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Planejamento do exercício 2019 

 

Justificativa 

O planejamento do ano de 2019 consiste na elaboração das metas e planos de ações para 

o desenvolvimento econômico com base no turismo e com foco para as tradições 

culturais locais. 

Este planejamento norteará todas as ações da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Econômico, Turismo e Cultura (SEDETC) ao longo do exercício de 2019, assim os 

recursos poderão ser melhores aplicados em todas as áreas que compreende a nossa 

atuação no âmbito, cultural, turístico e por fim no desenvolvimento econômico por meio 

do fomento dos eventos de grande visibilidade e atrativo de público. 

Objetivo: 

Planejar as ações de aplicações dos recursos nos eventos culturais e tradicionais com 

foco no desenvolvimento local que gera renda aos munícipes que apresentam suas 

comidas, artesanatos e apresentações artísticas. 

Promoção do turismo do município aproveitando a Rota da Luz que corta a região e 

atraem diversos peregrinos rumo ao Santuário de Nossa Senhora da Conceição 

Aparecida em Aparecida SP, proporcionar uma maior acolhida entre o comercio, 

moradores e poder público. 

Objetivo específico: 

Desenvolver ações culturais que visam à valorização da tradição local, por meio do 

resgate histórico da cultura e identidade do município de Redenção da Serra. 

Desenvolver o turismo rural, cultural e religioso como forma de desenvolvimento 

econômico e geração de renda, assim aumentando a arrecadação da municipalidade.  

Criar de forma permanente o calendário de atividades oficiais da SEDETC para melhor 

aplicar os recursos. 

Desenvolver atividades culturais que visam à formação do cidadão e meio de inserção 

as políticas públicas culturais. 

Calendário de eventos oficiais: 

Carnaval, Redenção Folia 2019, de 01 a 06 de março; 

Arraial da Gente, suas coisas, sua gente. Data a definir; 
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Festa Junina (data a definir); 

Aniversário de Transição, de 23 a 25 de agosto; 

Festa do Peão de Redenção da Serra, de 05 a 08 de setembro (data de possibilidade); 

Festa do mês das Crianças 26/10; 

Fim de ano na Praça 13 de maio, 07/12, 14/12, 21/12; 

Réveillon 2020, 31/12 e 01/01/2020. 

Eventos que recebem apoio cultural da SEDETC 

Todas as festas tradicionais que valorizam a cultura local, mediante solicitação a 

SEDECT receberá apoio no âmbito cultural, ou seja, apresentação artística e estrutura 

para a realização do evento dentro do orçamento da pasta. 

Estes eventos consistem em festas nos bairros rurais e zona urbana que seguem o 

calendário religioso da Paróquia de Santa Cruz tais como: 

Festa do bairro do Palmital, Festa do Bairro do Velosos, Festa do bairro Vila das 

Graças, Festa do bairro da Lagoa, Festa do bairro de Cima, Festa do bairro João Correa, 

Festa do Bairro das Paineiras, Festa do bairro do Pinheirinho e Festa do bairro dos 

Bentos e demais festas tradicionais como Santa Cruz e São Benedito que venham 

solicitar apoio e mediante a disponibilidade de dotação e orçamento.   

Detalhamento orçamentário para a realização de cada evento oficial: 

Evento Custo pré-estabelecido Forma de contratação 

CARNAVAL 2019 R$ 90.000,00 LICITAÇÃO 

ARRAIAL DA GENTE R$ 65.000,00 LICITAÇÃO 

FESTA JUNINA R$ 6.000,00 LICITAÇÃO 

ANIVERSÁRIO DA CIDADE R$ 16.000,00 LICITAÇÃO 

FESTA DO PEÃO R$ 120.000,00 LICITAÇÃO 

MÊS DAS CRIANÇAS R$ 2.000,00 LICITAÇÃO 

NATAL RÉVEILLON R$ 15.000,00 LICITAÇÃO 

TOTAL R$ 314.000,00 

 

Detalhamento orçamentário para o apoio tradição cultural do município: 

Evento Custo pré-estabelecido Forma de contratação 

FESTAS TRADICIONAIS R$ 35.000,00 LICITAÇÃO 

TOTAL R$ 35.000,00 
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Estes apoios consistem em material gráfico, prestação de serviço de som e iluminação 

de som e artistas locais ou regionais para apresentações, o objetivo é manter viva as 

tradições das comunidades redencenses. 

Diagnóstico de estimativa de público para os eventos oficiais: 

Evento Estimativa de público 

CARNAVAL 2019 10 mil pessoas durante a realização do evento 

ARRAIAL DA GENTE 06 mil pessoas durante a realização do evento 

FESTA JUNINA Projeção 350 pessoas durante a realização do evento 

ANIVERSÁRIO DA CIDADE 1.500 pessoas durante a realização do evento 

FESTA DO PEÃO 11 mil pessoas durante a realização do evento 

MÊS DAS CRIANÇAS 300 pessoas durante a realização do evento 

NATAL RÉVEILLON 1.300 pessoas durante a realização do evento 

Média de estimativa anual 30.450 pessoas 

 

Esta estimativa de público baseia-se nos eventos realizados no exercício de 2018, ou 

seja, estes números podem variar para mais ou menos conforme os feriados e finais de 

semanas da realização o evento.  

Observa-se que em determinados feriados quando há um prolongamento o número de 

pessoas aumentam pincipalmente no Carnaval, Arraial da Gente, Aniversário do 

município e Feira Agropecuária de Redenção da Serra. 

Projeção de aplicação de recursos na infraestrutura: 

Aplicar recursos em equipamentos permanentes para a secretaria e demais 

departamentos como a biblioteca municipal. 

Materiais a ser adquiridos Recursos destinados Forma de contratação 

Material permanente para Secretaria R$ 3.500,00 LICITAÇÃO 

Material permanente para setores R$ 1.500,00 LICITAÇÃO 

TOTAL R$ 5.000,00 

 

Aquisição de matérias permanentes tais como: 

03 Mesas de escritório, 03 cadeiras de escritório, 01 mesa de reuniões de 06 lugares, 06 

cadeiras estofadas, 03 armários de aço com porta, 03 estantes de aço 05 prateleiras, 03 

arquivos mortos (armário de aço com gavetas). 

Estes matérias serão usadas para montar adequadamente a secretaria e demais setores 

como a biblioteca municipal. 
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Planejamento do turismo e cultura para desenvolvimento econômico. 

Plano de ação: 

Elaboração do plano de desenvolvimento turístico do município de Redenção da Serra 

que deve consistir no turismo rural, eco turismo, turismo náutico e aproveitamento do 

turismo religioso por meio da Rota da Luz. 

Para elaboração deste plano o primeiro passo deve ser a reorganização do CONTUR e 

estudos da viabilidade turística do município, elaboração de pesquisas de demanda e 

pontos de desenvolvimento estratégico, além do inventário. 

Incentivar o comércio em treinamentos por meio do SEBRAE para melhor atender e 

profissionalizar a receptividade dos turistas em trânsito pelo município, melhor 

aproveitar as datas festivas com foco turístico e na geração de renda. 

Buscar o desenvolver MIT (Município de Interesse Turístico) e parcerias públicas e 

privadas para capitar recursos para a elaboração do plano de desenvolvimento turístico 

do município. 

Buscar desenvolver o projeto que visa à recuperação estrutural do centro histórico de 

Redenção da Serra com o intuito do resgate cultural e histórico com a finalidade do 

desenvolvimento econômico, para a recuperação do patrimônio histórico deve-se 

elaborar um projeto de captação de recursos junto ao Governo do Estado de São Paulo e 

Governo Federal. 

Diante dos pontos acima mencionados de desenvolvimento turístico que são de médio e 

longo prazo o enfoque turístico a principio baseara-se nos eventos realizados que são de 

cunho turístico e na Rota da Luz que passa pelo município e que vem crescendo ano, 

após ano. 

Elaborar folder e banners de promoção do turismo em cima das principais festas 

municipais que tenham destaques entre a população regional, este folder deve conter 

informações dos eventos, do comercio de alimentação e hospedagem, além de fomentar 

os comerciantes a aderirem ao CADASTUR. 

O foco principal deste informativo é desenvolver os eventos e gerar a renda local. 

Custos estimados para o desenvolvimento turístico e cultural: 

 Custo pré-

estabelecido 

Forma de contratação 

Promoção turística e cultural - 

publicidade 

R$ 4.000,00 A definir com setor 

competente 

TOTAL R$ 4.000,00 
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Elaboração de banners, foldes e livros informativos que contam nossas tradições 

culturais e artísticas.  

Integração entre as secretarias municipais no âmbito cultural e turístico: 

Aproximar a SEDETC das demais secretarias para articulações estratégicas de 

desenvolvimentos, pois a integração das politicas públicas abrirá um amplo 

conhecimento de nossa realidade socioeconômica e assim agir de forma objetiva para o 

desenvolvimento humano que é foco do turismo, ou seja, por meio da integração focar 

na melhor ação que vise à superação das vulnerabilidades. 

Integração com as Secretaria de Agronegócio e Meio Ambiente para o desenvolvimento 

do ecoturismo. 

Secretaria do Trabalho e Promoção Social desenvolvimento de cursos que tragam 

benefícios aos munícipes em risco de vulnerabilidade social e fora do mercado de 

trabalho. 

Secretaria de Educação desenvolver ações de resgate histórico e valorização da cultura 

local e regional por meio da leitura, pesquisas e concursos literários. 

Secretaria de Saúde levantar a demanda turística para propor ações que visam melhorar 

a receptividade e atendimento aos turistas. 

Setor de Vigilância Sanitária articular para ampliar a qualidade dos comércios em 

relação aos produtos vendidos e pequenos produtores, ampliar a fiscalização para 

beneficiar os cidadãos locais e turistas. 

Secretaria de Serviços Urbanos articular para o plano de zeladoria urbana. 

Secretaria de Esporte e Lazer articular ações estratégicas de fomento a projetos 

educativos e culturais. 

Projetos culturais 

Trabalhar para elaborar e captar recursos para os projetos de Capoeira e Dança junto a 

Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo e proporcionar meios de inserção das 

crianças e adolescentes em programas cuja finalidade é resgate cultura e artístico. 

Buscar meios junto aos parlamentares de emendas que auxiliam na melhoria física e 

material da Banda Municipal Manoel da Rocha Filho, além de ampliar o projeto ao 

bairro Vila das Graças, auxiliar a banda com uniformes de apresentações que já está em 

andamento, incentivar a participação em apresentações regionais. 

Destinar recursos para a manutenção dos materiais existentes. 
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Biblioteca Pública Municipal aquisição de novos livros de literatura infantil, juvenil e 

adulta, ampliar o acervo por meio de incentivo a doações, além do SisEB que 

anualmente doa alguns livros e mídias digitais. 

Garantir o apoio por meio de custeio aos grupos folclóricos existente no município em 

apresentações regionais. 

Projeção de gastos com projetos: 

Projeto Custo pré-estabelecido Forma de contratação 

Capoeira R$ 10.000,00 LICITAÇÃO 

Dança R$ 10.000,00 LICITAÇÃO 

Banda Municipal custeio R$ 5.000,00 Custeio  

Biblioteca Municipal R$ 6.000,00 Custeio 

Apoio aos grupos folclóricos R$ 3.000,00 Custeio 

TOTAL R$ 34.000,00 

 

Aplicação dos Recursos públicos próprios: 

Os recursos devem ser aplicados mediante a necessidade e com cautela, pois devido às 

dificuldades econômicas que estamos enfrentando todas as medidas devem ser 

primeiramente julgadas, pois sempre dará prioridade à execução de projetos que visam 

o desenvolvimento cultural e turístico, os eventos apoiados não serão prioridades no 

orçamento do exercício de 2019, embora sejam de relevância na manutenção da tradição 

cultural do município deve ser levada em consideração a questão orçamentária e a 

disponibilidade de recursos. 

Em relação a custeio a SDETC será austera e apoiarão os eventos cuja finalidade seja 

realmente de importância ao município de Redenção da Serra, os programas e projetos 

deverão ser analisados pela equipe e dependendo situação o apoio será formalmente 

realizado. 

A SDETC não tem em seu planejamento a aplicações de recursos, seja custeio e 

serviços em ações que não são de interesse público tais como festas ou projetos de 

organizações ou associações juridicamente privadas, entre outros, desta forma o nosso 

orçamento irá abranger a penas os projetos aqui mencionados e preestabelecidos. 

Execução do Orçamento 2019  

Evento Custo pré-

estabelecido 

CARNAVAL 2019 R$ 90.000,00 

ARRAIAL DA GENTE R$ 65.000,00 

FESTA JUNINA R$ 6.000,00 

ANIVERSÁRIO DA CIDADE R$ 16.000,00 

FESTA DO PEÃO R$ 120.000,00 
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MÊS DAS CRIANÇAS R$ 2.000,00 

NATAL RÉVEILLON R$ 15.000,00 

APOIO A EVENTOS E FESTAS R$ 35.000,00 

PROJETOS R$ 34.000,00 

PROMOÇÃO TURISTICA E CULTURAL R$ 4.000,00 

SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO R$ 1.500,00 

MATERIAL DE CONSUMO R$ 51.000,00 

MATERIAL PERMANENTE R$ 5.000,00 

PESSOAL E OBRIGAÇÕES PATRONAIS R$ 113.000,00 

SERVIÇO PESSOA FISICA R$ 1.000,00 

ESTIMATIVA DE GASTOS EXERCICIO 2019 R$ 558.500,00 

TOTAL DOTAÇÃO EXERCÍCIO 2019 R$ 642.500,00 

ESTIMATIVA DE SUPERÁVIT EM RELAÇÃO À 

DOTAÇÃO 

R$ 84.000,00 

 

    

 

 

 

 

Ismael Weslei de Souza Dreyfus 

Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Cultura. 

    

     

  

 

  

 

   

 

 

     

 


