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PLANO DE AÇÃO PARA FOMENTO AO TURISMO – 2022
A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo tem a honra de apresentar o presente Plano
de Ação voltado para fomento da atividade turística no Município para o exercício de 2022, com o calendário
de eventos e festas oficiais, exposições, festivais e outras atividades de fomento à atividade turística, do
Município de Miracema do Tocantins-TO.
O presente Plano de Ação poderá sofrer alterações, ajustes, conforme as circunstâncias assim o
recomendarem, sempre considerando o interesse maior de aprimorar e desenvolver a atividade turística do
município de Miracema do Tocantins, como instrumento fundamental de desenvolvimento da economia, de
geração de emprego e renda para a nossa comunidade.

1. CALENDÁRIO DE EVENTOS:
MÊS

EVENTO/ATIVIDADE

CRONOGRAMA E
DETALHAMENTOS

OBSERVAÇÕES

A Prefeitura Municipal de
Miracema atua como parceira,
apoiadora, com a finalidade de
promover o turismo religioso em
nosso Município;

ABRIL

SEMANA SANTA

15/16/17 – Semana Santa –
Trata-se de evento religioso,
realizado
sob
a
responsabilidade da Igreja
Católica, através da Diocese
de Miracema.

MAIO

DIA DO TRABALHADOR

01/05
–
Promover Parceria com outras Secretarias.
atividades
em
comemoração ao Dia do
Trabalhador.

MAIO

DIA DAS MÃES

08/05 – Comemoração ao Evento realizado através da
Dia das Mães;
Secretaria
Municipal
de
Assistência Social, Secretaria de
Juventude e Cultura, com apoio
da Secretaria de Desenvolvimento
Econômico e Turismo.

MAIO

CONCURSO DEGRAUS DE O Concurso Calçadão de
ARTE E CULTURA
Arte é um projeto que visa
promover a revitalização
visual do calçadão da beira
do Rio Tocantins, mediante
pintura que enfatize as
nossas riquezas turísticas
e/ou históricas, com a
participação da comunidade

A execução do projeto vencedor
deverá estar concluída até o dia
20 de junho, a fim de que possa
ser visitado e visto durante a
temporada de Praia Mirassol e
Miracaxi 2022.
A proposta é que o vencedor, e
que será responsável pela
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artística, que concorrerá
apresentando seu projeto
de pintura do local, cujo
ganhador será escolhido por
um júri e com a participação
popular, mediante votação.

execução do projeto, seja
premiado em dinheiro, devendo o
Município
disponibilizar
ao
mesmo os insumos necessários
para a realização da pintura
(tintas, pincéis, etc).

JUNHO

ARRAIÁ DE MIRACEMA

Festa
Junina,
apresentação
Quadrilhas.

com Evento realizado através da
de Secretaria Municipal de Juventude
e Cultura, com apoio da Secretaria
de Desenvolvimento Econômico e
Turismo.

JULHO

TEMPORADA DE PRAIA

Realização
da
Praia
Mirassol;
Apoio
à
estruturação das demais
praias e balneários durante
a
temporada,
especialmente no aspecto
da sinalização da segurança
dos banhistas e serviço de
limpeza pública e outros.

JULHO

MIRACAXI 2022 – 25 ANOS

15/16/17 de julho – Realizar o 1º Miracaxi Kids,
Realização do Miracaxi durante a programação do
2022.
Miracaxi, na tarde de domingo.

AGOSTO

DIA DOS PAIS

14/08 – Promover as Evento sob a responsabilidade da
comemorações ao Dia dos Secretaria de Ação Social,
Pais 2022
Secretaria de Cultura e Secretaria
de Desenvolvimento Econômico.

AGOSTO

DIA DO EVANGÉLICO

24/08 – Dia do Evangélico, Realizado em parceria entre a
evento oficial do calendário Prefeitura Municipal de Miracema
cultural do Município.
e o COPAMEM.

AGOSTO

ANIVERSÁRIO
MIRACEMA – 74 ANOS

SETEMBRO

Lançamento Oficial do Festival Gastronômico

SETEMBRO

VIRADA CULTURAL

Praia Mirassol contempla a Arena
Jovem, um espaço destinado às
atividades esportivas na areias,
sob a coordenação da Secretaria
Municipal de Esporte e Lazer. As
demais praias e balneários devem
receber apoio do Poder Público.

DE 25/08 – Comemorações do Realização com a participação de
Aniversário de 74 anos de todas
as
secretarias
e
emancipação política de departamentos.
Miracema.

07/09 – Visando promover o Evento realizado em parceria com
turismo cultural, bem como a Secretaria Municipal de Cultura.
gerar renda e fomentar a
economia, a Virada Cultural
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consiste em uma noite de
apresentações musicais com
artistas locais, que se
inscreverem, através de
Edital próprio, os quais
receberam cachê.
OUTUBRO

PADROEIRA DO MUNICÍPIO

As
comemorações
da Município apoia o evento.
Padroeira do Município é
um
evento
religioso,
realizado
pela
Igreja
Católica.

OUTUBRO

FESTIVAL GASTRONÔMICO O Festival Gastronômico – Realizado em parceria com o
– GASTROMIRA
Gastromira, visa promover a Sebrae-TO e outras instituições.
culinária regional, qualificar
os profissionais do ramo no
Município, fomentar a
atividade turística e geração
de emprego e renda.

DEZEMBRO

MIRACEMA – LUZES DE Natal é tempo de luz, de Realizado em parceria entre as
NATAL
harmonia, de esperança, e o diversas secretarias do Município.
projeto Miracema Luzes de
Natal propõe fomentar o
turismo,
fomentar
o
comércio, oferecer opção
de lazer para a comunidade.

SEMANAL
ou MENSAL

FEIRA DO BEM

A feira do bem é uma feita
de artesanato, confecções,
com praça de alimentação e
apresentação artística com
artistas locais.

Objetiva, além de diversão e arte
à comunidade, promover a
economia dos pequenos negócios,
gerando emprego e renda.

Além do calendário de eventos, acima exposto, a Prefeitura Municipal de Miracema, através da Secretaria de
Desenvolvimento Econômico e Turismo e demais Secretarias, trabalhará no sentido de apoiar, fomentar, a
realização de eventos de natureza privada, como as praias, balneários, torneios esportivos das diversas
modalidades, eventos culturais, que possam fomentar a atividade turística em nosso Município, por
compreender que essa parceria com a iniciativa privada é um importante instrumento de promoção e
desenvolvimento da nossa economia.
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2. REESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO TURISMO – COMTUR
A reestruturação do Conselho Municipal de Turismo é uma etapa importante no processo de construção e
consolidação da atividade turística do Município de Miracema do Tocantins, como instância consultiva,
deliberativa e de assessoramento da formulação das políticas públicas voltadas ao turismo no Município.
Por força do Decreto Municipal nº 037/2022, de 18 de fevereiro de 2022, com a representação do Poder
Público Municipal, dos estabelecimentos comerciais pertencentes ao ramo do turismo (hotéis e praias) e
entidades representativas das atividades relacionadas ao turismo, a Prefeita Municipal nomeou os novos
membros do COMTUR, os quais foram devidamente empossados em ato solene presidido pelo Presidente do
COMTUR.

3. INVENTÁRIO DA OFERTA TURÍSTICA E MAPA TURÍSTICO DO BRASIL
A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, está trabalhando no sentido de promover a
inserção dos dados do Inventário da Oferta Turística do Município junto à Plataforma PIT – Plataforma do
Inventário Turístico, da Secretaria de Estado da Cultura e Turismo, bem como os dados para atualização do
Mapa do Turismo no Brasil na Plataforma do Mapa do Turismo, do Ministério do Turismo, cujo prazo para
conclusão se encerra no próximo dia 25 de fevereiro de 2022.
Os dados já foram lançados na plataforma do turismo, estando aguardando homologação por parte da equipe
técnica da Secretaria de Cultura e Turismo do Estado.
Os dados do Mapa do Turismo já foram devidamente alimentados, restando apenas a apresentação do Plano
Municipal do Turismo do Município ou o Plano de Ação, devidamente aprovado em Ata do Conselho Municipal
do Turismo – COMTUR, para ser submetido à homologação dos órgãos técnicos do Ministério do Turismo.

4. PLANO MUNICIPAL DO TURISMO
O plano municipal de turismo é uma importante ferramenta que tem o intuito de contribuir com o
desenvolvimento da atividade em âmbito municipal, apresentando estratégias e ações voltadas ao incremento
e estruturação do turismo no município, a fim de que o turismo possa exercer de fato o seu papel fundamental
de promover o desenvolvimento econômico, a geração de emprego e renda para a nossa comunidade.
Com tal propósito, a Prefeitura Municipal de Miracema do Tocantins, através da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Econômico e Turismo, em parceria com o SEBRAE-TO, com a participação efetiva e
fundamental do Conselho Municipal do Turismo – COMTUR, dará início ao trabalho de construção e
elaboração do Plano Municipal do Turismo de Miracema do Tocantins.
Sendo assim, está prevista para o próximo dia 07 de março, às 10h00, a primeira reunião para tratar da
elaboração do Plano Municipal de Turismo.
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5. SINALIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS ATRATIVOS TURÍSTICOS DO MUNICÍPIO
Reconhecendo a necessidade de uma melhor sinalização dos atrativos turísticos de Miracema, com uma
sinalização típica, moderna, a Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Econômico e Turismo trabalhará no objetivo de implantar placas de sinalização às margens das rodovias e
outras vias de acesso aos nossos atrativos (praias, balneários, trilhas e outros), com a intenção de melhor
conduzir o turista e traçar um roteiro melhor estruturado.
Além do mais, a revitalização e modernização dos portais localizados nas entradas da cidade se faz imperioso,
como forma de acolher os que transitam pelas rodovias, e criar uma identidade de empatia e desejo de
conhecer os nossos atrativos.
Ainda objetivando atrair turistas, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo trabalhará na
produção de material publicitário (folders, áudios e vídeos institucionais), reunindo os nossos principais
atrativos, a fim de apresentar à comunidade local e, principalmente, aos turistas em potencial, a fim de que os
mesmo possam incluir Miracema na sua próxima rota de viagem. Tal estratégia também será usada através
dos principais canais de imprensa, principalmente os canais on line.
Visitas técnicas à Secretaria de Turismo, Secretaria de Indústria e Comercio, Governo do Estado, Ministério do
Turismo, e ainda, visitas aos diversos personagens do trade turístico, como agências de viagens, rede hoteleira
da Capital, empresas de turismo e transporte, promover a participação em Feiras, Convenções e Eventos de
cunho turístico, também fazem parte da estratégia de desenvolver a atividade turística em nossa cidade.
6. OFERECER SERVIÇOS E ATIVIDADES QUE INTERLIGUEM AS DIVERSAS ÁREAS DO TURISMO NO
MUNICÍPIO
Outro importante aspecto que contribuirá para o desenvolvimento e o crescimento da atividade turística no
Município consiste no incentivo aos personagens envolvidos no ramo e oferecer serviços que promovam o
nosso turismo, como a criação de empresas do ramo de agentes de viagens e turismo receptivo, serviços de
pesca esportiva, guias turísticos, trilhas, montanhismo, canoagem e outros, além de uma maior oferta de
serviços de transporte específicos para atender aos turistas.
Tais serviços são fundamentais na atração de nichos de mercado turístico, além de ser um elo entre as
diversas atividades, de forma que o turista possa completar o seu passeio turístico no Município com a maior
diversidade de serviços e atrativos possíveis.
Promover treinamento de equipes de guarda-vidas para atuar nas diversas praias localizadas no município,
garantindo segurança aos banhistas, através de treinamento pelo corpo de bombeiros, mediante acordo de
cooperação com o Município.
7. CONCLUSÃO:
O PLANO DE AÇÃO PARA FOMENTO AO TURISMO – 2022 acima é uma proposta que será apresentada para à
gestão e submetida ao Conselho Municipal de Turismo – COMTUR, de Miracema do Tocantins, como o início
de um trabalho organizado e estruturado visando transformar a atividade turística atualmente realizada de
forma espontânea, em uma atividade organizada, planejada e com resultados mensuráveis, visando a
implementação de novas políticas públicas e um maior investimento no setor.
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Considerando tratar-se de um planejamento de ações, poderá sofrer alterações no decorrer do ano, conforme
as circunstâncias orçamentárias e financeiras e, principalmente, considerando as circunstâncias da pandemia,
com o propósito maior de garantir segurança sanitária e a preservação da vida e da saúde da nossa
comunidade.
Respeitosamente,
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Plano de Ação para fomento ao turismo no ano de
2022, aprovado em Sessão Extraordinária do COMTUR
realizada em 23 de fevereiro de 2022, conforme Ata do
Conselho.
Miracema do Tocantins-TO, 23 de fevereiro de 2022.

