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LEI MUNICIPAL N° 155/2022 DE 01 DE SETEMBRO DE 2022
Estabelece o Plano Municipal do Turismo de Muniz Ferrei ra como
instrumento integrado e norteador para o desenvolvimento continue
do Turismo.”

O Prefeito Municipal de Muniz Ferreira, Estado da Bahia, faz saber que a Camara Municipal
aprovou e eu sanciono e promulgo a presente Lei.

Art. 1 Esta Lei institui o Plano Municipal de Turismo, constante no documento anexo, parte
integrante desta lei, como instrumento de planejamento de politicas publicas de turismo, que
objetiva estabelecer os projetos, programas e a$6es de curto, medio e longo prazo, capazes de
criar condi^oes favoraveis ao desenvolvimento do turismo, qualificando a atividade economica
do municipio de Muniz Ferreira e regiao.
Art. 2 O Plano Municipal de Turismo sera o instrumento norteador para o desenvolvimento
consciente e continue do Turismo no Municipio.
Art. 3° O Municipio de Muniz Ferreira instituira a implanta9ao e operacionalizafao do Plano
Municipal de Turismo de forma coordenada e integrada, considerando as seguintes
competencias:
§ 1° Secretaria Municipal de Agricultura, Industria, Comercio, Turismo e Meio Ambiente Coordenar a implanta9ao, execu9ao e atualiza9ao do piano anualmente.
§ 2 Conselho Municipal de Turismo - Se reunir ao minimo 03 vezes ao ano para participar da
atualiza9ao e monitoramento do Plano Municipal do Turismo em concordancia com as reunioes
para analises o^amentarias do Plano Plurianual (PPPA), da Lei de Diretrizes O^amentarias
(LDO) e a Lei Or9amentaria Anual (LOA).
§ 3° Sistema Municipal de turismo.
Art. 4° As atualiza9oes anuais do piano, entendidas como novas ed^oes serao elaboradas e
publicadas no ultimo mes de cada ano, em site oficial do poder executive.
Art. 5 Esta Lei entra em vigor na data de sua publica9ao, revogadas as disposi9oes em contrario.
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ANEXO DA LEI MUNICIPAL Nº 155/2022

PLANO MUNICIPAL DE
TURISMO - PMT

SECRETARIA MUNICÍPAL DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA,
COMÉRCIO, TURISMO E MEIO AMBIENTE.
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1. INTRODUÇÃO
O município de Muniz Ferreira possui um potencial turístico muito grande. A cidade de encantos
e belezas naturais é rodeada de morros e verdes predominante, banhada de rios e riachos e premiada
com o encontro dos rios Taitinga e Jaguaripe no coração da cidade, formando belos cenários e
cartões-postais. O potencial econômico

vem da Agricultura Familiar, principais atividades:

banana, mandioca, cacau, cana de açúcar e hortaliças. Principais produções: farinha de mandioca,
açúcar mascavo, melaço, aguardente de melaço, beiju, polpa de frutas, etc. Na gastronomia,
comidas típicas e tradicionais com destaque para a deliciosa galinha de quintal acompanhada do
pirão, paçoca de banana verde com moqueca de peixe, entre outras. E não para por aí. Há História,
Tradição e Cultura (Festa de Reis, Encenação da Paixão de Cristo, Festa Juninas, Aniversário da
Cidade, Feira de Artesanato e Plantas Ornamentais). Temos cavalgada e grupo de montaria.
Impossível esquecer a importância e a versatilidade do nosso artesanato que varia das peças
produzidas da fibra da banana, objetos de madeira, bonecas de material reciclado, entre outras.
Além de contarmos com aventura, liberdade e diversão do nosso turismo ecológico. Seja de bike
ou caminhando, temos as melhores e mais emocionantes trilhas da região.
O objetivo do presente documento refere-se a apresentação do Plano de Implementação da Política
Municipal de Turismo no município de Muniz Ferreira-BA, relativo ao ano de 2022. A
formulação deste Plano de Turismo consolida a Política Municipal de Turismo de Muniz Ferreira
e apresenta as orientações estratégicas para o desenvolvimento das atividades no Município. O
documento tem como insumo básico o Plano Nacional de Turismo, as pesquisas, normas e
referências colocadas pelo Ministério do Turismo, e destaca, no âmbito da gestão, as diretrizes que
devem nortear o desenvolvimento do turismo munizferreirense, como a participação e diálogo com
a sociedade; a geração de oportunidades de emprego e empreendedorismo.
A partir de uma construção coletiva que envolve participação do conselho e o Fundo Municipal
de Turismo COMTUR/FUMTUR e parceria com a Prefeitura Municipal, o plano tem como alvo
a implantação de um planejamento de turismo sustentável no município, buscando um diálogo com
as entidades comunitárias locais, que representam áreas de forte potencial turístico do município.
Assim,esse projeto vem consolidando bases para o desenvolvimento do turismo em consonância
com o desenvolvimento social, econômico e ambiental da região.
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2. PERFIL MUNICIPAL
O município de Muniz Ferreira localiza – se na região sul do Recôncavo – faz parte do mapa
de turismo Baía de Todos os Santo, área de densidade demográfica de 66,45 hab/km², área
total 110,115 km², população de 7.464 habitantes, coordenadas 13° 0’ 10”(S) 39° 06’ 36”
(O), distância até a capital Salvador é de 203 km (pela BR 101) ou 86 km (pelo sistema ferry
boat), Municípios limítrofes: Santo Antônio de Jesus, Nazaré, Aratuípe e São Felipe.
FIGURA 1: Mapa de localização do Município de Muniz Ferreira – Ba.
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O acesso à sede municipal de Muniz Ferreira, a partir de Salvador, é realizado através da BR324, BR-101, e BA-046 em percurso de 203 km. Sistema via ferry boat – BA 001 e BA
046. A rodovia de acesso à Muniz Ferreira é a BA 046 entre Santo Antônio de Jesus e
Nazaré, também a BA 496 que liga São Felipe a BA 046. O Município de Muniz Ferreira
fica situado em um ponto geográfico muito estratégico próximo de tudo como ao exemplo
Salvador, ilhas, praias do Baixo Sul com tempo de chegada menos de 1 hora de relógio, fácil
acesso a cidades de grande porte, como exemplos (Santo Antônio de Jesus, Nazaré, Valença,
Cruz das Almas, Feira de Santana), além de ser próximo de boa parte das cidades do
Recôncavo).
FIGURA 2: Mapa de Muniz Ferreira e seus distritos baseado na Lei que cria o Município N° 1.770 de 30
de julho de 1962.
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2.1 ASPECTOS HISTÓRICOS DO MUNICÍPIO
Município com a denominação de Muniz Ferreira, pela lei estadual nº 1770, de 30 de julho
de 1962, desmembrado de Nazaré.
Formação Administrativa
Distrito criado com a denominação de Rio Fundo, pelo decreto estadual nº 8468, de 02 de
junho de 1933, subordinado ao município de Nazaré.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o distrito de Rio Fundo, figura no
município de Nazaré. Assim permanecendo em divisões territoriais datadas de 31de julho de
1936 e 31 de julho de 1937.
Pelo decreto estadual nº 11089, de 30-11-1938, o distrito de Rio Fundo tomou a denominação
de Muniz Ferreira.
No quadro fixado para vigorar no período de 1939-1943, o distrito de Muniz Ferreira, figura
no município de Nazaré.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 01 de julho de 1960.
Elevado à categoria de município com a denominação de Muniz Ferreira, pela lei estadual nº
1770, de 30-07-1962, desmembrado de Nazaré. Sede no antigo distrito de Muniz Ferreira.
Constituído de 2 distritos: Muniz Ferreira e Onha, ambos desmembrados de Nazaré. Instalado
em 07-04-1963.
Em divisão territorial datada de 31-XII-1963, o município é constituído de 2 distritos: Nazaré
e Onha.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007.
Alteração toponímica distrital
Rio Fundo para Muniz Ferreira, alterado pelo decreto estadual nº 11089, de 30-11-1938.
Fonte IBGE

2.2 ASPECTOS ECONÔMICOS
PIB per capita [2019]
7.446,89 R$
Percentual das receitas oriundas de fontes externas [2015]
96,6 %
Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) [2010]
0,617
Total de receitas realizadas [2017]
18.024,93 R$ (×1000)
Total de despesas empenhadas [2017]
16.580,03 R$ (×1000)
Característica
8
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Muniz Ferreira - BA é uma cidade de pequeno porte que se destaca por apresentar novas
oportunidades de negócios e pela alta regularidade das vendas no ano. Importante destacar ainda
que novos investimentos vêm sendo aplicados e o Município vive um novo momento.
A grande potencialidade de Muniz Ferreira é a Agricultura Familiar se destacando, inclusive,
no território baiano. A produção move todas as culturas e tradições, sendo atividades em
destaques: cultivo da banana, aipim/mandioca, inhames inhambu e cocó, limão, mamão,
abobora, abacaxi, feijão, tomate, pimentão, maracujá, abacate, pimenta, cacau, cana de açúcar,
coco verde e seco, dendê, laranjas, batata doce, hortaliças, ervas medicinais, verduras, caju,
cajá, jaca, fruta pão, manga, goiaba, jenipapo, acerola, jambo, graviola, pitanga, milho,
amendoim e outras variedades. Produções em destaques: farinha de mandioca, beijus, açúcar
mascavo e melaço (destaque na Bahia, ganhamos o selo da Agricultura Familiar), aguardente
de melaço, azeite de pilão, polpas de frutas, doces, geleias. biscoitos, sequilhos. Entre outas
linhas de criação, temos a galinha de quintal, ovos de galinha de quintal, criação de camarão e
peixe, destacam-se ainda o artesanato, nossa gastronomia com comidas típicas da região, e
também a valorização das plantas suculentas.
Vale destacar a pecuária, uma econômica praticada também na área rural e muito importante
para o consumo e o desenvolvimento da região.
Montaria e Ciclismo são fatores outros que movimentam a economia na Zona Rural, além de
diversos atrativos que geram emprego e renda.
Na cidade se destacam o comércio, mercados, lojas de variedades, lojas de material de
construções, bares, lanchonete e restaurantes, pizzaria, entre outras opções.

2.3 ASPECTOS NATURAIS
Observa – se uma região cercada de morros e montanhas. Seu território é composto 100% pelo
bioma Mata Atlântica, com uma área extensa de plantio e criação de gados e outros animais.
O solo se classifica como misto, coexistindo dois tipos de solos. Assim, temos a argila arenosa,
um solo agricultável e o arenoso argiloso.
Nosso clima é tropical e segundo o site CLIMATE-DATA.ORG, o clima de Muniz Ferreira
apresenta um clima tropical. Existe uma pluviosidade significativa ao longo do ano. Mesmo o
mês mais seco, ainda assim tem muita pluviosidade. De acordo com a Köppen e Geiger, o clima
é classificado como Af. A temperatura média anual em Muniz Ferreira é 23.9 °C. A média anual
de pluviosidade é de 1455 mm. O mês mais seco é outubro e tem 80 mm de precipitação.
Apresentando uma média de 167 mm, o mês de maio é o mês de maior precipitação. A
temperatura média do mês de fevereiro, o mês mais quente do ano, é de 30 °C. A temperatura
média em julho é de 18.7 °C. É a temperatura média mais baixa de todo o ano. O mês mais seco
tem uma diferença de precipitação 87 mm em relação ao mês mais chuvoso. Ao longo do ano
as temperaturas médias variam 3.9 °C.
9
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2.4 ATRATIVOS CULTURAIS

Centro de comercialização da Agricultura Familiar de Muniz Ferreira. Além dos 7 boxs, foram
instaladas novas barracas no entorno do galpão. Paralelo a isso, foram feitos melhoramentos no
telhado e construção de um novo box. Rampas de acessos foram adaptadas para facilitar o
acesso ao local. Lâmpadas em LED passam a deixar o espaço um visual mais convidativo.
Tudo isso para propiciar ao feirante e ao público consumidor, mais conforto e segurança. O
Centro de Comercialização, totalmente revitalizado, dá ao homem do campo a certeza de que,
trazendo seus produtos à comercialização, terá condições dignas para expor e vendê-los em
condições favoráveis. E ao público consumidor, a certeza de que estará adquirindo produtos
confiáveis a preços módicos.
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Nova Orla de Muniz Ferreira toda revitalizada, o Jardim Parácoara e a Praça da Liberdade.
São três obras de uma só vez. O parque também passou por um processo de requalificação.
Agora, com o parque melhor estruturado e iluminado, as crianças poderão brincar com
tranquilidade.

Requalificação da Praça no Povoado do Taitinga, com praça, parque, iluminação de Led,
escadaria. Um conforto de qualidade para os Moradores e Turistas.

Requalificação da Praça do Amaral com Academia de Saúde, parque, área de lazer,
Iluminação Led.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: N0I5Q0U0MDBCRTNFOUFDND
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

11

Sexta-feira
2 de Setembro de 2022
14 - Ano X - Nº 1902

Muniz Ferreira

Governo Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA
Gabinete do Prefeito Municipal

-

CNPJ: 13.796.461/0001-64

Praça 30 de Julho, nº 168, Centro – Muniz Ferreira – Bahia – CEP 44.575-000

Reconstrução e Requalificação na localidade do Onha. O resultado disso é uma Passarela e
Praças agradáveis aos munícipes, com área esportiva, paisagismo, parque para as crianças,
academia de saúde, espaços de lazer e iluminação em LED, além da Passarela Maria do Carmo
Santos, equipado com cachoeira, jorrando as águas do Rio do Onha.

Nossos encantos e belezas naturais, temos lindos cenários, belos cartões portais além de áreas
ecológicas preservadas, para caminhar, passear de bike, conectar-se com a natureza.
A ideia central é despertar uma maior consciência sobre o turismo e sobre a relação do ser
humano com a natureza, conduzindo assim, o visitante a se integrar mais profundamente com
o meio ambiente e com a comunidade local.
Isso além de gerar experiências mais verdadeiras, harmoniosas e enriquecedoras para o turista,
gera também um maior fortalecimento e valorização da comunidade e todo o seu bioma.
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O fluxo turístico no nosso Município é bastante fortalecido também a partir de cavalgadas.
Uma vocação antiga que ganha cada vez mais adeptos.
E, o incentivo pelas cavalgadas ultrapassa o gosto pessoal e se torna também um negócio
voltado a atender quem visita nosso Município e a região.
As possibilidades são muitas mesmo! Desde pequenas montarias, até grandes cavalgadas
passando por fazendas históricas e visitando locais privilegiados da bela natureza do nosso
Município.

Casa de Cultura Rio Fundo, espaço criado para garantir o acesso da população à cultura, à
reflexão, debate e crítica.
A Casa da Cultura é um espaço para divulgação de obras literárias e outras formas de expressão
humana, que tem a proposta de oferecer ao visitante uma experiência similar à serenidade,
riqueza, vastidão e liberdade e preservando o acerco histórico material e imaterial do município
que serve de difusor cultural na região.
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Evento no Calendário do mês junino como a puxada do Bode na localidade do Onha.

Evento no Calendário do mês junino como a Jegue Elétrico na Sede.

Tradição e Cultura tudo em um só lugar, na festa, na arte no talento. Muniz Ferreira Nossa
Terra, Nossa Gente.
O mês de junho traz consigo o espírito festivo das danças e quadrilhas, das cores e sabores
(quem não ama uma comida típica, não é verdade?!), das músicas e da rica cultura
munizferreirense.
As Festas Junina e todas as suas manifestações representam uma importante marca cultural de
nossa gente
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Espetáculo Paixão de Cristo é uma produção artística criada para resgatar nossas raízes e ao
mesmo tempo proporcionar uma experiência completamente nova em nossa cidade. Um resgate
cultural que, sem sombra de dúvidas, reflete a preocupação da atual gestão em fazer com que
essa vertente seja, de fato, vivificada, mantendo acesas as chamas de uma tradição. Além de
toda uma logística operacional para que o evento pudesse acontecer, conta com uma grande
estrutura como: instalação de toldos, sonorização, iluminação especial, a exuberância do
trabalho dos atores e o entusiasmo dos presentes, materializando, por conseguinte, mais um
intento da administração no município.

Muniz Ferreira hoje é uma cidade que conta
com opções de lazer, e pontos turísticos.

E não para por aí... Todas as Localidades
ganharam áreas de lazer, com grandes estruturas.

2.5 FOLCLORE / TRADIÇÃO
Desfile de Terno de Reis
O cortejo faz parte de uma manifestação cultural religiosa festiva e classificada, no Brasil,
como folclore. Praticada pelos adeptos e simpatizantes do catolicismo, no intuito de rememorar
a atitude dos Três Reis Magos — que partiram em uma jornada à procura do esconderijo do
Prometido Messias (O Menino Jesus Cristo).
Paixão de Cristo
O espetáculo Paixão de Cristo é uma produção artistica, criada para resgartar, nossas raizes e,
ao mesmo tempo, propocionar uma experiência complentamente nova na cidade.

Grupo de Montaria ou Cavalgada
É uma atividade típica de turismo e aventura. Cavalgada é uma manifestação cultural, em forma
de passeio, realizada por grupos de cavaleiros e amazonas, entre crianças e idosos. Uma paixao
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sem limites.
Festa de Santo Antonio
Dia em que comemora o Padroeiro da cidade, a mais tradicional festa religiosa do município
em celebração ao seu Santo Padroeiro. São treze dias de quermesse, do dia 01 ao dia 13 de
junho, em que toda a população participa.
Demais festas religiosas no Municipio:
Festa do Bomfim
Realizado na comunidade do Onha.
Festa de São Tiago Maior
Realizado na Comunidade do Amaral.
Festa de São Roque
Realizado na Comunidade do Alto da Boniteza
Festa de Santa Luzia
Realizado na Comunidade da Sete Voltas
Festa de Nossa Senhora de Lordes
Realizado na Comunidade do Ponto Chic
Festa de Nossa senhora Aparecida
Realizado na comunidade dos Sete Brejos
2.6 CALENDÁRIO DE EVENTOS OFICIAL
Festa de Reis
A festa é comemorada, tradicionalmente, dia 6 de janeiro pelos católicos e se refere ao momento
em que os três reis magos, guiados pela estrela de Belém, encontraram o menino Jesus. Em
Muniz Ferreira, a Festa de Reis é a mais tradicional manifestação cultural da comunidade.
Acontece anualmente no mês de janeiro, nos dias 5 e 6.
A noite os festejos ficam por conta de atrações de niveis nacionais e municpal levando alegria
e diversão para os moradores e turistas.

Festa de São João em 04 localidades – Sede – Onha – Sodoma e Ponto Chic
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O tradicional período Junino é momento de comemoração, de movimentação turística e
econômica na cidade, sediada em 04 localidades mantendo uma boa estrututa, qualidade,
conforto e segurança tudo para o bem estar do nosso povo e visitantes. Assim, será oportuno
celebrar as obras e investimentos que a prefeitura faz por Muniz Ferreira, através da inclinação
municipal para o turismo. Toda localidade recebe gente de outros municipios principalmente
de Salvador.
Alem da nossas comidas tipicas, temos apresentação da nossa quadrilha Matutos do Rio Fundo.
Festa de São Pedro na localidade do Taitinga
São dois dias de festa na localidade do Taitinga que reune púbrico local e cidades vizinhas
fechando com chave de ouro os festejos juninos na região com diversas atrações locais,
regionais, ate mesmo nivel nacional.
Festa de Aniversario da Cidade
Dia 30 de julho marca o aniversário do Município de Muniz Ferreira. São inúmeros os motivos
de festa neste mês, pois, a cada momento, novas conquistas são celebradas de tantas histórias
representadas por tantas pessoas de Muniz Ferreira que movimenta a história. Reuni milhares
de pessoas a cidade chega a ponto de não ter lugares para carros de cidades vizinhas
estacionarem, isso é compromisso de saber escolher as atrações e definir grades ao gosto do
publico.
Feira e Exposião de Artesanato e planta Ornamentais
Uma iniciativa da Gestão que deu certo, garantiu a retomada e fortalecimento do nosso
potêncial e valorização, e gerou emprego e renda. Ponto Positivo foi o desenvolvimento do
Município com suas articulações com o fito específico de unificar a zona rural com a área
urbana e interligar os produtos para a comercialização e distribuição em todo território
Brasileiro, ate mesmo pensando na exportação dos nossos produtos. Enfim é um evento que
atrai grande numero de visitantes dando oportunidade de fortalecer nossos produtos, expandir
nossos artesanatos, ganhar espaço, e mercado , alem que dentro da estrutura contamos com a
feira da Agricultura Familiar.

Projeto Festival de Cachaça e Gastronomia
A proposta do evento é revitalizar o turismo local e atrair pessoas interessadas na degustação
de cachaças, e em saborear comidas típicas da nossa região principalmente vinda da Agricultura
Familiar, além de movimentar a nossa economia a ideia é trazer novos investidores. A ideia de
ser um festival de cachaça é pelo fato do nosso Município ser uma grande produtora de cana de
açúcar e muitos engenhos, e em relação à gastronomia, por ser um ponto forte na Cultura e no
Turismo, e por ser pouco explorada.
Objetivo: Fortalecer as nossas Potencialidades e Produtividades no Município de Muniz
Ferreira com o Festival de Cachaça e Gastronomia que vai propor um motivo a mais para
receber visitantes na nossa cidade e valorizar o processo de produção da nossa cachaça local.
Onde envolve métodos originários de muito tempo, contar a nossa história e que são utilizados
até os dias atuais e aproveitando o ensejo destacar os nossos pratos típicos que é uma das
principais referências gastronômicas da cidade.
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3

INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA

Em relação à infraestrutura turística, Muniz Ferreira é carente de rede de hotéis e pousada, mais
projetos e propostas estão sendo apresentados, e buscando parceiros e ivertidores a instalar
hotéis e posadas no nosso municipio. Restaurantes estão se adaptando e melhorandos suas
estruturas para dar suporte à atividade turística e, a forma de acolher o turista, tem sido casas
alugadas, de parentes ou amigos. Para que o turista estabeleça laços com a cidade, no sentido
de voltar mais vezes para visitá-la, é necessário que o mesmo seja bem atendido.
O setor de Alimentos e Bebidas é imprescindível no que diz respeito à infra-estrutura turística.
Toda localidade com potencial turístico ou cuja atividade turística esteja em expansão, deve
ampliar sua rede de bares e restaurantes, no intuito de contemplar a oferta turística do local. No
trade turístico, tudo acontece dentro de um sistema, e qualquer falha em um dos serviços
prestados, pode prejudicar a fruição do turista no local, fazendo com que o mesmo não retorne
ao local visitado.
Locais para compras diversas
A concentração maior de compras se localiza no centro da cidade, onde se encontram a maioria
das lojas e serviços. O Mercado Municipal da cidade também se encontra no centro, otimizando
ainda mais o espaço para as compras.
Artesanato
Destaque vai para Banana Palha um grupo de artesãs tem se dedicado e se destacado no cenário
bahiano. Muniz Ferreira tem um potencial gigantesco, sobretudo no artesanato, em que temos
muita criatividade. Hoje existe grande diversidade nesse setor: esculturas em madeira, trabalho
em fibras de bananeira, cobertor em tear, bordados em geral, jarros feito do cimento.
O antigo artesanato em couro, ofício de seleiro, é passado de pai para filho espelhando maestria
e a habilidade perseverantes dos fabricantes dos calçados primitivos e arreios para tropa.
4.

IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE TURISMO

O Plano Municipal de Turismo (PMT) tem como objetivo planejar e organizar as ações futuras
do município referentes ao turismo, com o intuito de evitar perdas de recursos, não apenas
financeiros, mas como de tempo, que são essenciais na gestão pública.
Para tanto, foram avaliados os pontos fortes e fracos, assim como as oportunidades e ameaças,
em uma pesquisa previa referente ao turismo do município, aonde se chegou às seguintes
conclusões:
Ponto forte: Cada setor pode contribuir para o crescimento unificando, em uma só estrutura,
em um só objetivo final na identificação das potencialidades socioeconômicas do nosso
Município. Desta forma, a Agricultura Familiar é considerada a atividade principal da
economia, com isso, toda a região se desenvolve, vez que, com mais empregos, o poder
aquisitivo da população melhora, impulsionando as relações comerciais como um todo.
Entretanto, para que isso aconteça, é importante que os consumidores valorizem a produção
local. Após estruturar os principais setores, o Turismo fortalecerá uma melhor distribuição de
renda e este ciclo contribuirá para que a economia do município continue girando e
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proporcionando ganhos para todos.
Ponto fraco: infraestrutura turística local precisa de melhorias, com medidas de fácil alcance
como qualificar a mão-de-obra, com objetivo de receber bem os turistas que visitarem a cidade,
além de elaborar projetos a curto, medio e longo prazo.
Oportunidades: o Municipio vem melhando e se qualifcando, fazendo melhorias na sede e na
zona rural, com o objetivo de se tornar um potencial turístico, pois tem espaço no mercado para
tal e possui potencialidade para sustentar a atividade turística, Além da melhoria do ambiente
de negócios para os empreendedores, os consumidores locais também saem ganhando: são
gerados mais empregos, a oferta de produtos e serviços aumenta e a qualidade de vida se torna
melhor, além de permitir aos visitantes conhecerem e terem contato com nossas belezas
naturais.
Riscos: a tendência ao turismo de massa, que se constitui na maioria das vezes como um turismo
predatório, ou seja, quase sempre esse tipo de turista se encaixa no perfil de não apenas conhecer
o local, mas também de trazer algum tipo de constrangimento em não respeitar o local visitado,
praticando atos que não são aceitos pela comunidade local.
4.1. DIAGNÓSTICO
Durante pesquisa realizada, viu-se a importância que Muniz Ferreira possui, tanto através da
sua história, como pelo seu valor cultural. É uma cidade que se destaca entre outras da região,
por possui uma economia com oportunidades visíveis de crescimento, principalmente no que
diz respeito ao implemento da atividade turística no município. Em relação às atividades
turísticas, as mesmas estão sendo implementadas e entregues à população. Para que a atividade
turística alcance todos os aspectos que precisam ser almejados, muita coisa precisa ser feita.
Conhecer o potencial que a cidade possui é de grande valia, mas para a sustentação da atividade,
é necessário que alguns elementos sejam contemplados, tais como: infraestrutura básica,
infraestrutura turística, bem como o fomento de políticas públicas direcionadas ao turismo, para
que assim, a atividade possa, de fato, ser efetiva.
4.2. PROGNÓSTICO
Algumas considerações devem ser feitas, no intuito de melhorar a infraestrutura turística do
local, haja vista que o turismo é tido como um sistema, e, se uma das operações, no turismo,
não for eficiente, o grau de satisfação do turista será inferior com relação não somente ao serviço
oferecido, mas também ao local visitado.
Muniz Ferreira tem a vantagem da localização privilegiada em relação à BA-06, uma rodovia
de grande movimento e de acesso as principais cidades do entorno, e é justamente por isso que
a cidade tem que aproveitar essa lacuna e desenvolver a atividade turística.
Temos a nossa Orla totalmente revitalizada, com uma das mais belas paisagens. Com um pôr
do sol de tirar o fôlego. Nossos rios (Taitinga e Jaguaripe) nos proporcionam lindas paisagens
com cachoeiras propícias para trilhas e banho. Igualmente, temos as belezas da nossa zona rural
que, além de turismo ecológico, proporcionam uma viagem na história de nossa cidade com
seus antigos Engenhos de cana de açúcar. Muitos deles ainda seguem a todo vapor produzindo
cachaça, melaço e açúcar.
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Como já foi evidenciado, o município pode se desenvolver no turismo, contudo, toda
oportunidade também contém também os riscos. Deve-se pensar nas ações que serão almejadas
para que os riscos não atrapalhem a atividade a ser implementada no local.
O município possui diversas oportunidades, tais como:
• alimentação de qualidade;
• Possibilidade de exploração turística das barragens existentes, rios e reserva ecológica, além
de pequenas cachoeiras, através da Viabilização de estabelecimentos de turismo rural e
ecológico;
•Propiciar atividades que atraiam visitantes, incluindo no Calendário de Eventos da cidade;
dando ênfase a festa de Reis, festa Junina, Aniversário de Emancipação Política e Feira e
Exposição de Artesanato e Plantas Ornamentais.

5. EIXOS ESTRATÉGICOS
Os Eixos estratégicos foram criados com o intuito de assegurar o foco do esforço municipal nas
ações compartilhadas elencadas como estratégica para o desenvolvimento do turismo pelo
Conselho e Fundo Municipal de Turismo do município de Muniz Ferreira.
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INFRAESTRUTU RA
TURISTICA

FORTALECIMENTO
DA INSTÂNCIA DE
GOVERNANÇA

MELHORIA DOS
SERVIÇOS
TURÍSTICOS

PROMOÇÃO E
DIVULGAÇÃO

Sendo o turismo um fenômeno social, com relações entre pessoas, produtos e serviços, as
atividades desse PMT, tem sua essência de suas práticas na base cultural, herança histórica,
meio ambiente e relações sociais de hospitalidade e de troca de informações interculturais. Logo
o PMT objetiva o desenvolvimento do turismo de maneira responsável, buscando os interesses
coletivos.
Para tanto o PMT foi dividido em quatro eixos estratégicos, que possibilitam a criação de
programas e, dentro desses projetos, todos alinhados à Política Municipal de Turismo.

5.1.

PROGRAMAS DO EIXO INFRAESTRUTURA TURÍSTICA
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PROJETO DE
ROTEIRIZAÇÃO PARA
CRIAÇÃO DA ROTA
DO TURISMO
RURAL

PROJETO DE
SINALIZAÇÃO
TURÍSTICA
REGIONAL

Formatação de
projeto

Identificação de
Necessidade

Identificação de
produtores da
cadeia

Elaboração de
Projeto

Construção de
rota

Captação de
recursos
necessários

Divulgação

Implementação
de Projeto

Implementação

Avaliação

Avaliação
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5.2.PROGRAMAS DO EIXO FORTALECIMENTO DA INSTÂNCIA DE
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GOVERNANÇA

INSTITUCIONALIZAÇÃO
DE POLITICAS
PÚBLICAS DE TURISMO

REALIZAR INVENTÁRIO
TURÍSTICO

CRIAR CALENDÁRIO
INTEGRADO DE
EVENTOS

Identificação de
produtos da
culinária, da
artee dos
costumes locais

Registro de
equipamentos
existentes

Identificação de
eventos no
município

Registro ou
tombamento dos
itens

Pesquisa de oferta
e demanda
turística

Identificação de
ventos regionais

Avaliação

Inventário
Cultural

Formatação
agenda de
eventos

Avaliação

Divulgação

Avaliação
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5.3. PROGRAMAS DO EIXO MELHORIA DOS SERVIÇOS TURÍSTICOS

CAPACITAÇÃO

Identificação de
necessidades

Parcerias

Agenda de oferta
por Setor

Avaliação

5.4.PROGRAMAS DO EIXO PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO
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PARTICIPAÇÃO DO
MUNICIPIO EM FEIRAS
E EVENTOS

ORGANIZAÇÃO DE
EVENTOS LOCAIS

CADASTRAMENTO DE
EQUIPAMENTOS
TURÍSTICOS EM
MÍDIAS DIGITAIS

Calendário
regional e
nacional

Planejamento de
calendário

Identificação
De Mídias

Identificação de
eventos e maior
relevância

Captação de
Recursos

Cadastramento de
equipamentos

Apoio à
participação

Organização e
divulgação

Avaliação

Avaliação

Realização

Avaliação
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A construção do Plano Municipal do Turismo requer envolvimento de todos aqueles que fazem
parte da atividade turística, bem como da população local. Este trabalho deverá ser mantido em
caráter permanente de administração, a fim de alcançar todos os objetivos propostos no mesmo,
com a finalidade última de consolidar o destino no mercado nacional e internacional, e
desenvolver o turismo no município de maneira sustentável. Todo o trabalho para elaboração
do Plano Municipal de Turismo demostrou que, cada vez mais, existe a necessidade de
aproximação do Poder Público e Iniciativa Privada para a discussão e formulação de políticas
públicas que venham a beneficiar a população local como um todo, e proporcionar o
desenvolvimento econômico da cidade. Assim, através deste planejamento conclui – se que o
Município de Muniz Ferreira tenha diversas ações a serem realizadas a fim de alcançar a sua
visão de futuro. Este documento deve ser revisitado e é passível de alterações sempre que
necessário, desde que devidamente aprovado pela Secretaria de Agricultura, Indústria,
Comércio, Turismo e Meio Ambiente e Conselho e o Fundo Municipal de Turismo
COMTUR/FUMTUR.

Muniz Ferreira – Ba, 09 de Setembro de 2022.

Gileno Pereira dos Santos
Prefeito Municipal
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