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1. Retomar o que é Plano Diretor de Turismo; sua importância para o Município;

exigências Legais; relação do PDT com acesso aos recursos federais e

estaduais; fases e etapas do PDT;

2. Apresentação do Inventário Turístico (Etapa II); Diagnóstico de Gestão (Etapa

OBJETIVOS DA AUDIÊNCIA PÚBLICA

2. Apresentação do Inventário Turístico (Etapa II); Diagnóstico de Gestão (Etapa

III); Plano de Ações e Investimentos (Etapas IV e V); e Minuta de Anteprojeto

de Lei;

3. Acolhimento de considerações da população.
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1. Inscrição dos presentes nas listas de presença por ordem de chegada;

2. Apresentação do material audiovisual em PowerPoint pela equipe da Safra

(50 minutos);

3. Esclarecimento de dúvidas dos presentes (3 minutos para cada);

OS PROCEDIMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DA 
AUDIÊNCIA SERÃO OS SEGUINTES:

3. Esclarecimento de dúvidas dos presentes (3 minutos para cada);

4. Últimas considerações das equipes e encerramento da reunião.
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O QUE É O PLANO DIRETOR DE TURISMO?

� Instrumento básico de planejamento que norteará o desenvolvimento institucional
da atividade turística no município;

� Ferramenta indispensável à determinação das intervenções a serem executadas pelo
poder público municipal de maneira coordenada, integrada e articulada.
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QUAL A FUNÇÃO DO PLANO DIRETOR DE TURISMO?
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� Reforçar a capacidade institucional e uma administração pública eficiente;
� Promover a qualificação dos recursos humanos e a sensibilização da população para

o turismo;
� Desenvolver ações estratégicas transversais e específicas para o Turismo local e

regional;
� Fomentar a contribuição do setor na economia municipal;
� Estimular o turismo sustentável.

QUEM FAZ O PDT?

� TODOS! A RESPONSABILDIADE DO TURISMO DEVE SER COMPARTILHADA!



ETAPAS DO PLANO DIRETOR DE TURISMO

– Etapa I – Metodologia e Cronograma Físico de Trabalho (Plano de
Trabalho)

– Etapa II – Inventário Turístico (Pesquisas)

– Etapa III – Diagnóstico da Gestão
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– Etapa III – Diagnóstico da Gestão

– Etapas IV e V – Plano de Ações e Investimentos

– Etapas VI e VII – Versão Preliminar e Final do PDT

– Minuta de Anteprojeto de Lei
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ETAPA II – INVENTÁRIO TURÍSTICO
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ETAPA II – INVENTÁRIO TURÍSTICO
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INVENTÁRIO TURÍSTICO

Divide-se em dois aspectos fundamentais:
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PERFIL DO TURISTA E DOS EMPREENDEDORES 

TURISTAS

1 – Onde reside?

2- Onde costuma ficar hospedados 
em Tupã?

3-Quais lugares turísticos costuma 
visitar?

EMPREENDEDORES

1 – Trabalha com qual atividade 
econômica?

- Hospedagem
- Alimentação
- Eventos
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visitar?

4- Com que frequência visita Tupã?

5- Qual o motivo da viagem?

6- Com quem está viajando?

7 – Avaliação de 1 a 5 para os 
seguintes itens: Sinalização, 
Serviços, Hospedagem e 
Alimentação.

- Eventos
- Agência de Turismo
- Serviços culturais 
- Artesanato

2- Você participa de alguma 
atividade que discute o Turismo?



�85% dos visitantes não chegam a 
pernoitar em Tupã;

�Não consomem toda a rede 
turística do munícipio, apenas 

PERFIL DOS TURISTAS
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turística do munícipio, apenas 
gastronomia;

�84%  o LAZER é o principal 
motivo;

�Tem conhecimento dos atrativos 
culturais, mas não os visitam.



�Pouca participação em atividades que 
envolvam a discussão sobre o turismo;

�Falta de otimismo em relação a 
investimentos  na cadeia produtiva do 
turismo;

�Desconhecimento das possibilidades do 

PERFIL DOS EMPREENDEDORES
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�Desconhecimento das possibilidades do 
Turismo em Tupã;

�Grande diversidade de serviços 
oferecidos, principalmente a 
gastronômica;

�Há pessoas realmente interessadas no 
desenvolvimento do Turismo.



INVENTÁRIO DA OFERTA TURÍSTICA

Levantamento, identificação e 
registro

Equipamentos 
turísticos Serviços 

Infraestrutura 
de apoio ao 
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turísticos Serviços de apoio ao 
turismo 

As informações auxiliarão o planejamento, gestão e 
promoção da atividade turística, definindo recursos 

disponíveis e incentivo ao turismo sustentável.



Fonte: www.T4.tur



Fonte: www.T4.tur



METODOLOGIA PARA A ELABORAÇÃO 
DO INVENTÁRIO DA OFERTA TURÍSTICA

Metodologia utilizada foi embasada de acordo com as orientações do 
Ministério do Turismo, adotando a utilização de FORMULÁRIOS.

Os formulários foram aplicados em 75 estabelecimentos divididos em 3 
categorias principais:

INFRAESTRUTURA E APOIO AO TURISMO

• Postos de Informação ao Turismo (PIT), sinalização, 
postos de saúde.
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postos de saúde.

SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS TURÍSTICO

• Hotelaria, restaurantes, agências de viagens, lanchonetes, 
museus.

ATRATIVOS TURÍSTICOS 

• Parques, praças, cachoeiras, eventos, festas.



PLANEJAMENTO DA COLETA DE DADOS
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SETORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO
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CONSIDERAÇÕES SOBRE O INVENTÁRIO

- Tupã possui uma diversidade de serviço compatível com a sua atual demanda turística,
mas está muito aquém de seu potencial.

- A cidade é referência regional em termos de serviços e eventos.

- O visitante regular de festas e eventos são oriundos do entorno municipal e não
costumam se hospedar no município.

- É necessário atrair mais visitantes que se hospedem no município, criando meios de fazer
com que o visitante se torne um turista.
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com que o visitante se torne um turista.

- Espaços para eventos colaboram diretamente com o fluxo turístico do município, sendo
responsáveis por mais de 150 eventos anuais.

- O setor hoteleiro de Tupã possui uma vasta oferta para os meios de hospedagens, mas
verificou-se que uma taxa de ocupação relativamente baixa ao longo do ano.

- Atrativos com maior grau de maturação: Museu Índia Vanuíre e de Varpa, Solar Luiz
Souza Leão, Cachaçaria Água Doce, Tupã Junina, Natal Luz, Exapit entre outros.

- Atrativos com menor grau de maturação: Cachoeiras, Balneário 7 de Setembro, Fazenda
Palma.



DIAGNÓSTICO DA GESTÃO 
ETAPA III

DIVIDE-SE EM TRÊS PONTOS FUNDAMENTAIS:

� ANÁLISE TÉCNICA

� ANÁLISE SOCIAL

� MATRIZ F.O.F.A (FORÇAS, OPORTUNIDADES, FRAQUEZAS E
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� MATRIZ F.O.F.A (FORÇAS, OPORTUNIDADES, FRAQUEZAS E
AMEAÇAS) – ANÁLISE SWOT



ANÁLISE TÉCNICA
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DADOS 
ECONÔMICOS DO 

IBGE ���� MAPAS



TUPÃ – OPÇÃO DE COMPRAS
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TUPÃ – OPÇÃO DE LAZER 
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TUPÃ – OPÇÃO DE ESTUDO 
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TUPÃ – OPÇÃO DE SAÚDE
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DIAGNÓSTICO DA GESTÃO
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DIAGNÓSTICO DA GESTÃO



SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 
(Lei complementar nº 230/2013)

Art. 4º – A Secretaria Municipal de Turismo, além de outras que lhes forem
atribuídas pelo Chefe do Poder Executivo, tem as competências de coordenação,
execução e controle das atividades que lhes são afetas, em especial:

I – Assistir e assessorar o Prefeito na estipulação de políticas, programas,
projetos, diretrizes e metas quanto aos aspectos de políticas públicas
relacionadas às atividades turísticas do Município;

II – Administrar as áreas e serviços municipais destinados às atividades
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II – Administrar as áreas e serviços municipais destinados às atividades
turísticas em sua área de atuação;

III – Incentivar, difundir e promover as atividades federais, estaduais e
municipais para o crescimento das atividades turísticas;

IV – Integrar-se com atividades e autoridades federais, estaduais e municipais
para o crescimento das atividades turísticas;

V – Promover estudos e intercâmbio de atuação, visando o fomento e melhoria
das condições do Município, no tocante à sua área de atuação.



ESTRUTURA ORGANIACIONAL DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

SECRETÁRIO(A)

DIRETORIA DE 
DEPARTAMENTO 
DA JUVENTUDE

DIRETORIA DE 
DEPARTAMENTO 

DO TURISMO

DIRETORIA DE 
DEPARTAMENTO 

DE EVENTOS 
TURÍSTICOS
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ORGANOGRAMA ATUAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
(Lei complementar nº 230/2013)

DIRETORIA DA 
ÁREA DA 

JUVENTUDE

DIRETORIA DE 
SERVIÇO DA 
JUVENTUDE

DIRETORIA DA 
ÁREA DO 
TURISMO

DIRETORIA DE 
SERVIÇO DE 

EVENTOS 
TURÍSTICOS



SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 
CONSIDERAÇÕES

• A Secretaria de Turismo conta com boa estrutura física e operacional;

• Os Recursos Humanos são apropriados;

• É necessário adequar a estrutura organizacional da Secretaria Municipal
de Turismo com objetivo de arranjar com maior eficiência os recursos
humanos disponíveis e Criar um Plano de Carreiras, Cargos e Salários –
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humanos disponíveis e Criar um Plano de Carreiras, Cargos e Salários –
PCCS;

• A Secretaria necessita de maior autonomia para encaminhar projetos;

• É fundamental estreitar a relação com o COMTUR;

• Prover apoio técnico para o desenvolvimento de produtos turísticos;



CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO 
(COMTUR)

• O Conselho Municipal de Turismo de Tupã teve sua instituição por meio
da Lei Municipal nº 3.832 do ano de 1999;

• Em 2004, a lei até então vigente foi revogada e fora promulgada a Lei nº
4.153, dando outras providências ao COMTUR;

• O Art. 2º da Lei nº 4.153 trata da composição do COMTUR, este artigo
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• O Art. 2º da Lei nº 4.153 trata da composição do COMTUR, este artigo
teve várias alterações ao longo do tempo, sendo a atualização mais
recente referente à Lei nº 4.763 de 2015.

• 24/02/2016 – Posse da nova diretoria (biênio 2016/2017);



CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO (COMTUR) –
Lei 4.153 de 2004

Art. 1ª O CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO – COMTUR, é o órgão com função
fiscalizadora e consultiva na área de turismo no âmbito do Município de Tupã,
com finalidade de:

I – Formular as diretrizes básicas a serem empreendidas na Política Municipal
de Turismo;
...
III – Opinar previamente sobre projetos de Lei que se relacionem com o

www.safraplanejamento.com.br

III – Opinar previamente sobre projetos de Lei que se relacionem com o
turismo;
...
VII – Emitir parecer prévio sobre programas e projetos de implantações
turísticas;
...
XIII – Orientar a Administração Municipal e a iniciativa privada quanto à
preservação dos pontos, recursos e atrativos turísticos do Município;
XIV – Acompanhar, monitorar e fiscalizar todos os eventos incluídos no
Calendário Municipal, bem como as atividades desenvolvidas pelos
equipamentos turísticos.



CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO (COMTUR)

• Segundo a Lei Orgânica do Município em seu artigo 142-A, § 2º (ementa
nº 15 de 03 de abril de 2006) “o Plano Diretor de Turismo será gerido
pelo Conselho Municipal de Turismo”;

• O Conselho não se exclui da gestão, porém não deve ser o único
responsável por ela;
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• A maneira adequada de promover a contribuição do COMTUR e da
Secretaria Municipal de Turismo na tomada de decisões é por meio da
ação conjunta;



GESTÃO DO MEIO AMBIENTE

• O marco legal dos recursos naturais do município de Tupã na
qual se apoia o turismo e demais atividades está pautado no
Capítulo IV da Lei Orgânica Municipal (nº 3.070 de 1990), que
trata do Meio Ambiente.

• O Capítulo IX do Plano Diretor Municipal defini:
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• O Capítulo IX do Plano Diretor Municipal defini:

� Art. 34º – Os objetivos da Política do Meio Ambiente;

� Art. 35º – As diretrizes da Política do Meio Ambiente;

� Art. 36º – As ações estratégicas da Política do Meio 
Ambiente;



“OFICINAS COMUNITÁRIAS”

As oficinas comunitárias tiveram como objetivos informar,
capacitar e trabalhar com a população local a fim de ouvi-la e
utilizar seus conhecimentos para incrementar o PDT.

ANÁLISE SOCIAL
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UNIVERSO

• O principal aspecto que a localidade tem a oferecer é o fator ambiental,
contando com belas praças, tranquilidade, paisagem bucólica, bela
paisagem celeste; bem como serviços públicos básicos de boa qualidade
e hospitalidade da população;

• Em relação ao que pode ser compartilhado com o turista, o destaque foi
para entretenimento devido às feirinhas, quermesses e festas religiosas;
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para entretenimento devido às feirinhas, quermesses e festas religiosas;

• As principais atrações turísticas são relativas ao entretenimento, como a
feira cultural, o baile anual e as cavalgadas;

• A comunidade entende que a infraestrutura do Distrito Universo é o
principal fator limitador do turismo local;



UNIVERSO

• A falta de opções de entretenimento para jovens e idosos também
aparece como um limitador;

• O principal fator alavancador do turismo é a própria população, devido à
hospitalidade que é natural da Comunidade de Universo, além da
tranquilidade e eventos locais;
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• Propostas para o desenvolvimento do Turismo:

� construção de ciclovias;

� áreas de lazer;

� cuidados com o Balneário Sete de Setembro;

� recuperação da mina d’água que está abandonada;

� embelezamento do Distrito;

� incremento do serviço de limpeza do Distrito, dentre outros.



UNIVERSO
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TUPÃ (SEDE)

• Tupã possui destaque por conta de seu meio ambiente, possuindo águas
termais e de boa qualidade, clima agradável, solo de boa qualidade,
entre outros;

• Diversidade Cultural e Hospitalidade da População;

• Quanto ao que pode ser compartilhado com o turista, o fator cultural e o
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• Quanto ao que pode ser compartilhado com o turista, o fator cultural e o
entretenimento obtiveram destaque (eventos, festas populares,
ecoturismo);

• O Museu Índia Vanuire e as festas populares como a EXAPIT, Nipon Fest,
Carnaval, Tupã Junina e Natal Luz, foram elencadas como os principais
atrativos locais.



TUPÃ (SEDE)

• Fatores Limitadores: principalmente de ordem social e política, devido à
falta de interesse da comunidade, pessimismo, falta de incentivo aos
empreendedores, logística fraca, dentre outros aspectos;

• Fatores alavancadores: Tupã ser uma Estância Turística do estado de São
Paulo, infraestrutura e existência de universidades;

www.safraplanejamento.com.br

• Propostas para o desenvolvimento do turismo:

� implantação de fato do Plano Diretor de Turismo;

� incentivar o turismo cultural;

� implementar o Thermas Park Tupã por meio da iniciativa privada;

� incentivar os empreendedores;

� destinar verbas do turismo para eventos culturais;

� promover feiras;

� monitorar a atividade turística no Município.



TUPÃ (SEDE)
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VARPA

• A comunidade de Varpa tem uma percepção bastante equilibrada sobre
o que o Distrito tem de melhor, abrangendo desde a cordialidade das
pessoas, ao contexto histórico-cultural e o meio natural;

• Varpa possui uma vocação turística cultural concreta por conta da
própria origem migratória da Comunidade Leta, soma-se a isso o meio
natural como importante fator;
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natural como importante fator;

• Em relação ao que a comunidade acredita que pode ser compartilhado
com os turistas, prevaleceu o fator cultural por meio do Museu, da Rota
Caminhos da Letônia, da gastronomia e da produção artesanal;

• O entretenimento obteve destaque devido às propriedades rurais que
possuem características atrativas para visitação, as possibilidades do
ecoturismo, as feiras, quermesses e eventos locais;



VARPA

• As principais atrações turísticas do Distrito são predominantemente
voltadas ao entretenimento e cultura de modo geral, como eventos
religiosos, feiras, quermesses, produção artesanal e o Museu.

• As cachoeiras e trilhas também aparecem como importantes atrações na
modalidade ambiental;
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• Fatores limitadores do turismo: infraestrutura precária, a escassez de
serviços complementares e os impasses políticos;

• Insuficiência da sinalização geral e turística, a falta de cuidados com o
distrito, a inexistência de lugares de lazer, bem como a falta de
representatividade política do Distrito perante a administração
municipal e a desmotivação da comunidade por conta destes
empecilhos;



VARPA

• Fatores alavancadores do turismo: serviços, cultura e entretenimento;

• Em termos de serviços, a produção artesanal, a gastronomia e o grupo
de turismo rural foram decisivos no percentual relativamente maior, os
eventos locais e o acesso viário aparecem também como determinantes
para o turismo em Varpa;
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• Alguns dos itens aparecem tanto nos fatores alavancadores como nos
limitadores, o que é normal, pois dificilmente um fator é
fundamentalmente bom ou ruim em sua totalidade;

• A infraestrutura, por exemplo, aparece como o principal fator limitador
do distrito, no entanto, também consta como um fator alavancador
devido ao acesso viário, portanto, nem todo fator é positivo ou negativo
em sua totalidade, por isso a análise se faz necessária;



VARPA

• Propostas para o desenvolvimento do turismo:

� Desenvolver mecanismos para garantir a representatividade política do
distrito na gestão do turismo;

� Promover incentivo técnico e político à iniciativa privada, executar a
revisão e adequação da sinalização geral e turística;

� Melhorar a coleta de lixo e limpeza geral do Distrito;
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� Melhorar a coleta de lixo e limpeza geral do Distrito;

� Criar um espaço de lazer para a Comunidade;

� Estabelecer ferramentas para motivar a participação da comunidade na
gestão do turismo;

• É fundamental que a comunicação entre o Distrito e entes gestores do
turismo aconteça de forma satisfatória e transparente;



VARPA
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MATRIZ F.O.F.A – ANÁLISE SWOT
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MATRIZ F.O.F.A – ANÁLISE SWOT
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MATRIZ F.O.F.A – ANÁLISE SWOT

A Matriz FOFA (Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças) é uma
ferramenta utilizada para fazer análise de cenário, sendo usada como base
para gestão e planejamento estratégico de corporações, empresas e setores
governamentais.

Objetivos
• Efetuar uma síntese das análises

internas e externas;
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internas e externas;

• Preparar opções estratégicas:
Riscos/Problemas a resolver;

• Identificar os pontos positivos e
mostrar quais os pontos devem
melhorar, aumentando as
oportunidades e deixando em
alerta diante de riscos.



FORÇAS (devem ser potencializadas) FRAQUEZAS (devem ser resolvidas)

OPORTUNIDADES OPORTUNIDADES TUPÃ - SP

� Identidade cultural bastante 
diversa;

� Existência de atrativos reais e 
potenciais ligados ao turismo 
rural, cultural, ecoturismo e 
turismo de lazer;

� Clima agradável;
� Hospitalidade dos moradores de 

Tupã;
� Águas termais provenientes do 

Aquífero Guarani;
� A gestão do turismo é 

institucionalizada, por meio da 
SECTUR, COMTUR e da 
denominação “Estância Turística” 
do estado de São Paulo;

� Diversidade de opções e serviços 
voltados à alimentação;

� Vocação potencial para o 
Turismo de Negócios e Eventos;

� Empreendimentos ativos no 
segmento de locação para 
eventos sociais;

� Varpa é a única comunidade 
“leta” estabelecida no Brasil e 
sedia o segundo Museu Leto do 
mundo;

� Produção agrícola do amendoim 
consolidada;

� Existência de eventos populares 
que movimentam o fluxo de 
visitantes locais e regionais.

� Manutenção, bem como embelezamento e estética dos 
empreendimentos privados e espaços públicos deixam a desejar;

� Sinalização turística inadequada;
� Empreendimentos com gestão inexistente ou inadequada;
� Não há produtos turísticos locais formatados e ativos comercialmente;
� Comunidade local e empresariado desmotivados;
� Os canais de informação ao turista podem ser melhorados (PIT, 

Facebook, por exemplo);
� Inexistência de Plano de Marketing Turístico Municipal;
� As entidades representativas do Turismo, Cultura  e áreas correlatas 

podem trabalhar de forma mais efetiva e articulada;
� Não há agências de turismo receptivo;
� Manutenção dos equipamentos públicos inadequada;
� Pouca formalização dos empreendimentos;
� Monitoramento do turismo inexistente ou inadequado.

N
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OPORTUNIDADES (devem ser 

aproveitadas)
AMEAÇAS (devem ser evitadas)

TUPÃ - SP

� Tupã é uma referência regional de serviços;
� A política estadual de turismo é favorável ao desenvolvimento das 

Estâncias Turísticas;
� A oscilação do câmbio mundial favorece o fluxo de turismo doméstico e 

o uso de opções de lazer e entretenimento locais;
� Tupã está localizada em um eixo viário entre os estados de São Paulo e 

Paraná;
� Tupã está inserida num aglomerado urbano que contém cidades médias.

� A política estadual de turismo pode tornar-se uma ameaça ao 
desenvolvimento de turístico de Tupã, caso os critérios destinados às 
Estâncias Turísticas não sejam atendidos;

� Outras cidades, num raio de 200km, melhor estruturadas para a 
recepção de turistas, especialmente no que diz respeito à infraestrutura 
básica, serviços e equipamentos turísticos e atratividade de modo geral;

� Estâncias Turísticas do estado de São Paulo, especialmente com 
características hidrotermais, com posicionamento de mercado melhor 
estruturado;

� Estâncias Turísticas do estado de São Paulo, que já possuem produtos 
turísticos formatados e em fase de desenvolvimento;

� Crise econômica brasileira e mundial;
� Poluição ambiental nos recursos hídricos da região, especialmente no 

Aquífero Guarani.
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FORÇAS – DEVEM SER 
POTENCIALIZADAS
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FRAQUEZAS – DEVEM SER 
RESOLVIDAS
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OPORTUNIDADES  - DEVEM SER 
APROVEITADAS
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AMEAÇAS – DEVEM SER 
EVITADAS
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ETAPAS IV e V – PLANO DE AÇÕES E 
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ETAPAS IV e V – PLANO DE AÇÕES E 
INVESTIMENTOS
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MISSÃO E OBJETIVOS DO PLANO DE TURISMO

• MISSÃO

� Desenvolvimento do turismo pautado na qualificação e competitividade da oferta,
impulsionado pela excelência da gestão ambiental e urbanística, na formação dos recursos
humanos e na modernização empresarial e das instituições públicas.

• OBJETIVOS

� Reforçar a capacidade institucional e uma administração pública eficiente no setor
turístico;

� Promover a qualificação dos recursos humanos e a sensibilização da população para o� Promover a qualificação dos recursos humanos e a sensibilização da população para o
Turismo;

� Desenvolver ações estratégicas transversais e específicas para o Turismo local e regional;

� Fomentar a contribuição do setor na economia municipal.

� Estimular o turismo sustentável.

• EIXOS ESTRATÉGICOS

1. Planejamento e Gestão do Sistema Municipal de Turismo (Organizar);

2. Estruturação e Ordenação Turística (Estruturar);

3. Capacitação, Sensibilização e Conhecimento para o Turismo (Capacitar);

4. Diversificação e Promoção da Oferta Turística (Atrair);

5. Gestão do Mercado Turístico (Competir).



ESQUEMATIZAÇÃO DOS EIXOS ESTRATÉGICOS

PLANEJAMENTO E 
GESTÃO DO SISTEMA 

MUNICIPAL DE 
TURISMO

ESTRUTURAÇÃO E 
ORDENAÇÃO 

TURÍSTICA

GESTÃO DO 
MERCADO 
TURÍSTICO

MISSÃO

TURÍSTICA

CAPACITAÇÃO, 
SESIBILIZAÇÃO E 
CONHECIMENTO 
PARA O TURISMO

DIVERSIFICAÇÃO E 
PROMOÇÃO DA 

OFERTA TURÍSTICA

TURÍSTICO

CAPACITAR



ESQUEMATIZAÇÃO DAS AÇÕES

PLANO DIRETOR 
DE TURISMO

EIXO 3EIXO 1

A1
A2
A3
A4
A5

A16
A17
A18
A19
A20
A21
A22
A23
A24

A25

ORGANIZAÇÃO INTERNA RECURSOS HUMANOS

DE TURISMO

EIXO 4

EIXO 5

EIXO 2

A6
A7
A8
A9

A10
A11
A12
A13
A14
A15

A25
A26
A27
A28
A29
A30
A31
A32
A33
A34
A35
A36
A37
A38

A39
A40
A41
A42
A43
A44

POLÍTICAS PÚBLICAS

CADEIA PRODUTIVA DO 
TURISMO



AÇÕES:

A1 – Adequar a estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Turismo com
objetivo de arranjar com maior eficiência os recursos humanos disponíveis e Criar
um Plano de Carreiras, Cargos e Salários – PCCS;

...

A3 – Promover, com apoio da Secretaria de Relações Institucionais, uma agenda
anual de atividades em conjunto com as Secretarias que atuam em setores

EIXO 1: PLANEJAMENTO E GESTÃO DO SISTEMA 
MUNICIPAL DE TURISMO

DIRETRIZES: ORGANIZAÇÃO E ARTICULAÇÃO

anual de atividades em conjunto com as Secretarias que atuam em setores
complementares ao turismo, priorizando temas transversais para o desenvolvimento
do setor (educação, esporte, cultura, meio ambiente, mobilidade urbana,
infraestrutura, dentre outros);

A4 – Desenvolver um Sistema de Informações Geográficas (SIG) em parceria com a
Secretaria Municipal de Administração que comtemple os aspectos turísticos
territoriais e mantê-lo constantemente atualizado para fins de planejamento
estratégico, bem como disponibilizá-lo em modo de visualização para consulta
pública no website oficial da prefeitura e do turismo;

...



AÇÕES:

A6 – Aprimorar e diversificar a sinalização turística da sede e dos distritos por meio
de projeto específico que contemple a totalidade dos atrativos e pontos estratégicos
para sinalização;

A7 – Elaborar um Plano de Marketing Turístico Municipal;

A8 – Elaborar uma Lei de Incentivo ao Turismo, que comtemple benefícios aos
empreendedores que já atuam ou pretendem atuar no setor, bem como

EIXO 2: ESTRUTURAÇÃO E ORDENAÇÃO 
TURÍSTICA

DIRETRIZES: INFRAESTRUTURA, PAISAGEM TERRITORIAL, MOBILIDADE URBANA E 
ACESSIBILIDADE

empreendedores que já atuam ou pretendem atuar no setor, bem como
responsabilidades socioambientais de todos os agentes envolvidos;

...

A10 – Estruturar junto à Secretaria de Obras e Infraestrutura um plano de ações
específico para melhorias infraestruturais de acesso aos atrativos turísticos da sede e
distritos, bem como para revitalização da paisagem urbana e manutenção das
estradas rurais, prezando o bem estar da população e o desenvolvimento
sustentável;

...

A15 – Realizar/contratar um levantamento das áreas verdes particulares junto à
Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente ou empresa específica a fim de
identificar e estimular possíveis Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPN).



AÇÕES:

A17 – Firmar parceria com sistema “S” para capacitação e qualificação no segmento
do turismo e áreas correlatas (SEBRAE: projetos de roteirização e capacitações em
gestão e empreendedorismo; SENAR: turismo rural e gastronomia rural); SESC: boas
práticas e capacitações operacionais para hotéis e alimentação;

A18 – Retomar o projeto de Educação para o Turismo, já estruturado no município;

A19 – Promover pesquisas específicas anuais voltadas a cadeia produtiva turística,

EIXO 3: CAPACITAÇÃO, SENSIBILIZAÇÃO E 
CONHECIMENTO PARA O TURISMO

DIRETRIZES: EXCELÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS, PARTICIPAÇÃO SOCIAL E PRODUÇÃO DE 
INFORMAÇÕES PARA O TURISMO  

A19 – Promover pesquisas específicas anuais voltadas a cadeia produtiva turística,
polo universitário, atrativos e eventos a fim de detalhar com maior precisão o perfil
dos visitantes, a demanda real e a demanda potencial;

...

A21 – Desenvolver parcerias com universidades a fim de estimular pesquisas
acadêmicas e trabalhos de extensão voltados para o turismo, como
empreendedorismo, marketing, inovação tecnológica, conservação e educação
ambiental, dentre tantas possibilidades;

...

A24 – Estimular a população local a consumir o turismo interno, promovendo
eventos estratégicos em conjunto com a iniciativa privada para divulgar os atrativos
e promover a integração entre os agentes do turismo, população e visitantes.



AÇÕES:

A25 – Estimular parcerias público-privadas para captar investimentos e desenvolver
os atrativos turísticos que hoje estão sob cuidados do poder público por meio de
concessões comerciais e/ou incentivos fiscais;

...

A28 – Promover a cidade para o Turismo de Eventos e Negócios por meio do Plano
de Marketing Turístico Municipal;

EIXO 4: DIVERSIFICAÇÃO E PROMOÇÃO DA 
OFERTA TURÍSTICA

DIRETRIZES: VALORIZAÇÃO DO TERRITÓRIO E DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO-CULTURAL, 
DINAMIZAÇÃO SUSTENTÁVEL DO POTENCIAL TURÍSTICO E FORMATAÇÃO DE PRODUTOS

de Marketing Turístico Municipal;

...

A30 – Prover apoio técnico para elaboração e promoção de um roteiro turístico do
Distrito Varpa;

A31 – Prover apoio técnico para elaboração e promoção de um roteiro turístico
gastronômico no município;

A32 – Prover apoio técnico para elaboração e promoção de um roteiro turístico
cultural no município;

A33 – Prover apoio técnico para elaboração e promoção de um roteiro turístico de
aventura no município;

...



AÇÕES:

...

A41 – Realizar evento anual visando a divulgação das oportunidades de negócios
para as modalidades turísticas identificadas em Tupã (agências que realizam turismo
receptivo, city tour, ecoturismo, turismo cultural, negócios e eventos, entre outros),
pode ser feito em parceria com o SEBRAE;

A42 – Gratificar empreendimentos do âmbito turístico que atuam com excelência de

EIXO 5: GESTÃO DO MERCADO TURÍSTICO

DIRETRIZES: EXCELÊNCIA EM GESTÃO, INOVAÇÃO, COOPERAÇÃO E COMPETITIVIDADE

A42 – Gratificar empreendimentos do âmbito turístico que atuam com excelência de
gestão e responsabilidade ambiental por meio da Lei de Incentivo ao Turismo;

A43 – Instruir os prestadores de serviços turísticos a se cadastrarem no CADASTUR, a
fim de garantir a participação destes nos programas federais de apoio ao turismo,
bem como legalizar e inserir os estabelecimentos na base única nacional de
informações turísticas;

A44 – Por meio do CADASTUR, atuar continuamente na divulgação das
oportunidades de qualificação, facilidades de acesso a linhas de financiamento,
oportunidades de negócios, acesso a novos mercados, programas do Ministério do
Turismo e seus parceiros das linhas estaduais e federais de financiamento à Iniciativa
Privada;



MINUTA DE ANTEPROJETO DE LEI
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MINUTA DE ANTEPROJETO DE LEI
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CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES (Art. 1º e Art. 2º)

CAPÍTULO II

DA POLÍTICA MUNICIPAL E DO PLANO DIRETOR DO TURISMO (Art. 
3º ao Art. 6º)

SEÇÃO I

Dos Princípios e Dos Instrumentos da Política Municipal de 
Turismo (Art. 7º e Art. 8º)

SEÇÃO II

SEÇÃO III

Do Sistema de Informações Geográficas (SIG) e Do Núcleo de 
Monitoramento do Turismo (Art. 16 ao Art. 20)

SEÇÃO IV

Da Gestão Participativa e Compartilhada (Art. 21)

SEÇÃO V

Dos Serviços, Dos Equipamentos Turísticos e Da Infraestrutura de 
Apoio ao Turismo (Art. 22)

SEÇÃO VI
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SEÇÃO II

Do Plano Diretor de Turismo (PDT) (Art. 9º ao Art. 12)

CAPÍTULO III

DAS DEFINIÇÕES (Art. 13)

CAPÍTULO IV

DO SISTEMA MUNICIPAL DE GESTÃO DO TURIMSO

SEÇÃO I

Da Organização e Da Composição (Art. 14)

SEÇÃO II

Dos Objetivos do Sistema Municipal de Gestão do Turismo (Art. 
15)

SEÇÃO VI

Da Qualidade e Da Certificação dos Serviços Turísticos Ofertados 
(Art. 23)

SEÇÃO VII

Do Desenvolvimento Regional Integrado (Art. 24)

SEÇÃO VIII

Da Atração e Do Estímulo para Investimentos em Turismo (Art. 
25)

CAPÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS (Art. 26 ao Art. 28)
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CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

...

Art. 2º A Política Municipal de Turismo obedecerá aos princípios
constitucionais da livre iniciativa, da descentralização, do desenvolvimento
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constitucionais da livre iniciativa, da descentralização, do desenvolvimento
socioeconômico justo, do direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, garantindo a inclusão social da população e a preservação das
características físicas, culturais, históricas, arquitetônicas, arqueológicas,
ambientais, entre outras.
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CAPÍTULO II

DA POLÍTICA MUNICIPAL E DO PLANO DIRETOR DO TURISMO

Art. 4º Cabe ao Poder Executivo Municipal, em parceria com a sociedade civil organizada,
fomentar, promover, incentivar e consolidar o turismo como fator estratégico de
desenvolvimento, buscando a geração e distribuição de renda, a valorização e elevação da
qualidade de vida dos munícipes e a inclusão social desses no contexto turístico local.
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Art. 5º Compete à Secretaria Municipal de Turismo e ao Conselho Municipal de Turismo
(COMTUR) elaborar e/ou revisar o PDT, de forma participativa e integrada, tornando-o
instrumento de orientação para realização das ações voltadas ao desenvolvimento
socioeconômico do setor de turismo.

Art.6º Caberá ao Poder Executivo Municipal administrar, em consonância com o COMTUR,
o Fundo Municipal de Turismo, tendo este por objeto o financiamento, o apoio ou a
participação financeira em planos, projetos, ações e empreendimentos reconhecidos pelo
município de Tupã, como de interesse turístico, os quais deverão estar abrangidos nos
objetivos da Política Municipal de Turismo, bem como consoantes com as metas traçadas no
PDT, explicitados nesta Lei.
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SEÇÃO I
DOS PRINCÍPIOS E DOS INSTRUMENTOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE TURISMO
Art. 7º A Política Municipal de Turismo orienta-se pelos seguintes princípios:
I – Visão Sistêmica - multidisciplinaridade - promovendo um ambiente que propicie uma abordagem 
integrada do desenvolvimento do turismo;
II – Sustentabilidade - buscando equidade social, eficiência econômica, diversidade cultural, proteção 
e conservação do meio ambiente que permita uma melhor qualidade de vida aos atores envolvidos na 
atividade direta e indiretamente;
III – Parcerias - promovendo articulação e gestão compartilhada, envolvendo os setores públicos, 
privado e sociedade civil organizada estabelecendo um processo de sinergia para alcançar objetivos 
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privado e sociedade civil organizada estabelecendo um processo de sinergia para alcançar objetivos 
comuns;
IV – Qualidade - desenvolvendo práticas que objetivem padrões de qualidade da oferta turística;
Inclusão Social - possibilitando que um maior número de pessoas tenha acesso ao turismo, tanto à sua 
prática como também se beneficiando dos seus resultados diretos, reduzindo desigualdades e 
promovendo oportunidades de geração de emprego e renda;
V – Competitividade - promovendo uma melhor relação entre a segmentação da demanda 
estabelecida e a diversificação e especialização da oferta disponibilizada, primando pela qualidade dos 
produtos turísticos e por uma infraestrutura compatível;
VI – Mobilização - articulando os atores locais no processo de desenvolvimento, tornando-os agentes 
ativos na busca dos objetivos comuns;
VII – Inovação - buscando permanentemente elementos transformadores para atender necessidades, 
criar soluções, agregar valor e incorporar benefícios aos serviços e atividades turísticas.
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Art. 8º São instrumentos da Política Municipal de Turismo de Tupã:

I – o Plano Diretor de Turismo;
II – a regulamentação dos Serviços Turísticos Receptivos, a fim de garantir padrões de
qualidade dos equipamentos oferecidos aos turistas e a sustentabilidade socioambiental
da atividade;
III – as normas e parâmetros de qualidade vigentes, o zoneamento, os planos de manejo,
relatórios de avaliação e impacto turístico, análise de risco e capacidade de carga;
...
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...
V – os incentivos para ampliação, qualificação e promoção da oferta turística municipal
disponíveis em âmbitos internacional, nacional, estadual e municipal;
...
VIII – o SIG do Turismo;
IX – o Núcleo de Monitoramento do Turismo.
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SEÇÃO II
DO PLANO DIRETOR DE TURISMO (PDT)
Art. 9º O Plano Diretor de Turismo (PDT) é parte integrante do processo de 
planejamento municipal do turismo, norteador do processo de transformação turística, 
servindo de referência para os agentes públicos e privados que atuarem em Tupã; trata-se 
do instrumento básico da política municipal de turismo, devendo o Plano Plurianual, as 
Diretrizes Orçamentárias, o Orçamento Anual e os planos, programas e projetos setoriais 
incorporarem as diretrizes e as prioridades nele contidas.
Art. 10º Integram o Plano Diretor de Turismo, instituído por esta Lei, as seguintes Etapas 
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Art. 10º Integram o Plano Diretor de Turismo, instituído por esta Lei, as seguintes Etapas 
e produtos:

Etapa I – Oficina de Mobilização e formação da Equipe de Trabalho;
Etapa II – Inventário Turístico;
Etapa III – Diagnóstico da Gestão;
Etapa IV – Estratégias e Planos de Ações;
Etapa V – Plano de Execução por Ações Prioritárias;
Etapa VI – Versão Preliminar do Plano de Turismo;
Etapa VII – Versão Final do Plano Diretor de Turismo.
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Art. 11º São diretrizes gerais do PDT:
I – a introdução e o uso de mecanismos inovadores de gestão, capazes de
proporcionar maior cooperação e mobilização dos agentes públicos, privados
e da sociedade civil, objetivando a melhor destinação de recursos humanos,
técnicos, financeiros e materiais, bem como o estímulo à gestão
descentralizada e participativa que proporciona ganhos qualitativos no
desenvolvimento turístico local;
II – a implantação de sistemas de indicadores mensuráveis de
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II – a implantação de sistemas de indicadores mensuráveis de
monitoramento de ações e de fatores que afetam o desenvolvimento do
turismo no Município;
III – o monitoramento da oferta turística, para o desenvolvimento de
produtos e roteiros, qualificação da oferta, qualificação profissional e
serviços de informação ao turista;
IV – a integração da cadeia produtiva do turismo, com foco na maximização
das relações e inserção de todos os agentes para o fortalecimento de
parcerias e o alinhamento das ações da iniciativa pública e privada, terceiro
setor e comunidade;
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XIV – a utilização do turismo como veículo de educação ambiental;
XV – a promoção, o estímulo e o incentivo à ampliação e melhoria da
infraestrutura turística;
XVI – a valorização do patrimônio histórico, cultural, artístico, arquitetônico,
arqueológico e o respeito aos costumes e às tradições das comunidades
locais compatíveis com a conservação da natureza;
...
XVIII – a participação da sociedade civil por meio da gestão compartilhada e
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XVIII – a participação da sociedade civil por meio da gestão compartilhada e
do controle social;
XIX – o alinhamento das políticas sociais, econômicas e ambientais,
potencializando as ações públicas que conjuguem crescimento econômico,
desenvolvimento social e sustentabilidade ambiental.

Art. 12º ...PDT deverá ser atualizado no máximo a cada dez anos.
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CAPÍTULO IV
DO SISTEMA MUNICIPAL DE GESTÃO DO TURISMO
SEÇÃO I
DA ORGANIZAÇÃO E DA COMPOSIÇÃO
Art. 14º Fica instituído o Sistema Municipal de Gestão do Turismo, composto pelos
seguintes órgãos e entidades de aconselhamento e de apoio à gestão do turismo no
Município de Tupã:
I – Secretaria Municipal de Turismo de Tupã;
II – Conselho Municipal de Turismo de Tupã (COMTUR) - órgão consultivo, normativo e
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II – Conselho Municipal de Turismo de Tupã (COMTUR) - órgão consultivo, normativo e
deliberativo, que atua em conjunto com as entidades que o integram;
III – Fundo Municipal de Turismo;
IV – Conferência Municipal de Turismo - a ser realizada, pelo menos, a cada dois anos.

...
§2º A Secretaria Municipal de Turismo de Tupã, no âmbito de suas atribuições e
atuação, coordenará os programas de desenvolvimento do turismo, de forma
compartilhada com os demais integrantes, principalmente com o COMTUR.
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SEÇÃO II
DOS OBJETIVOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE GESTÃO DO TURISMO

ART. 15º O Sistema Municipal de Gestão do Turismo tem por objetivo promover o
desenvolvimento das atividades turísticas por meio da coordenação e integração das
iniciativas oficiais com as do setor produtivo, de modo a:
...
II – estimular a integração dos diversos segmentos do setor, atuando em regime de
cooperação com os órgãos públicos, entidades de classe e associações representativas

www.safraplanejamento.com.br

cooperação com os órgãos públicos, entidades de classe e associações representativas
voltadas à atividade turística;
III – articular as ações e atividades turísticas intermunicipais, favorecendo convênios e
outros instrumentos de cooperação;
IV – estabelecer parâmetros com intuito de promover a melhoria da qualidade dos
serviços turísticos prestados no Município;
...
XII – promover a integração do setor privado como agente complementar de
financiamento em infraestrutura e serviços públicos necessários ao desenvolvimento
turístico;
...
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SEÇÃO III
DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS (SIG) E DO NÚCLEO DE
MONITORAMENTO DO TURISMO

Art. 16º A Secretaria Municipal de Turismo deverá instituir e manter atualizado, junto à
Secretaria Municipal de Administração, um Sistema de Informações Geográficas (SIG) do
Turismo, como unidade funcional e administrativa de gestão do PDT de Tupã, voltado à
produção, sistematização e publicitação de dados estatísticos e informações relativas às
atividades e empreendimentos turísticos instalados no Município, integrando órgãos e
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atividades e empreendimentos turísticos instalados no Município, integrando órgãos e
institutos de pesquisa públicos e privados.
...
Art. 19º São objetivos Núcleo de Monitoramento do Turismo:
I – melhorar a qualidade e a credibilidade dos relatórios estatísticos sobre o setor
turístico local;
...
X – propor e implementar ferramentas de monitoramento nas ações de marketing, que
ofereçam condições técnicas e operacionais para tal, visando acompanhar resultados e
nortear ações futuras de divulgação e promoção voltadas aos mercados emissores;
...
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SEÇÃO IV
DA GESTÃO PARTICIPATIVA E COMPARTILHADA

ART. 21º A Secretaria Municipal de Turismo deverá, conjuntamente com o COMTUR,
desenvolver programas de educação para o turismo e integração, com vistas a formalizar 
e coordenar um modelo de gestão participativa e compartilhada do turismo, visando a:

I – informar e sensibilizar a comunidade sobre a importância do turismo para o 
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I – informar e sensibilizar a comunidade sobre a importância do turismo para o 
desenvolvimento sustentável do Município;
II – compartilhar ações público-privadas para viabilizar a manutenção e sustentabilidade 
do turismo , mediante projetos de gestão compartilhada com a sociedade;
...
V – nortear o processo decisório fundamentado na sinergia de ações e na conformidade
de papéis entre os gestores públicos e privados do turismo no Município;
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SEÇÃO VII
DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL INTEGRADO

ART. 24º Objetivando fomentar maior envolvimento entre os Municípios da região será 
adotada uma Política de Desenvolvimento Regional Integrado do Turismo, na qual se 
estabeleçam medidas de: 

I – estímulo ao relacionamento, articulação e desenvolvimento de roteiros turísticos com 
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I – estímulo ao relacionamento, articulação e desenvolvimento de roteiros turísticos com 
os Municípios que compõem a região turística “Caminho dos Imigrantes”;
II – apoio aos programas e projetos de turismo que visam ao desenvolvimento regional, 
a geração de emprego e a distribuição de renda; 
III – incentivo à adoção de políticas comuns para a promoção e o fomento do turismo no 
Município e nas regiões vizinhas, participando e contribuindo de fóruns e conselhos de 
governança regionais, estadual e nacional.
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SEÇÃO VIII
DA ATRAÇÃO E DO ESTÍMULO PARA INVESTIMENTOS EM TURISMO

ART. 25º O Município instituirá uma política de incentivos para investimentos no setor
turístico visando ao desenvolvimento sustentável, tendo por diretrizes:

I – o fomento, apoio e priorização de iniciativas voltadas à atração de investimentos;
II – o incentivo e o apoio aos empreendimentos e equipamentos que invistam no

www.safraplanejamento.com.br

II – o incentivo e o apoio aos empreendimentos e equipamentos que invistam no
desenvolvimento e uso de recursos científicos e tecnológicos;
...
IV – a criação de mecanismos para incentivo ao desenvolvimento de empreendimentos
turísticos no Município;
...
VI – o apoio e o estímulo aos investimentos em programas de modernização do setor
turístico.
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CAPÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

ART. 26º A Secretaria Municipal de Turismo, em conjunto com o Conselho Municipal de
Turismo (COMTUR), nos limites de suas competências, poderão expedir regulamentos e
resoluções que julgarem necessárias ao cumprimento desta Lei.
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...





Obrigado Obrigado pela atençãopela atenção

e até o próximo encontro.e até o próximo encontro.
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