontos 

do território municipal. 
• Falta de transporte público para as localidades. 

 

• Falta de manutenção das estradas federais, 

estaduais e municipais;  

• Falta de participação e empenho dos atores 

públicos municipais nas ações do Circuito e do 

Departamento de Turismo. 

• Falta de sinalização turística; 
• Falta de infra-estrutura turística e de apoio; 
• Falta de profissionais capacitados para a gestão 

do Turismo Municipal e Regional. 
• Aumento da competitividade entre destinos 

(mais atenção à atividade pelo poder público e 
privado das outras regiões indutoras); 

• Carência de instituições de ensino 
técnico/profissionalizantes para capacitação 
profissional da mão de obra turística; 

• Especulação imobiliária e falta de critérios para 
a ocupação do solo nos povoados e atrativos 
turísticos; 

• Informalidade do trade turístico; 
• Má execução do Plano Municipal de Turismo; 
• Enfraquecimento do COMTUR e FUMTUR; 

 

http://www.circuitoserrasdeibitipoca.com.br/
http://www.pmbj.mg.gov.br/


 
 

10 ) VISÃO ESTRATÉGICA DA PREFEITURA DE ARANTINA PARA A ATIVIDADE TURÍSTICA 

 

Fortalecimento da atividade com o objetivo de promover a geração de emprego e renda, para a 

população local através de estratégias e ações integradas entre o poder público, comunidade e 

iniciativa privada. Atividade turística de forma organizada, com profissionais e mão de obra 

qualificada, aumento no número de visitantes, através da estruturação, promoção e apoio à 

comercialização de novos produtos turísticos, preservação dos recursos naturais e proteção das 

paisagens e dos patrimônios culturais. (horizonte de 4 anos) 

 

 

Principais segmentos a serem atraídos O que será consumido 

Ecoturismo, turismo de eventos, turismo 
cultural, turismo de aventura e turismo rural 

Equipamentos e serviços turísticos 
(hospedagem, alimentação e receptivo), 
artesanato, produtos da terra, roteiros 
turísticos entre outros. 

 
11 )PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO PRODUTO TURÍSTICO LOCAL 

 
A partir do ano de 2017, a Prefeitura Municipal de Arantina, iniciou um trabalho do inventario da oferta 

turística do município alinhando os objetivos do município e da região turística, a formatação de 

roteiros turísticos nas diversas comunidades da região. Está sendo realizado a “roteirização”, a 

confecção do material promocional destes roteiros e o incentivo a comercialização dos produtos. 

Alinhado com os propósitos do plano estratégico do Circuito, a Departamento de Agropecuária e 

Turismo irá confeccionar os folders e banners, primeiro material institucional de promoção do Turismo 

de Arantina, que apresenta os atrativos de todas as partes do município. Tal material será utilizado 

pelo Mapa Turístico do Município. 

               Vale ressaltar que a coordenação de promoção e divulgação do Turismo Municipal 

vem seguindo critérios de direcionamento estratégico voltados para o aumento e distribuição 

da visitação em todas as áreas com viabilidade e condições de visitação do município, 

contribuindo para o fortalecimento da atividade, aumentando as opções para o visitante, 

agregando valor ao produto turístico local e promovendo a geração de emprego e renda em 

todas as comunidades com tendência para o Turismo. 

 

11.1) Impactos negativos na promoção e estratégias para minimizá-los: 

  A divulgação feita sem critérios, de forma errada, sem o pleno conhecimento do 

produto comercializado e seu público alvo, ocasiona em problemas, muitas vezes gerados por 

visitantes que degradam o atrativo e o meio ambiente local, transformando o Turismo em uma 

atividade desordenada e degradante, trazendo malefícios, ao invés de benefícios às comunidades 

locais. 



  Entre as estratégias de ação de prevenção e mitigação destes problemas, está a 

realização de pesquisas de demanda potencial e demanda real, focando o público alvo, a qualificação 

da mão-de-obra, conscientização da comunidade sobre os aspectos do Turismo, a estruturação e o 

fortalecimento da rede do Turismo local. 

                       A ocupação de áreas sem o devido planejamento urbano e ambiental, a carência de 

planos diretores e de ocupação são fatores que resultam no desenvolvimento desordenado da 

atividade, gerando impactos ambientais, paisagísticos e sociais nas comunidades receptoras. 

                       Como estratégia para minimizar os impactos ocasionados por informações incorretas e 

espontâneas ou induzidas de localidades, é essencial também que o envolvimento, orientação e 

sensibilização dos representantes do Legislativo e Executivo sobre o problema da ocupação 

desordenada ocasionada pelo Turismo, são pontos importantes de um plano de ação com 

possibilidades reais de promover a mobilização para a elaboração de projetos e leis de ordenamento 

territorial na cidade, distritos e povoados do município, bem como a efetiva fiscalização para o 

cumprimento das referidas leis e do plano diretor municipal, instrumento ainda a ser elaborado pela 

Prefeitura Municipal. 

 

12 ) DIRECIONAMENTO ESTRATÉGICO 

 

12.1) Objetivo geral: Gerir, fomentar, organizar e promover o desenvolvimento da atividade turística 

buscando a sustentabilidade, alavancando a economia, gerando emprego e renda para todas as 

comunidades do município. 

Objetivo Específico Meta – Indicador 
 

 Fomentar a geração de emprego e renda para as 
comunidades locais; 

  Promover a gestão sustentável dos atrativos turísticos; 
 Fomentar a preservação dos recursos naturais e 

culturais do Município; 
 Fomentar a criação de produtos diversificados, 

aumentando a oferta turística local e regional; 
 Promover e fomentar a capacitação de mão-de-obra; 
 Facilitar o acesso a informação de captação de recursos 

financeiros para investimento; 
 Promover a educação turística, ambiental e patrimonial; 
 Divulgar e promover os produtos e roteiros do município. 
 Promover ações de organização da atividade turística.  

       1. Potencializar e incentivar a estruturação dos 

roteiros já existentes e incentivar a criação de novos 

serviços, produtose roteiros turísticos, através de 

mobilização, sensibilização e ações pontuais com 

50% dos donos de atrativos e empresários do trade 

turístico em especial aos receptivos e operadoras de 

turismo. 

 2.  Regulamentar e implantar o PGAT determinando 

a capacidade de carga de 50% dos roteiros e 

atrativos comercializados.       

 3.  Realizar oficinas e palestras de educação 

turística e ambiental para 80% dos alunos dos 

ensinos fundamental e médio das redes publica e 

particulares.  

4/5. Realizar cursos de capacitação para 90% das 

comunidades com visitação e tendência para o 

Desenvolvimento do Turismo. 

6. Promover informações sobre acesso ao crédito para 
90% das comunidades do município. 

7. Realizar oficinas de educação turística, patrimonial, 
ambiental em 90% das comunidades do município. 



8. Participar juntamente com o Circuito Serras de 
Ibitipoca de 70% dos eventos locais, regionais e 
nacionais e gerar 90% inserções da participação na 
mídia local, regional e nacional. 

9. Regulamentar a Licença de Funcionamento dos 
Empreendimentos Turísticos, montando juntamente 
com a Secretaria de Fazenda e Finanças e 
fiscalização municipal, força tarefa de regularização 
dos empreendimentos turísticos informais do 
município bem como as demais resoluções do 
COMTUR de acordo com a Lei que dispõe sobre a 
Política Municipal de Turismo em 90% dos 
empreendimentos turísticos. 

12.2) Principais impactos positivos previstos: 

• Aumento do fluxo de turistas no município, promovendo o desenvolvimento sócio-econômico local. 

•  Integração de ações dos setores públicos e privados envolvidos na atividade turística, promovendo o 

município como destino organizado e sustentável; 

• Aumento da auto-estima e sentimento de orgulho da população pelo município de Arantina; 

• Resgate e preservação dos valores aos aspectos naturais, paisagísticos e culturais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

13) PROGRAMAS E AÇÕES DE 2017 A 2020 

 

 

Programas: 

1 - Fortalecimento institucional 

2 - ICMS Turístico 

3 - Promoção e divulgação do município 

4 - Fomento à infra-estrutura turística 

5 - Fortalecimento da rede, educação e capacitação para o Turismo 

6 - Avaliação e monitoramento do Plano Municipal de Turismo 

7 - Informações e formalização do Turismo municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14) CRONOGRAMAS DE AÇÕES DE 2015 A 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

15) CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

                Diante do primeiro Plano Municipal de Turismo de Arantina, documento norteador da gestão 

pública do Turismo Municipal, dispomos de importantes programas e ações que irão nortear a gestão 

turística de forma planejada, orientada e monitorada.  

               Os programas e ações contidos neste plano foram elaborados e devidamente aprovados 

com a participação dos atores locais, através da convocação dos principais representantes da 

comunidade e do trade turístico municipal para a elaboração do plano. O Plano Municipal de Turismo 

de Arantina abordou de forma sistemática as principais e atuais necessidades da atividade, alinhado 

às Políticas Nacional, Estadual e Regional de Turismo. 

               O presente plano foi elaborado, avaliado e aprovado, logo o mesmo deve ser devidamente 

executado atendendo todos os seus programas de acordo com os cronogramas anuais 

estabelecidos.Para a boa execução das ações contidas nos cronogramas, é necessário que os 

valores previstos para execução das mesmas sejam devidamente previstos nos orçamentos anuais e 

destinados ao Departamento de Agropecuária e Turismo e ao Fundo Municipal de Turismo como 

prevê as Leis vigentes. 

               Este plano dispõe, através de seus programas e ações, as necessidades primordiais e 

básicas para o início de um real desenvolvimento sustentável da atividade turística no município. Tem 

como foco criar uma base sustentadora de ações futuras mais complexas de aprimoramento da 

organização e da geração de renda, através da prestação de serviços turísticos e da sustentabilidade 

das comunidades e dos aspectos naturais e histórico-culturais. Cabem aos gestores municipais atuais 

e futuros e aos membros do Conselho Municipal de Turismo, conhecer profundamente este 

instrumento, para realizar quando necessário suas atualizações e modificações, transformando este 

atual documento na primeira edição de uma ferramenta a ser trabalhada com profissionalismo e 

seriedade, que certamente irá contribuir a cada ano para a melhoria da qualidade de vida de nossas 

comunidades e para preservação de nossos patrimônios naturais e culturais.   
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Jardim de Minas - 2017 
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PROGRAMAS E AÇÕES 

1 - Programa: Fortalecimento Institucional 

Resultado: Departamento de Agropecuária e Turismo Estruturado e Fortalecido 

AÇÕES COMO QUEM QUANDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.1 Fortalecimento da gestão 

municipal do Turismo 

• Com o Departamento 
organizado, cronograma de 
ações e programas pré 
definidas no Plano Municipal; 

• Com a contratação de mais 
profissionais para efetivar a 
execução das ações e 
programas definidos no 
planejamento; 

• Promovendo a conscientização 
da Administração Municipal 
para a necessidade de 
destinar maiores 
investimentos não somente 
em infra-estrutura de apoio 
ao Turismo, mas, em 
fomento, integração setorial, 
promoção do associativismo 
e regulamentação das 
políticas de Turismo, devido 
aos resultados do 
crescimento da demanda e 
da necessidade de 
organização da atividade no 
município. 

•   Aumento anual do orçamento 
do Departamento. 

COMTUR, Departamento de 
Agropecuária e Turismo, 

Gabinete, Departamento de 
Administração e Circuito.  

Permanente / 4 anos 

1.2 Promoções das 

ações da Divisão de 

Turismo. 

• Publicação de matérias 
jornalísticas nos jornais da 
cidade e região mostrando as 
ações do Turismo local. 

• Promoção do Departamento 
nas feiras locais e demais 
eventos. 

Departamento de Agropecuária 
e Turismo 

Permanente /4 anos 

1.3 Melhoria das 

condições de 

planejamento, 

implementação e 

monitoria do plano. 

• Envolver os atores locais na 
elaboração e execução das 
ações; 

• Criar Programa de monitoria 
e avaliação do plano 

Departamento de Agropecuária 
e Turismo / COMTUR 

Permanente /4 anos 

1.4 Criação e gestão de 

projetos. 

• Fortalecimento da equipe e 
capacitação dos profissionais 
da Divisão de Turismo para a 
captação de recursos e 
gestão dos projetos e 
programas. 

• Fortalecimento do COMTUR 
e capacitação de seus 
membros para auxiliar o 
Departamento na captação e 
gestão de projetos e 
recursos. 

• Contratação eventual de 
empresas e/ou profissionais 
para a criação de projetos 
específicos. 

• Capacitação da sociedade 
civil organizada com 
finalidade de criação e gestão 
de projetos. 

Prefeitura Municipal / Gabinete 
e Departamento de 

Agropecuária e Turismo 
Permanente /4 anos 



 

2 – Programa: ICMS Turístico 

Resultado: Município habilitado ao ICMS Turístico 

AÇÕES COMO QUEM QUANDO 

2.1 - Habilitação do 

Município ao ICMS 

Turístico 

• Promover as ações de gestão e 
implementação de políticas 
municipais de Turismo 
atendendo e superando as 
exigências para obtenção do 
ICMS turístico. 

 
Departamento de Agropecuária e 

Turismo, Departamento de Fazenda, 
Circuito, COMTUR 

 
 

4 anos /Permanente 

    

 

 

 

 

2.1.1 Participar 

efetivamente de um 

Circuito Turístico 

• Assinar anualmente o Convênio; 

• Participar efetivamente da gestão e 
ações do Circuito Turístico; 

• Assegurar no orçamento anual da 
Secretaria a contribuição mensal 
firmada no convênio.  

 
 
 
 

Circuito Serras de Ibitipoca e gestores 
Municipais 

 
 
 
 

4 anos / Permanente 
 
 
 
 

 

 

 

2.1.2 Implementar  e 

regulamentar a Política 

Pública de Turismo 

Municipal 

 

• Promover a implementação da 
Política Municipal de Turismo; 

• Promover juntamente com o 
COMTUR as regulamentações 
necessárias da Política Municipal 
de Turismo; 

• Realizar oficinas de sensibilização 
da implementação e 
regulamentação da Política 
Municipal de Turismo; 

 

 
 
 

Departamento de Agropecuária e Turismo, 
COMTUR 

 
 
 

4 anos / Permanente 

 

 

 

 

 

2.1.3 Manter em 

funcionamento o 

Conselho Municipal de 

Turismo. 

• Fortalecer o COMTUR com 
capacitação e envolvimento de 
seus membros participantes; 

• Realizar as reuniões ordinárias e 
extraordinárias prezando pelo 
conteúdo das pautas e resultados 
das deliberações; 

• Promover treinamentos para os 
conselheiros e oficinas para 
atualização sobre as Políticas 
Públicas de Turismo 
esensibilização sobre a importância 
do Conselho para a gestão do 
Turismo municipal; 

• Atualizar quando necessário o 
regimento interno do COMTUR. 

 
 

 
 
 
Departamento de Agropecuária e Turismo 
e COMTUR 

 
 
 
 
 

4 anos / Permanente 

1.5 Conscientização dos 

atores locais sobre a 

relevância do Turismo 

organizado para a 

região. 

• Realizar palestras, reuniões 
nas comunidades e 
publicações na mídia 
paraexplicitar a vocação 
natural do município em 
turismo como atividade 
econômica séria e 
necessitada de organização e 
empenho coletivo. 

• Criar uma certificação anual 
do empreendimentoenvolvido 
em todos os processos e 
procedimentos do Turismo 
organizado e sustentável. 

 

Prefeituras Municipais, 
COMTUR, Circuito, Rede 
Municipal de Educação e 

demais órgãos envolvidos no 
processo. 

Permanente /4 anos 



AÇÕES COMO QUEM QUANDO 

2.1.4 Manter em 

funcionamento e 

fortalecer o Fundo 

Municipal de Turismo. 

• Promover o repasse de recursos 
adequado ao FUMTUR; 

• Promover a prestação de contas 
dos recursos do FUMTUR; 

• Promover o repasse do ICMS 
Turístico ao FUMTUR; 

• Promover a conscientização dos 
conselheiros sobre a gestão e 
destinação dos recursos do 
FUMTUR; 

• Promover o bom investimento dos 
recursos do FUMTUR. 

COMTUR, Departamento de Agropecuária 
e Turismo, Gabinete e tesouraria. 

4 anos / Permanente 

2.1.5 Atenção e 

alcance de novas 

exigências para 

obtenção do ICMS 

Turístico. 

• Atender as novas exigências da 
Secretaria de Estado de Turismo 
que vier a serem implementadas 
como exigências para obtenção do 
ICMS, evoluindo desde já a Política 
Municipal de Turismo, seus 
programas e ações alinhados a 
Política Nacional e Estadual de 
Turismo. 

Departamento de Agropecuária e Turismo  
e COMTUR  

4 anos / Permanente 

 

 

3 – Programa: Promoção e Divulgação do Município 

Resultado: Aumento do fluxo e reconhecimento turístico em todo território municipal 

AÇÕES COMO QUEM QUANDO 

3.1 Comunicação e 

interação com o 

mercado 

• Realização de Presstur; 

• Realização de FAMTUR; 

• Contratação de assessoria de 
imprensa na mídia externa (revista, 
jornal, tv, etc). 

Circuito, COMTUR e Prefeitura Municipal 2 anos 

 

 

 

 

 

3.2 Acesso ao 

mercado 

 

• Participação em feiras: Participar 
com produtos em pelo menos três 
feiras nacionais; 

• Participação em feiras locais e 
regionais; 

• Criação e apoio a eventos de 
cunho turístico no município; 

• Incentivar a criação de agencias e 
operadoras locais e buscar 
parcerias com novas agências de 
receptivo; 

• Visita em operadoras e agências de 
viagens; 

 

 
 
 
 

Departamento de Agropecuária e Turismo  
e Circuito  

 
 
 
 
 

4 anos / Permanente  

 

3.3 - Promoção do 

destino 

• Criação do site do Turismo 
municipal, atualizações mensais do 
site, produção contínua de 
materiais gráficos, apoio a mídia 
espontânea, atenção e atualização 
do conteúdo municipal nos sites de 
turismo de Minas Gerais e do 
Brasil. 

• Criação do folder com mapa 
turístico do município. 

Departamento de Agropecuária e Turismo, 
Circuito e COMTUR 

4 anos / Permanente 

 

 



4 – Programa: Fomento à infra-estrutura Turística 

Resultado: Melhoria na infra-estrutura turística 

AÇÕES COMO QUEM QUANDO 

4.1 Melhorias no 

acesso interno aos 

roteiros e povoados 

• Articular, junto a Secretaria de 
Obras a manutenção e prioridade 
nas condições de acesso aos 
roteiros e locais de considerável 
fluxo turístico;  

COMTUR, Departamento de Agropecuária 
e Turismo, Gabinete e Departamento de 

Obras 

Permanente / 4 anos  

4.2 Implantação e 

Manutenção da 

Sinalização turística 

• Implantação do Projeto de 
Sinalização Turística em todo 
território Municipal com recursos 
próprios ou convenio; 

• Criação do recurso permanente de 
Manutenção da Sinalização 
Turística dentro do Fundo 
Municipal de Turismo; 

Departamento de Agropecuária e Turismo 
e Fundo Municipal de Turismo 

1 ano  
Para implantação 

3 anos para inicio da 
manutenção que será 

permanente. 
 

    

4.3 Criação do Centro 

Comunitário Turístico e 

de Produtores Rurais 

• Criação do Centro Comunitário e 
Turístico  e de Produtores Rurais 
no centro da cidade, para que os 
produtores rurais exponha seus 
produtos. 

Departamento de Agropecuária e Turismo/ 
Departamento de Administração, Obras, 

Gabinete, COMTUR, CODEMA 

2 anos 

4.4 Criação de 

mirantes, passarelas, 

escadas de facilitação 

de acesso e 

preservação dos 

atrativos e demais 

estruturação cabíveis 

aos atrativos reais. 

• Sensibilizar proprietários de 
atrativos para a importância da 
estruturação, preservação e 
melhoria do acesso aos atrativos 
turísticos; 

• Promover a Criação de Mirantes 
nas estradas com paisagens 
relevantes do município; 

• Promover a estruturação para 
visitação de áreas naturais e 
culturais relevantes dentro dos 
povoados e comunidades e nas 
margens das estradas municipais 
como corredeiras, cachoeiras, 
cortes e Igrejas etc. 

Departamento de Agropecuária e Turismo, 
COMTUR, Departamento de Obras e 

Gabinete 

4 anos  

    

4.6 Criação do Centro 

de Informações 

Turísticas 

• Promover instalações de 
equipamentos e materiais de 
escritório e serviços turísticos na 
“Estação da Cultura” no centro, 
local recém restaurado que será 
usado pela prefeitura para o 
Departamento de Agropecuária e 
Turismo, artesanatos, casa de 
cultura e outros fins. 

Departamento de Agropecuária e Turismo 
e Prefeitura. 

Permanente / 4 anos 



AÇÕES COMO QUEM QUANDO 

 

 

 

5 – Programa: Fortalecimento da rede, educação e capacitação para o Turismo 

Resultado: Melhoria na qualificação de mão de obra, conscientização da comunidade e fortalecimento da 

rede do Turismo 

AÇÕES COMO QUEM QUANDO 

5.1 Promoção 

permanente da 

Educação Turística e 

Ambiental 

• Fomentar a criação da disciplina 
de Conhecimento Turístico e 
Ambiental na rede municipal, 
estadual e particular. 

• Promover treinamentos específicos 
e atualizações anuais dos 
educadores das redes públicas e 
privadas de educação. 

Departamento de Agropecuária e Turismo, 
Conselho Municipal de Turismo, Conselho 
Municipal de Educação, Departamento de 

Educação 

 
 

3 anos 

5.2 Melhorar a 

qualificação de mão 

de obra para o 

Turismo. 

• Realização de cursos de 
capacitação para os 
empreendimentos de hospedagem 
e alimentação fora do lar do 
município. 

• Através da oferta de cursos e 
palestras disponibilizadas pelas 
SETUR, SEBRAE, FECITUR, 
SENAR e contratação de 
consultores com recursos próprios. 

 

Prefeitura, Circuito através de parceria a 
convenio com SEBRAE, SENAR, 

FECITUR, SETUR. 

4 anos / Permanente 

5.3 Conscientizar os 

proprietários dos 

estabelecimentos a 

incentivar e facilitar a 

capacitação de seus 

colaboradores.  

• Realização de palestras e reuniões 
voltadas para os empresários do 
Trade turístico com a intenção de 
sensibilizá-los sobre a importância 
da qualificação da mão de obra.  

Prefeitura, Circuito através de parceria a 
convenio com SEBRAE, SENAR, 

FECITUR, SETUR. 

4 anos / Permanente  

5.4 Fortalecer a rede 

do turismo 
• Fortalecimento dos roteiros já 

existentes e formatação de novos 
roteiros;   

• Apoio ao Circuito na criação e 
manutenção de um selo de 
identificação de parceiros; 

• Realização de palestras e oficinas 
de fortalecimento da rede do 
Turismo nas comunidades; 

• Oficinas de sensibilização e 
conscientização da comunidade 
sobre a importância do Turismo; 

• Realização de seminários e 
eventos participativos (Festival 
Gastronômico, feiras de artesanato 
etc.). 

Departamento de Agropecuária e Turismo, 
Operadores e receptivos, Circuito, 

COMTUR e empresários  

4 anos / Permanente 

 

 

 

 



6- Programa: Avaliação e Monitoramento do Plano Municipal de Turismo 

Resultado: Plano Municipal de Turismo avaliado, monitorado e metas alcançadas 

AÇÕES COMO QUEM QUANDO 

6.1 Acompanhamento 

e avaliação bimestral 

da implementação das 

ações do plano. 

• Realizar através de assunto de 
pauta nas reuniões do COMTUR 
alinhamento e discussão sobre a 
implementação das ações do 
plano no cronograma anual. 

COMTUR, Departamento de Agropecuária 
e Turismo 

Permanente / 4 anos 

6.2 Acompanhamento 

e avaliação anual da 

implementação das 

ações do plano. 

• Realizar através de reunião 
extraordinária do COMTUR 
avaliação e proposições sobre o 
cumprimento, aplicações e 
adequações das ações dos 
programas do Plano Municipal de 
Turismo. 

Sistema Municipal de Turismo (COMTUR, 
Departamento de Agropecuária e Turismo, 

órgãos auxiliares) 

Permanente / 4 anos 

6.3 Proposições de 

adequações no plano  
• Apresentar quando necessário, 

através de relatórios, estudos ou 
mudanças nas políticas Nacionais 
e Estaduais, proposições para 
adequação do Plano Municipal de 
Turismo 

Sistema Municipal de Turismo - SIMTUR e 
Circuito  

Permanente / 4 anos 

 

 

7- Programa: Informações e formalização do Turismo municipal 

Resultado: Empreendimentos turísticos formalizados e sistema de informações e pesquisas turísticas 

organizadas. 

AÇÕES COMO QUEM QUANDO 

7.1 Regularização e 

regulamentação dos 

critérios para o 

funcionamento das 

atividades e 

empreendimentos 

turísticos do município. 

• Regulamentar a Licença de 
Funcionamento dos 
Empreendimentos Turísticos, 
montando juntamente com o 
Departamento de Tesouraria e 
fiscalização municipal, força tarefa 
de regularização dos 
empreendimentos turísticos 
informais do município bem como 
as demais resoluções do COMTUR 
de acordo com a Lei que dispõe 
sobre a Política Municipal de 
Turismo. 

SIMTUR, Departamento de Agropecuária e 
Turismo, Departamento de Fazenda e 

Finanças, COMTUR, Fiscalização 
Municipal e Gabinete 

2 anos 

7.2 Relatório trimestral 

de ocupação hoteleira 

municipal. 

• Após a regularização dos 
empreendimentos, promover o 
levantamento trimestral das taxas 
de ocupação dos meios de 
hospedagens do município, através 
da Ficha Nacional de Registro de 
Hóspedes.  

•  

Departamento de Agropecuária e Turismo 3 anos  

7.3 Relatório trimestral 

de visitação nos 

atrativos 

reais/estruturados do 

município. 

• Realizar parceria com proprietários 
de atrativos para o levantamento 
através de metodologia especifica 
da taxa de visitação trimestral. 

Departamento de Agropecuária e Turismo 3 anos 

7.4 Pesquisas junto 

aos visitantes e 

comunidades de todas 

as partes do 

município. 

• Realização de pesquisas 
trimestrais utilizando estagiários, 
funcionários do Departamento  e 
ou parceiros, aplicando 
questionários em turistas nas 
diversas partes do município 
(Cidade, Espraiado, Val e Grota) 
para criação de um histórico 
evolutivo do perfil e demandas dos 
visitantes. 

Departamento de Agropecuária e Turismo 3 anos 



AÇÕES COMO QUEM QUANDO 

• Realização de blitz para pesquisas 
turísticas em pontos estratégicos 
do município. 

    

7.5 Implantação do 

Plano de Gestão dos 

Atrativos Turísticos – 

PGAT 

• Regulamentado através de estudos 
e diagnósticos individuais dos 
atrativos do município e atendendo 
as diretrizes da Lei que institui a 
Política Municipal de Turismo.  

COMTUR e Departamento de 
Agropecuária e Turismo 

4 anos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRONOGRAMA FÍSICO DE AÇÕES 

 

 

 

 

 



ANO 2017 PERÍODO EM MESES 

 DESCRIÇÃO DAS AÇÕES JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ VALOR ESTIMADO R$ 

1.1 Fortalecimento da gestão municipal do 

Turismo     X X X X X X X X 12.000,00 

1.2  Promoção das Ações da Divisão de Turismo 
    X X X X X X X X 2.000,00 

1.3 Melhoria das condições de planejamento, 

implantação e monitoria do plano         X X X X 1.000,00 

1.4 Criação e gestão de projetos 
       X X X X X 3.000,00 

1.5 Conscientização dos atores locais sobre a 

relevância do Turismo organizado para a 

região. 
    X X X X X X X X 1.000,00 

2.1 Habilitação do município ao ICMS Turístico  
    X X X X X X X X 1.000,00 

2.1.1 Participar efetivamente de um Circuito 

Turístico     X X X X X X X X 9.360,00 

2.1.2 Criar, implementar e regulamentar a Política 

Publica de Turismo     X X X X X X X X 100,00 

2.1.3 Manter em funcionamento o Conselho 

Municipal de Turismo     X X X X X X X X 100,00 

2.1.4 Manter em funcionamento e fortalecer o 

Fundo Municipal de Turismo     X X X X X X X X 50,00 

2.1.5 Atenção e alcance às novas exigências e 

critérios para a obtenção do ICMS Turístico      X X X X X X X X 50,00 

3.1 Promoção do destino 
    X X X X X X X X 4.000,00 

3.2 Acesso ao mercado 
    X X X X X X X X 6.000,00 

3.3 Comunicação com o mercado 
             

4.1 Fomento às melhorias e manutenção nos 

acessos internos aos roteiros e distritos      X X X   X X 1.000,00 

4.2 Implantação e manutenção da sinalização 

turística         X X X X 10.000,00 

4.3 Criação do Centro Comunitário Turístico e dos 

Produtores Rurais            X X X 4.000,00 

4.4 Estruturação do Parque Municipal do Taboão 
             

4.5 Criação de mirantes, passarelas e escadas de 

facilitação de acesso e preservação dos 

atrativos reais 
             

4.6 Criação do Centro de Informações Turísticas 
         X X X 1.000,00 

5.1 Promoção permanente da Educação Turística 

e Ambiental              

5.2 Melhorar a qualificação da mão de obra para o 

Turismo          X X X 3.000,00 

5.3 Conscientizar os proprietários dos 

estabelecimentos a incentivar e facilitar a          X X X 1.000,00 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRONOGRAMA FÍSICO DE AÇÕES 

 

 

 

capacitação de seus colaboradores 

5.4 Fortalecer a rede do Turismo 
        X X X X 1.000,00 

6.1 Acompanhamento e avaliação bimestral da 

implementação das ações do Plano         X  X X 50,00 

6.2 Acompanhamento e avaliação anual da 

implementação das ações do plano            X 50,00 

6.3 Proposições de adequações no plano 
    X  X  X  X X 50,00 

7.1 Regularização e regulamentação dos critérios 

para o funcionamento das atividades e 

empreendimentos turísticos do município 
             

7.2 Relatório trimestral de ocupação hoteleira 

municipal              

7.3 Relatório trimestral de visitação nos atrativos 

reais/estruturados do município              

7.4 Pesquisas junto aos visitantes e comunidades 

de todas as partes do município              

7.5 Implantação do Plano de Gestão dos Atrativos 

Turísticos - PGAT              

  
             

  
             

  
             

ESTIMATIVA TOTAL DE INVESTIMENTOS R$ 60.810,00 



 

 

ANO 2020 PERÍODO EM MESES 

 DESCRIÇÃO DAS AÇÕES JAN FEV MAR ABR MAI JU

N 

JUL AGO SET OUT NOV DEZ VALOR ESTIMADO R$ 

1.1 Fortalecimento da gestão municipal do 

Turismo X X X X X X X X X X X X 20.000,00 

1.2   Promoção das ações da divisão de turismo 
X X X X X X X X X X X X 4.000,00 

1.3 Melhoria das condições de planejamento, 

implantação e monitoria do plano X  X  X  X  X  X X 12.000,00 

1.4 Criação e gestão de projetos 
X X X X X X X X X X X X 10.000,00 

1.5 Conscientização dos atores locais sobre a 

relevância do Turismo organizado para a 

região. 
X X X X X X X X X X X X 6.000,00 

2.1 Habilitação do município ao ICMS Turístico  
X X X X X X X X X X X X 2.000,00 

2.1.1 Participar efetivamente de um Circuito 

Turístico X X X X X X X X X X X X 7.200,00 

2.1.2 Implementar e regulamentar a Política 

Publica de Turismo X X X X X X X X X X X X 2.000,00 

2.1.3 Manter em funcionamento o Conselho 

Municipal de Turismo X X X X X X X X X X X X 500,00 

2.1.4 Manter em funcionamento e fortalecer o 

Fundo Municipal de Turismo X X X X X X X X X X X X 100,00 

2.1.5 Atenção e alcance às novas exigências e 

critérios para a obtenção do ICMS 

Turístico  
X X X X X X X X X X X X 1.000,00 

3.1 Promoção do destino 
X X X X X X X X X X X X 10.000,00 

3.2 Acesso ao mercado 
X X X X X X X X X X X X 18.000,00 

3.3 Comunicação com o mercado 
X X   X X    X X  20.000,00 

4.1 Fomento a manutenção nos acessos 

internos aos roteiros e distritos X X X   X X X   X X 1.000,00 

4.2 Manutenção da sinalização turística 
X X X X X X X X X X X X 5.000,00 

4.3 Criação do Parque Municipal do Taboão 
             

4.4 Estruturação e manutenção do Parque 

Municipal do Taboão X X X X X X X X X X X X 16.000,00 

4.5 Criação de mirantes, passarelas e escadas 

de facilitação de acesso e preservação dos 

atrativos reais 
X X X X X        35.000,00 

4.6 Criação do Centro de Informações 

Turísticas          X X  4.000,00 

5.1 Promoção permanente da Educação X X X X X X X X X X X X 5.000,00 
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5.2 Melhorar a qualificação da mão de obra 

para o Turismo X X X X X X X X X X X X 13.000,00 

5.3 Conscientizar os proprietários dos 

estabelecimentos a incentivar e facilitar a 

capacitação de seus colaboradores 
X X X X X X X X X X X X 4.000,00 

5.4 Fortalecer a rede do Turismo 
X X X X X X X X X X X X 5.000,00 

6.1 Acompanhamento e avaliação bimestral 

da implementação das ações do Plano X  X  X  X  X  X X 100,00 

6.2 Acompanhamento e avaliação anual da 

implementação das ações do plano            X 100,00 

6.3 Proposições de adequações no plano 
X  X  X  X  X  X X 50,00 

7.1 Manutenção daregularização e 

regulamentação dos critérios para o 

funcionamento das atividades e 

empreendimentos turísticos do município 

X X X X X X X X X X X X 15.000,00 

7.2 Relatório trimestral de ocupação hoteleira 

municipal    X    X    X 200,00 

7.3 Relatório trimestral de visitação nos 

atrativos reais/estruturados do município    X    X    X 200,00 

7.4 Pesquisas junto aos visitantes e 

comunidades de todas as partes do 

município 
X X X  X X X  X X X  3.000,00 

7.5 Implantação do Plano de Gestão dos 

Atrativos Turísticos - PGAT X X X X X X X X X X X X 10.000,00 

ESTIMATIVA TOTAL DE GASTOS R$ 229.450,00 

 

 

 

 

 

 


