
  

TÍTULO IV 

DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

  

Art. 28 A Política de Desenvolvimento Econômico será implantada 

através de Planos Setoriais de Desenvolvimento contemplando 

inicialmente os segmentos do Comércio, Serviços e especialmente o 

Turismo. 

  

CAPÍTULO I 

DOS OBJETIVOS 

  

Art. 29 A Política de Desenvolvimento Econômico e Emprego do 

Município de Águas de São Pedro, no que se refere a ocupação do 

território, considerará os seguintes objetivos: 

I. contribuir para a valorização do trabalho, a distribuição da renda e 

o desenvolvimento social do Município; 

II. garantir que as atividades econômicas estejam em consonância 

com as políticas de meio ambiente e de saúde do trabalhador; 

III. contribuir para manutenção e o desenvolvimento da condição do 

Município como Estância Hidromineral; 

IV. possibilitar a diversidade de atividades produtivas, comerciais, 

turísticas e de serviços no Município; 

VI. apoiar a formação de associações e cooperativas auto-

gestionárias, e as formas solidárias de organização do trabalho; 

VII. incentivar a instalação de empresas de produção de bens e 

serviços de alto valor agregado; e 

VIII. aprofundar e qualificar a integração regional. 

  

CAPÍTULO II 

DAS DIRETRIZES 

  

Art. 30 A Política de Desenvolvimento Econômico e Emprego do 

Município de Águas de São Pedro, no que se refere a ocupação de seu 

território, considerará as seguintes diretrizes: 

I. estimular as iniciativas locais de empreendedorismo; 

II. utilizar de instrumentos legais que viabilizem áreas necessárias ao 

pleno desenvolvimento dos setores econômicos; 

III. dar apoio aos setores competentes, visando a ampliação da 

oferta de cursos profissionalizantes; 

Comentado [O1]:  
 
Aqui existe uma grande contradição, pois depende do que as 
pessoas entendem por “empresas de produção de bens”. É 
por isso que quando versam sobre a proibição da instalação 
de indústrias tudo fica muito vago, pois existem empresas que 
produzem bens de valor agregado muito alto, que se 
caracterizam como indústria, e não são poluidoras.... 
 
Tais empresas são muito distintas das de bens de capital, por 
exemplo que são, normalmente, muito impactantes e 
poluidoras 



IV. dar apoio aos setores competentes, visando, melhorar a formação 

e capacitação dos empresários e trabalhadores, aumentando sua 

qualificação; e 

V. formar consórcios intermunicipais.  

  

CAPÍTULO III 

DOS INSTRUMENTOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

  

Art. 31 São instrumentos da Política Municipal de Desenvolvimento 

Econômico: 

I. as Conferências Municipais; 

II. as audiências públicas; 

III. a assistência técnica de órgãos especializados; 

IV. os Planos Setoriais; e 

V. os instrumentos urbanísticos. 

  

  

CAPÍTULO IV 

DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO E SERVIÇOS 

  

Art. 32 O Plano Setorial de Desenvolvimento do Comércio e Serviços 

terá como diretrizes e ações: 

I. fortalecer o Município como centro de comércio e de prestação de 

serviços micro-regional; 

II. melhorar as condições das áreas onde predominam os 

estabelecimentos comerciais; 

III. adequar o porte dos negócios às restrições da infra-estrutura 

existente; 

IV. Delinear a vocação natural da cidade e fortalecer a gastronomia; 

e 

V. estabelecer parcerias com entidades representativas do comércio 

local, visando a efetiva implementação do Plano. 

  

CAPÍTULO V 

PLANO SETORIAL DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 

  

Art. 33 O Plano Setorial de Desenvolvimento do Turismo que tem 

como objetivos fortalecer o Município como destino turístico e sua 

condição de Estância Hidromineral, terá como diretrizes e ações: 

Comentado [O2]: Serão elaboradas leis para versar sobre 
quais instrumentos serão utilizados, pois existem uma 
infinidade deles????? 



I. manter e preservar o Patrimônio Histórico, Arquitetônico, Cultural, 

Paisagístico e Documental de Águas de São Pedro; 

II. aproveitar o potencial natural do Município como fator de atração 

turística; 

III. promover a formação profissional; 

IV. estimular e assessorar a implantação dos produtos turísticos; 

V. promover a adequação urbanística do território municipal para 

receber seus visitantes; 

VI. prover espaços e implantar infra-estrutura para eventos; 

VII. ampliar a oferta de equipamentos turísticos, de lazer e 

esportivos; 

VIII. qualificar, mediante estudos de viabilidade, as praças e o  

Parque Dr. Octavio Moura Andrade com equipamentos de esporte, 

cultura e lazer, bem como adequar seu paisagismo, iluminação, 

condições de visibilidade e acesso, para prover segurança no local; 

IX. recuperar e manter os espaços turísticos e de lazer existentes, em 

especial o Parque Dr. Octávio Moura Andrade, as Fontes de Água 

Medicinal, o Mini-Horto e o Balneário Dr. Octavio Moura Andrade; 

X. manter os equipamentos culturais do Município; 

XI. manter a cidade em boas condições para a recepção de visitantes, 

mantendo suas praças e jardins e de sua infra-estrutura cultural, 

esportiva e de lazer em estado favorável para o desenvolvimento da 

atividade turística; 

XII. implantar a sinalização adequada às necessidades das atividades 

turísticas na totalidade de sua área; 

XIII. estabelecer um programa de capacitação, informação e 

divulgação sobre o Patrimônio Histórico, Arquitetônico, Cultural e 

Paisagístico de Águas de São Pedro e de suas potencialidades 

turísticas, em consonância com o desenvolvimento do turismo de 

forma sustentável no Município, envolvendo todos os setores que 

estão envolvidos direta ou indiretamente com o turismo; 

XIV. estimular a ampliação do horário de funcionamento do comércio, 

inclusive com negócios abertos 24 horas, para atender às 

necessidades da atividade turística; e 

XV. desenvolver estratégias regionais de desenvolvimento conjunto 

do turismo no futuro Pólo Turístico do Circuito das Serras e Águas, 

através do Consórcio intermunicipal com os demais Municípios 

integrantes do Circuito, em caso de sua implantação efetiva. 

 

 

TÍTULO V 

Comentado [O3]: Outra vez........ 

Comentado [O4]: .......... 



 


