
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUIZ ALVES

Identificação de Indicadores

Programa:

Objetivo Indicador Tipo de Indicador Meta 2022 2023 2024 2025

Consolidar e desenvolver conhecimentos do 
servidor público no Turismo

Número de participação, 
apresentação em congressos, 
seminários e eventos - Meta 
Anual

Esforço
Quantidade de 

participações e/ou 
apresentações

2 2 2 2

Fomentar a atividade de cicloturismo em Luiz 
Alves

Mapear rotas de diferentes 
níveis de dificuldade. 

Esforço
Número de Rotas 

mapeadas
5

Fomentar a atividade de cicloturismo em Luiz 
Alves

Sinalizar rotas para orientar os 
ciclistas e indicar os principais 
atrativos.

Esforço
Número de Rotas 

sinalizadas
1 2 2

Fomentar a atividade de cicloturismo em Luiz 
Alves

Disponibilizar os roteiros para 
aplicativos específicos para a 
prática do esportes bem como 
em redes sociais

Esforço

Número de Rotas 
disponíveis para 

acesso dos 
usuários

1 2 2

Divulgar pontos turísticos e atividades artesanais 
nas redes sociais

Criar rotina de envio periódico 
de materiais para divulgação 
referente aos aspectos turísticos 
do município

Esforço
Número de 
Publicações 
Bimestrais

1 1 1 1

Promover cursos profissionalizantes na área de 
turismo (garçom, atendimento, hospedagem)

Cursos de Capacitação Esforço
 Número de 

Capacitações 
1 1 1 1

Fortalecer laços entre o Vale Europeu para 
ampliar a divulgação de Luiz Alves

Realizar reuniões e montar 
plano de trabalho para divulgar 
atividades turísticas de Luiz 
Alves

Esforço
Número de 

reuniões
1 1 1 1

TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Objetivo do Programa:

Coordenar a elaboração e implantação do Plano Municipal de Desenvolvimento Econômico; Desenvolver ações que incentivem e promovam o desenvolvimento 
industrial e comercial sustentável e solidário no Município; Promover a organização do setor informal de economia do Município; Produzir, sistematizar e 
disponibilizar informações sócio-econômicas do Município, principalmente nas questões de emprego, qualidade de vida, qualidade de mão-de-obra, infraestrutura, 
logística e incentivos; Desenvolver programas e projetos voltados à geração de trabalho e renda no Município; Desenvolver ações que promovam um 
desenvolvimento econômico sustentável e solidário; Executar a política relativa ao turismo do Município; Divulgar as potencialidades turísticas, incentivando 
investimentos na área; Incentivar o turismo industrial, rural e ecológico, revigorando os festejos e eventos tradicionais da cidade, procurando se articular com os 
eventos da região; Promover turisticamente as micro e pequenas empresas, mediante apoio logístico; Elaborar o calendário turístico do Município, procurando 
adequá-lo ao da região; Preservar o patrimônio turístico do Município; Dar suporte técnico e operacional às atividades desenvolvidas pelo Sistema Nacional de 
Emprego - SINE; Dar suporte técnico e operacional às atividades desenvolvidas pelo Conselho Municipal do Turismo.



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUIZ ALVES

Identificação de Indicadores

Programa:

Objetivo Indicador Tipo de Indicador Meta 2022 2023 2024 2025

TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Objetivo do Programa:

Coordenar a elaboração e implantação do Plano Municipal de Desenvolvimento Econômico; Desenvolver ações que incentivem e promovam o desenvolvimento 
industrial e comercial sustentável e solidário no Município; Promover a organização do setor informal de economia do Município; Produzir, sistematizar e 
disponibilizar informações sócio-econômicas do Município, principalmente nas questões de emprego, qualidade de vida, qualidade de mão-de-obra, infraestrutura, 
logística e incentivos; Desenvolver programas e projetos voltados à geração de trabalho e renda no Município; Desenvolver ações que promovam um 
desenvolvimento econômico sustentável e solidário; Executar a política relativa ao turismo do Município; Divulgar as potencialidades turísticas, incentivando 
investimentos na área; Incentivar o turismo industrial, rural e ecológico, revigorando os festejos e eventos tradicionais da cidade, procurando se articular com os 
eventos da região; Promover turisticamente as micro e pequenas empresas, mediante apoio logístico; Elaborar o calendário turístico do Município, procurando 
adequá-lo ao da região; Preservar o patrimônio turístico do Município; Dar suporte técnico e operacional às atividades desenvolvidas pelo Sistema Nacional de 
Emprego - SINE; Dar suporte técnico e operacional às atividades desenvolvidas pelo Conselho Municipal do Turismo.

Criar plano de marketing para divulgar o turismo 
de Luiz Alves

Elaborar e implantar o plano de 
marketing para fortalecer o 
turismo municipal

Esforço Plano de marketing 1


