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LEI N° 2.234 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2016

"Dispõe sobre a Política Municipal de Turismo, institui o Fundo Municipal de

Turismo - FUMTUR, define as atribuições da Administração Pública Municipal no

planejamento, desenvolvimento e estímulo ao setor turístico, e dá outras providências."

CAPITULO I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 10 - Esta Lei estabelece normas sobre a Política Municipal de Turismo, define as

atribuições do Governo Municipal no planejamento, desenvolvimento e estímulo ao setor

turístico, disciplina a prestação de serviços turísticos, o cadastro e a fiscalização dos

prestadores de serviços turísticos, em consonância com o disposto na Lei nO11.771/2008,

de 17 de setembro de 2008, conhecida como Lei Geral do Turismo Brasileiro.

Art. 2° - Para os fins desta Lei, considera-se turismo as atividades realizadas por pessoas

fisicas durante viagens e estadas em lugares diferentes do seu entorno habitual, por um

período inferior a 01 (um) ano com finalidade de lazer, negócios ou outras.

Paráerafo Único. As viagens e estadas de que trata o caput deste artigo devem gerar

movimentação econômica, trabalho, emprego, renda e receitas públicas, constituindo-se

instrumento de desenvolvimento econômico e social, promoção e diversidade cultural e
preservação da biodiversidade.

Art. 3° - Caberá a Secretaria Municipal de Turismo estabelecer a Política Municipal de

Turismo, planejar, fomentar, regulamentar, coordenar e fiscalizar a atividade turística,

bem como promover e divulgar institucionalmente o turismo em âmbito municipal,
regional, nacional e internacional.

Par~ígrafo Único. O poder público atuará, mediante apoio técnico, logístico e financeiro,

na consolidação do turismo como importante fator de desenvolvimento sustentável, de
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distribuição de renda, de geração de emprego e da conservação do patrimônio natural,
cultural e turístico.

CAPíTULO II - DA POLÍTICA, DO PLANO E DO SISTEMA MUNICIPAL DI:;

TURISMO

Seção [- Da Política Municipal de Turismo

Subseção] - Dos Princívioj

Ar!. 4" - A Politica Municipal de Turismo é a estabelecida nesta lei, seguindo diretrizes,

metas e programas definidos pela lei geral do turismo, bem como pelo Plano Diretor de

Turismo - PDT aprovado por resolução pelo Conselho Municipal de Turismo _

COMTUR e descrito no Anexo I desta Lei.

Parágrafo ÚniÇ"Q. A Política Municipal de Turismo obedecerá aos princípios

constitucionais da livre iniciativa, da descentralização, da regionalização e do

desenvolvimento econômico-social justo e sustentável.

Su bsccão 11- Dos Objetivos

Art. 5° - A Política Municipal de Turismo tem por objetivos:

]- democratizar o acesso da população local e dos visitantes aos pontos turísticos do

Município, envolvendo as instâncias públicas, privadas e a sociedade civil organizada,

contribuindo para a elevação do bem-estar geral;

11- promover a inclusão social pelo crescimento da oferta de trabalho e melhor

distribuição de renda, reduzindo as disparidades sociais;

[11- apoiar o desenvolvimento do produto turístico, por melO da mobilização e
sensibilização da comunidade;
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IV- buscar ampliar os fluxos turísticos, a permanência e o gasto médio dos turistas no
Município;

V- estimular a criação e a consolidação dos produtos turísticos Municipal, com vistas

em atrair turistas regionais, nacionais e internacionais, buscando beneficiar o Município,

especialmente, no desenvolvimento econômico e social.

VI-promover, descentralizar e regionalizar o turismo, estimulando todos os bairros e

regiões rurais a planejar, em seus territórios, as atividades turísticas de forma sustentável

e segura, inclusive entre si, com o envolvimento e a efetiva participação das

comunidades receptoras nos beneficios advindos da atividade econômica;

VII- criar e implantar empreendimentos destinados às atividades de expressão cultural,

de animação turística, entretenimento e lazer e de outros atrativos com capacidade de

retenção e prolongamento do tempo de pennanência dos turistas no Município;

VIII. propiciar a prática de turismo sustentável nas áreas naturais, promovendo a

atividade como veículo de educação e interpretação ambiental e incentivando a adoção

de condutas e práticas de mínimo impacto compatíveis com a conservação do meio
ambiente natural;

IX- preservar a identidade cultural das comunidades e populações tradicionais
eventualmente afetadas pela atividade turística;

x- prevenir e combater as atividades turísticas relacionadas aos abusos de natureza

sexual, em especial a pedofilia, além de outras que afetem a dignidade humana,

respeitadas as competências dos diversos órgãos governamentais envolvidos;

XI-desenvolver, ordenar e promover os diversos segmentos turísticos;

XII- garantir a elaboração do inventário do patrimônio turístico Municipal,

atualizando-o a cada 3 (três) anos juntamente com o Plano Diretor de Turismo - PDT;
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XIII- garantir a implementação da matéria de turismo nas escolas municipais de ensino

básico e médio, públicas e particulares;

XIV-normatizar o cadastro municipal de turismo;

XV- normatizar a sinalização turística pública e privada;

XVI~ propiciar os recursos necessários para investimentos e aproveitamento do espaço

turístico Municipal de forma a permitir a ampliação, a diversificação, a modernização e a

segurança dos equipamentos e serviços turísticos, adequando-os às preferências da

demanda, e, também, às características ambientais e socioeconômicas regionais
existentes;

XVII-Incentivar e auxiliar no aumento e diversificação de linhas de financiamentos para

empreendimentos turísticos e para o desenvolvimento das pequenas e microempresas do

setor pelos bancos e agências de desenvolvimento oficiais;

XVIII- contribuir para o alcance de política tributária justa e equânime, na esfera

municipal, para as diversas entidades componentes da cadeia produtiva do turismo;

XIX- promover a integração do setor privado como agente complementar de

financiamento em infraestrutura e serviços públicos necessários ao desenvolvimento
turistico;

XX- propiciar a competitividade do setor por meio da melhoria da qualidade, eficiência

e segurança na prestação dos serviços, da busca da originalidade e do aumento da

produtividade dos agentes públicos e empreendedores turísticos privados;

XXI- estabelecer padrões e normas de qualidade, eficiência e segurança na prestação de

serviços por parte dos operadores, empreendimentos e equipamentos turísticos, com

ênfase para as NBRs publicadas pela ABNT - Associação Brasileira de Normas
Técnicas;
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XXII-promover a formação, o aperfeiçoamento, a qualificação e a capacitação de

recursos humanos para a área do turismo, bem como a implementação de políticas que

viabilizem a colocação profissional no mercado de trabalho; e

XXIII- implementar a produção, a sistematização e o intercâmbio de dados

estatísticos e informações relativas às atividades e aos empreendimentos turísticos

instalados no Município.

Paráerafo Único- Quando se tratar de unidades de conservação, o turismo será

desenvolvido em consonância com seus objetivos de criação e com o disposto no plano

de manejo da unidade.

Seção 11- Do Plano Diretor de Turismo - PDT

Ar!. 6" - O Plano Diretor de Turismo tem como objetivo ordenar as ações do setor

público, orientando ° esforço do Município e a utilização dos recursos públicos para o
desenvolvimento do turismo, ouvidos os segmentos públicos e privados interessados e

com a participação efetiva e determinante do COMTUR.

~ - O PDT terá suas metas e programas revistos a cada 3 (três) anos, ou antes se

necessário, observado o interesse público, tendo por objetivo ordenar as ações do setor

público, orientando o esforço do Município e a utilização dos recursos públicos para o

desenvolvimento do turismo.

u:-O Plano Diretor de Turismo deverá ser aprovado por meio de resolução pelo

Conselho Municipal de Turismo - COMTUR e na forma do Anexo 1 desta Lei.

~ - O Plano Diretor de Turismo deverá ser avaliado e ter como responsável técnico um

Turismólogo.
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~ - O Plano Diretor de Turismo deverá ser composto basicamente pelo exigido no

Anexo 1 da resolução ST - 14 de 21 de junho de 2016 da lei complementar Estadual

1.261 de 29 de abril de 2015 e suas alterações.

~ -_ A secretaria municipal de turismo poderá firmar convênio com organização sem

fins lucrativos, indicada pelo COMTUR para gestão e atualização do Plano Diretor de
Turismo - PDT.

Ar" 7° - Os programas e projetos definidos pelo Plano Diretor de Turismo serão
executados com recursos oriundos:

1- do Fundo de Melhoria dos Municípios Turísticos por meio de convênios com o

Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Estâncias;

li-de dotação orçamentária destinada ao Órgão de Turismo Municipal e;

III-de recursos do FUMTIJR.

Parágrafo Único, Os programas e projetos definidos pelo Plano Diretor de Turismo _

PDT, passíveis de pleito, terão preferência em 50% (Cinquenta por cento) dos recursos

oriundos do Fundo de Melhoria dos Municípios Turisticos de que trata a Lei 16.283 de
15 dejulho de 2016.

Seção In - Do Sistema Municipal de Turismo

Subseção I - Da Organização e Composição

Art. 8° - Para gerir a Política Municipal de Turismo, fica criado o Sistema Municipal de

Turismo - SIMTUR, constituído pelos seguintes órgãos:

1- Órgão Superior Executivo: Órgão de Turismo Municipal - Secretaria Municipal de

Turismo e Cultura de Águas da Prata; { ,~
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11- Órgão normativo, consultivo, deliberativo e fiscalizador: Conselho Municipal de
Turismo - COMTUR;

UI-Órgãos auxiliares: Demais Secretarias da Administração Pública Municipal, com

atribuições ligadas direta ou indiretamente ao setor turístico.

P~lrá~rafoÚnico - O Órgão de Turismo Municipal, no âmbito de sua atuação, executará

o Plano Diretor de Turismo e caberá ao COMTUR a fiscalização de sua execução.

Subseção 11- Dos Objetivos

Art. 9" - O Sistema Municipal de Turismo - SIMTUR tem por objetivo promover o

desenvolvimento das atividades turísticas, de forma sustentável, pela coordenação e

integração das iniciativas oficiais com as do setor produtivo, de modo a:

1- atingir as metas do Plano Diretor de Turismo - PDT;

I1- estimular a integração dos diversos segmentos do setor, atuando em regime de

cooperação com os órgãos públicos, entidades de classe e associações representativas
voltadas à atividade turística;

111- promover a integração do turismo em âmbito regional;

IV- promover a melhoria da qualidade dos serviços turísticos prestados no Município;

v- Integrar a comunidade ao desenvolvimento turístico.

Art, 10 - Os órgãos e entidades que compõem o SIMTUR, observadas as respectivas

áreas de competência, deverão orientar-se, ainda, no sentido de:

J- definir os critérios para o zoneamento turístico municipal;

11- caracterizar a atividade turística e dar homogeneidade ã terminologia especifica dO. / ~

setor; 1\ '
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IH-Promover e distribuir a publicação oficial do turismo para turistas e investidores;

IV-promover os levantamentos necessários ao inventário da oferta turística Municipal e

atualizá-lo;

V-promover o estudo de demanda turística;

VI- Elaborar o Manual de Sinalização Turística Municipal que devera definir critérios

para confecção e instalação de sinalização turística municipal, pública e privada;

VIl- fazer a gestão da sinalização turística do Município com base nos critérios

estabelecidos pela regulamentação dessa lei;

VIII- definir critérios para participação da iniciativa privada na publicidade

institucional;

IX- criar e gerenciar o sistema de informações turísticas;

x- fiscalizar o cadastro obrigatório do turista em meios de hospedagem;

XI- instituir e coordenar a disciplina de turismo nas escolas de ensino básico e médio,

públicas e particulares municipais;

XII- articular, perante os órgãos competentes, a promoção, o planejamento e a

execução de obras de infraestrutura, tendo em vista o seu aproveitamento para

finalidades turísticas;

XIII- promover o intercâmbio com entidades nacionais e internacionais vinculadas

direta ou indiretamente ao turismo;

XIV- propor ao Conselho Municipal do Patrimônio Histórico, Arquitetônico, Cultural e

Natural, o tombamento e a desapropriação por interesse social de bens móveis e imóveis,

monumentos naturais, sítios ou paisagens cuja conservação seja de interesse

dado seu valor cultural e de potencial turístico;
PÚbIiCO~ <"
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XV-propor aos órgãos ambientais competentes a criação de unidades de conservação,

considerando areas de grande beleza cênica e interesse turístico.

ÇAI'ÍTULO 111- DA ÇOORDF,NAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE DECISÕES E

AÇÕES NO PLANO DIRETOR DE TlLR[SMQ

Seção I - Das Ações, FiaDOSe Programas

Art. 11- O poder público municipal promoverá o desenvolvimento uniforme e orgânico

da atividade turística, tanto na esfera pública quanto na esfera privada, mediante

programas e projetos consoantes com a Política Municipal de Turismo.

Art, 12- O Órgão de Turismo Municipal poderá buscar em outros Órgãos Municipais

pertinentes, apoio técnico e financeiro para as iniciativas, planos e projetos que visem ao

fomento das empresas que exerçam atividade econômica relacionada à cadeia produtiva

do turismo, com ênfase nas microempresas e empresas de pequeno porte.

Art, 13- O Órgão de Turismo Municipal poderá buscar, no Órgão Olicial de Educação,

no âmbito de suas respectivas competências, apoio para implantar a disciplina de

"turismo", na rede municipal de ensino,

Art. 14- O Órgão de Turismo Municipal poderá utilizar, mediante delegação ou

convênio, os serviços das Instâncias de Governança Regionais ou Organizações sem fins

lucrativos para a execução de suas tarefas de captação de turistas, atração de eventos e

investidores para o Município e de apoio à promoção e à divulgação de informações

turísticas municipais, com vistas na formação de uma rede de promoção Regional,

Estadual e Nacional do produto turístico Municipal, intercâmbio tecnológico com

instituições nacionais e/ou estrangeiras e à prestação de assistência turística aos que dela

necessitarem.
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Seção 11- Do Suporte Financeiro às Atividades Turísticas

Art. 15- O suporte orçamentário e financeiro ao setor turístico será viabilizado por meio

dos seguintes mecanismos operacionais de canalização de recursos:

1- da Lei Orçamentária Anual - LOA, alocado ao Órgão de Turismo Municipal;

11- do Fundo Municipal de Turismo - FUMTUR;

111- do Fundo de Melhoria dos Municipios Turísticos que dispõe a lei 16.283 de 15 de

julho de 2016 por meio de convênios com o Departamento de Apoio ao

Desenvolvimento das Estâncias - DADE do Estado de São Paulo;

IV-de agências de fomento ao desenvolvimento regional;

v- alocados pela União;

VI- de organismos e entidades nacionais e internacionais.

u- O poder público municipal poderá viabilizar, ainda, a criação de mecanismos de

investimentos privados no setor turístico e novas fontes de recurso para o Fundo

Municipal de Turismo.

s...t:- Os programas e projetos do Plano Diretor de Turismo, aprovado por resolução junto

ao Conselho Municipal de Turismo e na forma do Anexo 1 desta Lei, terão preferência

em 50% (cinquenta por cento) dos recursos oriundos do Fundo de Melhoria dos

Municípios Turístico conforme determina o parágrafo único do Art. 7° desta lei.

u- Os pleitos junto ao Fundo de Melhoria dos Municípios Turísticos por meio de

convênios com o Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Estâncias - DADE do

Estado de São Paulo deverão estar devidamente instruídos com a manifestação do

/ -
~'
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Conselho Municipal de Turismo - COMTUR conforme Art. 6 da lei n' 16.283 de 15 de

julho de 2016.

CAPÍTULO IV - DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS TURíSTICOS

Secão I - Da Presta cão de Serviços Turísticos

Subsecão 1- nQ Funcionamento e das Atiyidades

Art. 16- Consideram-se prestadores de serviços turísticos, para os fins desta Lei, as

sociedades empresárias, sociedades simples, os empresários individuais e os serviços

sociais autônomos que prestem serviços turísticos remunerados e que exerçam atividades

econômicas relacionadas à cadeia produtiva do turismo.

Art. 17- Os prestadores de serviços turísticos estão obrigados a inscrever-se no Cadastro

Municipal de Turismo e obter anualmente a licença de funcionamento junto ao Órgão de

Turismo Municipal, sem prejuízo de outras licenças e autorizações exigíveis.

S-..L- Os empreendimentos ou estabelecimentos de hospedagem que explorem ou

administrem, em residências ou condomínios residenciais, a prestação de serviços de

hospedagem em unidades mobiliadas e equipadas, bem como outros serviços oferecidos

a hóspedes, estão sujeitos ao cadastro de que trata esta Lei e ao seu regulamento.

Art. 18- Os meios de hospedagem deverão fornecer ao Órgão de Turismo Municipal, em

periodicidade por ele determinada, informações sobre os hóspedes.

Art. 19- Produtores de eventos deverão fornecer ao Órgão de Turismo Municipal, em

periodicidade por ele determinada, informações sobre o público presente nos eventos

realizados.

Art, 20- Proprietários de atrativos turisticos deverão fornecer ao Órgão de Turismo / _

Municipal, em periodicidade por ele determinada, informações sobre os visitantes. "'\ ,-
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Subseção 11- Dos Direitos

Art. 21- São direitos dos prestadores de serviços turísticos desde que devidamente

incluídos no Cadastro Municipal de Turismo, resguardadas as diretrizes da Política

Municipal de Turismo, na forma desta Lei:

1- Participar da divulgação institucional municipal para as quais podem contribuir

financeiramente quando for o caso;

Il- Ter o percurso, entre a sede e o bairro onde está instalado, sinalizado com placas

de orientação para veículos;

111- Acesso a relatórios sobre o comportamento da atividade turística municipal,

elaborados pelo Órgão de Turismo Municipal;

IV-Utilizar, para fins publicitários, desde que referenciando os créditos, fotos, peças

gráficas e outros documentos disponibilizados pelo Órgão de Turismo MunicipaL

Subseção 111- Dos Deveres

Art, 22- São deveres dos prestadores de serviços turisticos:

1- Cadastrar-se e manter atualizados seus dados no Cadastro Municipal de Turismo;

11- Oferecer um serviço de qualidade com base na proposta de posicionamento do

Plano Diretor de Turismo;

111-Capacitar seus colaboradores;

IV- Atrair turistas por meio de divulgação privada;

v- Manter-se atualizado para divulgar os atrativos e frade ao cliente;

VI- Participar do Sistema de Informações Turísticas municipal;
,- .
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VII- Cumprir as leis e normas relacionadas;

VIII- Complementar a sinalização turística para seu empreendimento.

Secão " - Da Fiscalizacão

Ar!. 23- A fiscalização das respectivas atividades turísticas será regida pela Lei Federal

n' 11.771, de 17 de setembro de 2008, e pelo seu regulamento.

CAPÍTULO V - DO FUNDO MUNI'cIPAL DE TURISMO

Ar!. 24- Fica instituído o Fundo Municipal de Turismo - FUMTUR, de natureza contábíl,

com autonomia administrativa e financeira, vinculado ao Conselho Municipal de

Turismo - COMTUR e sob gestão do Presidente do COMTUR, instrumento de captação

e aplicação de recursos, que tem por objetivo o financiamento, o apoio ou a participação

financeira em planos, projetos, ações e empreendimentos reconhecidos pela entidade

municipal como de interesse turístico.

P~,rágrafo Único - Os planos, projetos, ações e empreendimentos de que trata o caput

deste artigo deverão estar abrangidos pelos objetivos da Política Municipal de Turismo,

bem como ser consoantes com as metas traçadas no Plano Diretor de Turismo,

explicitadas nesta lei e nos termos dos Arts. 71 a 74 da Lei Federal n' 4.320, de 17 de

março de 1964.

Art. 25- O FUMTUR destina-se a:

1- fomento das atividades relacionadas ao turismo no Município, visando CrIar

alternativas de geração de emprego, melhoria de renda e qualidade de vida da população

do Município;

11- melhoria da infraestrutura turística;

13
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UI-incentivo à divulgação e promoção do Município e de seus produtos turísticos;

IV-treinamento e capacitação de profissionais vinculados ao turismo;

V-atração, captação e promoção de eventos de interesse turístico para o Município,

sendo tais eventos de natureza empresarial, artística, esportiva, social e outros

concernentes à demanda de negócios, cultura e lazer;

VI- manutenção e criação de novos serviços de apoio ao turismo no Município.

Ar/. 26- Constituem recursos do FUMTUR:

1- recursos orçamentários e créditos adicionais destinados pelo Município;

11- os critérios para o zoneamento turístico;

111- contribuições, transferências de pessoa fisica ou jurídica, instituição pública ou

privada;

IV-subvenções, repasses e donativos em bens ou espécies;

V-recursos oriundos de convênios, contratos ou acordos firmados com instituições

públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras;

VI- patrocínio e apoio de pessoas jurídicas, nacionais ou estrangeiras, destinados a

promoções, eventos, campanhas publicitárias e projetos especiais no âmbito do turismo;

VII- recursos oriundos do uso de mobiliário urbano de sinalização turística;

VIlI- demais receitas decorrentes de depósitos bancários e aplicações financeiras,

observadas as disposições legais pertinentes;

IX- disponibilidades monetárias em depósitos bancários ou em caixa, oriundas de receitas~ _

especificadas; ,-

14
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X- direitos que vierem a se constituir;

XI- bens móveis e imóveis adquiridos ou provenientes de doação, destinados à execução
das ações e serviços turísticos de abrangência municipal.

S-.l: - A competência da movimentação e aplicação dos recursos do FUMTUR será
definida em seu regimento interno.

s...L - Os Programas e Projetos do Plano Diretor de Turismo terão preferência no uso dos
recursos do FUMTUR.

~ - O COMTUR deverá aprovar as ações para atendimento com recursos do

FUMTUR, observadas as finalidades previstas no art. 25 desta lei.

u -O inventário dos bens e direitos vinculados ao FUMTUR, que pertençam ao
Município, será processado anualmente.

Art. 27- O saldo não utilizado pelo FUMTUR será transferido para o próximo exercício,
a seu crédito.

Ar/. 28- Ocorrendo a extinção do FUMTUR, os bens permanentes adquiridos com

recursos públicos serão incorporados ao patrimônio do Município.

CAPÍTULO VI - DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 29- O Poder Executivo Municipal, através do Órgão de Turismo Municipal poderá

delegar competência para o exercício de atividades e atribuições específicas estabelecidas

nesta Lei a órgãos e entidades da administração pública, inclusive a fiscalização dos

prestadores de serviços turísticos, assim como a aplicação de penalidades e arrecadação
de receitas.

Ar/. 30- O Poder Executivo Municipal através de Decreto regulamentará:

15
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1- a caracterização da atividade turística visando dar homogeneidade à terminologia

específica do setor;

11- as definições e critérios para o zoneamento turístico;

111- as exigências mínimas para o Cadastro Municipal de Turismo;

IV-as definições e critérios para as Publicações Oficiais do Turismo;

V-as definições e critérios para o inventário turístico e a pesquisa de demanda

turística;

VI- as definições e critérios para participação da publicidade institucional;

VII- as definições e critérios para confecção, instalação e uso do mobiliário urbano

referente a sinalização turística pública e privada;

VIII- a disciplina de turismo nas escolas públicas e particulares municipais.

Art. 31- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Ar" 32- Revogam-se as disposições em contrário.

Município de Águas da Prata - (Estãncia Hidromineral), aos dois dias do mês de

dezembro de dois mil e dezesseis.

nicipal
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MENStfGEM 'DO VfCE-PREFEfTO

Tenho a satisfação de ter participado desde o inicio deste processo para a

elaboração do Plano Diretor de Turismo com a convicção que o caminho a

seguir seria realmente o de alavancar o turismo em seus mais vários

segmentos respeitando nossas águas miraculosas e a natureza

proporcionando a inclusão social, a geração de emprego e renda com

sustentabilidade.

Vale lembrar a respeito da atual tendência a regionalização da atividade

turística a qual se mostra fundamental quanto a união de forças e

diversificação da oferta, trabalharmos e nos adequarmos a tal cenário o qual

trará benefícios e empoderamento a atividade.

Temos a certeza que precisamos avançar unidos de um sentimento de

trabalho embasado, apoiado e construído pelas suas variadas

representatividades, concedendo legalidade e deliberação para os seus

membros executarem suas ações a favor de um bem maior que é o Turismo.

Âguas da Prata a meu ver está pronta pelas dádivas divinas e, com a

implantação de Plano Diretor de Turismo através de um plano de ações

teremos o tão almejado desenvolvimento consolidado do setor e um salto

quântico no que diz respeito a projeção de nossa cidade à nível regional,

nacional e até internacional.

Francisco Domingos Salvátlco de Lima



IlP'RESENTIlÇlfo

Na Estação do Prata - inaugurada em 1886 por Dom Pedro lI, emergia uma

movimentação entre pessoas e mercadorias, em especial o café produzido

na Mantiqueira, que era escoado de trem para São Paulo e Santos. Nesse

contexto surgiram as primeiras casas e comércios que dariam origem ao atual

município de Águas da Prata. Além do privilégio de estar nas encostas da

Serra da Mantiqueira, uma das serras mais bonitas e mais ricas em

biodiversidade com o seu bioma de Mata Atlântica, Águas da Prata também é

agraciada pela qualidade de suas águas hidrominerais.

No início do século XX, Águas da Prata iniciava seu tempo áureo como

estância hidromineral conhecida e recebendo fluxos de turistas interessados

em cura e bem-estar nos balneários e em lazer. A cidade, durante as décadas

de 20 a 40, possuia hotéis (destaque para o Hotel Glória, Hotel Prata/Hotel

Mascaro e o Hotel Costa) e dispunha de entret~nimento, dentre eles os

cassinos, o cinema e o Pavilhão da Imprensa. A estância ainda contava com

as fontes: do Paiol, fontes "Antiga", "Nova" e "Radioativa", Vilela, do Padre, da

Platina e da Pedra do Boi.

As ricas águas hidrominerais, as belezas naturais e a história de Águas da

Prata são potenciais significativos para o incremento do turismo atual no

município. um dos principais objetivos deste Plano Diretor de Turismo.

Fortalecer.se novamente como um destino turístico não é um obstáculo

quando o município possui potencialidades turísticas, planejamento,

comprometimento do poder público, dos empresários e da população.

Luciana Cristina Sargaço Alves

Secretaria de Turismo e Cultura





1. TURISMOEM fÍGUIIS VII PlMm

11OFET<TI1 TUT<rSTlCI1

A cidade de Águas da Prata apresenta estética agradável nos principais

pontos de passagem dos turistas, arborizada, tendo grande parte dos acessos

pavimentados, praças públicas conservadas e arquitetura horizontal. Também

destacam.se a limpeza da cidade, a segurança, a iluminação dos pontos

públicos, a existência de serviços de telefonia móvel e internet, dos correios e

a presença dos principais bancos brasileiros. Em geral, a qualidade da

infraestrutura no núcleo urbano é muito boa.

Seus meios de hospedagem são de qualidade e os preços praticados não são

altos, média de R$ 157,00 por casal (2014). Segundo dados mais recentes

levantados em 2015, Águas da Prata possui um total de 129 unidades

habitacionais dispostas em 11 meios de hospedagem e as tarifas variam de

R$ 50,00 a R$ 220,00 por casal e conta com cerca de 344 leitos, sem

contabilizar o Camping Paiol, com capacidade para em torno de 500 pessoas.

1165, sendo 599 na sede, 300 até 10 km da sede e 266 acima de 10 km da

e feriados que é o Mirante Pesk. A soma dos comensais disponíveis chega a

Em Águas da Prata a maioria dos Equipamentos de Gastronomia é composta

por bares e lanchonetes, cuja característica é a refeição rápida ou o lazer

noturno, em menor proporção. Dos 20 equipamentos identificados com

potencial para receber turistas, existem apenas 05 restaurantes que servem

refeições completas diariamente, sendo que dois estão localizados a mais de

, O km da área central, inclusive um já está na cidade vizinha de São João da

Boa Vista (Churrascaria Apaloosa's), mas é a principal opção de alimentação

para os turistas de Águas da Prata. Existe ainda um sexto restaurante que

serve refeições completas, porém esse funciona apenas aos finais de semana

sede.
~

(:)
'".'
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Quanto aos recursos turísticos, Águas da Prata é conhecida pelos seus muitos

atrativos naturais (20), principalmente os relacionados aos recursos hídricos.

Entretanto, não há um mapeamento de muitos desses atrativos e alguns são

de difícil acesso. A maioria dos Atrativos Naturais (58%) está concentrada na

área central de Águas da Prata até 10 km, o que possibilita um fácil acesso

dos turistas, mas também demanda um monitoramento mais intensivo: 26%

estão na área central e apenas 16%acima de 10 km.

Os atrativos culturais são em menor número (8) e estão mais concentrados na

sede do município. 62% estão localizados na "Sede", 25% estão localizados

"Até 10 km da área central" e 13%estão localizados "Acima de 10 km".

A maioria dos Atrativos de Águas da Prata (21) é de entes privados. 8 são do

poder público municipal.

• Cachoeira Caldeirão da Bruxa • Fonte do Padre

• Cachoeira do Leme • Fonte do Paiol

• Cachoeira Gavião Vermelho • Fonte Vilela

• Cachoeira do Paiol • Fonte Vitória

• Cachoeira Ponte de Pedra • Lago das Paineiras

• Cascatinha • Pico do Gavião

• Fontanário Águas da Prata • Piscina do Boi - Pedra do Boi - Fonte do Boi

• Fonte da Juventude • Parque Estadual Águas da Prata

• Trilha do Túnel • Trilha Fonte Vilela

• Cachoeira do Coqueiro Torto • Gruta Nossa Senhora de Lourdes

• Estação Ferroviária (Centro) • Espaço Global Cultural - GLOC

• Sete Cachoeiras • Igreja Matriz Nossa Senhora de Lourdes

• Caminho da Fé • Capela Nossa Senhora Aparecida

• Espaço Boca do Leão • Feira de Gastronomia e Artesanato do Calçadão do
Parque

• Feira do Artesanato Arteiros da ~
Prata (1



ilVEMilNVil TURfs TfCIf (201,)

Atualmente, a cidade é mais frequentada por visitantes durante o final de

semana, sendo o movimento restrito ao Calçadão do Balneário Teotônio Vilela,

com seus chalés, e ao Bosque. Existe ainda um corredor turístico

movimentado nos finais de semana que é a Rua Cel. Ernesto de Oliveira, onde

estão localizados alguns equipamentos de alimentação fora do lar. Mas, como

regra geral, os visitantes estão em busca de lazer que vem atrelado ao

consumo dos itens dos chalés, destaque para os artigos de milho.

71,7% dos visitantes de Águas da Prata são excursionistas que ficam em

média 4,9 horas no destino. O gênero é bem dividido, 54,% homens e 45,5%

mulheres. A faixa etária mostra uma concentração entre 25 e 44 anos sendo

55% do total. A grande maioria (82,4%) viajam em veículo próprio e em famflia

(66,4%), 99,2% dos visitantes voltariam a cidade.

Em relação aos gastos durante a viagem e devido a forte incidência de

excursionistas o gasto médio individual gira em torno de R$ 60,69, O

excursionista gasta R$ 31,55 e o turista R$ 131,51.

Quanto aos pontos turísticos mais apreciados segue quadro abaixo:

PONTO TURíSTICO QUE MAIS GOSTA N.ABSOLUTO %
Bosque Estadual 112 45,9

Pico do Gavião 60 24,6
Cachoeiras 24 9,8

Cristo 9 3,7
Fontes 7 2,9

Balneário 6 2,5
Trilhas 4 1,6

Caminho da Fé 4 1,6
Outros 11 4,5

Não respondeu 7 2,9
TOTAL 244 100,0

Fonte: Universidade Anhembi Morumbi. julho de 2015





2. 'DrRETRIZES

F07?TIlLECIM ENTO N07?MIl TIVO-INS TITUCION IlL

A atividade turística deve ser planejada de acordo com os interesses do

governo municipal, do empresariado, da comunidade local e dos turistas e

para que isso aconteça é de suma importância que estes grupos estejam

representados por suas instituições, tecnicamente preparadas, no Conselho

Municipal de Turismo ~COMTUR. Ainda, é preciso criar um ambiente favorável

a gestão compartilhada do turismo por meio de leis que permitam

ajustar determinadas condutas ou atividades dos atores turísticos ao longo do

processo.

FOMENTO tlllTIVlVllVE TU7?(STICIl

Uma política de estimulo a atividade turística deve reunir ações que visem o

aumento de investimentos na infra-estrutura básica municipal, na capacitação

da população e dos gestores públicos, na criação de incentivos fiscais para

empresas e na divulgação institucional do destino.

GE7?IlÇffO VE EMP7?EGO E INCENTIVO 110 EMP7?EENVEV07?/SMO

A atividade turística faz parte do setor de serviços, estratégico na geração de

emprego e renda por meio do empreendedorismo. A diversidade de postos de

trabalho é grande pela própria natureza da atividade. As possibilidades de

empreender no setor também são boas por exigir um baixo investimento

inicial. Dessa forma a orientação é criar mais postos de trabalho e aumentar o

número de empresas ligadas a atividade turística.

<eo•
00
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3. t11tUO'RES 'DESllftOS

RESGATAR A CREVI13ll11JAVE EM RElAÇtfo AO TURISMO

Resgatar a credibilidade do governo municipal, do empresariado e da

comunidade local em relação à atividade turística.

FORTALECER A GESTtfO COMPARTILHAVA VO TURISMO

Governo municipal, empresariado e comunidade local devem trabalhar juntos,

representados por instituições tecnicamente preparadas, em um ambiente

favorável onde todos tenham conhecimento a respeito dos seus direitos e

obrigações.

MElHORAR A INFRAESTRUTURA FíSICA EXISTENTE

Para que se possa dinamizar a atividade turistica é preciso melhorar a

infraestrutura física existente. Sinalização turística, estradas, atrativos

estruturados e equipamentos de hospedagem e alimentação adequados são

alguns exemplos.

1JIVERSIFICAR A OFERTA TURíSTICA

Águas da Prata tem potencial turístico para muito maIs do que oferece

atualmente. Uma oferta maior tende a aumentar o numero de visitantes, seu

tempo de permanência e minimiza possíveis problemas sazonais.

MANTER O TiTULO 1JEESTf!NCIA TURíSTICA

São Paulo tem, atualmente, 70 estâncias turísticas. A lei complementar N°

1.261, de 29 de abril de 2015 cria uma nova classificação, além da estância

turística, o municípIo de interesse turístico. A cada 3 anos 3 municípios de

de município de interesse turístico.

12





q.POSfCroNIIII1£NTO

flGUI/S 'DI/ l'RI/TI/, RI/INHI/ 'DI/S flGUI/S

l'ERFIl 'DO TURISTI/

Turista consciente que busca contato com a natureza, história e cultura.

METI/ 'DE l'OSICIONI/MENTO

Ser referência em turismo sustentável tendo como pano de fundo seus

recursos hídricos.

1/TIV('[)I/'DES l'R INCll'1/ IS

Esportes e contemplação na natureza.

I/TIVI'DI/'DES COMl'LEMENTI/RES

Eventos de negócios, esportivos, gastronômicos, musicais e de tradição;

Comércio local de artesanatos e produtos locais; Turismo rural como

experiências no campo; História e cultura.





5. 'RESULTIIVOS ESPE'RIIVOS

GOVE1?NOLOCAL

Estrutura normativa~institucional mais forte e eficiente, resgate da

credibilidade dos empresários e da comunidade local em relação ao turismo.

Aumento de postos de trabalho, de empresas registradas e maior

arrecadação.

EMPRESAS

Maior participação na gestão do turismo local, aumento do fluxo turístico e

conseqüente aumento da taxa de ocupação dos empreendimentos.

COMUNIVAVE LOCAL

Possibilidade de empreender no setor de turismo, maior oferta de postos de

trabalho e consciência em relação as potencialidades do turismo.

TURISTAS -
Destino sinalizado, atrativos melhor estruturados, comunidade mais receptiva, (' ..-

facilidade de acesso a informações turísticas, mais opções de atividades e

empresas melhor preparadas para o atendimento.





6.METIlS

CONSELHO MUNICIPIU VE TUT(fSMO VElIBET?f1T1VO

LEI Vf1 POlfTICf1 MUNICIPf1l VE TUT?ISMO E SUf1 T?EGUlf1MENTf1 tfo

SISTEMf1 VE INFOT?Mf1ÇÕES TUT?(STICf1S IMPlEMENTf1VO

20 f1TIVIVf1VES TUT?(STlCf1S FOT?Mf1Tf1Vf1S

SINf1l1Zf1ÇtfO TUT?(STICf1INTEGT?f1Vf1INSTf1lf1Vf1

Mf1TtT?lf1 VE TUT?ISMO Nf1S ESCOlf1S MUNICIPf1IS

GUIf1 TUT?(STICO - OQUE Ff1ZET?EM tfGUf1S Vf1 PT?f1Tf1

METf1 9
PUBlICf1ÇtfO: NUMET?OS VO TUT?ISMO, T?ELf1T(}T?IOVE

OPOT?TUNIVf1VEVENEGÓ~OS





f.IIÇÕES

Apresentamos um conjunto de ações que deverão ser apoiadas ou colocadas

em prática pelo Órgão de Turismo Municipal, sob a fiscalização do Conselho

Municipal de Turismo, por meio de Programas e Projetos, para superar os

problemas e atingir as metas estabelecidas por este Plano Diretor de Turismo.

N07<MIlTfZIlR 1111TfVfDIlDE TURíSTfCIl MUNfCfPlll

- Elaborar e regulamentar a lei que dispõe sobre a Política Municipal de

Turismo.

FORTlllECER IlS fNSTfTUfÇ'OES 1'117<11GESTtfO COillPIlRTflHIlDIl DO

TURfSMO

- Reestruturar o Órgão de Turismo Municipal que ficará responsável pelo

planejamento e gestão do turismo;

- Selecionar, sensibilizar e integrar ao COMTUR as instituições com influência

municipal.

CRfllR O SfSTEMIl DE fNFORMIlÇ'OES TURíSTfCIlS

-Implantar o Cadastro Municipal de Turismo;

- Criar o Observatório do Turismo;

~Criar o Portal Turístico Municipal.

SENSfBfUZIlR PIlRIl O DESENVOl VfMENTO SUSTENTlfVEl DO

TURISMO

- Sensibilizar os munfcipes sobre as potencialidades turísticas de Águas da

Prata;

~..

- Instituir a disciplina de turismo nas escolas municipais.



MELHOl?IfR If fNF7MESTl?UTUl?1f TURíSTfCIf

- Elaborar e executar o projeto de sinalização turística;

- Fazer concessões dos atrativos públicos a iniciativa privada;

MELHORIfl? If QUIfLf'DIf'DE E 'DfVEl?SfFfCIfR If OFERTIf TURíSTfCIf

- Capacitar e qualificar os prestadores de serviços turísticos;

- Diversificar a oferta turística por meio da criação de atividades turísticas

comercializáveis.

MELHORIfl? If COMUNfCIfÇ'IfO E Pl?OMOÇ'1fO TUl?íSTfCIf

- Definir a identidade da marca turística de Águas da Prata;

. Criar a publicação oficial semestral do turismo;

• Criar o mapa turístico oficial;

Definir o calendário de participação em feiras e eventos para promoção

turística;

- Povoar a internet com informações turísticas;

- Criar uma divisão para captação de eventos;

- Definir o calendário oficial de eventos do município.



8. VETf1lHIlMENTO VIlS IlÇOES
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Órgão de turismo municipal n?ilZo: 10 Semestre 2017

JUSTfFfCIlTfV,q E
RECOrlfENV~ÇÓES
OPER~CION~IS,

fNVIC,WORES ..

'RESPONSIl BILlVI1VES:

Normalizar a atividade turística por meio de lei tem por finalidade orientar a
atuação da administração pública e da sociedade civil organizada, segundo
os imperativos da democracia e da justiça.

A Política Municipal de Turismo deve estar em sintonia com a Lei Orgânica
do Município, com Plano Diretor Municipal e Plano Diretor de Turismo,
garantindo a conformidade entre as legislações e fortalecendo os
compromissos do poder executivo e legislatiYo com a população.

Especificações para ação:

• Instituir e criar dotação orçamentária para o Plano Diretor de Turismo;

• Instituir o Cadastro Municipal de Turismo:

• Normatizar a instalação de sinalização turística;

• Estabelecer critérios para participação do trade na publicidade
institucional;

• Instituir o cadastro obrigatório do turista em meios de hospedagem;

• Instituir a disciplina de turismo nas escolas municipais;

• Definir atribuições e organização do Órgão de turismo municipal;

• Estabelecer as áreas de interesse turistico;

• Normas para o funcionamento das atividades e empreendimentos
turfsticos;

• Multas e sansÕes para o descumprimento do disposto em lei.

• Lei da Política Municipal de Turismo

• Regulamento da Politica Municipal de Turismo

Câmara Municipal - Elaboração e aprovaçâo da lei

Órgão de Turismo - Auxilio na elaboração e regulamentação da lei

Consultoria técnica - Elaboração do texto de regulamentaçâo

Prefeito - Regulamentação da lei por decreto

COMTUR - Fiscalização
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COO1iVEN~ÇtlO.. Órgão de turismo municipal PRAZO: 10 Semestre 2017

JUSTfflC~TIV~ E
UCO"'ENV~ÇOES
OPE1MCION~(S..

(NV(CAVORES:

'RESPONS/f8flrvAVES:

o Cadastro Municipal de Turismo é uma ferramenta, que amparada por lei,
tem por finalidade captar informações da cadeia produtiva do turismo,
Proprietários de meios de hospedagem, atrativos turísticos, agencias,
gestores públicos, entre outros, cadastram informações sobre a oferta e
demanda turística, alimentando assim o banco de dados do Cadastro.

Especificações para ação:

• Instituir por meio da política Municipal de Turismo o Cadastro Municipal
de Turismo:

• Obrigar, por meio da lei da Política Municipal de Turismo, as empresas
que exploram a atividade turística a efetuarem seus cadastros;

• Exigir da iniciativa privada, por meio da lei da Política Municipal de
Turismo, o Cadastro para participarem das ações institucionais de
divulgação;

• Definir as exigências minimas para o cadastro por meio da
regulamentação da Política Municipal de turismo;

• Desenvolver um software para coleta e armazenamento dos dados do
Cadastro Municipal de Turismo;

• Integrar o Cadastro Municipal de Turismo ao Sistema de Informações
Turísticas;

• Sensibilizar a iniciativa privada sobre a importância e os benefícios de
inserirem seus dados no Cadastro Municipal de Turismo;

• Regulamento da Política Municipal de Turismo tratando sobre a
obrigatoriedade do Cadastro para iniciativa privada;

• Regulamento da Política Municipal de Turismo estabelecendo os
critérios para Cadastro;

• Sistema de Cadastro on-line recebendo informações por meio de
formulário, armazenando essas informações em banco de dados
seguro e emitindo relatórios sobre os itens cadastrados;

• Sistema de cadastro (equipe técnica) preparado para receber e
cadastrar informações enviadas por meio de formulários impressos;

• Sistema de Cadastro integrado com o Observatório do Turismo e com o
Portal TurJstico municipal;

• Iniciativa privada informada, sensibilizada e capacitada.

Órgão de Turismo - Auxilio na definição das exigências mínimas para o
Cadastro Municipal de Turismo.

Consultoria h\cnica - Elaboração dos critérios para cadastro. itens dos
formulários,layout dos relatórios e software de gestão das informações.
Sincronizar o Cadastro com o Sistema de Informações Turísticas, além de
informar, sensibilizar e capacitar a iniciativa privada e poder público sobre a
inserção dos dados de cadastro.

COMTUR - Fiscalização



COOR1)EtMÇÃO, Órgão de turismo municipal PRAZO: 10 Semestre 2017

JUSTlFfCIlTfVIl E
RECOIffEN1)~ÇOES
OPER~CION~IS,

IN1JlCiW07?£S:

1IESPONS~Bll(1)~ 1)£S,

Pata mensurar o progresso da atividade turlstica, identificar oportunidades
de negócios e encontrar indicadores para correção de rumos no
planejamento da atividade turistica é fundamental Que um Observatório de
Turismo seja criado. OObservatório de Turismo tem como objetivo analisar
o comportamento do turista no destino, mensurar a oferta desse destino e
gerar relatórios de oportunidades de negócios e publicações sobre os
números do turismo municipal. Um destino que tem conhecimento do
comportamento do turis~a e de sua oferta ganha credibilidade frente a
potenciais investidores além de ter uma resposta mais rápida frente a
correções de rumo no planejamento turístico.

Especificações para ação:

• Definir a metodologia de geração e conteúdos dos relatórios:
Comportamento da Oferta Turística; Comportamento da Demanda
Turística: Relatório de Oportunidade de Negócios;

• Desenvolver um sistema que usará as informações presentes no banco
de dados do Cadastro Municipal de Turismo para gerar os relatórios;

• Integrar o Observatório do Turismo ao Sistema de Informações
Turísticas;

• Relatórios gerados automaticamente pelo Sistema de Informações
Turísticas com base nos dados do Cadastro Municipal de Turismo:
Oportunidade de Negócios. Comportamento da Demanda Turística e
Comportamento da Oferta Turística.

Órgão de Turismo - Auxilio na definição dos relatórios (Layout e conteúdo).

Consultoria técnica - Elaboração do layollt dos relatórios e sincronização
com o banco de dados do Cadastro Municipal de Turismo.

COMTUR - Fiscalização
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COO1iV[N~ÇtlO, Órgão de turismo municipal PfMZO: 1" Semestre 2017

JUSTlFlC~TlV~[
1i[COIl1[NV~ÇÓ[S
OPE1i~C'ON~'S,'

lN1)fCflVO'RES~

'RESPONStl BILI'DtlVES:

A plataforma de divulgação na internet (Portal Turístico) será a principal
ferramenta de divulgação das informações turísticas do destino. Com duas
frentes, uma para o turista e outra para o profissional de turismo, o 5ite
deve ser um canal eficiente de comunicação entre os envolvidos com a
atividade turística e um eficiente canal de divulgação para o turistas e
possíveis investidores.

Especificações para ação:

Definir e contratar a URL;

• Definir e contratar a hospedagem;

• Definir e desenvolver o layout do portal;

• Integrar o Portal ao Sistemél de Informações Turísticas para que o
mesmo receba informações do banco de dados do Cadastro Municipal
de Turismo e relatórios do Observatório do Turismo;

• URl e plano de hospedagem do Portal Turístico contratados e sob
administração do Órgão do Turismo Municipal;

• Layout do Portal Turístico desenvolvido, integrado ao Sistema de
Informações Turísticas e pronto para receber e dar visibilidade as
informações do banco de dados do Cadastro Municipal do Turismo e
relatórios do Observatório do Turismo;

Órgão de Turismo - Auxilio na definição da URL e do layout do Portal
Turístico.

Consultoria técnica - Auxilio na contratação da URL e Plano de
Hospedagem. Desenvolvimento do Layout do Portal Turístico e integração
com o Sistema de Informações Turísticas,

COMTUR. Fiscalização
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COORVENAÇflO, Órgão de turismo municipal ?1MZO: 2° Semestre 2017

JUSTlFfCATlVA E
RECOillENVflÇOES
OPETMCfOiVArS:

rNvrCA,[)07?ES:

RESPONSIlBILfVIlVES:

o envolvimento da comunidade, diretamente ligada a atividade turística ou
não, é fundamental para o desenvolvimento sustentável do turismo. A
finalidade é criar uma consciência turística ao mostrar aos gestores
públicos, empresários e população local os benefícios que o turismo pode
trazer para o municlpio e as alratividades que a cidade pode oferecer ao
turista, t: preciso fazer com que os munícipes conheçam suas riquezas,
seus atrativos e possam falar com propriedade e se sentirem orgulhosos de
sua cidade.

Especificações para ação:

• Criar a comissão da sensibilização dentro do COMTUR, formada por
lideranças do poder público, empresariado não envolvido diretamente
com o turismo e população local;

• Sensibilizar e capacitar essas lideranças para disseminar a
sensibilização Junto a seus liderados;

• Definir as formas de sensibilização e o material publicitário a ser usado
por cada liderança:

• Sensibilizar os munícipes por meio das lideranças;

• Comissão de sensibilização representativa formada dentro do COMTUR;

• Liderança sensibilizada, capacitada, com seu grupo e seu método de
sensibilização definido:

• Poder público, empresariado não envolvido diretamente com o turismo
e população local sensibilizados.

Órgão de Turismo - Auxilio na criação da comissão de sensibilização

Consultoria técnica - Sensibilização e capacitação da comissão de
sensibilização; Auxilio na definição do método de sensibilização a ser
usado por cada liderança para atingir seu grupo social; Criação do material
publicitário: E apoio técnico no processo de sensibilização do pÚblico final

COMTUR - Fiscalização



COO1iVENflÇI10, Órgão de turismo municipal 1'1M;?O: 10 Semestre 2018

JUSTlFICflTlVfl E
RECOMENVflÇOES
OPERflCIONflIS,

INt)(CIfVOl?ES:

'RESPONS,f81 LlfJIfVES:

Implementar a disciplina de turismo nas escolas municipais visa mostrar a
comunidade. por meio de alunos regularmente matriculados na rede de
ensino, o potencial da atividade turística do município. através de conteúdo
teórico e vivências práticas. Uma grade curricular devera ser criada, com
base no nível educacional de cada estágio escolar e implementada em sala
de aula e fora dela (Formação teórica e prática).

Especificações para ação:

• Instituir a obrigatoriedade da disciplina de turismo nas escolas
municipais por meio da lei da Política Municipal de Turismo;

• Criar a comissão da sensibilização dentro do COMTUR, com um
representante do Órgão de Turismo do Município e um representante da
Secretaria de Educação;

• Sensibilizar e capacitar essas lideranças para a criação e introdução da
disciplina de turismo nas escolas municipais;

• Definir o conteúdo e o público-alvo da disciplina;

• Sensibilizar, capacitar e integrar a iniciativa privada que irâ participar da
disciplina como campo de vivência prática;

• Executar o projeto piloto,

• Lei da Política Municipal de Turismo implementando ti disciplina de
turismo nas escolas municipais;

• Comissão de sensibilização representativa formada dentro do COMTUR;

• Grade curricular e público-alvo definidos;

• Iniciativa privada capacitada para receber os alunos;

• Projeto piloto executado;

Órgão de Turismo - Auxilio na criação da comissão de sensibilização;
Auxilio na criação do conteúdo e definição do público-alvo da disciplina de
turismo; Auxilio na sensibilização e capacitação da iniciativa privada e
acompanhamento do projeto piloto

Secretaria de Educação - Auxilio na criação do conteúdo e definição do
público-alvo da disciplina de turismo; E execução do projeto piloto

Consultoria técnica - Sensibilização e capacitação da comissão de
sensibilização; Apoio técnico na elaboração da grade curricular e definição
do público-alvo da disciplina; E Seleção. sensibilização e capacitação da
iniciativa privada

COMTUR - Fiscalilação



COORVEN~Ç!fO, Poder Executivo Municipal

Conselho Municipal de Turismo PRAZO.. 10 Semestre 2017

JUSTmcurv~ E
RECOI/1ENV~ÇÕES
O?UI~CION~(S,

fNV(CIlVOTiéS:

TiESPONSfl Bll (VII VES:

Vários problemas que freiam o desenvolvimento do turismo têm causa na
estrutura pública deficitária que e responsável pelo planejamento e gestão
do turismo. A finalidade dessa ação e fortalecer o Órgão de Turismo
Municipal para conseguir cumprir com suas obrigações. Para gerir de
forma eficiente o Plano Diretor de Turismo Órgão precisa, além do
secretário, de mais um técnico em turismo, além de consultoria técnica
especifica.

Especificações para ação:

• Definir e estruturar local para instalação do Departamento de Turismo;

• Nomear o Secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico;
• Nomear o Diretor de Turismo;

• Contratar um Técnico em Turismo.

• Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico com um Diretor
de Turismo e um Técnico em Turismo;

• Departamento de turismo devidamente instalado.

Poder Executivo Municipal - Nomear o Secretario de Turismo e
Desenvolvimento Econômico

Ôrgão de Turismo - Definição e estruturação do Jocal a ser instalado o
Departamento de Turismo; Contratação de um Diretor de Turismo e um
Técnico em Turismo

COMTUR - Fiscalização
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Orgão de Turismo Municipal PTiflZO: 10 Semestre 2017

JUSTtFfCIlTtVIl £
RECOMENVflÇÔES
OPERIlClONI'I(S:

Várias instituições indiretamente ligadas ao turismo têm papel
fundamental na gestão da atividade turística municipal. A polícia ambiental
é um exemplo no caso de Aguas da Prata. a associação comercial, a igreja
católica, as igrejas protestantes, as associações que representam os
produtores de café são outras, que devem possuir cadeira no Conselho
Municipal de Turismo. Sensibilizar essas instituições e incluí-Ias
formalmente no desenvolvimento turístico municipal é de suma
importância para aumentar a eficiência da gestão da atividade turística.

Especificações para açâo:

• Identificar as instituições influentes no município;

• Sensibilizar os representantes das instituições influentes sobre a
importância de participar do COMTUR;

• Integrar formalmente as instituições ao COMTUR.

(N'DICI'I'DORES: COMTUR representativo.

Órgão de Turismo - Auxilio na identificação e sensibilização das
instituições influentes

RESPONSI'Il)IlIVI'I 'D£S: Consultoria técnica - Identificação das instituições influentes.
sensibilização dos lideres dessas instituições e integração formal junto ao
COMTUR

COMTUR - Fiscalização



P'<AZO:
COORVENflÇIlO, Órgão de Turismo Municipal Projeto

Execução

10 Semestre de 2017

10 semestre de 2018

JUS TfFICtfTlVIl £
UCOI/fENVAÇ(jES
OPERACIONAIS,

o turista, por estar fora de seu local habitual de convívio, depende de
sinalização turística para encontrar os focais de interesse dentro de um
destino. t fundamental manter uma estrutura de sinalização padronizada e
que ofereça segurança ao visitante. Um bom projeto de sinalização tem
potencial para capilarizar o fluxo turístico dentro do município e gerar
receita para o Fundo Municipal de Turismo. A sinalizaçào turística do
município de Águas da Prata é deficitária e deve ser melhorada visando a
instalação de placas para pedestres e veículos em vias públicas e
percursos fora de estrada.

É possível. aproveitando o mobiliário urbano da sinalização turística,
alimentar o Fundo Municipal de Turismo com recursos oriundos da
iniciativa privada. Para tanto é necessário definir a normas técnicas para
uso dos mastros de sinalização pública para instalação de sinalização
privada.

Especificações para ação:

• Aprovação da Lei da Política Municipal de Turismo autorizando o
FUMTUR de receber recursos por meio do aluguel do mobiliário urbano
de sinalização turística;

• Regulamentação da Política Municipal de Turismo onde será definido
os critérios para confecção e instalação de sinalização turística no
município;

• Contratação de consultoria técnica para elaboração do projeto
executivo de sinalização turística para veículos e pedestres, em vias
públicas e percursos fora de estrada:

• Contratação de empresa de engenharia para execução do projeto de
sinalização turística (confecção e instalação das placas);

• Criar as instruções sobre a utilização do mobiliário urbano de
sinalização turística para instalação de placas de sinalização privada de
forma onerosa;

• tnformar e sensibilizar a iniciativa privada sobre os novos critérios da
sinalização turística municipal:

• Retirar as placas de sinalização turística privadas fora das normas
municipais:

• Certificar a iniciativa privada em relação aos serviços de confecção,
instalação e manutenção de placas de sinalização turística privada
usando como suporte o mobiliário urbano de sinalização turística
público municipal.

INVICIlVORES:

•
•
•

•

Projeto executivo de sinalização turística;

Confecção e instalação de 100% da sinalização turística pública; <
Instrução de aluguel de mobiliário urbano público para instalação de
placas de sinalização turística privada;

Pelo menos uma empresa certificada quando aos serviços de
ooolooção.'''''',ç'o e m,o",eoçio depl,m de """"ção lU

0



1?ESPONSA'8fLtVAVES ..

privadas.

Órgão de Turismo - Auxilio na elaboração do projeto executivo de
sinalização

Consultoria tecnica - Elaboração do projeto executivo de sinalização
municipal; Elaborar instruções sobre a utilização do mobiliário urbano de
sinalização turística para instalação de placas de sinalização privada de
forma onerosa; Informar e sensibilizar a iniciativa privada sobre os novos
critérios da sinalização turística municipal

Empresa de engenharia - Confecção e instalação das placéls de sinalização
turistica conforme projeto executivo de sinalização; Retirada das placas de
sinalização turlstica privadas instaladas fora das normas municipais

COMTUR. Fiscalização

/'



COORV£N~ÇtlO, Órgão de Turismo Municipal PRAZO: 2° Semestre 2017

JUS TfFfCtl TIVt1 £
R£COiH£N1J~ÇÕ£S
OPERACIONAIS ..

INVICflVORES:

R[S PONSfI BI l IVtfV E5o'

Ante a constatação de que certas atividades são desempenhadas com
mais eficiência pelo setor privado e amparado pejo Ar\. 91 da lei orgânica
municipal o objetivo das concessões é revitalizar a infraestrutura turística
de atrativos. agregar valor ao produto turístico, além de melhorar a gestão
dos atrativos oferecendo um melhor serviço ao turista e gerando recursos
para o Fundo Municipal de Turismo.

É importante lembrar que alguns atrativos públicos já contam com lei para
concessão:

Lei Municipal nO 1.94012012 - Dispõe sobre a autorização ao Poder
Executivo para conceder, mediante concorrência publica, por prazo
determinado, a exploração do Lago da Cascatinha

Lei Municipal nO1.78412008 - Autoriza o Poder Executivo a proceder a
Concessão a titulo oneroso do Balneário Teotónio Vilela. mediante
concorrência pública

Especificações para ação:

• Elaboração do estudo de viabilidade para definir os atrativos turísticos
que serão concedidos a iniciativa privada:

• Elaborar e aprovar a lei de concessão conforme ~ 1,0,Ar!. 91 da Lei
Orgânica do Município;

• Elaborar o termo de referência para processo de concessão;
• Licitar o projeto;

• Assinar o contrato;

• Fiscalizar a execução.

• Estudo de viabilidade apontando os atrativos com potencial para serem
concedidos;

• Decreto aprovando a concessão de cada um dos atrativos e
autorizando a transferência dos recursos arrecadados para o FUMTUR;

• Termo de referência apontando a forma de concessão (onerosa ou não
onerosa);

• Contrato assinado:

• Comissão de fiscalização formada dentro do COMTUR.

Órgão de Turismo - Auxilio na elaboração do estudo de viabilidade. texto
base do decreto e termo de referência

Consultoria técnica - Elaboração do estudo de viabilidade, texto do
decreto, termo de referência para contratação e auxilio na criação da
comissão de fiscalização junto ao COMTUA

COMTUR - Fiscalização i
I



COORVlNAÇtfO, Órgão de Turismo Municipal PRAZO.. 2° Semestre 2017

JUSTlFfCIITfVfI E
RlCOI/IlNVAÇOlS
OPlRACIONAIS,

INVICAVORlS ..

R[SPONSIl8( l (Vil VES:

Águas da Prata tem um grande potencial turístico e poucas atividades
turísticas sendo comercializadas como produto, Trabalhar a roleirização
turistica no município de Águas da Prata tem como objetivo responder a
pergunta que o turista faz: ~Oque há pra fazer em Águas da Prata?" ~ nesse
momento, a exemplo, que se transforma uma estrada rural em um roleiro
para ciclistas e se cria uma atividade turfstica. Outro exemplo é oferecer um
prato típico da cidade como uma atividade turística e não só como um
alimento, todavia para isso precisa de um acompanhamento técnico.
Atividades turísticas que envolvem experiências estão em alta no mercado
turístico e Águas da Prata deve aproveitar esse momento.

Especificações para ação:

• Identificação das atividades já comercializadas e potencialmente
comercializáveis no Município;

• Elaboração do diagnóstico das atividades identificadas;

• Seleção das atividades que serão contempladas (importante trabalhar
inicialmente com pilotos em diferentes segmentos);

• Estrlituração das atividades turísticas selecionadas;

• Inventário das atividades tlirísticas (existentes e potenciais)

• Diagnóstico das atividades turísticas;

• lista de atividades selecionadas;

• lista de projetos básicos para melhoria da infraestrutura física dos
atrativos a serem contemplados por atividades turísticas;

• Inventário menswando o grau técnico dos futuros profissionais ligados
as atividades turísticas;

• Atividades turísticas estruturadas.

Órgão de Turismo - Aprovação da metodologia de criação das atividades
turísticas; Seleção das atividades a serem contempladas.

Consultoria técnica - Criação da metodologia de criação das atividades
turísticas; Elaboração do diagnóstico; Estruturação das atividades
turísticas.

COMTUR - Fiscalização



Órgão de Turismo Municipal PRr'lZO: 2° Semestre 2017

JUSTfflCr'I TfVIl E
RECOMENDAÇOES
OPE1MCfONtffS ..

INDICADORES,

1?[SPONStfBf Lf'D11VES:

Águas da Prata tem como proposta de posicionamento oferecer,
principalmente, atividades de aventura em meio a natureza e experiências
ligadas a cultura do cafê. Para tanto será preciso fazer algumas alterações
na oferta turistica atual, a começar pela capacitação e qualificação dos
prestadores de serviços turisticos que podem acontecer por meio de
cursos de capacitação e recomendações técnicas para melhoria dos
serviços e estrutura física oferecida.

Especificações para ação:

• Identificar os setores com maior deficiência na capacitação
(alimentação, hospedagem, comércio em geral, atrativos, etc);

• Elaborar a estratégia de capacitação e qualificação tendo como base
cursos presenciais, on-line, recomendações técnicas, workshops, etc;

• Informar aos interessados sobre a capacitaçâo e qualificação;
• Executar o projeto;

• Ranking dos setores com maior deficiência na capacitação profissional;

• Estratégia de capacitação e qualificação com seus respectivos
conteúdos;

• Agenda de capacitação e qualificação amplamente divulgada;

• Profissionais do setor turístico capacitados e qualificados para oferecer
um bom serviço e de acordo com a proposta de posicionamento do
destino,

Órgão de Turismo - Auxilio na elaboração do ranking dos setores com
maior deficiência em capacitação profissional; Auxilio na divulgaçâo da
agenda

Consultoria técnica - Criação do ranking dos setores com maior deficiência
em capacitação profissional; Elaboração da estratégia e seleção das
ferramentas de capacitação: Definição e divulgação e execução da agenda
de capacitação e qualificação;

COMTUR. Fiscalização
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COORVENAÇilO"" Órgão de Turismo Municipal PRIiZO: l° Semestre 2017

JUS rmcli TlVIi E
RECOMENVAÇ()ES
OP£1MCIONIlIS:

INVICAV07lES,

RESPONSIiBILIV,W£S:

Os destinos turísticos atuais não devem se preocupar apenas em ser o
melhor ou estar entre os melhores. devem também estar empenhados em
mostrar o que são. Trabalhar a identidade visual de um destino turístico é
fundamental para ganhar mais visibilidade. demonstrar segurança.
profissionalismo e consequentemente aumentar o fluxo turístico.

Com base na proposta de posicionamento definida pelos atores do turismo
a identidade turistica do município deverá ser criada para padronizar sua
imagem nas campanhas de marketing turístico. A exemplo, logotipo.
slogan, layout de peças publicitárias, banco de imagens oficial entre outras
ferramentas necessárias ao fortalecimento da marca turística municipal no
cenário nacional.

Especificações para ação:

• Criação da identidade visual. logomarca e slogan com base na proposta
de posicionamento do destino;

• Elaboração do guia básico de uso da marca;

• Criação do layout com aplicação da identidade visual.

• Identidade visual, logomarca e slogan;

• Guia de uso da marca;

• Layout com aplicação da marca para website. peças publicitárias
incluindo o guia prático. sinalização turística, material de escritório,
entre outras.

Órgão de Turismo - Aprovação da identidade visual.logomarca e slogan

Consultoria têcnica - Criação da marca turística de Águas da Prata

COMTUR - Fiscalização
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COORDEN~Ç"O, Órgão de Turismo Municipal PRAZO: 2° Semestre 2017

JUST(F(C~TlV~E
RECOtnEN7J~ÇÕES
OPE7?tfCfONA(S •.

(NVICAtJO'RES:

TiESPONSIf BU tDI1 tJES:

Uma publicação semestral oficial do destino turístico realizada pelo poder
público, além de ser uma poderosa ferramenta de divulgação, trata-se de
lima moeda de troca para Com os atores envolvidos Com a atividade no
município. Ver o resultado do trabalho reunido em um guia pratico voltado
para o turista tende a criar uma confiança no trabalho que esta sendo
realizado por todos em prol do turismo.

Especificações para ação:

• Definição dos critérios de inserção da iniciativa privada na publicação
oficial do turismo;

• Inserção das informações turísticas no layout do guia prático (o que
fazer, onde comer, onde dormir, serviços de apoio ao turista, etc);

• Publicação semestral do guia prático virtual;

• Impressão semestral do guia prático.

• Critérios de inserção da iniciativa privada na publicação oficial do
turismo;

•• Guia prático virtual;

•• Guia prático impresso.

Ôrgão de Turismo - Auxilio na definição dos critérios de inserção da
iniciativa privada na publicação oficial do turismo

Consultoria técnica - Coleta e inserção das informações no layout do guia
pratico; Diagramação e publicação do guia prático virtual e coordenação do
processo de impressão

COMTUR - Fiscalização
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COORVENAÇflO, Orgão de Turismo Municipal "'TMZO: 1o Semestre 2017

JUSTIFtCATrVIl E
RECOtnENVAÇOES
OPf7?flCIONIl/S:

INVICIl'DO'RES:

RESPONSABiliDADES,

Um mapa turistico oficial do município criado, gerido (atualizado) e
disponibilizado pelo poder público facilita a divulgação do destino como um
todo. Muitas vezes, na falta de tal ferramenta os empreendedores do setor
privado criam mapas por conta própria que muitas vezes são incorretos e
incompreensíveis. gerando a insatisfação no turista e, por conseguinte
denigrem a imagem do destino.

Especificações para ação:

• Inserir essa ação como etapa da elaboração do Projeto de Sinalização
Turistica:

O layout do mapa deverá ser voltado para o turista e englobar 100% das
áreas turísticas do município.

• Layou! do mapa turístico municipal

Órgão de Turismo -Inserir a criação do mapa turístico municipal como
uma das fases de elaboração do projeto de sinalização turística

Consultoria técnica - Elaboração do mapa turístico municipal

COMTUR - Fiscalização
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Órgão de Turismo Municipal 1'1MZO.. 2° Semestre 2017

JUSnFICIfTlVIl E
RECOMélVVflÇÓéS
OPE1MCroNtlfS:

'RESPONSI1'8ll ('OAtJES ..

Participar de feiras e eventos para promoção turística é uma ação de
marketing que muitas vezes é apoiada pelas Instâncias de Governança
Regionais ou Secretaria de Estado de Turismo e até mesmo pelo Ministério
do Turismo por meio da Embratur é uma importante forma de divulgar o
turismo do municlpio para turistas e potenciais investidores.

Especificações para açâo:

• Criar a comissão de promoção turística em feiras e eventos dentro do
COMTUR;

• Fazer um estudo sobre as feiras e eventos com potencial para
divulgação do destino turístico Águas da Prata para o turista e
potenciais investidores;

• Definir a participação com base no orçamento público e parcerias com
o setor privado;

• Traçar as estratégias de participação.

• Calendário de participação em feiras e eventos;

• Estratégia de participação por evento/feira.

Órgão de Turismo - Participar da comissão de promoção turística em
feiras e eventos; Definir orçamento do órgão de turismo municipal para
participação em feiras e eventos.

Consultoria técnica - Coordenar a criação da comissão de promoção
turística em feiras e eventos no COMTUR; Fazer o estudo de potenciais
feiras e eventos para divulgação do destino turístico Águas da Prata para
turistas e investidores; Auxiliar a comissão na seleção das feiras e eventos;
traçar as estratégias de participação.

COMTUR - Fiscalização



Órgão de Turismo Municipal PRAZO.. 2° Semestre 2017

JUST!FICIlT'VI1 E
RECOMENtJAÇOES
OPtTMCfOlVI1'S:

INtJICAtJO~ES,

RES PONS/f81l /VII VES:

Em 2014 a WTM LatinAmerica recebeu a visita de representantes do
Google. do Facebook e da TripAdvisor que reforçaram a importãncia da
rede no acesso à informação. Segundo Leonardo Vieira e Vinicius Landucci.
da área de Novos Negócios do Google. 105 milhões de brasileiros estão
conectados à internet e 82% deles usam a internet para pesquisar
informações sobre viagens_ Um destino turístico sem informações na rede
não é encontrado e consequentemente não é visitado. Nesse caso cabe
aos atores do turismo privados e ao órgão de turismo municipalllnir
esforços para colocar o máximo de informações confiáveis na rede.

Especificações para ação:

• Criar o Sistema de Informações Turísticas Municipal (Projeto com três
ações: Criação do Cadastro Municipal de Turismo. Observatório do
Turismo e Portal Turrstico);

• Sensibilizar a iniciativa privada e o órgão de turismo municipal sobre a
importãncia da presença on-line;

• Capacitar a iniciativa privada e o órgão de turismo municipal para fazer
bom uso das ferramentas on-line disponíveis no mercado:

• Sistema de informações turísticas em funcionamento;

• Iniciativa privada capacitada para inserir informações sobre seu
negócio na rede:

• Órgão de Turismo Municipal capacitado para inserir informações
institucionais sobre o destino turistico na rede:

• Relatório do Observatório do Turismo apontando a taxa de presença on-
line do muniCípio.

Órgão de Turismo - Auxiliar no processo de sensibilização da iniciativa
privada: Apontar técnico que será capacitado e que ficará responsável pela
inserção de informações institucionais na rede

Consultoria técnica - Sensibilizar a iniciativa privada: Capacitar a iniciativa
privada e poder público para fazer bom uso das ferramentas on-line
disponíveis no mercado; Criar metodologia de mensuração da presença on-
line do município e integrar ao Sistema de Informações Turístícas no
módulo do Observatório do Turismo

COMTUR - Fiscalização



> ~ ~ '''' " ~ ~aü 0',""J ff 74",''':f(9"",
'AÇI10: (7(11/11Utl1l/ VIVISI10 1'1/111/CI/1'TI/Çl10 VE EVENTOS
" "' /- ,.
COOTiVEN~Çt10, Órgão de Turismo Municipal 'P1?If~O: 2° Semestre 201 7

JUSTlr(C~TIV~E
RECO;ffEN1J~ÇOES
OPE1?IICIONtf/S:

(N1J(C~VOTiES,

RESPONStf BILIViI'DES:

Eventos sào fortes geradores de fluxo turístico para um destino. É preciso
disponibilizar dados e um canal de comunicação com os produtores de
eventos a fim de atrair esse fluxo para o município. Uma divisão de
captação de eventos pode gerar um grande impacto no aumento do fluxo
de turistas com pouco investimento. A finalidade aqui é criar uma divisão
de captação de eventos dentro do Órgão de Turismo Municipal ou faZer um
termo de parceria com uma organização local.

Especificações para ação:

• Criar um setor dentro do Órgão Oficia! de Turismo para captação de
eventos para o municipio:

• Ou fazer parceria com uma organização local que ficarâ responsâvel
pela captação de eventos;

• Capacitar os profissionais responsâveis pela captação de eventos.

• Responsâvel pela captação de eventos definido e capacitado:

• Plano de ações anual

Ôrgão de Turismo - Criar um setor para captação de eventos ou fazer
parceria com uma organização local

Consultoria técnica - Capacitar os profissionais responsâveis pela
captação de eventos e desenvolver o plano de ações anual

COMTUR. Fiscalização



COOTlVEN"ÇIlO .. Órgão de Turismo Municipal P'MZO: 2° Semestre 2017

Definir um calendário oficial de eventos com antecedência traz diversos
benefícios para o destino turístico. Facilita o planejamento de campanha de
marketing por parte da iniciativa privada com vistas a aproveitar os
visitantes dos eventos, evita sobreposição de eventos, o que gera
concorrência desnecessária. promove a divulgação de eventos privados em
uma plataforma única e facilita a captação de recursos.

Especificações para ação:

Criar e aprovar a lei que Institui o calendário oficial de eventos, o
calendário anual de atividades e que dispõe sobre a gestão desse
calendário;
Regulamentar a lei;

Criar urna comissão do calendário de eventos dentro do COMTUR;

Definir dotação orçamentária anual para execução dos eventos;

Definir os eventos e atividades anualmente e apontar seus
produtores/responsáveis pela organização e execução;

Integrar o calendário de eventos ao Sistema de Informações Turísticas .

Lei que institui o calendário de eventos aprovada e regulamentada;

Comissão do calendário de eventos formada;

Dotação orçamentária anual definida;

Agenda de eventos anual publicada na l° quinzena do mês de
dezembro do ano anterior.

JUSTlFIC"TlV" E
TlECOlnENV"ÇOES •
OPéRACfONIUS:

•
•
•
•

•

•
•

INVIC"VOTlES .. •
•

'RESPONSABtLlVIlVES:

Órgão de Turismo - Auxiliar no texto da lei e de sua regulamentação;
participar da comissão do calendário de eventos; Definir a dotação
orçamentária anual para eventos

Consultoria técnica - Criar o texto da lei e da regulamentação; coordenar a
criação da comissão do calendário de eventos dentro do COMTUR; Definir a
metodologia de seleção de eventos e apontamento de seus
produtores/responsáveis pela organização e execução: Integrar o
calendário de eventos ao Sistema de Informações Turísticas

COMTUR. Fiscalização
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