
PLANO DIRETOR DE MONTES CLAROS

DIRETRIZES DO DESENVOLVIMENTO   ECONÔMICO  
 

PROPOSTAS DE DIRETRIZES

   I – DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

• Elevar a participação industrial No PIB de Montes Claros, agregando, preferencialmente, indústrias de base tecnológicas e estratégicas;
• Promover o desenvolvimento de cadeias produtivas complexas;
• Fomentar os pequenos negócios, criando políticas e estratégias locais, em sintonia com políticas e estratégias  do Estado e do País, como forma de

contribuir para o desenvolvimento econômico;
• Promover o desenvolvimento tecnológico, para consolidar o Município de Montes Claros como polo competitivo de inovação tecnológica e centro regional

integrado do desenvolvimento sustentável;
• Promover a difusão e produção do conhecimento tecnológico;
• Criar oportunidades de trabalho e renda, visando a inclusão econômica; 
• Promover a Inclusão social e a distribuição de renda;
• Garantir a vinculação entre o desenvolvimento econômico  e as políticas de saúde, cultura, esporte, lazer, meio ambiente e demais políticas púbicas;
• Transformar Montes Claros em um moderno centro de Comércio Atacadista e Logística;
• Consolidar Montes Claros como polo de Biotecnologia, Química e Farmacêutica;
• Revitalizar e modernizar o Distrito Industrial;
• Criar o Centro de Inteligência da economia municipal;
• Criação do abatedouro municipal;
• Rever legislação de incentivos fiscais e financeiros em vigor, adequando-a às necessidades locais;
• Racionalizar e regulamentar o sistema de benefícios das atividades industriais, comerciais e prestadoras de serviço, de tal forma que os incentivos ás empresas não

signifiquem grande evasão de receita ao erário;
• Promover investimentos complementares, que assegurem a efetiva integração, entre as atividades agropecuária e industrial, desenvolvendo, de forma equilibrada, a

capacidade de produção desse setores;
• Incentivar e valorizar os produtos e empreendimentos locais, estimulando o surgimento de novos empresários;
• Apoiar e incentivar as empresas implantadas, via benefícios da SUDENE;
• Identificar meios, para se efetivar a ocupação do Distrito Industrial, visando a redução do seu grau de ociosidade;
• Apoiar esforços de reativação das empresas paralisadas ou em dificuldades e que apresentem condições de recuperação;
• Estimular o setor da construção civil, com redução de alíquota de ISS, tendo em vista a geração de empregos e a redução de déficit ocupacional;
• Desenvolver ações conjuntas com órgãos e entidades públicas e privadas, visando atrair novos empreendimentos empresariais, capazes de gerar empregos e promover o

desenvolvimento do município;
• Elaborar e manter, permanentemente, atualizado, material promocional de divulgação do Município e suas potencialidades e incentivos;



• Apoiar a implantação do Distrito Industrial II;
• Agilizar a execução da via de acesso alternativo ao Distrito Industrial, com ciclovias;
• Proceder, gradativamente, a descentralização espacial do comercio, localizando – o nos bairros de grande concentração populacional;
• Definir áreas comercias nos grandes loteamentos existentes e nos futuros.
• Criar e fortalecer as redes estratégicas locais e metropolitanas;
• Consolidar  setores econômicos  a  partir  do  fortalecimento  de micro  e  pequenas  empresas,  provendo  a  inclusão destas nas cadeias produtivas  do

município;
• Criar mecanismos de apoio ao desenvolvimento de atividades complementares das cadeias produtivas do município;
• Fortalecer e desenvolver linhas de pesquisa, dando enfase as áreas ligadas as cadeias produtivas do município;
• Integrar Programas de Economia Solidária às cadeias produtivas do município;
• Facilitar a formalização do trabalho;
• Promover a readequação institucional, buscando a integração dos programas de desenvolvimento socioeconômico, com enfase em economia solidária;
• Integrar Programas de Economia Solidária ao Sistema de Gestão Ambiental, buscando atender à demanda de trabalho gerada pelos planos e programas

específicos; 
• Priorizar empreendimentos de baixo impacto ambiental e alto potencial para geração de trabalho e renda;
• Vincular as ações para desenvolvimento econômico com a geração de trabalho e renda;
•  Priorizar a absorção de mão de obra local e regional;
• Implantar a cultura empreendedora em todos os níveis de ensino (fundamental, médio e superior);
• Conceber programas de empreendedorismo (Programas: Município empreendedor, inovação e negócios,cidadão empreendedor, jovem empreendedor,

empreender na cidade,  geração de renda para a agricultura familiar);
• Criar ou ampliar soluções para obtenção de créditos;
• Criar ou aprimorar iniciativas de microcrédito;
• Estimular o aumenta  do valor agregado da produção;
•  Estimular o surgimento ou o fortalecimento de lideranças empresariais locais;
•  Ampliar e estimular o numero de empresas abertas e formalizadas;
•  Incentivar e fomentar a participação das micro e pequenas empresas do município nas compras governamentais;
•  Ampliar a competitividade e a expansão do mercado.

    II – TURISMO

• Implantar o Centro de Atendimento ao Turista – CAT em pontos estratégicos;
• Implantar programas para promover, fomentar e divulgar o turismo local e regional;
• Implantar infraestrutura adequada de apoio ás atividades turísticas;
• Elaborar programas para estudo, seleção e aproveitamento racional das grutas existentes, levando em consideração preservação do meio ambiente;
• Elaborar programas de aproveitamento das diversas manifestações culturais existentes, fomentando -as, enquanto atividades turísticas;
• Preservar pontos, paisagens e riquezas turísticas;
• Criar estrutura capaz de definir, organizar, coordenar e executar a Política Municipal de Turismo;
• Incentivar o artesanato regional e sua comercialização, possibilitando apropriação de renda aos produtores locais;
• Estimular e apoiar o setor privado, na abertura de áreas pioneiras de turismo, priorizando aquelas, que atendam aos objetivos fundamentais de geração de emprego e

produção de renda;



• Articular, diretamente, com a EMBRATUR, apoio para maior divulgação do roteiro turístico de Montes Claros, em suas atividades de promoção; 
• Articular esforços com os Governos Federal e Estadual e com o setor privado, para o fortalecimento do turismo e das atividades a ele relacionadas;
• Articular com setores afins, na realização de eventos culturais de importância Turística no Município;
• Elaborar roteiro Turístico Sistemático do Município;
• Orientar e incentivar ações de formação e capacitação de recursos humanos, para atender ao desenvolvimento da atividade turística do Município;
• Implantar postos de informações, visando facilitar o acesso da população aos equipamentos e serviços de turístico existentes no Município.;
• Veicular campanha publicitária, para  divulgação externa, do potencial turístico do Município;
• Publicar informações gerais sobre a estrutura de animação, serviços, equipamentos existentes e eventos turísticos a serem realizados

    III – AGROPECUÁRIA 

•  Definir políticas de desenvolvimento rural sustentável, instrumentalizada por um Plano de Desenvolvimento Rural, por um fórum de participação;
•  Integrar as atividades rurais as cadeias produtivas, promovendo a diversidade da produção agrícola e a biodiversidade regional;
• Implantar programas de reflorestamento em nível de pequeno produtor, visando aumentar sua renda e sua permanência no meio rural;
• Incentivar a produção de hortigranjeiros, especialmente, na área de microbacias, tendo em vista a ampliação da partição da população local na oferta

desses produtos;
• Incentivar e criar mecanismos para a manutenção das áreas formadoras do cinturão verde urbano e rural;
• Incentivar a produção de bancos de sementes (grãos) e de mudas frutíferas no meio rural;
• Incentivar a produção familiar de alimentos, bem como, sua conservação e industrialização;
• Implantar programas de reflorestamento em nível de pequeno produtor, visando aumentar sua renda e sua permanência no meio rural;
• Incentivar programas de manejo integrado das florestas plantadas  para exploração do carvão vegetal;
• Apoiar a implantação da criação de projetos de pequenos animais, como forma de aumentar a renda de pequenos produtores e de ampliar a participação dos produtos de

origem animal no comércio local;
• Promover a criação de cursos profissionalizantes na zona rural;
• Dinamizar o uso de equipamentos públicos de comercialização, garantindo ao pequeno produtor rural acesso para colocação dos produtos, no mercado 

consumidor;
• Desenvolver sistemas de transporte, com a criação de linhas especiais para coleta da produção, que possibilite ao pequeno produtor o escoamento e 

comercialização do seu produto, sem dependência dos intermediários;
• Intensificar a fiscalização da qualidade dos produtos, evitando o uso indiscriminado de agrotóxicos, protegendo o consumidor e o meio ambiente;
• Viabilizar o desenvolvimento da pesquisa agropecuária, considerando as características locais e regionais, visando o aumento da produtividade;
• Instituir o programa de desenvolvimento rural, tendo em vista a integração interinstitucional dos órgãos, que atuam no meio rural e a racionalização dos 

investimentos destinados ao setor;
• Criar bancos de dados relacionados á produção local e regional;
• Priorizar a assistência técnica e a extensão rural para os pequenos produtores;
• Possibilitar aos produtores o acesso aos fatores de produção, como informações sobre tecnologias apropriadas a alternativas de exploração dos recursos 

naturais;
• Fortalecer a infraestrutura rural, econômica e de serviços sociais, possibilitando ao produtor rural melhorar o desenvolvimento de suas atividades 

agropastoris, destacando-se estradas, eletrificação, telefonia e construção de pequenas barragens;
• Desenvolver programa de patrulhamento mecanizado, para atender a grupos de produtores, nas áreas das microbacias.
• Apoiar a realização de feiras, exposições e demais eventos voltados para a promoção de agronegócIos.




