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Quem nasce em Senador Amaral, uma a mais alta de Minas Gerais (1.505alt), deve se sentir 
orgulhoso. Vivemos em uma cidade com elevados índices de qualidade de vida, e com uma 
riqueza ambiental e cultural que causa excelente impressão em quem nos visita. 
 
Ao abraçar o Turismo como uma atividade estratégica para o desenvolvimento de nossa cidade, 
buscando melhorar ainda mais o nosso município, estamos nos preparando para receber 
visitantes dos mais diferentes lugares do Brasil, e do mundo. 
 
Quanto mais pessoas por aqui chegarem, maiores serão as possibilidades de negócios para os 
que trabalham nos meios de hospedagem, nos bares, restaurantes, nas empresas que 
acompanham os turistas, nas lojas de roupas e no comércio em geral. Teremos mais dinheiro 
circulando na cidade e mais oportunidades para nossos jovens. 
 
Ao estimular o desenvolvimento do Turismo, nosso principal objetivo é que nossos moradores 
encontrem mais e melhores alternativas para sua vida em Senador Amaral. Nossa história e 
nossa paisagem preservada, nossa hospitalidade admirada e nossa cidade sendo um dos 
destinos mais lembrados pelos brasileiros. 
 
A atividade turística em Senador Amaral é uma consequência das políticas públicas implantadas 
para a melhoria da qualidade de vida de seus cidadãos.  
A infraestrutura e os serviços de que a cidade dispõe, enriquecem os atrativos turísticos, dando 
condições para uma boa recepção de turistas.  
 
O Plano Municipal  de Turismo de Senador Amaral é instrumento que apresenta diretrizes para o 
desenvolvimento e fortalecimento da atividade turística, aborda temas discutidos pelo 
Conselho Municipal de Turismo – COMTUR. Com base na atuação do órgão oficial, entidades e 
empresas do setor turístico, através deste Plano busca intensificar o fluxo de turistas e o gasto 
médio diário, consolidando a atividade no desenvolvimento econômico. 
 
 
É com nosso sorriso e hospitalidade que abrimos os braços para receber mais. 
 

 
Ademilson Lopes da Silveira 

Prefeito Municipal de Senador Amaral 
 
  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Senador Amaral tem entre suas atribuições 
elaborar políticas públicas com o objetivo de incentivar e atrair novos investimentos, 
empreendimentos e negócios, movimentando a economia local e fomentando a atividade 
turística. Nesse sentido, o Plano apresenta-se como protagonista de um novo modelo de gestão 
eficiente, sustentável e transparente, unindo todos os envolvidos na execução das ações, 
acelerando seu desenvolvimento e gerando resultados efetivos em emprego e renda e acredito 
que Senador Amaral e possui um grande potencial turístico a ser explorado. 
 
  Aqui no município de Senador Amaral, a atividade turística vem se desenvolvendo como 
importante fator socioeconômico, destacando-se pela geração de empregos, dinamização da 
economia local e como estimulador da inovação e do empreendedorismo. Ressaltamos que 
durante o processo de criação do Plano Municipal de Turismo, todos os envolvidos e 
beneficiados direta e indiretamente pelo setor turístico tiveram a oportunidade de participar e 
contribuir, debatendo, sugerindo e definindo ações para fomentar e estruturar a indústria do 
turismo em nossa cidade. 
 
 Acreditamos que a organização, o planejamento e a cooperação entre os setores público, 
privado e sociedade civil são determinantes para se obter melhores resultados, consolidando 
nossa cidade como destino turístico a ser visitado. 
 

 

 

 

                                                                                Evanil Emiler da Silva 
                                        Secretário Municipal de Cultura e Turismo de Senador Amaral 
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Histórico 

 

A história de Senador Amaral começa em meados de 1890, quando a família Borges 

doou ao município de Cambuí uma área para ser construída uma igreja em honra a São 

Sebastião. 

O primitivo lugarejo passou a ser denominado São Sebastião dos Campos da Lagoa 

Grande. Sendo elevado a distrito em 1948, já com o nome de Senador Amaral. Adquiriu sua 

independência político-administrativa em abril de 1992. Senador Amaral, cuja base 

econômica é a agricultura, é considerado o maior produtor de mandioquinha do Brasil. 

Formação Administrativa 

 

Distrito criado com a denominação de Senador Amaral (ex-povoado), pela Lei Estadual  

nº   336,   de   27-12-1948,   subordinado   ao   município   de   Cambuí. Em divisão territorial 

datada de 1-VII-1960, o distrito de Senador Amaral figura no município de Cambuí. 

Assim permanecendo em divisão territorial datada de 1991. Elevado à categoria de 

município com a denominação de Senador a Amaral, pela Lei Estadual nº 10704, de 24-04-

1992, desmembrado de Cambuí com Sede no antigo distrito de Senador Amaral, assim 

constituído de dois distritos: Senador Amaral e Ponte Segura, ambos desmembrados de 

Cambuí e instalados em 01-01-1993. Em divisão territorial datada de 1995, o município é 

constituído de dois distritos: Senador Amaral e Ponte Segura. 

Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007. 

 
 

 

 

 

 

 

Fonte: Prefeitura Municipal <www.senadoramaral.mg.gov.br> 

DADOS INTITUCIONAIS    

http://www.senadoramaral.mg.gov.br/


 

Informações Importantes sobre o município.  
 

SENADOR AMARAL – MINAS GERAIS 

Fundação 28 de abril de 1992  

Gentílico amaralense 

Padroeiro  São Sebastião[1]
 

CEP 37615-000 a 37619-999[2] 

Prefeito(a)  

Ademilson Lopes da Silveira (PMDB) 
(2021 -2024) 

Unidade federativa  Minas Gerais  

Mesorregião  Sul/Sudoeste de Minas IBGE/2008[3] 

Microrregião Pouso Alegre IBGE/2008[3] 

Municípios limítrofes Bom Repouso, Cambuí, Camanducaia, Munhoz, Bueno Brandão[4] 

Distância até a capital 447 km 

Características geográficas 

Área  151,135 km² [5] 

População 5 225 hab. Censo IBGE/2010[6] 

Densidade 34,57 hab./km² 

Altitude 1496 m 

Clima Tropical de Altitude Cwb 

Fuso horário  UTC−3 

Indicadores 

IDH-M 0,661 médio PNUD/2010[7] 

PIB R$ 45 111,307 mil IBGE/2008[8] 

PIB per capita R$ 8 678,59 IBGE/2008[8] 

Página oficial 

Prefeitura  www.senadoramaral.mg.gov.br  
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Trabalho e Rendimento 

 
 

Em 2016, o salário médio mensal era de 1.5 salários mínimos. A proporção de 

pessoas ocupadas em relação à população total era de 9.1%. Na comparação com 

os outros municípios do estado, ocupava as posições 602 de 853 e 595 de 853, 

respectivamente. Já na comparação com cidades do país todo, ficava na posição 

4645 de 5570 e 3472 de 5570, respectivamente. Considerando domicílios com 

rendimentos mensais de até meio salário mínimo por pessoa, tinha 39.4% da 

população nessas condições, o que o colocava na posição 355 de 853 dentre as 

cidades do estado e na posição 2818 de 5570 dentre as cidades do Brasil. 



 

Educação 

 
 

Em 2015 os alunos da rede Pública dos anos iniciais da cidade tiveram nota 

média de 5.8 no IDEB. Para os alunos dos anos finais, essa nota foi de 5.0. Na 

comparação com cidades do mesmo estado, a nota dos alunos dos anos iniciais 

colocava esta cidade na posição 541 de 853. Considerando a nota dos alunos dos 

anos finais, a posição passava a 191 de 853. A taxa de escolarização (para pessoas 

de 6 a 14 anos) foi de 98.9 em 2010. Isso posicionava o município na posição 114 

de 853 dentre as cidades do estado e na posição 718 de 5570 dentre as cidades do 

Brasil. 



 

 

 

 
 
 
 

Saúde 

A taxa de mortalidade infantil média na cidade é de 34.48 para 1.000 nascidos vivos. 

As internações devido a diarreias são de 0.2 para cada 1.000 habitantes. 

Comparado com todos os municípios do estado, fica nas posições 60 de 853 e 566 

de 853, respectivamente. Quando comparado a cidades do Brasil todo essas 

posições são 298 de 5570 e 4284 de 5570, respectivamente. 

Território e Ambiente 

 
Apresenta 63.9% de domicílios com esgotamento sanitário adequado, 12.5% de 

domicílios urbanos em vias públicas com arborização e 25.7% de domicílios urbanos 

em vias públicas com urbanização adequada (presença de bueiro, calçada, 

pavimentação e meio-fio). Quando comparado com os outros municípios do estado, 

fica na posição 428 de 853, 823 de 853 e 381 de 853, respectivamente. Já quando 

comparado a outras cidades do Brasil, sua posição é 1662 de 5570, 5332 de 5570 e 

1475 de 5570, respectivamente. 

Organização do Turismo. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Foto: Vista Aérea - Centro da Cidade –  Arquivo Fotográfico.  

 
A cidade de Senador Amaral (MG) vem sendo reconhecida como um dos destinos do 
turismo de aventura, especialmente por sua diversidade de atrativos e de sua exuberante 
paisagem natural. É também um destino que vem se desenvolvendo em ampla 
acessibilidade para o turista. Com a maior disponibilidade de informações e a constante 
troca de experiências, mais brasileiros e estrangeiros são expostos a destinos que 
oferecem as mais diferentes experiências turísticas.  
 
 O Plano Municipal de Desenvolvimento Turístico de Senador Amaral é um instrumento 
que determina e seleciona as prioridades para a evolução harmoniosa da atividade 
turística, delimitando suas dimensões e formas ideais, bem como as estratégias e ações 
para alcançá-las, de maneira ordenada, sistematizada, integrada, eficaz e eficiente. É 
indubitavelmente uma fundamental ferramenta administrativa. Tem como principal função 
a construção do caminho para alcançar o futuro almejado. 
 
É um importante instrumento para orientação e ordenamento das atividades turísticas 
municipais, de forma a minimizar seus efeitos negativos, acelerar e maximizar seus 
efeitos positivos, promovendo o desenvolvimento da atividade de forma mais sustentável 
e competitiva, com o objetivo de atrair investimentos e fomentar o desenvolvimento 
socioeconômico no Município. 
 
Também objetiva disponibilizar aos cidadãos, às associações, entidades, ao Circuito 
Turístico Serras Verdes do Sul de Minas e a todos os turistas, informações sobre Senador 
Amaral que está situada à 1.553 metros acima do nível do mar, sendo o município mais 
alto do Estado e possuindo um clima ameno e agradável durante o ano todo. 
 

APRESENTAÇÃO   

http://www.explorevale.com.br/serrasverdesdosuldeminas/senadoramaral/index.htm


 

Senador Amaral ocupa posição estratégica – muito próxima de grandes centros 
emissores de turistas, concentrando opções de atividades para os mais diferentes 
segmentos e interesses. A hospitalidade é um traço marcante dos moradores da cidade.  
  
Há muitas atividades turísticas, e muitos negócios ligados ao turismo. Muitos profissionais 
da gestão pública, da iniciativa privada e do terceiro setor já atuam há anos pelo bom 
desenvolvimento da cidade, e os resultados são visíveis.        
 
Neste momento, ao organizar as ideias neste Plano Municipal de Desenvolvimento 
Turistico, respeitou-se o histórico dos trabalhos já desenvolvidos e o papel proeminente 
do Conselho Municipal de Turismo, cuja ação é e será fundamental para que se tenha 
sucesso na administração do setor.  
  
O documento apenas registra as propostas. São as pessoas que farão com que elas 
sejam implementadas e acompanhadas de perto, para que frutifiquem e tragam os 
resultados desejados.  
  
Com tantos pontos fortes e diferenciais, basta apenas vontade para que o destino 
Senador Amaral se consolide como um dos mais importantes do país.  

   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Foto: Mirante Alto da Cava – Arquivo Fotográfico.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.  
   

 

Esse documento tem o objetivo de disponibilizar a atualização do Plano Municipal de 
Desenvolvimento Turístico juntamente com à Secretaria Municipal de Turismo e Cultura 
de Senador Amaral, para que se possa desenvolver o turismo sustentável e organizado 
no Município. 
 
No município de Senador Amaral há um grande potencial turístico em relação ao clima a 
ser explorado, como por exemplo, os recursos naturais, recursos hídricos, riqueza cultural, 
gastronômica e pontos turísticos ainda a serem explorados. 
 
No setor turístico do município também existem prioridades, como estimular o 
crescimento do mercado de trabalho e renda, explorando de forma sustentável os 
recursos existentes. Com esse planejamento estratégico pretende-se melhorar os 
recursos, explorando com responsabilidade todas as potencialidades locais. 
 
Senador Amaral é um município privilegiado, com terras férteis, o que propícia o cultivo de 
uma imensa variedade de produtos agrícolas, que com a ajuda do clima ameno tem 
produtividade alta durante todo o ano, destacando-se ainda o cultivo de flores e frutas. 
 
Para que o desenvolvimento turístico ocorra é necessário que a comunidade e 
empresários locais sensibilizem-se e disponibilizem-se a cooperar para a exploração 
turística local. É necessário que a comunidade participe de maneira efetiva, buscando a 
preservação do patrimônio cultural-histórico e do meio ambiente  e assim busque também 
explorar e investir no turismo da região. 
 
Desta feita, o PMDT auxiliará na orientação e integração das ações relativas às atividades 
do turismo dentro do Município, buscando alternativas para o desenvolvimento do turismo 
sustentável. 
 
Para que o desenvolvimento turístico ocorra de forma organizada é preciso que exista um 
ajuste entre o setor público e o privado, para que conjuntamente possam se organizar e 
gerar crescimento. A cooperação e a integração das ações devem ser cultivadas para que 
os objetivos sejam alcançados. 
 
A atualização deste plano estratégico tem como objetivo o benefício de instituições de 
caráter privado e associativo, órgãos públicos, bem como instituições de caráter 
educacional e a comunidade. Deste modo, pretende-se atender às múltiplas questões, 
que interferem no equilíbrio socioeconômico da comunidade, da administração municipal 
e da região da qual faz parte. 

  INTRODUÇÃO    



 

 
A atualização do Plano Municipal de Desenvolvimento Turístico justifica-se pela necessidade de 
se fomentar a atividade turística no município de Senador Amaral, gerando o desenvolvimento 
local sustentável, dentro da atualidade. Possui os seguintes objetivos: 

 
       - Estimular a população à preservação do patrimônio histórico e cultural; 

 
       - Explorar recursos naturais da região de forma sustentável; 

 
   - Melhorar a assistência ao turista no município; 
 
   - Estimular os jovens e a população à preservação do meio ambiente; 
 
   - Incentivar o desenvolvimento turístico conforme potencialidades da região; 
 
   - Em parceria com o Circuito Serras Verde aperfeiçoar as ações no município; 
 
   - Preservar a qualidade das águas não as poluindo com lixo ou esgotos não tratados; 

 
   - Preservar a fauna para um adequado equilíbrio ecológico, no qual não podemos nos excluir. 

 
O Planejamento Estratégico é necessário para que se possa alcançar resultados positivos e 
maximizar o potencial turístico. Esse Planejamento visa o ordenamento das atividades, 
considerando todo o território municipal, os recursos humanos e a identidade local, com vistas 
a conciliar o desenvolvimento econômico e social, contribuindo para uma melhor distribuição da 
renda, advinda da atividade turística, tendo sempre em mente o princípio da sustentabilidade. 
 
O monitoramento e avaliação serão feitos através da participação efetiva dos conselhos, 
garantindo a participação popular. Com uma avaliação contínua das ações poderemos analisar 
o impacto do turismo em Senador Amaral, a exemplo da forma como foi conduzida, tal 
avaliação no transcorrer da vigência do Plano Anterior.  
 
Em 2009, pela lei nº 323/2009 foram criados o COMTUR – Conselho Municipal de Turismo e 
FMTUR Fundo Municipal de Turismo, com o objetivo de coordenar, incentivar e promover o 
turismo em Senador Amaral. 
 
Do ponto de vista turístico é de suma importância a inclusão e a divulgação do município, 
sendo necessária sua descoberta e inserção no cenário turístico da região. Possui também, um 
grande potencial, nos aspectos de localização, topografia, clima e belezas naturais, uma vez 
que, em seu território, existem inúmeras cachoeiras, destacando-se uma localizada na área 
central da cidade; além de oferecer passeios ecológicos, como a Pedra da Onça, com 
excelente vista panorâmica, o Pilão de Pedra, que traga a água de dois rios, devolvendo-as 
cinco metros abaixo, com várias quedas d'água, pouco ainda é explorado. 
 
 
Devido ao seu clima ameno e sua elevada altitude, pretende-se fazer de Senador Amaral uma 
estância climática, justificando a necessidade de um novo Plano Municipal de Desenvolvimento 
Turístico, para sua inserção e evidência, uma vez que não se alcançou esse objetivo no 
processo iniciado pela primeira versão do PMDT. 

  JUSTIFICATIVA   

http://pt.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A2ncia_clim%C3%A1tica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A2ncia_clim%C3%A1tica


 

 
É necessária a integração e participação de todos os segmentos da cadeia produtiva do 
turismo, poder público e sociedade civil organizada, envolvidas direta ou indiretamente com o 
desenvolvimento da atividade turística local e regional, para que possamos obter um 
Planejamento Estratégico eficaz e produtivo. 
 
Á atualização do Plano Municipal de Desenvolvimento Turístico trará melhoria da infraestrutura 
básica e turística, qualificação dos serviços, gerações de empregos que aumentam de divisas 
oriundas da estruturação e diversificação da oferta turística, que movimentará a economia 
atraindo novas oportunidades de negócio. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Foto: Pedra da Onça – Arquivo Fotográfico.  

 
 



 

 
Na atualidade, a cidade de Senador Amaral direciona seus esforços no sentido de 
melhorar sua infraestrutura de apoio turístico, organizando-se de modo geral. A presente 
situação tem como características principais a necessidade de estruturação de uma 
oferta Turística local e de qualificação da mão de obra. Ao atingirmos esses objetivo 
poderemos aumentar a competitividade da atividade turística, tendo em vista as 
necessidades encontradas na elaboração do Plano. 
 
O município oferece atrativos naturais, de aventura, culturais, religiosos, rurais, para 
atendimento da população, turistas e visitantes. A oferta turística baseia-se 
principalmente nos segmentos de ecoturismo, turismo rural e turismo de aventura. 
 
As necessidades do Município de Senador Amaral são: elaboração de projetos para 
melhoria da infraestrutura turística local, qualificação de recursos humanos, melhoria no 
sistema de informações, preservação do meio ambiente, patrimônio histórico, turismo, 
fortalecimento e incentivo às relações institucionais contando com parcerias 
significativas como SEBRAE-MG, SENAR-MG, SENAC-MG, SETES-MG, Circuito 
Serras Verdes e agências receptivas regionais; fortalecimento do Conselho Municipal do 
Turismo- COMTUR; melhoria de serviços e qualificação de recursos humanos, melhoria 
do sistema de informação turística, preservação do meio ambiente e patrimônio 
histórico-cultural e educação para o turismo. 
 
O município apresenta grande potencialidade turística, quanto aos fatores de 
atratividade, sendo estes fundamentados, principalmente, na exuberância de suas 
paisagens naturais e sua preservação ecológica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: Café Mineiro – Arquivo fotografico.  
 
 

  ANÁLISE  SITUACIONAL  
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O município apresenta grande potencialidade turística quanto aos fatores de 
atratividade, sendo estes fundamentados principalmente na exuberância de suas 
paisagens naturais e sua preservação ecológica. 
 
Como visão de futuro, aponta-se para os próximos anos, em especial os próximos 
quatro anos, que serão essenciais para o impulso definitivo na atividade do turismo. Esta 
visão de futuro de médio prazo expressa em termos qualitativos e prospectivos os 
objetivos estratégicos enquanto intenções de mudança em direção a uma situação 
idealizada traduzida aqui em opções sobre o sistema das atividades turísticas e 
posicionamento de mercado, tornando Senador Amaral um destino indutor regional do 
turismo. 
 
Em curto prazo, disponibilizar ao mercado os atrativos formatados nas rotas, em função 
de nossa posição geográfica estratégica, junto ao maior mercado consumidor (inclusive 
de turismo) do país, São Paulo,  resgatar a mineiridade e fortalecer o slogan “Senador 
Amaral qualidade de vida cultivada no alto da serra”, permitindo vislumbrar um futuro 
promissor para as orientações neste novo PMDT. 
 
Desse modo, através do aperfeiçoamento dos projetos específicos propostos nesse 
Plano será possível o desenvolvimento de uma atividade turística de qualidade, de 
forma sustentável visando aumentar a competitividade em longo prazo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: Praça Zeca Borges – Arquivo Fotográfico.  

  PROGNÓSTICO   



 

 

O Plano de Turismo Municipal de Senador Amaral, 2022-2025 é o documento que vai 
orientar os diversos agentes da gestão pública municipal sobre o desenvolvimento da 
atividade no municipio.   
 
Trata-se de um instrumento que orienta a compreensão da dimensão da atividade e das 
diferentes possibilidades de integração do Turismo nas demais ações públicas, bem como 
da necessidade de ações especificas que promovam o destino Senador Amaral a fim de 
atrair maior número de visitantes, gerando maior gasto médio por pessoa e maior 
permanência, de modo a ampliar o impacto econômico positivo da atividade.  
 
Senador Amaral vem ocupando um papel de destaque no cenário turístico brasileiro, fruto 
de uma atuação direcionada e comprometida com o desenvolvimento do Turismo.  
 
A proposta principal desse Plano aponta os projetos e ações considerados de natureza 
estruturante, territorial e de caracterização, com capacidade de propiciar a melhoria da 
infraestrutura de apoio turístico do município como modelo para a região, para o Brasil, 
sendo referência internacional, consolidando a oferta de produtos turísticos para o 
desenvolvimento planejado e organizado, fortalecendo a Instância de Governança 
Municipal, aprimorando as ações de promoção de qualificação da cadeia produtiva turística 
municipal e melhorando o sistema de informação turística. Ainda promovendo a 
preservação do meio ambiente, do patrimônio histórico-cultural e a educação para o 
turismo. 
 
É hoje conhecida, nacional e internacionalmente, como a cidade mais alta de Minas Gerais. 
Além disso, seus recursos naturais permitiram o desenvolvimento de diferentes produtos 
ligados ao segmento do Turismo Rural, da mesma forma que a produção e comercialização 
de flores e morangos transformando em destino de Turismo Rural.  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Morangos da Serra – Arquivo Fotográfico. 

O  PLANO DE TURISMO MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL   



 

 
 
Independentemente da nomenclatura da segmentação, a cidade tem disponibilidade de 
recursos que podem ser melhores aproveitados com vistas à ampliação da qualidade de 
vida do morador e, por consequência, da experiência do turista.  

  

Neste momento, pretende-se que a atividade turística seja reconhecida em sua totalidade 
por todos os membros da gestão pública, tanto no executivo como no legislativo, e que as 
propostas aqui elencadas sejam implantadas brevemente.  
  
O maior desafio do setor de turismo de Senaor Amaral é fazer com que a atividade seja 
reconhecida, como a que mais agrega os diferentes ramos de atividade que gera empregos 
a moradores com distintas qualificações profissionais, e que traz para a cidade recursos 
que poderiam ser gastos em outros destinos.  
 
A organização do Plano Municipal de Turismo segue uma estrutura lógica que parte do 
diagnóstico da realidade local, define as estratégias, os objetivos e resultados esperados, 
como também a proposição e o desenvolvimento de programas, projetos e ações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Cachoeira Santa Rita – Bairro Cachoeira – Arquivo Fotográfico.  



 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

                            Foto: Geada 2021 – Senador Amaral – arquivo Fotográfico. 

O Plano Município de Desenvolvimento Turistico de Senador Amaral, constante na Lei do 
COMTUR n°657/2021 data 30 de junho de 2021 “é o instrumento básico da política de 
desenvolvimento e expansão urbana, para ordenar o desenvolvimento físico da cidade e de 
suas funções sociais, econômicas e administrativas, assim como garantir o bem-estar de 
seus habitantes e a preservação do Patrimônio Cultural Histórico de Senador Amaral”.   
  
Todas as ações que considerem o desenvolvimento da atividade turística dentro dos limites 
do município devem se enquadrar nas orientações do referido documento, alinhando-se 
também às propostas do Plano Plurianual do Município de Senador Amaral (2021/2024).  
  
O PPA estabelece o orçamento para o desenvolvimento das atividades sob-
responsabilidade da prefeitura. Embora já exista alocação exclusiva de verbas para o 
Turismo, é importante destacar as oportunidades de ações especificas de orientação que 
envolve os seguintes itens do PPA:  
  
- Educação  
- Ensino Profissionalizante  
- Atendimento de saúde  
- Comércio e Serviços  
- Atividades artísticas  
- Festas populares  
- Sinalização de trânsito  
- Limpeza pública  
- Zeladoria urbana  
- Práticas esportivas  
- Paisagismo  
- Recursos Hídricos  
- Direitos da pessoa com deficiência  

O PAPEL ESTRATÉGICO DO TURISMO EM SENADOR AMARAL   



 

  

Foto: MotoCross de Senador Amaral – Arquivo Fotográfico. 

 
A cada revisão no Plano Município de Desenvolvimento Turistico de Senador Amaral, é 
necessário que os representantes do Conselho Municipal de Turismo argumentem pela 
maior representação do Turismo em suas propostas, de modo que, gradualmente, o 
orçamento municipal atribua recursos aos projetos de maior alcance transversal, com 
melhores impactos sociais e econômicos para a cidade.  
  
Uma vez reconhecido o papel integrador do Turismo, será possível considerar ações 
vinculadas ao setor nas diferentes áreas da gestão pública, notadamente naquelas que 
valorizam a autoestima e o orgulho do amaralense, ampliam a percepção da qualidade de 
vida e melhorem o acolhimento aos visitantes, envolvendo, portanto aspectos da 
infraestrutura, segurança, sinalização, transportes, educação, acessibilidade, entre outros.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Platação de Mandioquinha – Arquivo Fotográfico.  



 

 
 
 
 
O COMTUR de Senador Amaral é muito atuante e assumiu responsabilidades importantes 
para estimular o turismo e garantir que as atividades tragam benefícios para a cidade.  
  
Destacam-se, entre as competências do COMTUR:  
  

Programar e executar debates sobre os temas de interesse turístico para a cidade ou 
região;   
Formular as diretrizes básicas, que serão observadas na política municipal de turismo;  
Propor resoluções, atos ou instruções regulamentares necessárias ao pleno exercício 
de suas funções, bem como modificações ou supressões de exigências administrativas 
ou regulamentares que dificultem as atividades de turismo;  
Desenvolver (e apresentar) programas e projetos de interesse turístico, visando 
incrementar o fluxo de turistas à cidade;  
Promover e divulgar as atividades ligadas ao turismo e apoiar a Prefeitura na realização 
de Feiras, Congressos, Seminários, Eventos e outros de relevância para o turismo;  
Colaborar de todas as formas com a Prefeitura, sempre que solicitado nos assuntos 
pertinentes ao turismo.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Layout Prefeitura Municipal de Senador Amaral – Arquivo Fotográfico.   

  CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO – COMTUR    



 

 

 

 

 

Visão norteadora 

  
Integrar a atividade turística em todos os eixos da gestão municipal, ampliando seu 
reconhecimento como gerador de riquezas para o município, incluindo Senador Amaral 
entre os destinos mais visitados do Estado de Minas Gerais  .  
  
  

Objetivo Geral 

   
Estimular o desenvolvimento responsável da atividade turística, beneficiando 
primeiramente os residentes, gerando oportunidades de investimento e emprego para o 
maior número de pessoas, preservando os recursos naturais e socioculturais para fruição 
das gerações futuras, tornando Senador Amaral um destino indutor regional do turismo, 
com abrangência em toda a região do Circuito Serras Verdes do Sul de Minas Gerais. 

 
 

Específicos 

  
- Fomentar o desenvolvimento das atividades turísticas que respeitem os limites de uso dos 
recursos disponíveis;  
  
- Envolver a comunidade local nos processos de criação e desenvolvimento de novos 
projetos turísticos;  
  
- Estimular a disseminação de informações, cooperação e integração entre iniciativa 
privada, poder público e terceiro setor;  
  

    

  

    

 

  

 

 

 

EIXOS ESTRÁTEGICOS   

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Toda a forma de planejamento necessita ser iniciada junto a uma busca de dados e 
informações para que em um segundo momento seja transformado em geração de 
conhecimento, onde através deste, decisões acertadas possam ser tomadas, agregando 
valor ao desenvolvimento do turismo em uma localidade. 
 
Partindo deste pressuposto, o processo de construção deste plano se iniciou com a busca 
por dados, que vieram através de intensas pesquisas a campo na fase de inventário, 
pesquisa de demanda turística local e diagnóstica. 
 
Em seguida, esses dados foram processados e transformados em informações e 
conhecimento na fase de diagnóstico, e, por fim, todo esse conteúdo foi utilizado para a 
tomada de decisões nas fases de programas e projetos. 
 
Assim, todas as fases do Plano Municipal de Turismo foram estabelecidas para que se 
iniciassem os devidos estudos, análises e pesquisas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Foto: Pinhão – Arquivo Fotografico 

 

METODOLOGIA   LINHAS DE AÇÃO 
 

  



 

 
 

 Nº OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

DESCRIÇÃO E METAS 
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1.1  - Melhoria dos acessos rodoviários: 
1.1.1 - Acessos Intermunicipais. 
1.1.2 - Acessos Municipais. 
1.1.3 - Conclusão do Terminal Rodoviário 

Municipal 
 

1.2 - Investir e explorar os segmentos turísticos mais 
expressivos do município - Turismo Rural, turismo 
de aventura e Turismo de Natureza; e em 1 (um) 
segmento complementar – Turismo Religioso; 

1.3 – Manter no mínimo 3 (três) funcionários na    
equipe de Turismo Municipal;  

1.4 - Renovar convênio com a Instituição de Turismo: 
Circuito Serras Verdes; 

1.5 - Manter o Fundo Municipal de Turismo – 
FUMTUR  

1.6 - Incluir o município de Senador Amaral como 
destino turístico do Sul de Minas nos próximos 4 
(quatro) anos 

1.7 - Revitalização de Praças e Áreas Verdes 
1.8 - Adequação das Vias e Prédios Públicos à 

acessibilidade de portadores de deficiências físicas 
e mobilidade reduzida, para edifícios mais antigos, 
uma vez que os novos já contam com sistemas de 
acessibilidade. 

1.9 - Melhoria e implantação de sistemas de 
iluminação pública, tanto na cidade quanto na 
Zona Rural e distrito. 

1.10 - Construção do Pórtico de Apoio Turístico 
nos próximos 4 (quatro) anos. 

1.11 - Construção do Mirante da Serra nos 
próximos 4 (quatro) anos. 
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2.1 - Implantação e Operacionalização dos CIT –     
Centro de Informação ao Turista, dando ênfase à 
readequação e aproveitamento de prédios 
públicos existentes e inativos. 

2.2 - Manutenção do Sistema de sinalização urbana 
indicativa e revisão e adequação da sinalização de 
Trânsito. 

2.3 - Manutenção constante do Sistema de 
Sinalização Turística Urbana e Sistema de 
Sinalização Indicativa, Rodoviária e Turística Rural. 

2.4 - Implantação da Feira Municipal de Senador 
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Amaral contemplando o artesanato e os produtos 
típicos e agropecuários locais, dando ênfase à 
agricultura familiar. 

2.5 - Implantação do Parque de Exposições e Eventos 
de Senador Amaral. 

2.6 - Melhoria e readequação dos principais eventos 
indutores de fluxo turístico em Senador Amaral: 
Motocross; Montain Bike; Aniversário da Cidade; 
Festas Religiosas com cunho Cultural, Festas de 
Cultura Tradicional e Natal Iluminado. 

2.7 - Incentivar a melhoria da infraestrutura dos 
meios de hospedagem e alimentação; 

2.8 - Implantar e/ou buscar parcerias para 
implantação de agência, centro e/ou postos de 
informação, locais de entretenimento, portais, 
mirantes e outros; 

2.9 - Adequação e melhoria dos atrativos naturais 
locais. 

2.10 - Revisão e revitalização com atualizações 
sistemáticas do Calendário Consolidado de 
Eventos do Município de Senador Amaral como 
base de referência para investimentos em eventos 
indutores de fluxo 

2.11 - Aquisição termômetro decorativo com 
relógio analógico. 
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3.1 - Sensibilização da Comunidade local quanto à 

Política Municipal de Turismo. 
3.2 - Formação e reciclagem de Guias Locais. 
3.3 - Treinamento em recepção e informação 

turística para profissionais do setor indireto. 
3.4 - Treinamento geral e específico (por área) para 

os profissionais do setor turístico. 
3.5 - Formação de novos profissionais nas diversas 

áreas do setor turístico. 
3.6 - Treinamento em inglês e espanhol (entre 

outras línguas) para profissionais das diversas 
atividades turísticas diretas e indiretas. 

3.7 - Sensibilização dos proprietários de imóveis 
com atrativos naturais potenciais para a 
atividade turística. 

3.8 - Realização de pesquisas de satisfação e recall 
junto aos setores locais do turismo. 
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4.1 - Atualizações sistemática e constante do Inventário 

da Oferta Turística – INVTUR de Senador Amaral. 

4.2 - Elaboração e sistematização do Banco de Imagens 

Turísticas de Senador Amaral. 

4.3 - Criação do Cadastro Municipal de Empresas e 

Profissionais do Turismo. 

4.4 - Criação e sistematização do SMRH – Sistema 

Municipal de Registro de Hóspedes. 

4.5 - Elaboração e sistematização de pesquisa de 

demanda genérica e/ou específica por eventos ou 

oportunidade. 

4.6 - Atualização e sistematização das informações em 

Banco de Dados Centralizado e distribuído por 

Intranet (rede) ou Internet. 

4.7 - Disponibilizações das informações turísticas através 

do sítio eletrônico (site) oficial e destinado apenas ao 

setor turístico de Senador Amaral na Rede Mundial de 

Computadores (Internet). 

4.8 - Sistematizar e consolidar no Banco de Dados, o 

inventário do patrimônio histórico e cultural, através do 

Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e Cultural. 
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5.1 - Elaboração de modelo de gestão e planejamento 

para o turismo de Senador Amaral. 

5.2 - Fortalecimento e gestão integrada da Política 

Municipal do Turismo, com a Instância Municipal de 

Governança – COMTUR (Conselho Municipal do 

Turismo). 

5.3 - Operacionalização efetiva do Fundo Municipal de 

Turismo – FUNTUR, como fonte de investimentos e 

financiadora de programas e projetos turísticos, 

segundo a Legislação especifica local sobre o tema. 

5.4 - Estabelecimento de diretrizes específicas de 

projetos e programas por modalidades de turismo, 

enfatizando o "Turismo Rural". 

5.5 - Reformulação e consolidação do Calendário 

Consolidado Municipal de Eventos, como modelo de 

gestão integrada dos eventos e direcionamento dos 

eventos geradores de fluxo. 
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5.6 - Reformulação da Política Municipal de Apoio ao 

Artesanato. 

5.7 - Implantação da Política Municipal de Valorização 

da Cultural Tradicional. 

5.8 - Elaboração de roteiros integrados e inseri-los no 

sistema de informação do estado de Minas Gerais de 

destinos turísticos para o mercado. 

5.9 - Revisão e consolidação das diretrizes de Marketing 

Turístico do Município de Senador Amaral, 

posicionando de forma efetiva frente ao mercado. 

5.10 - Estabelecimento de diretrizes específicas visando 

colocar como modalidade prioritária "TURISMO RURAL", 

além de dar destaque prioritário para as modalidades 

secundárias:  

a) Turismo Ecológico ou Ecoturismo, 

b) Turismo de Aventura, 

c) Turismo Cultural, incluindo o Gastronômico, 

d) Turismo Astronômico. 

5.11. Equipamento e aparelhamento para a Secretaria 

Municipal de Cultura e Turismo de Senador Amaral. 

5.12 – Aquisição de veiculo para a Secretaria Municipal 

de Cultura e Turismo de Senador Amaral. 
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6.1 - Implantar Plano de Marketing para os produtos 

turísticos organizados. 

6.2 - Potencializar as mídias disponíveis e acessíveis 

6.2.1 - Manter e incrementar as ferramentas já 

existentes: site municipal, jornal regional; 

6.2.2 - Promover Fampress (visita de jornalistas); 

6.2.3 - Utilizar melhor as ferramentas de divulgação das 

instituições conveniadas e parceiras, como site, revista, 

jornal online, facebook, instagram,  blog, mapas, 

cartilhas, etc. 

6.2.4 - Produzir material impresso como folders, flyers, 

revistas e guias para divulgação do município. 

6.2.5. Produção de vídeos institucionais para divulgação 

dos atrativos do município. 
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6.3 - Fortalecer a Identidade Turística 

6.3.1 - Investir nos segmentos de Turismo Religioso e 

Ecoturismo; 

6.3.2 - Incentivar o Turismo Rural como segmento 

complementar; 

6.3.3 - Manutenção e ampliação dos Projetos 

“DESCUBRA, CONHEÇA, DESFRUTE E VIVA SENADOR 

AMARAL.  

6.4 - Promover ações de Capacitação e Qualificação da 

Cadeia Produtiva do Turismo Municipal 

 6.5 - Investimentos em Capacitação, qualificação e 

Treinamentos 

 6.6 - Levantamento da demanda local nos diversos 

níveis e setores (empreendedores, mão de obra de 

serviço, equipe do órgão de turismo, representantes do 

setor público e sociedade civil); 

6.7 - Utilizar ferramentas, como o ensino à distância e 

online, para os prestadores de serviços turísticos e 

outros setores de interação com o turismo local; 

6.8 - Formação de Guias Locais; 

6.8.1 - Qualificar o artesanato, incentivar e promover o 

associativismo e ações de comercialização; 

6.8.2 - Aproveitar a oferta de cursos das instituições  

regional, estadual e nacional (como Circuito Serras 

Verdes, Setur MG, Fecitur e Mtur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

          Foto: Memorial Fazenda Fermino Elias – Arquivo Fotográfico  



 

 

 

Os projetos específicos (linhas de ação) estão discriminados a seguir, detalhando cada um deles, 

dentro de seu “Objetivo Específico”, com uma descrição sintética dos agentes envolvidos, 

cronograma, início e investimento estimados. 

 

1.  DESENVOLVIMENTO ESTRUTURAL 

Observação: Nesse “Objetivo Específico” ocorrerá nas linhas de ação a não especificação dos 

investimentos estimados, pois muitas vezes os recursos serão oriundos de outros setores que não 

possibilitam estimativas prévias. 

 

1.1. Melhoria dos acessos rodoviários: 

1.1.1 - Acessos Intermunicipais (05 Acessos): Cambuí, Bom Repouso, Munhoz, Bueno 

Brandão e Itapeva.  

Sinopse: Estabelecer estrutura adequada para fortalecer o empreendimento turístico.  

Atores Envolvidos: Governo Federal / ANTT, Governo do Estado de Minas Gerais / SETOP e 

Prefeitura Municipal de Senador Amaral - MG / Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e 

Secretaria Municipal de Obras. 

Cronograma: Especifico 3 meses 

Início Estimado: 1° Trimestre de 2022 

Investimento Estimado: R$ 4.328.792,57 (Quatro milhões trezentos e vinte e oito mil e setecentos 

e noventa e dois reais e cinquenta e sete centavos) 

 

1.1.2 - Acessos Municipais (internos) – para os 15 principais atrativos  

Atores Envolvidos: Prefeitura Municipal de Senador Amaral - MG / Secretaria Municipal de Cultura 

e Turismo, Secretaria Municipal de Obras, Secretaria Municipal de Agricultura e Meio ambiente, 

Governo Federal / ANTT, Governo do Estado de Minas Gerais / SETOP. 

Cronograma: 12 meses por ano (contínuos) 

Início Estimado: 1° Trimestre de 2022 

Investimento Estimado: R$ 3.300.000,00 (Três milhões e trezentos mil reais)  

 

 

 

  IDENTIFICAÇÃO DOS PROJETOS ESPECIFICOS (LINHA DE AÇÃO)    



 

1.1.3 - Conclusão da Construção de Terminal Rodoviário Municipal  

Atores Envolvidos: Prefeitura Municipal de Senador Amaral - MG / Secretaria Municipal de Cultura 

e Turismo, Secretaria Municipal de Obras, Governo Federal, Governo do Estado de Minas Gerais / 

SETOP. 

Cronograma: Especifico 3 meses  

Início Estimado: 2° Trimestre de 2022 

Investimento Estimado: R$ 100.000,00 (Cem mil reais) 

 

1.2 - Investir e explorar os segmentos turísticos mais expressivos do município – Com  

projetos estratégicos para exploração dos segmentos: Turismo Rural, Turismo de Aventura, 

Ecoturismo e Religioso; 

Sinopse: Criação de projetos para contribuir na melhoria de infraestrutura no campo, nas áreas 

naturais e expressivamente e nos eventos religiosos. 

Atores envolvidos: Prefeitura Municipal de Senador Amaral, Secretaria Municipal de Cultura e 

Turismo / COMTUR / COMPAC / Associação Céu da Mantiqueira / Senar / Sebrae / Emater / 

Circuito Serras Verdes do Sul de Minas. 

Cronograma: 12 meses ao ano (sistêmico e continuado)  

Início estimado: 1º Trimestre de 2022 

Investimento estimado: R$ 10.000,00 (Dez mil reais) 

 

1.3 - Manter no mínimo 3 (Três) funcionário na equipe da Secretaria Municipal de Cultura e 

Turismo. 

Sinopse: Funcionários responsáveis para atender as demandas da secretaria. 

Atores envolvidos: Prefeitura Municipal de Senador Amaral / Secretaria Municipal de Cultura e 

Turismo de Senador Amaral. 

Cronograma: 12 meses ao ano (sistêmico e continuado) 

Início estimado: 1º Trimestre de 2022 

Investimento estimado: R$ 75.000,00 (Setenta e cinco mil reais) 

 

1.4 - Renovar convênio com Instituição de Turismo: Circuito Serras Verdes; 

Sinopse: Manter os convênios estabelecidos durante todo período vigente do PMDT com as 

instituições. 

Atores envolvidos: Prefeitura Municipal de Senador Amaral / Secretaria Municipal de Cultura e 

Turismo, / COMTUR / Circuito Serras Verdes do Sul de Minas. 

Cronograma: 3 meses de cada ano específico  

Início estimado: 1º Trimestre de 2022  

Investimento estimado: R$ 13.683,00 (Treze mil e seiscentos e oitenta e três reais)  



 

 

1.5 - Manter o Órgão Municipal de Turismo alinhado com as ações das Instituições de 

Turismo; 

Sinopse: Promover politicas de turismo alinhada ao desenvolvimento do município integrando o 

turismo como fonte de renda. 

Atores envolvidos: Prefeitura Municipal de Senador Amaral / Secretaria Municipal de Cultura e 

Turismo, / COMTUR / COMPAC / Circuito Serras Verdes do Sul de Minas / Artesãos locais / 

Agências / Comércios locais / Associação Céu da Mantiqueira.  

Cronograma: 12 meses ao ano (sistêmico e contínuo) 

Início estimado: 1º Trimestre de 2022 

Investimento estimado: R$ 7.000,00 (Sete mil reais) 

 

1.6 - Incluir o município de Senador Amaral como destinos turístico do Sul de Minas nos 

próximos 4 (quatro) anos; 

Sinopse: Implantar roteiros turísticos com finalidade de integrar o município de Senador Amaral 

através de seus atrativos, com reconhecimento no setor como meio indutor no fluxo turístico.  

Atores envolvidos: Prefeitura Municipal de Senador Amaral - MG / Secretaria Municipal de Cultura 

e de Turismo / iniciativa privada e órgãos da administração pública estadual e federal. 

Cronograma: 12 meses ao ano (sistêmico e contínuo) 

Início estimado: 1º Trimestre de 2022. 

Investimento estimado: R$ 80.000.00 (Oitenta mil reais) 

 

1.7 - Revitalização de Praças e Áreas Verdes. 

Sinopse: Revitalização das áreas verdes, promovendo arborização, qualidade de vida, e melhorias 

nos espaços públicos.  

Atores Envolvidos: Prefeitura Municipal de Senador Amaral - MG / Secretaria Municipal de Cultura 

e Turismo / Secretaria Municipal de Obras e iniciativa privada (parcerias para adoção da 

manutenção das Praças e Áreas Verdes) e órgãos da administração pública estadual e federal 

(financiamento). 

Cronograma: 6 meses  

Início Estimado: 2º Trimestre de 2022 

Investimento Estimado: R$ 130.000,00 (Cento e trinta mil reais) 

 

1.8 - Adequação das Vias e Prédios Públicos à acessibilidade de portadores de deficiências 

físicas e mobilidade reduzida, para edifícios mais antigos, uma vez que os novos já contam 

com sistemas de acessibilidade. 



 

Sinopse: Adequação dos locais públicos para acesso de deficientes físicos, melhorando assim a 

qualidade e eficiência no atendimento. 

Atores Envolvidos: Prefeitura Municipal de Senador Amaral / Secretaria Municipal de Obras / 

Secretaria Municipal de Cultura e Turismo / Secretaria Municipal de Educação / COMPAC / 

COMTUR; 

Cronograma: 3 meses especifico 

Início Estimado: 3º Trimestre de 2022 

Investimento Estimado: R$ 10.000,00 (Dez mil reais) 

 

1.9 - Melhoria e implantação de sistemas de iluminação pública, tanto na cidade quanto na 

Zona Rural e distrito. 

Sinopse: Implantação, manutenção e expansão de sistema de iluminação para locais ainda não 

explorados.  

Atores Envolvidos: Prefeitura Municipal de Senador Amaral - MG / Secretaria Municipal de Cultura 

e Turismo / Secretaria Municipal de Obras; COMTUR, Associação Comercial (Comércio Local) e 

Empresas parceiras, além da empresa concessionária de energia elétrica local. 

Cronograma: 3 meses por ano (contínuos) 

Início Estimado: 2º Trimestre de 2022  

Investimento Estimado: R$ 30.000,00 (Trinta mil reais) 

 

1.10 - Construção do Pórtico de Apoio Turístico nos próximos 4 (quatro) anos.  

Sinopse: Criar identidade dos cidadãos amaralenses e ainda deixar a entrada 

da cidade mais atrativa, elevando assim o potencial turístico do município. 

Atores envolvidos: Prefeitura Municipal de Senador Amaral - MG / Secretaria Municipal de Cultura 

e Turismo / Secretaria Municipal de Obras / COMTUR / COMPAC / e Empresas parceiras. 

Cronograma: 3 meses  

Início estimado: 3º Trimestre de 2024 

Investimento estimado: R$ 250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil reais) 

 

1.11 - Construção do Mirante da Serra nos próximos 4 (quatro) anos. 

Sinopse: Criar novo atrativo turístico no alto da serra destacando a altitude da cidade mais alta de 

Minas Gerais, despertando interesse aos visitantes.  

Atores envolvidos: Prefeitura Municipal de Senador Amaral - MG / Secretaria Municipal de Cultura 

e Turismo / COMTUR / COMPAC / (Comércio Local) e Empresas parceiras. 

Cronograma: 3 meses. 

Início estimado: 3º Trimestre de 2023 

Investimento estimado: R$ 300.000.00 (Trezentos mil reais) 



 

 

2.  DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO ESTRUTURAL. 

2.1 - Implantação e Operacionalização dos CIT – Centro de Informação ao Turista, dando 

ênfase à readequação e aproveitamento de prédios públicos existentes e inativos. 

Sinopse: Estabelecer informação turística e expansão do turismo local. 

Atores Envolvidos: Prefeitura Municipal de Senador Amaral / Secretaria Municipal de Cultura e  

Turismo / COMTUR / COMPAC e órgãos da administração pública. 

Cronograma: 3 meses 

Início Estimado: 3° trimestre de 2023 

Investimento Estimado: R$ 5.000,00 (Cinco mil reais)  

 

2.2 - Manutenção do Sistema de sinalização urbana indicativa e revisão e adequação da 

sinalização de Trânsito. 

Sinopse: Manter sinalização atualizada de acordo com as necessidades. 

Atores Envolvidos: Prefeitura Municipal de Senador Amaral / Secretaria Municipal de Obras / 

Secretaria Municipal de Cultura e Turismo / Polícia Militar de Minas Gerais (assessoria técnica), 

COMTUR / COMPAC (Campanha de conscientização). 

Cronograma: 6 meses por ano (contínuo) 

Início Estimado: 2º trimestre de 2022 

Investimento Estimado: R$ 20.000,00 (Vinte mil reais) 

 

2.3 - Manutenção constante do Sistema de Sinalização Turística Urbana e Sistema de 

Sinalização Indicativa, Rodoviária e Turística Rural. 

Sinopse: Favorecer melhores condições de localização, com instalações de placas de sinalização 

turística.  

Atores Envolvidos: Prefeitura Municipal de Senador Amaral / Secretaria Municipal de Cultural e 

Turismo / Circuito Turístico Serras Verdes do Sul de Minas / Polícia Militar de Minas Gerais / 

COMTUR / COMPAC / (Campanha de conscientização) e órgãos da administração. 

Cronograma: 6 meses por ano (contínuo) 

Início Estimado: 2° trimestre de 2022 

Investimento Estimado: R$ 60.000,00 (Sessenta mil reais) 

 

2.4 - Implantação da Feira Municipal de Senador Amaral contemplando o artesanato e os 

produtos típicos e agropecuários locais, dando ênfase à agricultura familiar. 

Sinopse: Expandir o comércio local valorizando a cultura através de parcerias que visam agregar o 

desenvolvimento de nossa cidade.  



 

Atores Envolvidos: Prefeitura Municipal de Senador Amaral / Secretaria Municipal de Cultura e 

Turismo / Comércio local de Senador Amaral; COMTUR / COMPAC e Circuito Turístico Serras 

Verdes do Sul de Minas e Produtores Rurais locais. 

Cronograma: 12 meses por ano (contínuo) 

Início Estimado: 1° trimestre de 2022 

Investimento Estimado: R$ 30.000,00 (trinta mil reais) 

 

2.5 – Implantação do Parque de Exposições e Eventos de Senador Amaral. 

Sinopse: Criar espaço adequado para realização de exposições e eventos.  

Atores Envolvidos: Prefeitura Municipal de Senador Amaral; Secretaria Municipal de Cultura e 

Turismo / COMTUR / COMPAC / Circuito Turístico Serras Verdes do Sul de Minas, parceiros da 

iniciativa privada e órgãos da administração pública estadual e federal (financiamento) 

Cronograma: 3 meses 

Início Estimado: 4º trimestre de 2023 

Investimento Estimado: R$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais) 

 

2.6 - Melhoria e readequação dos principais eventos indutores de fluxo turístico em Senador 

Amaral: Motocross; Mountain Bike; Aniversário da Cidade; Festas Religiosas com cunho 

Cultural, Festas de Cultura Tradicional e Natal Iluminado. 

Sinopse: Através de Apoio e realização na promoção do turismo, agregando valores, investimentos 

com intuído de promover a cultura amaralense. 

Atores Envolvidos: Comissão Municipal de Eventos (Secretaria Municipal de Cultura e Turismo; 

Planejamento e Administração; Secretaria Municipal de Obras e Gabinete do Prefeito), Comércio 

Local; COMTUR / COMPAC / Circuito Turístico Serras Verdes do Sul de Minas, parceiros da 

iniciativa privada (financiamento). 

Cronograma: Sazonal - Conforme Calendário Municipal de Eventos (contínuo). 

Início Estimado: 2º trimestre de 2022 contínuo  

Investimento Estimado: A Definir por evento (*) 

 

2.7 - Incentivar a melhoria da infraestrutura dos meios de hospedagem e alimentação. 

Sinopse: Com o crescimento do fluxo de turistas se faz necessário que os meios de hospedagem e 

de alimentação busquem soluções para suprir a demanda. 

Atores envolvidos: Prefeitura Municipal de Senador Amaral / Secretaria Municipal de Cultura e 

Turismo / COMTUR / Iniciativa privada 

Cronograma: 12 meses ao ano (sistêmico e contínuo). 

Início estimado: 1º Trimestre de 2022 

Investimento estimado: R$ 20.000,00 (Vinte mil reais) 



 

 

2.8 - Implantar e/ou buscar parcerias para implantação de agência, centro e/ou postos de 

informação, locais de entretenimento, portais, mirantes e outros. 

Sinopse: Através de parcerias público/privado haverá a busca e incentivo para desenvolvimento do 

trade turístico. 

Atores envolvidos: Prefeitura Municipal de Senador Amaral / Secretaria Municipal de Cultura e 

Turismo/ COMTUR / Circuito Serras Verdes do Sul de Minas / Associação Céu da Mantiqueira.  

Cronograma: 12 meses ao ano (sistêmico e contínuo)  

Início estimado: 1º Trimestre de 2021 

Investimento estimado: R$ 5.000,00 (Cinco mil reais) 

 

2.9 - Adequação e melhoria dos atrativos naturais locais. 

Sinopse: Os atrativos naturais encontrados no município de Senador Amaral, em via de regra, se 

encontram dentro de propriedades particulares e não apresentam nenhuma benfeitoria ou 

equipamento para recepção e conforto do turista. Urge ações que visem adaptar esses recursos 

naturais de beleza ímpar de condições para atendimento do turista. 

Atores envolvidos: Prefeitura Municipal de Senador Amaral/ Secretaria Municipal de Cultura e 

Turismo/ COMTUR / Proprietários dos atrativos naturais 

Cronograma: 12 meses (sistêmico e contínuo) 

Início estimado: 3º Trimestre de 2022 

Investimento estimado: R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais) 

 

2.10 - Revisão e revitalização com atualizações sistemáticas do Calendário Consolidado de 

Eventos do Município de Senador Amaral como base de referência para investimentos em 

eventos indutores de fluxo. 

Sinopse: Criação de grupos de estudo para planejamento e desenvolvimento de novos eventos, 

fortalecendo o turismo local e abrindo novas oportunidades no mercado.  

Atores Envolvidos: Secretaria Municipal de Cultura e Turismo; Planejamento, Administração; 

Gabinete do Prefeito / Organizadores de Eventos no Município de Senador Amaral, Comerciantes / 

COMTUR / COMPAC / Circuito Turístico Serras Verdes do Sul de Minas, parceiros da iniciativa 

privada (financiamento). 

Cronograma: 12 meses ao ano (contínuo). 

Início Estimado: 2º trimestre de 2022 

Investimento Estimado: R$ 320.000.00 (Trezentos e vinte mil reais) 

 

 

 



 

2.11 - Aquisição Termômetro Decorativo com Relógio Analógico. 

Sinopse: A aquisição deste objeto faz parte do desenvolvimento urbano. A produção deste 
material é de forma artesanal de acordo com a necessidade e o espaço onde será instalado. Sua 
matéria prima é feita em madeira nobre, totalmente tratada, com relógio analógico e é feito com 
exclusividade no Brasil. 
Atores Envolvidos: Secretaria Municipal de Cultura e Turismo; Planejamento, Administração / 

Organizadores de Eventos no Município de Senador Amaral, Comerciantes / COMTUR / COMPAC / 

Circuito Turístico Serras Verdes do Sul de Minas, parceiros da iniciativa privada (financiamento). 

Cronograma: 3 meses 

Início Estimado: 2º trimestre de 2024 

Investimento Estimado: R$ 40.000,00 (Quarenta mil reais) 

 

3. DESENVOLVIMENTO HUMANO 
 
3.1 - Sensibilização da Comunidade local quanto à Política Municipal de Turismo. 

Sinopse: Criar divulgação de mídias expandindo o turismo que visam informar a população.  

Atores Envolvidos: COMTUR / COMPAC / Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Secretaria 

Municipal de Educação e Circuito Turístico Serras Verdes do Sul de Minas. 

Cronograma: 12 meses ao ano (contínuo). 

Início Estimado: 1º trimestre de 2022 

Investimento Estimado: R$ 10.000,00 (Dez mil reais). 

 

3.2 - Formação e reciclagem de Guias Locais. 

Sinopse: Criar parcerias para realização de cursos preparatórios para a população visando à 

melhoria da receptividade, bem como, do crescimento do segmento. 

Atores Envolvidos: Secretaria Municipal de Cultura e Turismo / COMTUR / COMPAC / Eventuais 

Guias Locais, mão-de-obra potencial, Circuito Serras e parceiros educacionais. 

Cronograma: 12 meses ao ano (contínuo). 

Início Estimado: 3º trimestre de 2023. 

Investimento Estimado: R$ 10.000,00 (Dez mil reais). 

 

3.3 - Treinamento em recepção e informação turística para profissionais do setor indireto. 

Sinopse: Trazer cursos de guia turístico para atender a demanda local. 

Atores Envolvidos: Secretaria Municipal de Cultura e Turismo / COMTUR / COMPAC / Comércio 

Local / Circuito Turístico Serras Verdes do Sul de Minas e Entidades do Sistema “S” (Sebrae, 

Senac, Senai, Senar, entre outras). 

Cronograma: 6 meses ao ano (sistêmico e contínuo). 

Início Estimado: 3º Trimestre de 2023 

Investimento Estimado: R$ 10.000,00 (Dez mil reais). 



 

 

3.4 - Treinamento geral e específico (por área) para os profissionais do setor turístico. 

Sinopse: Criar parcerias com instituições que forneçam capacitação para o setor.  

Atores Envolvidos: Secretaria Municipal de Cultura e Turismo; COMTUR / COMPAC / Circuito 

Turístico Serras Verdes do Sul de Minas e Entidades do Sistema “S” (Sebrae, Senac, Senai, Senar, 

entre outras). 

Cronograma: 6 meses ao ano (contínuo). 

Início Estimado: 2º trimestre de 2023 

Investimento Estimado: R$ 11.000,00 (Onze mil reais) 

 

3.5 - Formação de novos profissionais nas diversas áreas do setor turístico.  

Sinopse: Através de pesquisas com a população criar novas oportunidades. 

Atores Envolvidos: COMTUR, Prefeitura Municipal de Senador Amaral / Secretaria Municipal de 

Cultura e Turismo / Secretaria Municipal de Assistência Social / Secretaria Municipal de Educação / 

Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente / Entidades do Sistema “S” (Sebrae, Senac, 

Senai, Senar, entre outras), Comércio Local / empreendimentos turísticos locais. 

Cronograma: 12 meses ao ano (contínuo) 

Início Estimado: 3º trimestre de 2023 

Investimento Estimado: R$ 12.000,00 (Doze mil reais) 

 

3.6 - Treinamento em inglês e espanhol (entre outras línguas) para profissionais das diversas 

atividades turísticas diretas e indiretas. 

Sinopse: Estabelecer meios de comunicação através de parcerias com instituições fornecendo 

cursos auxiliares que possam agregar valores ao turismo local.  

Atores Envolvidos: COMTUR, Prefeitura Municipal de Senador Amaral / Secretaria Municipal de 

Cultura e Turismo / Secretaria Municipal de Assistência Social / Secretaria Municipal de Educação / 

Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente / Entidades do Sistema “S” (Sebrae, Senac, 

Senai, Senar, entre outras), Comércio Local / empreendimentos turísticos locais. 

Cronograma: 12 meses ao ano (contínuo) 

Início Estimado: 1º trimestre de 2023 

Investimento Estimado: R$ 15.000,00 (Quinze mil reais) 

 

3.7 - Sensibilização dos proprietários de imóveis com atrativos naturais potenciais para a 

atividade turística. 

Sinopse: As parcerias públicas e privadas são fundamentais para o avanço do Turismo. A 

população se envolve e as revitalizações de espaços antes mal aproveitados passam a oferecer 

entretenimento estabelecendo novos mecanismos de expansão dos atrativos turísticos. 



 

Atores Envolvidos: Secretaria Municipal de Cultura e Turismo / COMTUR / Circuito Turístico 

Serras Verdes do Sul de Minas e Proprietários de atrativos naturais. 

Cronograma: 6 meses 

Início Estimado: 1º trimestre de 2023 

Investimento Estimado: R$ 8.000,00 (Oito mil reais) [para sensibilização] 

 

3.8 - Realização de pesquisas de satisfação e recall junto aos setores locais do turismo. 

Sinopse: Tem como principal finalidade monitorar o desenvolvimento do turismo no município 

através do levantamento de pesquisas, dados, números e elaboração de indicadores.  

Atores Envolvidos: Prefeitura Municipal de Senador Amaral / Secretaria Municipal de Cultura e 

Turismo / COMTUR e Trade Turístico Local. 

Cronograma: 3 meses ao ano (contínuo) 

Início Estimado: 4º trimestre de 2022 

Investimento Estimado: R$ 5.000,00 (Cinco mil reais) 

 
 

4.  DESENVOLVIMENTO DA INFORMAÇÃO. 
 
4.1 - Atualização sistemática e constante do Inventário da Oferta Turística – INVTUR de 

Senador Amaral. 

Sinopse: A finalidade deste trabalho é analisar a importância do inventário, que atua como um 

identificador de oferta turística da localidade e ainda age como fornecedor de subsídios para a 

elaboração de políticas públicas que visem o desenvolvimento sustentável por meio do turismo. 

Atores Envolvidos: Prefeitura Municipal de Senador Amaral / Secretaria Municipal de Cultura e 

Turismo / COMTUR / Circuito Turístico Serras Verdes do Sul de Minas / Secretaria de Estado do 

Turismo e entidades de ensino superior em turismo (parcerias). 

Cronograma: 12 meses ao ano (contínuo) 

Início Estimado: 3º trimestre de 2022 

Investimento Estimado: R$ 7.000,00 (Sete mil reais) 

 

4.2 -  Elaboração e sistematização do Banco de Imagens Turísticas de Senador Amaral. 

Sinopse: Estabelecer banco de imagens e vídeos para a promoção do turismo de Senador Amaral. 

Atores Envolvidos: Prefeitura Municipal de Senador Amaral / Secretaria Municipal de Cultura e 

Turismo / COMTUR / Circuito Turístico Serras Verdes do Sul de Minas. 

Cronograma: 12 meses ao ano (contínuo). 

Início Estimado: 1º trimestre de 2022 

Investimento Estimado: R$ 5.000,00 (Cinco mil reais) 

 



 

4.3 - Criação do Cadastro Municipal de Empresas e Profissionais do Turismo. 

Sinopse: Levantamento de informações para identificação das atividades ligadas ao turismo como 

artesanato, gastronomia e empreendimentos.  

Atores Envolvidos: Prefeitura Municipal de Senador Amaral / Secretaria Municipal de Cultura e 

Turismo / Setor de Informática / Secretaria de Tributação / COMTUR e Circuito Turístico Serras 

Verdes do Sul de Minas. 

Cronograma: 3 meses ao ano (contínuo). 

Início Estimado: 3º trimestre de 2022 

Investimento Estimado: R$ 10.000,00 (Dez mil reais) 

 

4.4 - Criação e sistematização do SMRH – Sistema Municipal de Registro de Hóspedes. 

Sinopse: Realizar o tratamento dessas informações identificando o perfil do turista e as taxas de 

ocupação hoteleira, possibilitando a melhoria da elaboração de políticas públicas direcionadas ao 

setor turístico municipal.  

Atores Envolvidos: Prefeitura Municipal de Senador Amaral / Secretaria Municipal de Cultura e  

Turismo/ Departamento de Tributação / COMTUR / Câmara Setorial de Meios de Hospedagem, 

empresas do setor de meios de hospedagem no município de Senador Amaral. 

Cronograma: 3 meses ao ano (contínuo). 

Início Estimado: 4º trimestre de 2022 

Investimento Estimado: R$ 10.000,00 (Dez mil reais) 

 

4.5 - Elaboração e sistematização de pesquisa de demanda genérica e/ou específica por 

eventos ou oportunidades. 

Sinopse: Criar, mapear, orientar e informar através de levantamentos de dados e pesquisas com 

intuito de abrir novas oportunidades e melhorias.  

Atores Envolvidos: Prefeitura Municipal de Senador Amaral / Secretaria Municipal de Cultura e  

Turismo / COMTUR /  Empresas de Meio de Hospedagem e Circuito Turístico Serras Verdes do Sul 

de Minas. 

Cronograma: 3 meses ao ano (contínuo). 

Início Estimado: 4º Trimestre de 2022 

Investimento Estimado: R$ 8.000,00 (Oito mil reais) 

 

4.6 - Atualização e sistematização das informações em Banco de Dados Centralizado e 

distribuído por Intranet (rede) ou Internet. 

Sinopse: Apresentação de projetos turísticos do município para mídias regionais e nacionais com 

objetivo de promover e divulgar os atrativos, produtos e serviços.  



 

Atores Envolvidos: Prefeitura Municipal de Senador Amaral / Secretaria Municipal de Turismo / 

Departamento de Informática / COMTUR / Circuito Turístico Serras Verdes do Sul de Minas. 

Cronograma: 12 meses ao ano (contínuo). 

Início Estimado: 1º trimestre de 2022 

Investimento Estimado: R$ 10.000,00 (Dez mil reais) 

 

4.7 - Disponibilização das informações turísticas através do sítio eletrônico (site) oficial e 

destinado apenas ao setor turístico de Senador Amaral na Rede Mundial de Computadores 

(Internet). 

Sinopse: Atualização de imagens, vídeos, informações nos meios de divulgação vinculados ao 

turismo.  

Atores Envolvidos: Prefeitura Municipal de Senador Amaral / Secretaria municipal de Cultura e  

Turismo / Setor de Informática / COMTUR / Circuito Turístico Serras Verdes do Sul de Minas. 

Cronograma: 12 meses ao ano (contínuo). 

Início Estimado: 1º trimestre de 2022 

Investimento Estimado: R$ 10.000,00 (Cinco mil reais) 

 

4.8 - Sistematização e consolidação no Banco de Dados, o inventário do patrimônio histórico 

e cultural, através do Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e Cultural. 

Sinopse: Levantamento de informações do Patrimônio Cultural Artístico Histórico de Senador 

Amaral, com homenagens aos ilustres amaralenses, com criação de álbum de imagens no intuito 

de valorizar nossa historia. 

Atores Envolvidos: Prefeitura Municipal de Senador Amaral / Secretaria Municipal de Cultura e  

Turismo / Departamento de Informática / COMTUR / Circuito Turístico Serras Verdes do Sul de 

Minas. 

Cronograma: 3 meses por ano (sistêmico e contínuo)  

Início Estimado: 3º trimestre de 2022 

Investimento Estimado: 30.000,00 (Trinta mil reais) 

 
5. DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO. 
 
5.1 - Elaboração de modelo de gestão e planejamento para o turismo de Senador Amaral. 

Sinopse: Criar, planejar e apresentar resultados de um processo de planejamento, com 

documentos contendo todas as ações necessárias para atingir um objetivo preestabelecido, em 

função do processo de planejamento. 

Atores Envolvidos: Prefeitura Municipal de Senador Amaral / Secretaria municipal de Cultura e 

Turismo / COMTUR. 

Cronograma: 12 meses (sistêmico e contínuo) 



 

Início Estimado: 1º trimestre de 2022 

Investimento Estimado: R$ 30.000,00 (Trinta mil reais)  

 

5.2 - Fortalecimento e gestão integrada da Política Municipal do Turismo, com a Instância 

Municipal de Governança – COMTUR (Conselho Municipal do Turismo).  

Sinopse: Com iniciativa de cooperação, com o objetivo de fortalecer a capacidade de gestão 

apresentando resultado da parceria firmada com o COMTUR através de palestras e reuniões.  

Atores Envolvidos: Prefeitura Municipal de Senador Amaral / Secretaria Municipal de Cultura e 

Turismo / COMTUR / Setores de atividade do Trade Turístico e Circuito Turístico Serras Verdes do 

Sul de Minas. 

Cronograma: 12 meses ao ano (contínuo). 

Início Estimado: Imediato 

Investimento Estimado: R$ 7.000,00 (Sete mil reais) 

 

5.3 - Operacionalização efetiva do Fundo Municipal de Turismo – FUMTUR, como fonte de 

investimentos e financiadora de programas e projetos turísticos, segundo a Legislação 

especifica local sobre o tema. 

Sinopse: Criação de projetos e parcerias que possam contribuir com realização de eventos, feiras, 

cobranças de taxas, doações, empresas privadas, entre outros, que serão repassados para o fundo 

municipal de turismo. 

Atores Envolvidos: COMTUR / Prefeitura Municipal de Senador Amaral / Secretaria Municipal de 

Cultura e Turismo / Contabilidade e Finanças, órgãos da administração pública estadual ou federal, 

entidades do terceiro setor, empreendimentos e empresas do setor turístico local. 

Cronograma: 12 meses ao ano (contínuo) 

Início Estimado: Imediato 

Investimento Estimado: R$ 10.000,00 (Dez mil reais) 

 

5.4 - Estabelecimento de diretrizes específicas de projetos e programas por modalidades de 

turismo, enfatizando o "Turismo Rural". 

Sinopse: Reformulação e revisão do sistema de sinalização urbana (indicativa e de trânsito) e 

placas turísticas.  

Atores Envolvidos: Prefeitura Municipal de Senador Amaral / Secretaria Municipal de Cultura e 

Turismo / COMTUR / Outras entidades e/ou empresas da área e Circuito Turístico Serras Verdes 

do Sul de Minas. 

Cronograma: 12 meses ao ano (contínuo) 

Início Estimado: 1° trimestre de 2024 

Investimento Estimado: R$ 40.000,00 (Quarenta mil reais). 



 

5.5 - Reformulação e consolidação do Calendário Consolidado Municipal de Eventos, como 

modelo de gestão integrada dos eventos e direcionamento dos eventos geradores de fluxo. 

Sinopse: Planejar e elaborar eventos, com planilhas e plano de execução.  

Atores Envolvidos: Prefeitura Municipal de Senador Amaral / Secretaria Municipal de Cultura e 

Turismo / COMTUR / Comercio Local / entidades e/ou empresas da área e Circuito Turístico Serras 

Verdes do Sul de Minas. 

Cronograma: 6 meses ao ano (contínuo) 

Início Estimado: 2º trimestre de 2022 

Investimento Estimado: R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais) 

 

5.6 - Reformulação da Política Municipal de Apoio ao Artesanato. 

Sinopse: Estabelecer parcerias para realização de cursos para melhorar a apresentação dos 

produtos, incentivar e promover a participação de feiras para comercialização e divulgação dos 

produtos. 

Atores Envolvidos: Prefeitura Municipal de Senador Amaral / Secretaria Municipal de Cultura e  

Turismo / Artesãos Locais / Órgãos da Administração Pública Estadual ou Federal, Entidades de 

suporte ou apoio ao artesanato / COMTUR e Circuito Turístico Serras Verdes do Sul de Minas. 

Cronograma: 3 meses ao ano (contínuo) 

Início Estimado: 3º trimestre de 2022 

Investimento Estimado: R$ 20.000,00 (Vinte mil reais) 

 

5.7 - Implantação da Política Municipal de Valorização da Cultura Tradicional. 

Sinopse: Com objetivo de fortalecer as políticas culturais e de turismo propondo um trabalho 

conjunto, mas que seja específico e estratégico, considerando as diferentes características 

socioculturais e turísticas. Promovendo políticas públicas que possam contribuir para o 

desenvolvimento das áreas. 

Atores Envolvidos: Prefeitura Municipal de Senador Amaral / Secretaria Municipal de Cultura e  

Turismo / Grupos de manifestação da cultura tradicional local / Órgãos da Administração Pública 

Estadual ou Federal /  Entidades de suporte ou apoio à cultura tradicional, Alunos da rede pública 

de ensino /  COMTUR e Circuito Turístico Serras Verdes do Sul de Minas. 

Cronograma: 3 meses ao ano (contínuo) 

Início Estimado: 3º trimestre de 2022 

Investimento Estimado: R$ 5.000,00 (Cinco mil reais) 

 

5.8 - Elaboração de roteiros integrados e inseri-los no sistema de informação do estado de 

Minas Gerais de destinos turísticos para o mercado. 



 

Sinopse: Como um itinerário caracterizado por um ou mais elementos que lhe conferem 

identidade, definido e estruturado para fins de planejamento, gestão, promoção e 

comercialização turística das localidades que formam o roteiro. Apresentando produtos de Senador 

Amaral além-fronteiras.  

Atores Envolvidos: Prefeitura Municipal de Senador Amaral / Secretaria Municipal de Cultura e  

Turismo / COMTUR / Setores do Trade Turístico / Agências de turismo receptivo locais / regionais e 

Agências de Turismo das regiões-pólo emissoras e  Circuito Turístico Serras Verdes. 

Cronograma: 3 meses por ano (sistêmico e contínuo) 

Início Estimado: 2º trimestre de 2022 

Investimento Estimado: R$ 2.000,00 (Dois mil reais) 

 

5.9 - Revisão e consolidação das diretrizes de Marketing Turístico do Município de Senador 

Amaral, posicionando de forma efetiva frente ao mercado. 

Sinopse: As marcas têm se tornado ativo intangíveis mais valioso que os ativos tangíveis de 

grandes e pequenas empresas, porém há ainda incertezas quando às diretrizes para gestão de 

marcas em diversos setores. Com essa finalidade temos o objetivo de criar uma gestão estratégica 

de marketing fomentando o comercio local.   

Atores Envolvidos: Prefeitura Municipal de Senador Amaral, COMTUR e Circuito Turístico Serras 

Verdes do Sul de Minas. 

Cronograma: 3 meses 

Início Estimado: 3º trimestre de 2022 

Investimento Estimado: R$ 3.000,00 (Três mil reais) 

 

5.10 - Estabelecimento de diretrizes específicas visando colocar como modalidade prioritária 

"Turismo Rural", além de dar destaque prioritário para as modalidades secundárias:  

a) Turismo Ecológico ou Ecoturismo, 

b) Turismo de Aventura, 

c) Turismo Cultural, incluindo o Gastronômico, 

d) Turismo Astronômico. 

Sinopse: Potencializar os atrativos receptivos, produtos e serviços através de divulgação. 

Atores Envolvidos: Prefeitura Municipal de Senador Amaral / Secretaria Municipal de Cultura e 

Turismo / COMTUR / Circuito Turístico Serras Verdes do Sul de Minas e Associação Céu da 

Mantiqueira. 

Cronograma: 12 meses ao ano (sistêmico e contínuo) 

Início Estimado: 3º trimestre de 2022 

Investimento Estimado: R$ 8.000,00 (Oito mil reais) 

 



 

5.11 - Equipamento e aparelhamento para a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de 

Senador Amaral. 

Sinopse: Aquisição de mobília, equipamentos eletrônicos e materiais necessários para a Secretaria 

Municipal de Cultura e Turismo de Senador Amaral para melhor atender a população.  

Atores Envolvidos: Prefeitura Municipal de Senador Amaral / Secretaria Municipal de Cultura e  

Turismo / COMTUR e Órgãos da Administração Pública Estadual ou Federal  

Cronograma: 3 meses por ano (sistêmico e contínuo) 

Início Estimado: 2º trimestre de 2022 

Investimento Estimado: R$ 100.000,00 (Cem mil reais). 
 
5.12 - Aquisições de veículo para a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Senador 

Amaral 

Sinopse: Aquisição de veiculo para aprimorar os trabalhos da Secretaria de Cultura e Turismo e 

atender as necessidades de locomoção dos responsáveis pelo setor. 

Atores Envolvidos: Prefeitura Municipal de Senador Amaral / Secretaria Municipal de Cultura e 

Turismo / COMTUR e Órgãos da Administração Pública Estadual ou Federal  

Cronograma: 3 meses 

Início Estimado: 1º trimestre de 2024 

Investimento Estimado: R$ 80.000,00 (Oitenta Mil reais) 
 

 
6. DESENVOLVIMENTO DE AÇÃO DE MARKETING. 
 
6.1 – Implantar Plano de Marketing para os produtores turísticos organizados.  

Sinopse: Apresentação de projetos turísticos através de mídias regionais e nacionais com intuito de 

promover e divulgar Senador Amaral, através de ações de marketing.  

Atores Envolvidos: Prefeitura Municipal de Senador Amaral / Secretaria Municipal de Cultura e 

Turismo / COMTUR e Órgãos da Administração Pública Estadual ou Federal  

Cronograma: 12 meses contínuo  

Início Estimado: 1º Trimestre de 2022 

Investimento Estimado: R$ 80.000,00 (Oitenta mil reais)  
 
6.2 – Potencializar as mídias disponíveis e acessíveis.  

Sinopse: Realizar divulgação dos atrativos, produtos e serviços, bem como de eventos culturais, 

esportivos, que visam o interesse do turista.   

Atores Envolvidos: Prefeitura Municipal de Senador Amaral / Secretaria Municipal de Cultura e 

Turismo / COMTUR e COMPAC. 

Cronograma: 12 meses contínuo 

Início Estimado: 1º Trimestre 2022. 

Investimento Estimado: R$ 1.000,00 (Mil reais)  



 

 
6.2.1- Manter e incrementar as ferramentas já existentes: site municipal, jornal regional;  

Sinopse: Elaboração e criação de material gráfico para divulgação dos atrativos e 

empreendimentos do município. 

Atores envolvidos: Prefeitura Municipal de Senador Amaral / Secretaria Municipal de Cultura e 

Turismo / COMTUR e Comercio Local. 

Cronograma: 6 meses ao ano (sistêmico e contínuo). 

Início estimado: 2º Trimestre de 2022 

Investimento estimado: R$ 10.000,00 (Dez mil reais)  

 

6.2.2 - Promover Fampress (visita de jornalistas) 

Sinopse: Promoção de projeto turístico para mídia regional e nacional com intuito de promover e 

divulgar os atrativos, produtos, serviços e lugares de nossa cidade de Senador Amaral. 

Atores envolvidos: Prefeitura Municipal de Senador Amaral / Secretaria Municipal de Cultura e 

Turismo / COMTUR/ COMPAC / Associação “Céu da Mantiqueira” e Comercio Local. 

Cronograma: 3 meses ao ano 

Início estimado: 3º Trimestre de 2022 

Investimento estimado: R$ 3.000,00 (Três mil reais) 

 

6.2.3 - Utilizar melhor as ferramentas de divulgação das instituições conveniadas e parceiras, 

como site, revista, jornal online, facebook, blog, mapas, cartilhas, etc. 

Sinopse: Promover parcerias e realizar divulgação de atrativos, produtos e serviços, bem como de 

eventos culturais, esportivos, que visam o interesse do turista. 

Atores envolvidos: Prefeitura Municipal de Senador Amaral / Secretaria Municipal de Cultura e 

Turismo / COMTUR/ COMPAC / Associação “Céu da Mantiqueira” e Comercio Local. 

Cronograma: 12 meses ao ano (sistêmico e contínuo) 

Início estimado: 1º Trimestre de 2022 

Investimento estimado: R$ 30.000,00 (Trinta mil reais) 

 

6.2.4 - Produzir material impresso como folders, flyers, revistas e guias para divulgação do 

município. 

Sinopse: Elaboração e criação de material gráfico para divulgação dos atrativos e 

empreendimentos do Município de Senador Amaral. 

Atores envolvidos: Prefeitura Municipal de Senador Amaral / Secretaria Municipal de Cultura e 

Turismo / COMTUR/ COMPAC / Associação “Céu da Mantiqueira” e Comercio Local. 

Cronograma: 3 meses ao ano (sistêmico e contínuo) 

Início estimado: 2º Trimestre de 2022 

Investimento estimado: R$ 15.000,00 (Quinze mil reais) 



 

 

6.2.5 - Produção de vídeos institucionais para divulgação dos atrativos do município. 

Sinopse: Produção vídeos para divulgação dos atrativos, eventos e empreendimentos do Município 

de Senador Amaral. 

Atores envolvidos: Prefeitura Municipal de Senador Amaral / Secretaria Municipal de Cultura e 

Turismo / COMTUR/ COMPAC / Associação “Céu da Mantiqueira” e Comercio Local. 

Cronograma: 12 meses por ano (sistêmico e contínuo) 

Início estimado: 3º Trimestre de 2022 

Investimento estimado: R$ 15.000,00 (Quinze mil reais) 

 
6.3 - Fortalecer a Identidade Turística 

Sinopse: Senador Amaral se destaca por ser a cidade mais alta de Minas Gerais com 1.505m de 

altitude, e também através de sua agricultura, ganhando destaque na produção de morangos, 

batatas, brócolis, ervilha, milho, mandioquinha salsa e no cultivo de flores. Sendo assim, serão 

criados mecanismos para incentivo desses segmentos. As belezas naturais do município 

contribuem para o desenvolvimento do Ecoturismo. 

Atores envolvidos: Prefeitura Municipal de Senador Amaral / Secretaria Municipal de Cultura e 

Turismo / COMTUR/ COMPAC / Associação “Céu da Mantiqueira” e Comercio Local. 

Cronograma: 3 meses por ano (sistêmico e contínuo) 

Início estimado: 2º Trimestre de 2022. 

Investimento estimado: R$ 10.000,00 (Dez mil reais)  

 

6.3.1 - Investir nos segmentos de Turismo Religioso e Ecoturismo. 

Sinopse: Com a realização do Espetáculo de Teatro da Paixão de Cristo e Festas religiosas, como 

fatores importantes para religiosidade, e também eventos como rapel, trilhas, campeonatos 

esportivos, favorecem o desenvolvimento do ecoturismo, assim criamos mecanismos para incentivo 

do segmento Turismo Religioso e do Ecoturismo.  

Atores envolvidos: Prefeitura Municipal de Senador Amaral / Secretaria Municipal de Cultura e 

Turismo / COMTUR/ COMPAC / Associação “Céu da Mantiqueira” e Comercio Local. 

Cronograma: 3 meses por ano (sistêmico e contínuo). 

Início estimado: 3º Trimestre de 2022 

Investimento estimado: R$ 3.000,00 (Três mil reais) 

 

6.3.2 - Incentivar o Turismo Rural como segmento complementar 

Sinopse: Tendo o município como grande parte rural, serão investidos em atividades como 

Agroturismo. 



 

Atores envolvidos Prefeitura Municipal de Senador Amaral / Secretaria Municipal de Cultura e 

Turismo / Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente / COMTUR/ COMPAC / Associação 

“Céu da Mantiqueira” e Comercio Local. 

Cronograma: 3 meses por ano (sistêmico e contínuo). 

Início estimado: 2º Trimestre de 2022 

Investimento estimado: R$ 3.300,00 (Três mil e trezentos reais) 

 

6.3.3 – Manutenção e ampliação dos Projetos “DESCUBRA, CONHEÇA, DESFRUTE E VIVA 

SENADOR AMARAL. 

Sinopse: O projeto tem por objetivo preservar e manter viva nossa história.  

Atores envolvidos: Prefeitura Municipal de Senador Amaral / Secretaria Municipal de Cultura e 

Turismo / COMTUR/ COMPAC / Associação “Céu da Mantiqueira” e Comercio Local. 

Cronograma: 12 meses ao ano (sistêmico e contínuo) 

Início estimado: 2º Trimestre de 2022 

Investimento estimado: R$ 10.000,00 (Dez mil reais) 

 
6.4 - Promover ações de Capacitação e Qualificação da Cadeia Produtiva do Turismo 

Municipal 

Sinopse: Levar para o município os cursos oferecidos pelas instituições, a fim de qualificar os 

segmentos. 

Atores envolvidos: Prefeitura Municipal de Senador Amaral / Secretaria Municipal de Cultura e 

Turismo / COMTUR/ COMPAC / Associação “Céu da Mantiqueira” e Comercio Local. 

Cronograma: 3 meses ao ano (sistêmico e contínuo). 

Início estimado: 1º Trimestre de 2022 

Investimento estimado: R$ 10.200,00 (Dez mil e duzentos) 

 

6.5 - Investimentos em Capacitação, qualificação e Treinamentos. 

Sinopse: Aprimoramento e qualificação através de iniciativas em parcerias com a Secretaria 

Municipal de Cultura e turismo de Senador Amaral, abrindo oportunidade para o mercado de 

trabalho.  

Atores envolvidos: Prefeitura Municipal de Senador Amaral/ Secretaria Municipal de Cultura e 

Turismo / COMTUR/ COMPAC / Associação “Céu da Mantiqueira” / Comercio Local / Agências 

Operadoras / Sebrae / Senac / Senar / Emater / Amesp / Setur MG / Fecitur / Circuito Serras Verdes 

do Sul de Minas.  

Cronograma: 6 meses por ano (sistêmico e contínuo). 

Início estimado: 3º Trimestre de 2022 

Investimento estimado: R$ 8.000,00 (Oito mil reais) 

 



 

6.6 - Levantamento da demanda local nos diversos níveis e setores (empreendedores, mão 

de obra de serviço, equipe do órgão de turismo, representantes do setor público e sociedade 

civil). 

Sinopse: Buscar oportunidade de contribuir com esse importante instrumento de 

planejamento, entendendo melhor sua metodologia, referenciais estratégicos, o diagnóstico 

situacional identificado e,  principalmente, os objetivos e as linhas de atuação propostos 

para os próximos anos, abrindo um leque de informações turísticas através das redes 

virtuais.   

Atores envolvidos: Prefeitura Municipal de Senador Amaral / Secretaria Municipal de Cultura e 

Turismo / COMTUR/ COMPAC / Associação “Céu da Mantiqueira” e Comercio Local. 

Cronograma: 3 meses ao ano 

Início estimado: 1º Trimestre de 2023 

 Investimento estimado: R$ 100.000,00 (Cem mil reais) 

 

6.7 - Utilizar ferramentas, como o ensino à distância e online, para os prestadores de 

serviços turísticos e outros setores de interação com o turismo local; 

Sinopse: Criar parcerias e oportunidades para os prestadores de serviços turísticos na elaboração 

de diretrizes voltadas aos meios de comunicação. 

Atores envolvidos: Prefeitura Municipal de Senador Amaral/ Secretaria Municipal de Cultura e  

Turismo/ Comtur/ Associação Comercial / Agências Operadoras / Sebrae / Senac / Senar / Emater / 

Amesp / Setur MG / Fecitur / Circuito Serras Verdes do Sul de Minas 

Cronograma: 12 meses ao ano (sistêmico e contínuo) 

Início estimado: 1º Trimestre de 2022  

Investimento estimado: R$ 20.000,00 

 
6.8- Formação de Guias Locais; 

Sinopse: Estabelecer parcerias para realização de cursos preparatórios para população, visando à 

melhoria da receptividade, bem como, do crescimento do segmento. 

Atores envolvidos: Prefeitura Municipal de Senador Amaral/ Secretaria Municipal de Cultura e  

Turismo/ Comtur/ Associação Comercial / Agências Operadoras / Sebrae / Senac / Senar / Emater / 

Amesp / Setur MG / Fecitur / Circuito Serras Verdes do Sul de Minas. 

Cronograma: 6 meses ao ano 

Início estimado: 2º Trimestre de 2022 

Investimento estimado: R$ 20.000,00 (Vinte mil reais) 

 
6.8.1 - Qualificar o artesanato, incentivar e promover o associativismo e ações de 

comercialização; 



 

Sinopse: Estabelecer parcerias para realização de cursos para melhorar a apresentação dos 

produtos, incentivar e promover a participação de feiras para comercialização e divulgação dos 

produtos. 

Atores envolvidos: Prefeitura Municipal de Senador Amaral/ Secretaria Municipal de Cultura e 

Turismo/ Secretaria Municipal de Educação / Secretaria Municipal de agricultura e Meio Ambiente / 

Comtur/ Associação Comercial / Agências Operadoras / Sebrae / Senac / Senar / Emater / Amesp / 

Setur MG / Fecitur / Circuito Serras Verdes do Sul de Minas. 

Cronograma: 12 meses ao ano (sistêmico e contínuo). 

Início estimado: 2º Trimestre de 2022. 

Investimento estimado: R$ 3.000,00 (Três mil reais) 

 

6.8.2 - Aproveitar a oferta de cursos das instituições regionais, estaduais e nacionais (como 

Circuito Serras Verdes, Setur MG, Fecitur e MTur); 

Sinopse: Levar para o município os cursos oferecidos pelas instituições, a fim de qualificar os 

segmentos. 

Atores envolvidos: Prefeitura Municipal de Senador Amaral/ Secretaria Municipal de Cultura e  

Turismo/ Comtur/ Associação Comercial / Agências Operadoras / Sebrae / Senac / Senar / Emater / 

Amesp / Setur MG / Fecitur / Circuito Serras Verdes do Sul de Minas. 

Cronograma: 6 meses ao ano 

Início estimado: 3º Trimestre de 2022 

Investimento estimado: R$ 10.000,00 (Dez mil reais). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Foto: Orquidário do Sr. Akio Hishikawa – Arquivo Fotográfico.  
 



 

 

 

 

 

METAS / LINHAS DE AÇÃO 

 

INVESTIMENTOS 

ESTIMADOS 

(em Reais) 

1. DESENVOLVIMENTO ESTRUTURAL  

1.1 - Melhorias dos Acessos Rodoviários. - 

1.1.1 - Acessos Intermunicipais (05 Acessos): Cambuí, Bom 

Repouso, Munhoz, Bueno Brandão e Itapeva. 

 

       R$ 4.328.792,57 

1.1.2 - Acessos Municipais (internos) – para os 15 principais 

atrativos. 

 

R$ 3.300,000, 00 

1.1.3 - Conclusão do Terminal Rodoviário Municipal     R$ 100.000,00 

1.2 - Investir e explorar os segmentos turísticos mais 

expressivos do município – Com projetos estratégicos para 

exploração dos segmentos: Turismo Rural, Turismo de 

Aventura, Ecoturismo e Religioso; 

  

     

         R$ 10.000,00 

1.3 - Manter no mínimo 3 (Três) funcionário na equipe da 

Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. 

  

    R$ 75.000,00 

1.4 - Renovar convênio com Instituição de Turismo: Circuito 

Serras Verdes. 

 

   R$ 13.683,00 

1.5 - Manter o Órgão Municipal de Turismo alinhado com as 

ações das Instituições de Turismo. 

                             

 R$ 7.000,00 

1.6 - Incluir o município de Senador Amaral como destinos 

turístico do Sul de Minas nos próximos 4 (quatro) anos. 

 

  R$ 80.000,00 

1.7 - Revitalização de Praças e Áreas Verdes.         R$ 130.000,00 

1.8 - Adequação das Vias e Prédios Públicos à acessibilidade 

de portadores de deficiências físicas e mobilidade reduzida, 

para edifícios mais antigos, uma vez que os novos já contam 

com sistemas de acessibilidade. 

 

        R$ 10.000,00 

1.9 - Melhoria e implantação de sistemas de iluminação                                                     

ORÇAMENTO GERAL    



 

pública, tanto na cidade quanto na Zona Rural e distrito. R$ 30.000,00 

1.10 - Construção do Pórtico de Apoio Turístico nos próximos 

4 (quatro) anos.  

                                           

R$ 250.000,00 

1.11 - Construção do Mirante da Serra nos próximos 4 (quatro) 

anos. 

                                     

 R$ 300.000,00 

  

SUBTOTAL  1   R$ 8.634.475,57 

  

2. DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO ESTRUTURAL   

2.1 - Implantação e Operacionalização dos CIT – Centro de 

Informação ao Turista, dando ênfase à readequação e 

aproveitamento de prédios públicos existentes e inativos. 

 

       R$ 5.000,00 

2.2 - Manutenção do Sistema de sinalização urbana indicativa 

e revisão e adequação da sinalização de Trânsito. 

 

R$ 20.000,00 

2.3 - Manutenção constante do Sistema de Sinalização 

Turística Urbana e Sistema de Sinalização Indicativa, 

Rodoviária e Turística Rural. 

 

R$ 60.000,00 

 

2.4 - Implantação da Feira Municipal de Senador Amaral 

contemplando o artesanato e os produtos típicos e 

agropecuários locais, dando ênfase à agricultura familiar. 

 

R$ 30.000,00 

 

2.5 - Implantação do Parque de Exposições e Eventos de 

Senador Amaral. 

 

  R$ 500.000,00 

2.6 - Melhoria e readequação dos principais eventos indutores 

de fluxo turístico em Senador Amaral: Motocross; Montain 

Bike; Aniversário da Cidade; Festas Religiosas com cunho 

Cultural, Festas de Cultura Tradicional e Natal Iluminado. 

 

- 

2.7 - Incentivar a melhoria da infraestrutura dos meios de 

hospedagem e alimentação. 

 

R$ 20.000,00 

2.8 - Implantar e/ou buscar parcerias para implantação de 

agência, centro e/ou postos de informação, locais de 

entretenimento, portais, mirantes e outros. 

 

R$ 5.000,00 

 

2.9 - Adequação e melhoria dos atrativos naturais locais.   R$ 50.000,00 

2.10 - Revisão e revitalização com atualizações sistemáticas 

do Calendário Consolidado de Eventos do Município de 

Senador Amaral como base de referência para investimentos 

em eventos indutores de fluxo. 

 

     R$ 320.000,00 



 

2.11 - Aquisição termômetro decorativo com relógio analógico. R$ 40.000,00 

  

SUBTOTAL  2 R$ 1.050.000,00 

  

3. DESENVOLVIMENTO HUMANO  

3.1. Sensibilização da Comunidade local quanto à Política 

Municipal de Turismo. 

 

R$ 10.000,00 

3.2 - Formação e reciclagem de Guias Locais.  R$ 10.000,00 

3.3 - Treinamento em recepção e informação turística para 

profissionais do setor indireto.  

 

R$ 10.000,00 

3.4 - Treinamento geral e específico (por área) para os 

profissionais do setor turístico.  

 

R$ 11.000,00 

3.5 - Formação de novos profissionais nas diversas áreas do 

setor turístico.  

 

R$ 12.000,00 

3.6 - Treinamento em inglês e espanhol (entre outras línguas) 

para profissionais das diversas atividades turísticas. 

 

R$ 15.000,00 

3.7 - Sensibilização dos proprietários de imóveis com atrativos 

naturais potenciais para a atividade turística.  

 

R$ 8.000,00 

3.8 - Realização de pesquisas de satisfação e recall junto aos 

setores locais do turismo. 

 

R$ 5.000,00 

  

SUBTOTAL  3 R$ 81.000,00 

  

4. DESENVOLVIMENTO DA INFORMAÇÃO  

4.1 - Atualizações sistemática e constante do Inventário da 

Oferta Turística – INVTUR de Senador Amaral. 

 

       R$7.000,00 

4.2 - Elaboração e sistematização do Banco de Imagens 

Turísticas de Senador Amaral.  

 

       R$ 5.000,00 

4.3 - Criação do Cadastro Municipal de Empresas e 

Profissionais do Turismo.  

 

R$ 10.000,00 

4.4 - Criação e sistematização do SMRH – Sistema Municipal 

de Registro de Hóspedes.  

 

R$ 10.000,00 

4.5 - Elaboração e sistematização de pesquisa de demanda 

genérica e/ou específica por eventos ou oportunidades.  

 

       R$ 8.000,00 

4.6 - Atualização e sistematização das informações em Banco 

de Dados centralizado e distribuído por Intranet (rede) ou 

 

R$ 10.000,00 



 

Internet.   

4.7 - Disponibilização das informações turísticas através do 

sítio eletrônico (site) oficial e destinado apenas ao setor 

turístico de Senador Amaral na Rede Mundial de 

Computadores (Internet).  

 

 

R$ 10.000,00 

 

4.8 - Sistematizar e consolidar no Banco de Dados, o 

inventário do patrimônio histórico e cultural, através do 

Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e Cultural. 

 

R$ 30.000,00 

 

  

SUBTOTAL  4 R$ 90.000,00 

  

5. DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO  

5.1 - Elaboração de modelo de gestão e planejamento para o 

turismo de Senador Amaral.  

 

R$ 30.000,00 

5.2 - Fortalecimento e gestão integrada da Política Municipal 

do Turismo, com a Instância Municipal de Governança – 

COMTUR (Conselho Municipal do Turismo).  

 

R$ 7.000,00 

 

5.3 - Operacionalização efetiva do Fundo Municipal de Turismo 

– FUNTUR, como fonte de investimentos e financiadora de 

programas e projetos turísticos, segundo a Legislação 

especifica local sobre o tema.  

 

R$ 10.000,00 

 

5.4 - Estabelecimento de diretrizes específicas de projetos e 

programas por modalidades de turismo, enfatizando o 

"Turismo Rural". 

 

R$ 40.000,00 

5.5 - Reformulação e consolidação do Calendário Consolidado 

Municipal de Eventos, como modelo de gestão integrada dos 

eventos e direcionamento dos eventos geradores de fluxo.  

 

R$ 50.000,00 

5.6 - Reformulação da Política Municipal de Apoio ao 

Artesanato.  

 

R$ 20.000,00 

5.7 - Implantação da Política Municipal de Valorização da 

Cultura Tradicional. 

 

R$ 5.000,00 

5.8 - Elaboração de roteiros integrados e inseri-los no sistema 

de informação do estado de Minas Gerais de destinos 

turísticos para o mercado. 

 

R$ 2.000,00 

5.9 - Revisão e consolidação das diretrizes de Marketing 

Turístico do Município de Senador Amaral, posicionando de 

 

R$ 3.000,00 



 

forma efetiva frente ao mercado.   

5.10 - Estabelecimento de diretrizes específicas visando 

colocar como modalidade prioritária "Turismo Rural", além de 

dar destaque prioritário para as modalidades secundárias: 

Turismo Ecológico ou Ecoturismo, Turismo de Aventura, 

Turismo Cultural, incluindo o Gastronômico e Turismo 

Astronômico. 

 

 

 

     R$ 8.000,00 

5.11 - Equipamento e aparelhamento do Departamento de 

Turismo como órgão gestor do turismo no município de 

Senador Amaral. 

 

R$ 100.000,00 

 

5.12 - Aquisição de veiculo para a Secretaria Municipal de 

Cultura e Turismo de Senador Amaral 

      R$ 80.000,00 

SUBTOTAL  5 R$ 355.000,00 

  

6. DESENVOLVIMENTO DE AÇÃO DE MARKETING  

  

6.1 - Implantar Plano de Marketing para os produtores 

turísticos organizados. 

 

       R$ 80.000,00 

6.2 - Potencializar as mídias disponíveis e acessíveis        R$ 1.000,00 

6.2.1 - Manter e incrementar as ferramentas já existentes: site 

municipal, jornal regional; 

R$ 10.000,00 

6.2.2 - Promover Fampress (visita de jornalistas)        R$ 3.000,00 

6.2.3 - Utilizar melhor as ferramentas de divulgação das 

instituições conveniadas e parceiras, como site, revista, jornal 

online, facebook, blog, mapas, cartilhas, etc. 

 

R$ 30.000,00 

6.2.4 - Produzir material impresso como folders, flyers, revistas 

e guias para divulgação do município. 

 

R$ 15.000,00 

6.2.5 - Produção de vídeos institucionais para divulgação dos 

atrativos do município. 

 

R$ 15.000,00 

6.3 - Fortalecer a Identidade Turística. R$ 10.000,00 

6.4 - Investir nos segmentos de Turismo Religioso e 

Ecoturismo. 

       R$ 3.000,00 

6.5 - Incentivar o Turismo Rural como segmento complementar        R$ 3.300,00 

6.6 - Manutenção e ampliação do projeto “Minha Cidade tem 

História!”. 

R$ 10.000,00 

6.7 - Promover ações de Capacitação e Qualificação da R$ 10.200,00 



 

Cadeia Produtiva do Turismo Municipal 

6.8 - Investimentos em Capacitação, qualificação e 

Treinamento. 

R$ 8.000,00 

6.9 - Levantamentos da demanda local nos diversos níveis e 

setores (empreendedores, mão de obra de serviço, equipe do 

órgão de turismo, representantes do setor público e sociedade 

civil). 

    

 

R$ 100.000,00 

6.10 - Utilizar ferramentas, como o ensino à distância e online, 

para os prestadores de serviços turísticos e outros setores de 

interação com o turismo local; 

R$ 20.000,00 

6.11 - Formação de Guias Locais; R$ 20.000,00 

6.11.1 - Qualificar o artesanato, incentivar e promover o 
associativismo e ações de comercialização; 

       R$ 3.000,00 

6.11.2 - Aproveitar a oferta de cursos das instituições regional, 
estadual e nacional (como Circuito Serras Verdes, Setur MG, 
Fecitur e MTur); 

R$ 10.000,00 

SUBTOTAL  5 R$ 351.5000,00 

 

TOTAL GERAL  

 

R$ 10.561.975,75 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Foto: Amanhecer na cidade mais alta de Minas Gerais – Arquivo Fotográfico  
 

 



 

 

 

Todo processo que visa estabelecer novas visões para uma atividade, estabelecendo 
diretrizes estratégicas distintas daquelas que usualmente eram adotadas são geradoras de 
impactos. Qualquer ação, como foi dito (falado) quando abordado o tema 
“sustentabilidade”, vai gerar um impacto de maior ou menor grau de intensidade, 
geralmente sendo inversamente proporcional ao cuidado que se tome nas decisões 
relacionadas aos pilares da sustentabilidade aplicados ao processo como um todo, em 
especial um Plano de Desenvolvimento Turístico que tem característica estruturadora por 
natureza, gerando assim, impactos positivos e negativos durante o processo. 

 

IMPACTOS POSITIVOS PREVISTOS  

 
.1. Impactos Socioculturais 
 

a) Valorização do setor de turismo;   

b)  Valorização e disseminação de informações sobre a cultura Local;   

c) Capacitação técnica da mão-de-obra local   

d) Melhoria do sistema de informações 
 

  

.2. Impactos Econômicos 
 

e)  Geração de riquezas, emprego e renda. 

f)  Aumento de receitas no trade turístico local e regional 

g)  Diversificação e qualidade na escolha de produtos turísticos locais 

h)  Aumento na quantidade e qualidade de oportunidades profissionais locais 

  

.3. Impactos Ambientais 
 

i) Valorização e conservação dos recursos naturais locais  

j) Formatação de roteiros com responsabilidade social e consciência ambiental 

 

.4. Impactos Políticos-Institucionais 
k)  Envolvimento dos poderes públicos e setor privado 

l)  Promoção e divulgação do município no âmbito regional 

m)  Fortalecimento do turismo regional 

n)  Qualificação e inserção da Mão de obra local  

 

 

IMPACTOS    



 

  

IMPACTOS NEGATIVOS PREVISTOS  

 
1. Impactos Socioculturais 

 
a) Mudança das relações sociais dos moradores locais 

b) Interferência externa na cultura tradicional local (empowerment) 

c) Exploração inadequada de informações 

 
2. Impactos Econômicos 

 
d) Especulação imobiliária 

e) Aumento do custo de vida da população local 

 

3. Impactos Ambientais 

 
f) Excesso de fluxo gerador de degradação 

g) Utilização dos recursos naturais acima da capacidade de suporte 
 

 
4. Impactos Político-institucionais 

 
h) Desinteresse em investimentos na qualificação profissional 

i) Não aproveitamento de oportunidades de informação/ divulgação 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Tour Astronômico – Arquivo Fotográfico.  

 



 

CRONOGRAMA FÍSICO 

 

As Linhas de Ação abaixo especificadas pelos seus números de indexação neste Plano tem seu cronograma 

em trimestres, com a seguinte nomenclatura: 

- ação “sistêmica e continuada” = O 

- ação específica = X 

 

OBJETIVO AÇÃO 2022 2023 2024 2025 

1  1 2 3 4 1 2 3 4 1    2     3    4 1    2     3     4   

 1.1. - - - - - - - - - - - - - - - - 

 1.1.1. x     x    x    x   

 1.1.2. o o o o o o o o o o o o o o o o 

 1.1.3.  x               

 1.2. o o o o o o o o o o o o o o o o 

 1.3. o o o o o o o o o o o o o o o o 

 1.4. x    x    x    x    

 1.5. o o o o o o o o o o o o o o o o 

 1.6. o o o o o o o o o o o o o o o o 

 1.7.  x x   x x   x x   x x  

 1.8.   x    x    x    x  

 1.9.  x    x    x    x   

 1.10           x    x  

 1.11   x    x          

                  

2  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2      3 4 1     2     3     4 

 2.1.       x          

 2.2.  x x   x x   x x   x x  

 2.3.  x x   x x   x x   x X  

 2.4. o o o o o o o o o o o o o o o o 

 2.5.        x         

 2.6.  o o o o o o o o o o o o o o o 

 2.7. o o o o o o o o o o o o o o o o 

 2.8. o o o o o o o o o o o o o o o o 

 2.9.   o o o o o o o o o o o o o o 

   2.10.  o o o o o o o o o o o o o o o 

 2.11.          x       

                  

3  1 2 3 4 1 2 3 4 1     2     3     4 1      2     3     4          

 3.1 o o o o o o o o o o o o o o o o 

 3.2.       o o o o o o o o o o 

 3.3.       x x   x x   x X 

 3.4.       x x   x x   x X 

 3.5.       o o o o o o o o o o 

 3.6.     o o o o o o o o o o o o 

 3.7.     x x           

 3.8.    x    x    x    x 

                  

4  1 2 3 4 1 2 3 4  1     2     3    4 1    2     3     4 

 4.1.   o o o o o o o o o o o o o o 

 4.2. o o o o o o o o o o o o o o o o 

 4.3.   x    x    x    x  



 

 4.4.    x    x    x    x 

 4.5.    x    x    x    x 

 4.6. o o o o o o o o o o o o o o o o 

 4.7. o o o o o o o o o o o o o o o o 

 4.8.   x    x    x    x  

                  

5  1 2 3 4 1 2 3 4 1     2     3     4 1 2      3 4 

 5.1. o o o o  o o o o o o o o o o o o 

 5.2. o o o o o o o o o o o o o o o o 

 5.3. o o o o o o o o o o o o o o o o 

 5.4.         o o o o o o o o 

 5.5.  x  x  x  x  x  x  x  x 

 5.6.  x    x    x    x   

 5.7.   x    x    x    x  

 5.8.  x    x    x    x   

 5.9.   x    x    x    x  

 5.10. o o o o o o o o o o o o o o o o 

 5.11.  x    x    x    x   

 5.12.         x        

                  

         6    1     2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 6.1. o o o o o o o o o o o o o o o o 

 6.2. o o o o o o o o o o o o o o o o 

 6.2.1.  x x   x x   x x   x x  

 6.2.2.   x    x    x    x  

 6.2.3. o o o o o o o o o o o o o o o o 

 6.2.4.  x    x    x    x   

 6.2.5.   o o o o o o o o o o o o o o 

 6.3.  x    x     x    x   

 6.3.1.   x    x    x    x  

 6.3.2.  x    x    x    x   

 6.3.3.  o o o o o o o o o o o o o o o 

 6.4. x    x    x    x    

 6.5.   x x   x x   x x   x x 

 6.6.     x    x    x    

 6.7. o o o o o o o o o o o o o o o o 

 6.8.  x x   x x   x x   x x  

 6.8.1.  o o o o o o o o o o o o o o o 

 6.8.2.   x x   x x   x x   x x 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
Bem vindo à cidade mais alta de Minas Gerais. Cercada de serras, cachoeiras, com um 
céu encantador. Os amantes do céu não podem deixar de experienciar o nascer do sol, o 
pôr do sol e de observar o céu noturno. Afinal de contas o fascínio que os céus exercem 
sobre a humanidade é inegável, especialmente quando a noite nos aproxima da imensidão 
do universo. Senador Amaral possibilita essa contemplação em lugares incríveis. 
 
Lugar privilegiado por magnificas belezas naturais, uma diversidade turística encanta todos 
que a conhecem, localizada na Serra da Mantiqueira a 175 km de São Paulo e 455 km de 
Belo Horizonte, próxima a BR 281 Rodovia Fernão Dias, possui fácil acesso para receber 
turistas e visitantes, com temperaturas amenas que no inverno chega -2Cº, presente da 
natureza que colore o dia a dia. Bendita sejam nossas frutas vermelhas, as quais encantam 
nossos olhares, delícia para todos os paladares. 
 

PRAÇA ZECA BOGES 

 
        A Praça Zeca Borges está situada na região central do 
município de Senador Amaral, à frente da Igreja Matriz. A Praça foi 
inaugurada em 28 de abril de 1999, pelo prefeito Benedito Justino 
Caetano, na Administração 1997-2000, dados contidos em uma 
placa comemorativa localizada na própria praça. O nome da praça 
foi em homenagem a uma pessoa ilustre na história de Senador                             
Amaral, Sr. José Ferreira de Rezende (Zeca Borges),  
filho de Ana Ferreira de Rezende, quem doou meio alqueire  
de terra, onde foi construída a primeira Igreja de São Sebastião e 
se deu início a  formação da cidade. Também foi de Zeca Borges o 
primeiro casamento celebrado na igreja e foi ele quem estabeleceu 
o primeiro comércio na localidade. A praça tem o formato 
retangular, seu piso é todo  do tipo calçada portuguesa, formando 
desenhos geométricos, e possui jardineiras com formas 
geométricas variadas, marcando os caminhamentos. 
 

PEDRA DA ONÇA 

 
              A Pedra da Onça é, sem dúvida, um dos principais passeios 
ecológicos da cidade. Além de possuir uma belíssima vista panorâmica da 
região, é um excelente local para prática de esportes de aventura, como 
escalada e rapel.  
Embaixo da Pedra existe uma pequena caverna, onde é possível encontrar 
algumas pinturas rupestres. A Pedra da Onça é um atrativo natural, onde a 
natureza incumbiu de esculpir na pedra o formato de uma onça, onde se pode 
ver ao aproximar-se da pedra seus olhos, nariz e boca. 
Do alto da pedra podemos avistar, além da cidade de Cambuí, uma grande 
faixa da Serra da Mantiqueira, de onde a Pedra de São Domingos se ergue, 
imponente, e até mesmo a Pedra do Baú em São Bento do Sapucaí, 
 no estado de São Paulo. Localização: Bairro dos Rosas. 

  CONHECENDO O TURISMO DE SENADOR AMARAL    



 

CACHOEIRA SANTA RITA 

 

                      Está localizada dentro da Fazenda Santa Rita, no bairro 
da Cachoeira, em Senador Amaral. A propriedade possui lanchonete 
com bebidas e porções para melhor atender aos turistas e 
visitantes.  
                   O local é amplo, limpo e bem conservado. 
                   A Cachoeira é lindíssima e possui queda de 18 metros. 
 

 

 

MIRANTE CÉU DA MANTIGUEIRA 

 
                    O Mirante “Céu da Mantiqueira” nasce com a ideia da 

construção do observatório Céu da Mantiqueira no ano de 2014 

através dos associados da Associação Céu da Mantiqueira, 

localizado no Bairro Serro, com uma altitude de 1.535m, oferece 

aos visitantes uma paisagem deslumbrante, ponto estratégico para 

astronomia, com uma poluição luminosa quase zero, possibilitando 

a visão de constelações, aglomerado de estrelas, nascer do sol, por 

do sol, registro de fotos e imagens incríveis do céu.   

 

MEMORIAL FAZENDA FERMINO ELIAS 

 
               O Memorial Firmino Elias encontra-se implantado na zona 
rural do município de Senador Amaral. O acesso é por chão batido, 
cerca de 6,5 Km do distrito sede, localizada em um dos bairros 
mais antigos do município é caracterizado por montanhas ao seu 
entorno e definido por áreas de pastagens, cercas e estradas de 
acesso à fazenda. Sua construção foi por volta dos anos 30 com a 
finalidade do empreendimento ser uma pousada para viajantes, 
tropeiros e também destinada à produção de leite e derivados para 
consumo na região. Atualmente, o proprietário é o senhor Amadeu 
Elias Amaral e desde 2009 é um bem inventariado de valor cultural 
e histórico do município e serve como memorial de visitação. 
 

  

 
                    A Capela de São Sebastião, bem inventariado do 
Patrimônio Cultural Artístico histórico de Senador Amaral, está 
localizada no Bairro Cachoeira no Município de Senador Amaral, 
nela encontra-se a imagem de São Sebastião, bem Tombado no ano 
de 2007. A Capela de São Sebastião sobre os cuidados da Paroquia 
de São Sebastião de Senador Amaral, motiva os fieis a manter viva a 
fé, a religiosidade forte de um povo fervoroso e participativo.  



 

GRUTA DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS 

 
                      A “Praça da Gruta” como é conhecida, leva o nome em 

homenagem ao Sr. José Toniquinho, que é admirado por toda 

população. Nela encontra-se uma fonte de água potável e uma linda 

Imagem de Nossa Senhora das Graças abençoando a todos que 

chegam à cidade. Sua construção teve inicio nos primeiros anos de 

fundação da cidade, no ano de 1992, pela administração da época. 

No desejo de contribuir no desenvolvimento da cidade, a praça José 

Ferreira de Rezende (Zé Toniquinho) passou por diversas melhorias, 

sempre ganhando mais beleza e comodidade aos visitantes.  

 

IGREJA MATRIZ DE SÃO SEBASTIÃO 

 
                 A Igreja Matriz está inserida na região central da cidade, 
na Praça Zeca Borges. Destaca-se no entorno imediato por seu 
porte e tipologia diferenciada. É avistada de toda a praça e de 
alguns pontos com maior altitude da cidade. A partir dela se avista 
toda a praça e as construções vizinhas. 
As edificações do entorno apresentam usos variados, com 
comércio de mercados, bares e residências. São edificações com 
partidos retangulares e compostos, volumetria de um e dois 
pavimentos, com a predominância do estilo eclético. Em 02 de julho 
de 2003, tiveram início os preparativos para a construção da Igreja 
no lugar da Igreja antiga, com a colocação da pedra fundamental no 
dia 19 de julho de 2003. Em apenas três meses parte da Igreja já 
estava levantada. 

                    Em 03 de abril de 2004 foi feita a inauguração da Igreja Matriz, tornando-se paróquia em 
12 de setembro de 2004. A Igreja está implantada em um terreno inclinado e não apresenta 
fechamento em relação à rua. Sua planta é retangular com duas torres na fachada frontal, 
volumetria em dois pavimentos, sendo um salão de eventos no pavimento térreo e a nave da 
Igreja no segundo pavimento. Não possui um estilo característico, mas apresenta elementos 
construtivos típicos da tipologia do uso. Nela são realizados batizados, missas e celebrações além 
da tradicional festa em Louvor a são Sebastião e São Benedito. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL  

 
            Localizada na MG 295, Avenida Vereador José Alves de 
Rezende, a sede da Prefeitura Municipal de Senador Amaral, com 
uma área construída aproximadamente 700m2, oferece um amplo 
espaço para reunir todas as secretarias com comodidade, 
inaugurada no dia 29 de dezembro de 2012, logo na chegada da 
cidade ganhou um layout e paisagismo no ano de 2019 com os 
dizeres EU AMO SENADOR AMARAL, valorizando o turismo e 
retratando o amor pela cidade.  
 
 
 



 

 
 

POUSADAS –  PESQUEIROS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Senador Amaral é uma cidade para se visitar nas quatro estações do ano, pois em todas 
elas a natureza proporciona verdadeiros espetáculos. E para você, que acha que por aqui  
há pouco a se fazer, basta visitar a cidade, experenciar nossas pousadas e vivenciar os 
passeios nas trilhas, nos mirantes, nas cachoeiras, contemplar o céu e a prática de esporte 
tipo ciclo Turismo. É de surpreender! 
 
A Natureza e a alegria de viver aqui estão presentes em cada amaralense. Tudo isso faz 
com que Senador Amaral seja uma cidade tão especial e apaixonante que vai surpreender 
você! 
 
Viva essa cidade que faz a gente viver bem! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

Festas e Eventos Religiosos 

 
Janeiro         - Festa de São Sebastião (Padroeiro) 
                     - Rapel Pedra da Onça 
 
Fevereiro      - Campeonato de Futebol 
 
Março           - Festa de São José (Campo Belo) 
                     - Campeonato de Skate  
                     - Ciclismo 
 
Abril              - 28 de Abril Aniversário da Cidade 
 
Maio            - Festa de São Sebastião (Cachoeira) 
                    - Festa de São Benedito (Ponte Segura) 
                    - Festival de Inverno  
 
Junho          - Festa de São Benedito (Senador Amaral) 
                    - Arraiá da Joelma 
 
Julho           - Festa de Nossa Senhora do Rosário (Policas) 
                   - Trilha  
 
Agosto         - Evento de Motocross 
                    - Caminhada da Fé  
 
Setembro     - Festa de Nossa Senhora das Graças (Caxambu) 
                    - Festival de Flores e Morangos  
 
Outubro       - Festa de Nossa Senhora Aparecida (Ponte Segura e Policas) 
 
Novembro    - Ciclismo  
 
Dezembro   -  A Magia do Natal na Cidade mais Alta de Minas Gerais 

 
 
 

CALENDÁRIO MUNICIPAL    



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O Plano Municipal de Turismo é um importante instrumento para o fomento e o 
desenvolvimento do turismo de Senador Amaral. Construído de forma participativa e 
embasada em estudos realizados em campo e com dados secundários, o plano apresenta 
uma estratégia desafiadora, mas dentro da realidade do município.  
 
Para isso, os mecanismos de monitoramento estão sendo sempre aprimorados. Um deles         é 
a exigência de um Plano Municipal de Turismo. Entretanto, cumprir com essa exigência 
não basta para a dinamização do turismo no estado. Mais do que elaborar um plano, os 
municípios têm como missão executá-los. E para isso toda a comunidade precisa estar 
envolvida. 
 
O turismo não é responsabilidade exclusiva da administração pública municipal. É também 
dos empresários, das instituições de ensino, das entidades de classe, das associações e 
dos cidadãos.  
 
Dessa forma, tornar Senador Amaral uma cidade receptiva, estruturada e atraente para os 
mercados de agro turismo, turismo ecológico, turismo de astronomia, através da oferta de 
produtos turísticos de qualidade, juntamente com outras opções complementares de 
cultura e lazer, integrados regionalmente com os municípios vizinhos, é um compromisso 
do COMTUR, da Sociedade, e não apenas da Prefeitura Municipal. 

 

Secretaria Municipal de Cultura e Turismo                           

de Senador Amaral 

 

PALAVRAS FINAIS    



 

 
 

http://camarasenadoramaral.mg.gov.br/ 
 
https://senadoramaral.mg.gov.br/ 
 
https://www.revistas.usp.br/rta/article/download/14184/16002 
 
Manual para desenvolvimento e integração de atividades                                                      
turísticas com foco na produção associada – Brasília: Ministério de Turismo, 2011 
Plano Municipal de Turismo – Senador Amaral – Ano 2017 
 
Turismo sustentável e alívio da pobreza no Brasil: reflexões e                                                      
perspectivas / Ministério do Turismo. – Brasília, DF. 

 

 

      PLANO DE TURISMO MUNICIPAL  

      SENADOR AMARAL – MINAS GERAIS 
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