Depto. de Desenvolvimento Econômico

Competências:

. Elaborar projetos de incentivo à economia local, considerada esta como sendo as forças de
produção que atuam no município com objetivo econômico e social;

. Desenvolver atividades através do fomento intelectual, técnico e prático dos projetos criados
aplicando recursos financeiros e humanos com o objetivo de viabilizar os projetos de incentivo;

. Apoiar as micro, pequenas e médias empresas constituídas sob qualquer forma no Município
fornecendo pontes de capacitação aos gestores na área de desenvolvimento e administração
de seus nichos de mercado e qualificação técnica à mão de obra utilizada;

. Promover parcerias entre o terceiro setor para a elaboração de planos de desenvolvimento e
trabalho voltados ao apoio do empreendedorismo local;

. Apoiar as boas práticas empresariais disseminando-as no mercado local através de cursos,
palestras, fóruns de discussão e incentivos fiscais;

. Intermediar as operações de investimento nos setores comerciais e industriais aplicando
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apoio técnico na elaboração de projetos de ampliação e desenvolvimento de atividades
produtivas e interagindo com o empresário na obtenção de financiamentos públicos e privados
para a consecução junto ao setor financeiro;

. Elaborar projetos de Turismo Sustentável com viabilidade para se perenizarem como
atividade econômica no Município;

. Planejar, desenvolver e executar trabalhos inerentes ao potencial turístico do município, por
sua história, em especial para o agro-turismo;

. Planejar, coordenar e fomentar as ações do turismo no Município, objetivando a sua
expansão, a melhoria da qualidade de vida das comunidades, a geração de emprego e renda e
a divulgação do potencial turístico de Taiobeiras;

. Formular e coordenar a Política Municipal de Turismo, bem como seus planos e programas
para o setor, incentivando a apoiando os projetos para promoção, divulgação e
desenvolvimento do Turismo no Município;

. Prestar informações sobre os principais destinos turísticos de Taiobeiras, com atrativos,
serviços, equipamentos e principais eventos que ajudam o usuário a escolher o seu roteiro de
viagem;

. Elaborar e divulgar, em cooperação com outras unidades da administração municipal, o
Calendário de eventos turísticos de Taiobeiras, tais como festas, eventos de negócios,
ecoturismo e outros, com o objetivo de fomentar a visitação;

. Outras atividades afins, definidas pelo chefe do Executivo mediante a expedição de Decreto.
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