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APRESENTAÇÃO 

Este documento é uma leitura técnica sobre um dos temas dos diagnósticos 

setoriais que compõem a primeira etapa dos trabalhos de revisão do plano diretor do município 

de Conselheiro Lafaiete. 

O diagnóstico econômico consiste na análise do conjunto de informações técnicas 

e legais sobre a economia do município, bem como sua inserção regional, e a capacidade de 

gestão econômico-financeira da Administração Municipal, em uma busca para, com as 

informações disponíveis, aprofundar a leitura técnica sobre a realidade da economia local e 

compreender a vocação econômica do município, as potencialidades que poderão ser 

desenvolvidas e os problemas que deverão ser equacionados ou mitigados a partir do Plano 

Diretor, considerando o princípio da sustentabilidade e a importância da articulação entre as 

diversas políticas.  

O produto obtido nesta leitura técnica, enfocando todo o território do município, 

servirá para nortear os debates sobre os principais problemas e potencialidades do município, 

bem como o encaminhamento de propostas, em oficina participativa aberta a todos os 

interessados da sociedade civil e dos setores público e privado do município. 

 

INTRODUÇÃO 

Inicialmente cabe notar que a partir da década de 1980 o município de Conselheiro 

Lafaiete se consolida enquanto polo voltado à prestação de serviços de apoio à mineração e à 

indústria da região do Alto Paraopeba. Juntamente com essas atividades são instalados no 

município, progressivamente, estabelecimentos comerciais e de serviço de apoio à população, 

tais como clínicas médicas, laboratórios e supermercados, dentre outros. Com o 

desenvolvimento e consolidação desse polo, os municípios da região começam a apresentar 

uma complementaridade de funções, sendo Ouro Branco e Jeceaba polos industriais, Congonhas 

um polo minerário e Conselheiro Lafaiete um polo comercial e de serviços. Apesar da ausência 

de um planejamento dotado de diretrizes voltadas à fixação de Conselheiro Lafaiete como 

município dedicado à prestação de serviços, pode-se atribuir esse processo ao alto índice de 

imigrantes, em busca de emprego na região, e a disponibilidade de terrenos a custos 

relativamente baixos, se comparados com os valores praticados em Ouro Branco, e as condições 

de relevo melhores que as encontradas no município de Congonhas (SOUZA, 2010). 
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Em vista disso, neste relatório serão descritos e analisados os principais aspectos 

relacionados à economia, à geração de emprego e renda, às finanças públicas e ao sistema 

municipal de planejamento e gestão das atividades econômicas de Conselheiro Lafaiete. O 

objetivo é trazer elementos para se compreender a dinâmica econômica recente do município 

a partir do comportamento de alguns de seus principais indicadores (Produto Interno Bruto e 

PIB per capita; Valores Adicionados setoriais; Número de unidades locais, pessoal ocupado e 

salários do setor agropecuário, industrial e comercial e de serviços; gestão do gasto público e 

autonomia financeira; dentre outros) e propor diretrizes para o desenvolvimento econômico do 

território no seu conjunto cidade/campo e o fortalecimento da gestão pública municipal, 

observando o desejo da comunidade local.  

Para tanto, utilizou-se, sobretudo, as bases de informações secundárias obtidas do 

IBGE, Fundação João Pinheiro e outras fontes de dados, complementadas com informações 

primárias — sobre temas críticos, pontos fortes e potencialidades da cidade — levantadas junto 

aos principais agentes públicos e atores vinculados à temática da economia local, que serviram 

para balizar a interpretação dos dados técnicos.  

As análises estão divididas em dois blocos principais. O primeiro trata da dimensão 

econômica, medida pelo Produto Interno Bruto (PIB) e os Valores Adicionados (VA) setoriais, e 

dos aspectos relativos à renda e ao emprego. Na segunda parte procura-se descrever e analisar 

a situação das finanças públicas e do sistema municipal de planejamento e gestão das atividades 

econômicas locais. 

Para melhor compreensão da realidade econômica e financeira de Conselheiro 

Lafaiete são apresentados, inicialmente, alguns aspectos geográficos e demográficos do 

município. Conselheiro Lafaiete, conforme regionalização do IBGE1, está localizado, na escala 

mesorregional, na Região Intermediária (RGInt) de Barbacena e, na escala microrregional, na 

                                                
1 As Regiões Geográficas Imediatas (RGIs), conforme o IBGE, são estruturas a partir de centros urbanos 
próximos para a satisfação das necessidades imediatas das populações, tais como: compras de bens de 
consumo duráveis e não duráveis; busca de trabalho; procura por serviços de saúde e educação; e 
prestação de serviços públicos, como postos de atendimento do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, 
do Ministério do Trabalho e de serviços judiciários, entre outros. As Regiões Geográficas Intermediárias 
(RGInt) correspondem a uma escala intermediária entre os estados e as RGIs e contribuem para organizar 
o território, articulando as RGIs por meio de um polo de hierarquia superior diferenciado a partir dos 
fluxos de gestão privado e público e da existência de funções urbanas de maior complexidade (IBGE, 
2017). A RGInt de de Barbacena é composta por 49 municípios e a RGI de Conselheiro Lafaiete por 21 
municípios (Belo Vale, Capela Nova, Caranaíba, Carandaí, Casa Grande, Catas Altas da Noruega, 
Congonhas, Conselheiro Lafaiete, Cristiano Otoni, Desterro de Entre Rios, Entre Rios de Minas, Itaverava, 
Jeceaba, Lamim, Ouro Branco, Piranga, Queluzito, Rio Espera, Santana dos Montes, São Brás do Suaçuí e 
Senhora de Oliveira).  
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Região Imediata (RGI) de Conselheiro Lafaiete, que é composta por outros 20 municípios, sobre 

os quais exerce forte poder de centralidade.  

O município faz parte da sub-bacia hidrográfica do Rio Paraopeba afluente do Rio 

São Francisco, tendo como municípios limítrofes Congonhas (a norte e nordeste); Itaverava (a 

leste); Ouro Branco (a noroeste); Cristiano Otoni (ao sul); Santana dos Montes (a sudeste); 

Queluzito (a sudoeste); e, São Brás do Suaçui (a oeste) (PIRES, 2018). 

A população total do município, de acordo com o último censo demográfico (2010), 

era de 116.512 pessoas. Em 2021, segundo estimativas do IBGE, a população totalizava 130.584 

habitantes (IBGE, 2021), sendo que cerca de 95,41% residiam nas áreas urbanas do município. 

Com uma área territorial de 370,246 km2, a densidade demográfica correspondia a 352,69 

hab/km2.  

Conselheiro Lafaiete localiza-se no entroncamento estratégico de malhas 

rodoviária2 e ferroviária, sendo servida por três rodovias federais e uma estadual, que 

contribuem para a qualificação do município como polo regional. A BR-040 — Rio de 

Janeiro/Belo Horizonte/Brasília — é o principal corredor rodoviário3 de movimentação de 

mercadorias e/ou pessoas e pode, também, ser apontada como elemento que estrutura a 

transformação do município em um polo comercial e de serviços. Há ainda a BR-482, que liga a 

cidade ao estado do Espírito Santo, passando por Piranga, Viçosa e Muriaé. A BR-383, liga 

Conselheiro Lafaiete ao sul de Minas e ao Estado de São Paulo, com trajetos que passam por São 

João del-Rei ou Carmópolis de Minas. E, a MG-129 que conecta o município com Ouro Branco, 

Ouro Preto, Mariana e cidades adjacentes. 

Especificamente, no caso da BR-0404., dada a sua importância na matriz de 

transportes de cargas e passageiros, associado ao seu volume diário de tráfego, nota-se que a 

falta de duplicação em trechos críticos, como entre Belo Horizonte e Conselheiro Lafaiete, tem 

comprometido o seu potencial em exercer adequadamente as funções de grande indutor do 

desenvolvimento socioeconômico do município e da região. Dessa forma, as obras de duplicação 

                                                
2 O modal rodoviário é o principal modal de transporte do Brasil, tanto para locomover produtos quanto 
pessoas, possuindo maior flexibilidade, disponibilidade e capilaridade. 
3 Os corredores rodoviários são constituídos por rodovias com denso fluxo de tráfego que têm como 
origem/destino as principais capitais brasileiras. Seu principal objetivo é viabilizar, a custos reduzidos e 
com qualidade, a movimentação de mercadorias e/ou pessoas entre dois polos ou áreas entre os quais 
existe, ou se prevê em futuro próximo, um fluxo intenso de tráfego.  
4 A concessão da BR-040 passará por novo processo de licitação no âmbito do Programa de Parcerias de 
Investimentos (PPI). Em 07/01/22, o CODAP encaminhou à ANTT as demandas de obras de infraestrutura, 
de interesse dos municípios da região, a serem construídas de forma articuladas com a duplicação da 
rodovia BR 040. P 
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e ampliação das pistas são fundamentais para atender, a nível qualitativo-quantitativo, as 

crescentes demandas do setor de transporte rodoviário e das atividades relacionadas a logística 

das empresas. Em particular, dentre as obras viárias de interesse da região, o município pleiteia 

a construção de um contorno rodoviário. 

No modal ferroviário, o município é atendido pela MRS - Logística, que atualmente 

transporta minério de ferro e outros materiais no trecho entre Belo Horizonte e Rio de Janeiro 

(PIRES, 2018). Além disso, Conselheiro Lafaiete conta com um aeroporto5, que possui uma pista 

de 902m de comprimento por 24m de largura e que comporta aeronaves de pequeno porte, 

mas que ainda não faz parte da lista de aeródromos homologados e registrados pela ANAC. 

 

1. COMPORTAMENTO DA ECONOMIA LOCAL 

Para análise do comportamento da economia de Conselheiro Lafaiete, entre 2010 

e 2018, foram considerados os dados do Produto Interno Bruto (PIB), uma medida da dimensão 

das atividades econômicas desenvolvidas nos territórios e que corresponde à soma de todos os 

bens e serviços finais produzidos, geralmente, durante um ano. 

A RGI de Conselheiro Lafaiete, constituída por 21 municípios, obteve participação 

média de 1,85% no Produto Interno Bruto (PIB) estadual entre 2010 e 2018. Neste último ano, 

a participação foi de 1,72%, ficando, portanto, abaixo da média do período. 

As tabelas 1 e 2 mostram a evolução do PIB Total6 e do PIB per capita de Conselheiro 

Lafaiete, entre 2010 e 2018. Em 2018, o PIB de Conselheiro Lafaiete alcançou o montante de R$ 

2.111.482,55, enquanto o PIB per capita foi de R$ 16.555,58. Na comparação com os outros 853 

municípios do estado, ocupava as posições 54 e 343, respectivamente. Já na comparação com 

as 21 cidades da Região Geográfica Imediata, ficava na posição 2 (abaixo de Ouro Branco) e 8 

(abaixo de Jeceaba, Ouro Branco, Congonhas, Belo Vale, Casa Grande, Desterro de Entre Rios e 

Carandaí), respectivamente.  

Quanto a participação de Conselheiro Lafaiete no PIB de Minas Gerais, nota-se que 

no período 2010-2018 a mesma aumentou de 0,32%, em 2010, para 0,34% em 2018. Em termos 

regionais o peso econômico do município é significativo, contribuindo em média com 18,88%, 

                                                
5 Em área contígua ao aeroporto, em terreno doado pelo município, abriga-se desde 2008 o hangar do 
Centro de Estudos Aeronáuticos (CEA) da UFMG. 
6 A divulgação do PIB anual definitivo ocorre com defasagem de dois anos. A informação disponível mais 
recente se refere ao ano de 2018.  
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no período 2010 e 2018, para o Produto Interno Bruto (PIB) da RGI de Conselheiro Lafaiete; 

sendo que em 2018, último ano da série, a participação foi de 19,91%, superando a média do 

período.  

Estes indicadores revelam que o desempenho da economia local, no período 

considerado, situou-se acima tanto da média estadual como da média de sua região imediata. 

Ou seja, o crescimento econômico do município foi superior ao observado para a média de 

Minas Gerais e, também, da RGI de Conselheiro Lafaiete. 

Tabela 1: Produto Interno Bruto do município de Conselheiro Lafaiete-MG, 2010-2018 

Ano 

Produto Interno Bruto Ranking 

Valores 
Correntes  

(R$ 1000,00) 

Valores 
Corrigidos1  

(R$ 1000,00) 

Taxa de 
Variação 

Anual 

(%) 

Participação 
no PIB do 

Estado 

(%) 

No 
Estado 

Na RGI 

2010 1.129,94 1.777,23 -- 0,32 54 3 

2011 1.276,73 1.912,54 7,61 0,32 56 3 

2012 1.521,04 2.107,85 10,21 0,34 53 3 

2013 1.716,67 2.254,54 6,96 0,35 50 3 

2014 1.789,59 2.264,62 0,45 0,35 54 3 

2015 1.878,98 2.147,89 -5,15 0,36 51 3 

2016 1.999,19 2.132,16 -0,73 0,37 49 2 

2017 2.126,33 2.277,29 6,81 0,37 49 2 

2018 2.111,48 2.111,48 -7,28 0,34 54 2 

Fonte: Dados Básicos: FJP/PIB. Disponível em: 
<https://drive.google.com/file/d/1BWyOFrbAaRH4a0WZzg6urfsuxmHRmuR1/view> 
Nota: 1) Valores corrigidos pelo IGP - DI, da FGV, base 2018. 

 

Em valores correntes, o PIB per capita da RGI de Conselheiro Lafaiete evoluiu de R$ 

19,1 mil em 2010 para R$ 29,5 mil em 2013, R$ 24,8 mil em 2016 e R$ 30,5 mil em 2018. No 

município de Conselheiro Lafaiete, a evolução foi de R$ 9,7 mil, em 2010, para, respectivamente, 

R$ 13,9 mil, R$ 15,8 mil e R$ 16,6 mil. Em termos proporcionais, o PIB per capita municipal 

correspondia a 50,7% da média regional no início do período considerado, em 2010; a 47,2% em 

2013; a 63,8% em 2016; e a 54,2% no final do período, em 2018 (Tabela 2). 

 

http://www.fjp.mg.gov.br/index.php/produtos-e-servicos1/2745-produto-interno-bruto-de-minas-gerais-pib-2
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Tabela 2: Produto Interno Bruto per capita do município de Conselheiro Lafaiete-MG, 2010-
2018 

Ano 

Produto Interno Bruto per capita Ranking 

Valores 
Correntes  
(R$ 1,00) 

Valores 
Corrigidos1  
(R$ 1,00) 

Taxa de Variação 
Anual  

(%) 
No Estado Na RGI 

2010 9.696,81 15.251,67 -- 306 6  

2011 10.860,07 16.268,34 6,67 342 8 

2012 12.827,32 17.776,01 9,27 298 7 

2013 13.925,52 18.288,65 2,88 274 7 

2014 14.389,28 18.208,77 -0,44 306 8 

2015 14.981,42 17.125,47 -5,95 304 8 

2016 15.813,88 16.865,68 -1,52 333 8 

2017 16.694,25 17.879,43 6,01 302 7 

2018 16.555,58 16.555,58 -7,40 343 8 

Fonte: Dados Básicos: FJP/PIB. Disponível em: 
<https://drive.google.com/file/d/1BWyOFrbAaRH4a0WZzg6urfsuxmHRmuR1/view> 
Nota: 1) Valores corrigidos pelo IGP - DI, da FGV, base 2018. 

A Tabela 3 mostra a participação da agropecuária, da indústria, do comércio e dos 

serviços privados e da administração pública no Valor Adicionado Bruto (VAB)7 da economia de 

Conselheiro Lafaiete no intervalo entre 2010 e 2018, notando-se que não ocorreram mudanças 

substanciais na composição setorial da produção econômica local. 

O grupamento Comércio e Serviços (exceto Administração Pública) se destaca 

como a principal atividade econômica de Conselheiro Lafaiete em todos os anos do período 

2010-2018, sendo responsável por mais de 62,0% do Valor Adicionado Bruto total. Na segunda 

e terceira posição prevaleceram no período considerado, respectivamente, a Administração 

pública e a Indústria. 

Quando se desagrega o grupo Comércio e Serviços as atividades econômicas que 

apresentam maior valor adicionado bruto são, respectivamente, os serviços privados, com 

destaque para as atividades de transporte, imobiliárias, educação e serviços prestados às 

empresas; a Administração, defesa, educação e saúde públicas e seguridade social; e, o comércio 

e reparação de veículos automotores e motocicletas. 

                                                
7 Valor criado pelos processos produtivos de determinada região, para além do gasto durante a produção 
com o consumo de insumos e serviços. O Produto Interno Bruto (PIB) é a soma dos Valores Adicionados 
Brutos (VAB) de todas as atividades econômicas com os impostos indiretos (líquidos de subsídios) que 
incidem sobre todos os produtos. VAB total é a soma do VAB (agropecuária, da indústria e dos serviços) 
que, acrescida dos impostos líquidos de subsídios sobre produtos, corresponde ao PIB. 

http://www.fjp.mg.gov.br/index.php/produtos-e-servicos1/2745-produto-interno-bruto-de-minas-gerais-pib-2
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Tabela 3: Composição setorial do Valor Adicionado Bruto de Conselheiro Lafaiete-MG – 2010-
2018 

(%) 

Setores 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Agropecuária 0,47 0,42 0,33 0,58 0,46 0,47 0,66 0,56 0,50 

Indústria 12,87 13,59 13,64 13,44 10,59 9,98 10,54 10,12 10,36 

Serviços (exclusive 
Administração Pública) 

62,71 62,14 63,78 63,67 65,33 64,63 63,46 63,32 61,96 

Administração, defesa, 
educação e saúde 
públicas e seguridade 
social 

23,96 23,84 22,25 22,31 23,62 24,92 25,34 26,00 27,18 

Valor adicionado bruto  100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Fonte: Dados Básicos: FJP/PIB. Disponível em: 
<https://drive.google.com/file/d/1BWyOFrbAaRH4a0WZzg6urfsuxmHRmuR1/view> 

 

Analisando separadamente a Administração Pública (inclui administração, defesa, 

educação e saúde públicas e seguridade social) observa-se que o segmento representa o 

segundo mais importante na formação da riqueza do município. Ademais, no período 

considerado, a participação da administração pública na estrutura produtiva de Conselheiro 

Lafaiete apresentou trajetória crescente, sobretudo, a partir de 2015: passa de 23,96% em 2010, 

para 24,92% em 2015 e 27,18% em 2018, ou seja, crescimento de 3,2 pontos percentuais entre 

os anos de 2010 e 2018. 

A crescente importância da Administração Pública como atividade econômica no 

município pode ser atribuída a vários fatores. Dentre eles é possível destacar o aumento 

populacional e a demanda por melhores serviços e, principalmente, pela substituição na 

prestação de serviços essenciais, de responsabilidade dos governos estadual e federal, pela 

municipalidade, sem a devida contraprestação financeira. Esse comportamento pode ser, 

também, um indicador da redução de oportunidades para se encontrar emprego e obter renda 

em outros setores.   

De outro lado, cabe registrar a perda de participação da indústria no PIB — 

generalizada tanto na economia mineira como na brasileira durante esse período — 

experimentada pela economia do município e caracterizada pela redução da participação do 

VAB industrial (compreende as indústrias extrativas, de transformação, de utilidades públicas e 

da construção) no total do VAB da economia municipal, de 12,87% em 2010 para 10,36% em 

2018, ou seja, a indústria perdeu 2,5 pontos percentuais.  

http://www.fjp.mg.gov.br/index.php/produtos-e-servicos1/2745-produto-interno-bruto-de-minas-gerais-pib-2
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No entanto, no segmento agropecuário, que tem a menor participação no valor 

adicionado total da economia do município, Conselheiro Lafaiete apresentou um 

comportamento estável — média de apenas 0,5% no período 2010-2018. 

Dados do Cadastro Central de Empresas - CEMPRE indicam que no setor formal da 

economia o município de Conselheiro Lafaiete abrigava, no ano de referência 2019, em seu 

território 3.336 empresas e outras organizações ativas (com 3.442 unidades locais), que 

ocuparam 25.258 pessoas, sendo 20.637 (81,7%) como pessoal ocupado assalariado e 4.621 

(18,3%) na condição de sócio ou proprietário, como pode ser observado na Tabela 4. Os salários 

e outras remunerações pagos totalizaram R$ 500,3 milhões, enquanto o salário médio mensal 

era equivalente a 1,9 salários mínimos.  

Tabela 4. Número de unidades locais, empresas e outras organizações atuantes, pessoal 
ocupado total, salários e outras remunerações e salário médio mensal, Conselheiro 
Lafaiete-MG, 2010-2019  

Indicador Unidade 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Unidades locais (1) unidade 3.436  3.429  3.427  3.615  3.418  3.434  3.359  3.364  3.317  3.442  

Número de 
empresas atuantes unidade 3.350  3.341  3.330  3.513  3.315  3.337  3.268  3.266  3.221  3.336  

Pessoal ocupado 
total pessoas 22.972  24.092  25.194  26.127  26.872  25.026  24.890  24.564  24.575  25.258  

Pessoal ocupado 
assalariado pessoas 18.150  19.204  20.418  21.089  22.032  20.249  20.129  19.811  20.046  20.637  

Sócios e 
proprietários  pessoas 4.822  4.888  4.776  5.038  4.840  4.777  4.761  4.753  4.529  4.621  

Salário médio 
mensal 

salários 
mínimos 1,9  2,0  1,9  1,9  2,0  1,9  1,9  1,9  2,0  1,9  

Salários e outras 
remunerações R$1.000 227.511  268.257  318.443  358.763  409.072 410.404  437.177  461.764  486.504  

500.31
5  

Fonte: Dados básicos: IBGE, Cadastro Central de Empresas 2019. Rio de Janeiro: IBGE, 2021. Elaboração: 
FJP/DPP 

Nota: (1) São consideradas as unidades locais estabelecidas no município. Endereço de atuação da 
empresa ou outra organização que ocupa, geralmente, uma área contínua na qual são 
desenvolvidas uma ou mais atividades econômicas. 

 

Analisando o comportamento desses indicadores entre os anos de 2010 e 2019, 

observa-se que o número total de pessoas ocupadas no município aumentou cerca de 10,0%, 

ou seja, outras 2.286 pessoas encontraram ocupação em 2019; sendo que o número do pessoal 

ocupado assalariado subiu 13,7% (2.487 pessoas) e o de sócios e proprietários caiu 4,2%. Já o 
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número de empresas atuantes diminuiu 0,4%, o que representou a perda de 14 

empreendimentos. 

As Tabelas 5 e 6 e 7 apresentam o número de empresas e outras organizações 

(unidades locais), pessoal ocupado total, pessoal ocupado assalariado e salários e outras 

remunerações no município de Conselheiro Lafaiete, em 2011 e 2019, segundo as 21 seções em 

que está estruturada a Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE). 

Examinando o ano de 2019, observa-se que em Conselheiro Lafaiete a seção 

Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas, dentre todos os setores 

econômicos, era a que concentrava as maiores participações nas quatro variáveis analisadas: 

número de empresas e outras organizações (40,1% do total do município), pessoal ocupado total 

(34,5%), pessoal ocupado assalariado (33,6%) e salários e outras remunerações (25,7%), 

posições que são semelhantes as verificadas em 2011 e que mostra a grande relevância do setor 

para a economia local, ao longo do tempo. 

A seção Administração pública, defesa e seguridade social, em 2019, embora 

detivesse a menor participação em termos do número de unidades locais, figurava na segunda 

posição no que se refere ao pessoal ocupado total (10,4% do total), pessoal assalariado (12,8%) 

e salários e outras remunerações, com 20,8% do valor total de salários e outras remunerações 

pagos no município. Com isso, foram mantidas as posições registradas em 2011. 

A seção Transporte, armazenagem e correio detinha, em 2019, a terceira colocação 

em todas variáveis consideradas: número de empresas e outras organizações (7,0% do total), 

pessoal ocupado total (9,6%), pessoal ocupado assalariado (10,5%) e salários e outras 

remunerações (10,3%). Em 2011, do mesmo modo, essa divisão ocupava a terceira posição em 

termos de pessoal ocupado total (8,5%), pessoal ocupado assalariado (9,0%) e salários e outras 

remunerações (10,2%), sendo que em número de empresas e outras organizações (6,0%) 

ocupou a quarta colocação. 

Em consonância com a perda de participação da indústria no PIB Total de 

Conselheiro Lafaiete no período 2010-2018, caracterizada pela redução da participação do VAB 

industrial no total do VAB da economia municipal, a divisão Indústrias de transformação que em 

2011 figurava na terceira posição no que se refere ao número de empresas e outras 

organizações existentes no município (6,1% do total), em quarto lugar no número de pessoal 

ocupado total (7,7%) e de pessoal ocupado assalariado (8,0%) e na quinta posição em termos 

do valor total de salários e outras remunerações (8,3%), registrou, em 2019, perda generalizada 
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de participação na economia local, caindo para a sétima posição em todas as variáveis 

consideradas: empresas e outras organizações (5,6% do total), pessoal ocupado total (5,5%), 

pessoal ocupado assalariado (5,3%) e salários e outras remunerações (4,9%). 

De outro lado, destaca-se o crescimento da seção Saúde humana e serviços sociais. 

Em 2011, a divisão figurava na sétima posição no que se refere ao número de empresas e outras 

organizações (com 4,3% do total), oitavo lugar no número de pessoal ocupado total (4,9%) e de 

pessoal ocupado assalariado (4,7%) e na nona posição em termos de pagamentos de salários e 

outras remunerações (4,2%). Em 2019, a divisão passou a ocupar a segunda posição em termos 

do número de empresas e outras organizações (8,0%), a quarta colocação no número de pessoal 

ocupado total (7,8%) e pessoal ocupado assalariado (7,4%); enquanto que no montante de 

salários e outras remunerações pagos ficou na quinta posição (com 6,6% do total). 

Entre as demais seções, destacam-se ainda as participações na economia local, 

considerando as quatro variáveis analisadas, de setores como Atividades administrativas e 

serviços complementares, Educação e Alojamento e alimentação. 

Os dados da Tabela 7 mostram ainda que em Conselheiro Lafaiete, no período 

2011/2019, o número total de pessoas ocupadas e de pessoal ocupado assalariado 

apresentaram taxas de crescimento positivas para a maior parte das atividades econômicas 

relacionadas ao setor comercial e de serviços, reforçando a posição do município como polo 

comercial e de serviços na região.  
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Tabela 5: Unidades locais, pessoal ocupado total e assalariado em 31.12 e salários e outras 
remunerações, segundo as seções da CNAE 2.0 - Conselheiro Lafaiete – MG, 2011 

Atividades 

Unidades locais 
Pessoal ocupado em 31.12 Salários e outras 

remunerações  
(R$ 1 000) 

Total Assalariado 

Absoluto Relativo 
(%) 

Absoluto Relativo 
(%) 

Absoluto Relativo 
(%) 

Absoluto Relativo 
(%) 

Total 3.429  100,00 24.092  100,00 19.204 100,00 268.257 100,00 

Agricultura, pecuária, 
produção florestal, pesca e 
aquicultura 

12 0,35 43  0,18 26 0,14 404 0,15 

Indústrias extrativas 9 0,26 178  0,74 165 0,86 6.519 2,43 

Indústrias de transformação 208 6,07 1.854  7,70 1.536 8,00 22.181 8,27 

Eletricidade e gás - - - - - - - - 

Água, esgoto, atividades de 
gestão de resíduos e 
descontaminação 

10 0,29 39 0,16 26 0,14 386 0,14 

Construção 108 3,15 875  3,63 700 3,65 11.617 4,33 

Comércio; reparação de 
veículos automotores e 
motocicletas 

1.723  50,25 9.065  37,63 6.626 34,50 70.061 26,12 

Transporte, armazenagem e 
correio 

207  6,04 2.044  8,48 1.721 8,96 27.351 10,20 

Alojamento e alimentação 240  7,00 1.321  5,48 985 5,13 8.472 3,16 

Informação e comunicação 57  1,66 320  1,33 230 1,20 3.066 1,14 

Atividades financeiras, de 
seguros e serviços 
relacionados 

35  1,02 314  1,30 295 1,54 11.704 4,36 

Atividades imobiliárias 17  0,50 69  0,29 37 0,19 438 0,16 

Atividades profissionais, 
científicas e técnicas 

111  3,24 360  1,49 186 0,97 1.573 0,59 

Atividades administrativas e 
serviços complementares 

191  5,57 1.759  7,30 1.469 7,65 15.577 5,81 

Administração pública, defesa 
e seguridade social 

4  0,12 2.390 9,92 2.390 12,45 46.261 17,24 

Educação 123  3,59 1.489  6,18 1.315 6,85 25.071 9,35 

Saúde humana e serviços 
sociais 

147  4,29 1.176  4,88 907 4,72 11.141 4,15 

Artes, cultura, esporte e 
recreação 

44  1,28 264  1,10 206 1,07 2.558 0,95 

Outras atividades de serviços 183  5,34 532  2,21 384 2,00 3.877 1,45 

Serviços domésticos -  - -  - - - - - 

Organismos internacionais e 
outras instituições 
extraterritoriais 

-  - -  - - - - - 

Fonte: Dados básicos: Cadastro Central de Empresas 2019. Rio de Janeiro: IBGE, 2021. Elaboração: FJP/DPP. 
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Tabela 6: Unidades locais, pessoal ocupado total e assalariado em 31.12 e salários e outras 
remunerações, segundo as seções da CNAE 2.0 - Conselheiro Lafaiete – MG, 2019 

Atividades 

Unidades locais 

Pessoal ocupado em 31.12 Salários e outras 
remunerações 

(R$ 1 000) Total Assalariado 

Absoluto 
Relativo 

(%) 
Absoluto Relativo 

(%) 
Absoluto Relativo 

(%) 
Absoluto Relativo 

(%) 
Total 3.442  100,0 25.258  100,00 20.637 100,00 500.315 100,00 

Agricultura, pecuária, 
produção florestal, pesca e 
aquicultura 

8 0,23 23  0,09 10 0,05 246 0,05 

Indústrias extrativas 6 0,17  93  0,37 89 0,43 8.827 1,76 

Indústrias de transformação 192 5,58 1.400  5,54 1.102 5,34 24.458 4,89 

Eletricidade e gás - -  -  - - - - - 

Água, esgoto, atividades de 
gestão de resíduos e 
descontaminação 

11 0,32  51  0,20 40 0,19 1.295 0,26 

Construção 200 5,81 800  3,17 484 2,35 8.862 1,77 

Comércio; reparação de 
veículos automotores e 
motocicletas 

1.379  40,06 8.718  34,52 6.927 33,57 128.568 25,70 

Transporte, armazenagem e 
correio 

241  7,00 2.489  9,85 2.170 10,52 51.656 10,32 

Alojamento e alimentação 231  6,71 1.395  5,52 1.069 5,18 17.533 3,50 

Informação e comunicação 39  1,13 503  1,99 455 2,20 12.168 2,43 

Atividades financeiras, de 
seguros e serviços 
relacionados 

55  1,60 420  1,66 345 1,67 19.480 3,89 

Atividades imobiliárias 70  2,03 257  1,02 130 0,63 1.948 0,39 

Atividades profissionais, 
científicas e técnicas 

171  4,97 542  2,15 297 1,44 5.682 1,14 

Atividades administrativas e 
serviços complementares 

218  6,33 1.672  6,62 1.384 6,71 25.467 5,09 

Administração pública, defesa 
e seguridade social 

4  0,12 2.638  10,44 2.638 12,78 104.078 20,80 

Educação 142  4,13 1.530  6,06 1.360 6,59 43.549 8,70 

Saúde humana e serviços 
sociais 

274  7,96 1.970  7,80 1.517 7,35 32.984 6,59 

Artes, cultura, esporte e 
recreação 

40  1,16 385  1,52 348 1,69 8.632 1,73 

Outras atividades de serviços 161  4,68 372  1,47 272 1,32 4.880 0,98 

Serviços domésticos -  - -  - - - - - 

Organismos internacionais e 
outras instituições 
extraterritoriais 

-  - -  - - - - - 

Fonte: Dados básicos: Cadastro Central de Empresas 2019. Rio de Janeiro: IBGE, 2021. Elaboração: FJP/DPP. 
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Tabela 7: Taxas de variação do número de unidades locais e de pessoal ocupado total e 
assalariado, segundo as seções da CNAE 2.0 - Conselheiro Lafaiete – MG, 2011-2019 

Atividades Unidades 
locais 

Pessoal ocupado 

Total Assalariado 

Total 0,38  4,84  7,46  

Agricultura, pecuária, produção florestal, 
pesca e aquicultura 

-33,33  -46,51  -61,54  

Indústrias extrativas -33,33  -47,75  -46,06  

Indústrias de transformação -7,69  -24,49  -28,26  

Eletricidade e gás - - - 

Água, esgoto, atividades de gestão de 
resíduos e descontaminação 

10,00  30,77  53,85  

Construção 85,19  -8,57  -30,86  

Comércio; reparação de veículos automotores 
e motocicletas 

-19,97  -3,83  4,54  

Transporte, armazenagem e correio 16,43  21,77  26,09  

Alojamento e alimentação -3,75  5,60  8,53  

Informação e comunicação -31,58  57,19  97,83  

Atividades financeiras, de seguros e serviços 
relacionados 

57,14  33,76  16,95  

Atividades imobiliárias 311,76  272,46  251,35  

Atividades profissionais, científicas e técnicas 54,05  50,56  59,68  

Atividades administrativas e serviços 
complementares 

14,14  -4,95  -5,79  

Administração pública, defesa e seguridade 
social 

0,00  10,38  10,38  

Educação 15,45  2,75  3,42  

Saúde humana e serviços sociais 86,39  67,52  67,25  

Artes, cultura, esporte e recreação -9,09  45,83  68,93  

Outras atividades de serviços -12,02  -30,08  -29,17  

Serviços domésticos - - - 

Organismos internacionais e outras 
instituições extraterritoriais 

- - - 

Fonte: Dados básicos: IBGE, Cadastro Central de Empresas 2019. Elaboração: FJP/DPP. 
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Estudo da Fundação João Pinheiro (2021) mostra que a atividade produtiva da 

RGInt de Barbacena possui três setores-chave8, dois da indústria e um dos serviços, que têm 

potencial de gerar estímulos ao crescimento porque são demandantes e fornecedores de 

insumos acima da média na economia local. Na indústria, destacaram-se o setor de minerais 

não-metálicos e o de energia elétrica, gás natural e outras utilidades, enquanto no Serviços 

destaca-se o setor de Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados (inclusive 

previdência complementar e planos de saúde).  

Em Conselheiro Lafaiete, considerando os três setores-chave da RGInt de 

Barbacena, apenas os serviços de intermediação financeira tiveram participação destacada, na 

faixa entre 10% e 15%, no total do VAB da RGInt (FJP, 2021). Ou seja, a cadeia produtiva desse 

setor-chave9 apresenta grande potencial para impulsionar o crescimento econômico do 

município e da região porque são demandantes e fornecedores de insumos acima da média dos 

demais setores. 

Nessa perspectiva, as instituições financeiras, em particular as instituições 

bancárias10, podem desempenhar um papel fundamental no fomento ao desenvolvimento 

econômico e social de Conselheiro Lafaiete, pois atuam como principal catalisador das 

operações de crédito, convertendo e disponibilizando recursos essenciais para o pleno 

funcionamento dos setores produtivos e das famílias. 

Por sinal, em Conselheiro Lafaiete, com 7 agências bancárias instaladas, o saldo de 

empréstimos bancários situou-se em dezembro de 2020 em aproximadamente R$ 968,1 milhões 

(Tabela 8). Ou seja, as operações de crédito em termos reais (descontada a inflação pelo IGP-DI) 

cresceu 43,25% entre os anos de 2011 e 2020, com o maior montante – R$ 1.180,4 milhões em 

                                                
8 Para avaliar a capacidade de impacto dos setores, identificando consequentemente os setores-chave, 
observaram-se três critérios de análise: (i) os elos de encadeamento para frente (vendedores) e para trás 
(compradores), (ii) esses encadeamentos ponderados pela participação do setor na economia e (iii) a 
capacidade de repercussão na economia a partir de um choque em seus elos produtivos (FJP, 2021). 
9 Dentre os elos intersetoriais da cadeia do setor de Atividades financeiras, de seguros e serviços 
relacionados (inclusive previdência complementar e planos de saúde) destacam-se como principais 
demandantes: Atividades imobiliárias; Construção; Alojamento e alimentação; Administração pública, 
defesa e seguridade social; Transporte, armazenagem e correio; Fabricação de produtos químicos 
orgânicos e inorgânicos; Fabricação de resinas e elastômeros; Indústrias extrativas; Informação e 
comunicação. E como principais fornecedores: Serviços prestados às empresas (compreendem as 
atividades científicas e técnicas, administrativas e serviços complementares); Atividades imobiliárias; 
Transporte, armazenagem e correio; Serviços de Informação e comunicação (FJP, 2021). 
10 Instituição financeira especializada em intermediar o dinheiro entre poupadores e aqueles que 
precisam de empréstimos, além de custodiar (guardar) esse dinheiro, providenciando serviços financeiros 
para os clientes (saques, empréstimos, investimentos, entre outros). Compõem o Sistema Financeiro 
Nacional (SFN). 
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termos reais – sendo registrado em 2014, indicando a ocorrência de um aumento expressivo no 

aporte de recursos por parte das instituições financeiras na economia local e regional, o que 

pode ser determinante para o crescimento e consolidação dos empreendimentos instalados no 

município.  

Além disso, nota-se que o número de ocupados nos serviços de intermediação 

financeira em Conselheiro Lafaiete aumentou 33,8% em 2019 em relação a 2011 (Tabela 7); 

variação superior à observada para a média da RGInt de Barbacena (25,7%) e do Estado (23,4%). 
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Tabela 8. Instituições bancárias e movimentações financeiras, Conselheiro Lafaiete – MG, 2011-2020 

(Em R$1.000) 

Fonte: Dados básicos: Banco Central do Brasil, Registros administrativos 2020. Elaboração: FJP/DPP 
Nota: 1) Valores corrigidos pelo IGP -DI, da FGV, base 2020.  

 

 

Indicador 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Agências (número) 9 9 9 9 9 9 8 8 8 7 

Depósitos a prazo  249.241,58 253.348,40 251.791,52 249.512,73 237.110,62 269.912,63 309.554,42 341.848,51 350.697,62 492.319,10 

Depósitos à vista  64.228,79 75.833,48 79.936,11 68.275,22 56.332,96 65.435,57 61.663,63 59.401,76 63.693,86 92.951,18 

Operações de crédito  340.346,06 512.890,16 615.934,55 703.689,09 760.903,79 780.832,58 794.241,43 841.463,00 883.361,47 968.102,83 

Operações de crédito 
(valores corrigidos) (1) 675.817,77 942.151,84 1.072.267,25 1.180.376,59 1.152.968,89 1.103.879,10 1.127.554,65 1.115.406,65 1.087.269,85 968.102,83 

Poupança 425.948,29 489.480,11 575.280,46 663.508,87 697.690,40 703.331,58 760.153,28 828.949,10 893.869,29 1.059.420,00 
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1.1. Atividades Econômicas Setoriais 

Nesta seção, com base em dados desagregados do Cadastro Central de Empresas – 

CEMPRE, do Censo Agropecuário 2017, da Produção Agrícola Municipal (PAM) e da Pesquisa da 

Pecuária Municipal (PPM), assim como em informações obtidas junto a agentes públicos e 

representantes do setor econômico local – como Conselho Municipal de Desenvolvimento 

Econômico (CODEC), Consórcio Público Para Desenvolvimento do Alto Paraopeba (CODAP), 

Agência Desenvolvimento de Conselheiro Lafaiete (ADECOL), Associação Comercial e Industrial 

de Conselheiro Lafaiete (ACIAS); Câmara de Dirigentes Lojistas de Conselheiro Lafaiete (CDL), 

Sindicato dos Produtores Rurais, Faculdade de Direito de Conselheiro Lafaiete (FDCL), Centro de 

Ensino Superior de Conselheiro Lafaiete (CES), Centro Universitário UNA, Faculdade Santa Rita 

(FASAR), Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Secretaria Municipal de 

Fazenda, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Minas Gerais 

(SEBRAE/MG), Sala Mineira do Empreendedor (parceria entre o SEBRAE-MG e a JUCEMG – Junta 

Comercial do Estado de Minas Gerais), Instituto de Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais 

(INDI), Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA), Empresa de Assistência Técnica e Extensão 

Rural do Estado Minas Gerais (EMATER-MG) e empresários locais –, são destacadas as principais 

atividades econômicas de Conselheiro Lafaiete buscando compreender a dinâmica da economia 

local e seus reflexos na geração de renda, emprego e tributos, bem como pesquisados os pontos 

críticos e fortes e as potencialidades da economia municipal. 

1.1.1  Economia do setor industrial 

O setor industrial de Conselheiro Lafaiete apresenta grande diversificação, 

contando com unidades nos ramos da indústria extrativa, da indústria de transformação, da 

construção e de água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação.  

No que se refere a indústria extrativa, conforme dados do Cadastro Central de 

Empresas – CEMPRE/IBGE, foi identificado, em 2019, a existência de 6 empresas em Conselheiro 

Lafaiete, sendo três voltadas para a extração de minerais metálicos (minério de ferro e minerais 

metálicos não-ferrosos, classe em que se enquadra o manganês), com 0,35% do pessoal 

ocupado total do município (88 pessoas) e 0,43% do pessoal ocupado assalariado (88 pessoas); 

e, três extrativas de minerais não-metálicos (pedra, areia e argila), com 0,02% do pessoal 

ocupado total do município (5 pessoas) e apenas 1 (uma) pessoa ocupada assalariada. 
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Os salários e outras remunerações pagos, em 2019, pela indústria extrativa de 

minerais metálicos e não-metálicos totalizaram R$ 8,8 milhões, equivalendo a 1,76% do total do 

município. 

Em Conselheiro Lafaiete as principais ocorrências e reservas minerais são de 

minério de manganês, que é considerado material essencial na fabricação de ligas metálicas, 

combinado, especialmente, com o ferro na produção de aço. Além disso, pode ser utilizado em 

ligas de cobre, zinco, alumínio, estanho e chumbo. 

Em 2017, segundo dados da Agência Nacional de Mineração (ANM), as reservas 

lavráveis de minério de manganês de Conselheiro Lafaiete totalizavam 8,7 milhões de toneladas, 

o que correspondia a 16,3% do total das reservas do Estado. Os principais depósitos de minério 

de manganês do município eram Morro da Mina, Água Preta, São Gonçalo, Nédio, Pequeri, Paiva 

e Olaria II (Pinto & Silva, 2014). A jazida do Morro da Mina é a mais antiga do Brasil e foi 

considerada durante a década de 1940 a maior do mundo na extração de manganês (Mendo, 

2009; IBGE, 19--). 

No entanto, algumas dessas jazidas apresentam problemas de exaustão e teores 

pouco adequados ao consumo do parque siderúrgico. Assim, deve-se cogitar em desenvolver 

pesquisas para o descobrimento de novas reservas que permitam sua utilização juntamente com 

o minério de baixo teor. A possibilidade de aumento das reservas fica também condicionada a 

novas pesquisas minerais e/ou novas avaliação das reservas conhecidas (Mendo, 2009), bem 

como de avaliações sobre a viabilidade técnica e econômica de aproveitamento desses recursos 

minerais, considerando novas informações geológicas, avanços tecnológicos e as condições de 

mercado do minério de manganês. 

Já a indústria de transformação, com dezessete ramos de atividades, congregava, 

em 2019, 192 empresas, com 5,54% do pessoal ocupado total e 5,34% do pessoal ocupado 

assalariado do município, conforme dados do CEMPRE/IBGE. Os principais ramos são a 

fabricação de produtos alimentícios (com 41 empresas formais e 1,1% do total do pessoal 

ocupado assalariado do município), com destaque para os setores de laticínios, de abate e 

fabricação de produtos de carne e de fabricação de outros produtos alimentícios; a fabricação 

de produtos de minerais não-metálicos (com 31 empresas e 1,02% do pessoal ocupado 

assalariado), com destaque para os setores de aparelhamento de pedras e fabricação de outros 

produtos de minerais não-metálicos e de fabricação de artefatos de concreto, cimento, 

fibrocimento, gesso e materiais semelhantes; a fabricação de produtos de metal, exceto 
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máquinas e equipamentos (com 29 empresas e 0,5% do pessoal ocupado assalariado), com 

destaque para os setores de fabricação de estruturas metálicas e obras de caldeiraria pesada e 

de fabricação de produtos de metal não especificados; a manutenção, reparação e instalação de 

máquinas e equipamentos (com 22 empresas e 0,73% do pessoal ocupado assalariado), com 

destaque para os setores de manutenção e reparação de máquinas e equipamentos e de 

instalação de máquinas e equipamentos; e, a fabricação de produtos diversos (com 16 empresas 

e 0,28% do pessoal ocupado assalariado), com destaque para o setor de fabricação de 

instrumentos e materiais para uso médico e odontológico e de artigos ópticos. 

Os demais ramos industriais presentes no município – fabricação de bebidas; 

fabricação de produtos têxteis; confecção de artigos do vestuário e acessórios; fabricação de 

produtos de madeira; impressão e reprodução de gravações; fabricação de produtos químicos; 

fabricação de produtos de borracha e de material plástico; metalurgia; fabricação de 

equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos; fabricação de máquinas, 

aparelhos e materiais elétricos; fabricação de máquinas e equipamentos; fabricação de veículos 

automotores, reboques e carrocerias; e, fabricação de móveis – totalizam 53 unidades e 

respondem por 1,71% do pessoal ocupado assalariado. 

Em 2019, os salários e outras remunerações pagos pela indústria de transformação 

de Conselheiro Lafaiete totalizaram R$ 24,5 milhões, o que equivale a 4,89% do total geral do 

município. 

A indústria da construção é um setor de grande relevância na economia local. Em 

2019, somava 200 empresas, com 3,17% do pessoal ocupado total (800 pessoas) e 2,35% do 

pessoal ocupado assalariado do município; sendo que a construção de edifícios englobava 106 

empresas e 0,87% do pessoal ocupado assalariado, enquanto o setor de obras de infraestrutura 

era composto por 37 empresas e respondia por 0,46% do pessoal ocupado assalariado. O setor 

de serviços especializados para construção possuía 57 unidades e respondia por 1,02% do 

pessoal ocupado assalariado. Os salários e outras remunerações pagos pela indústria da 

construção totalizaram R$ 8,9 milhões, correspondendo a 1,77% do total do município. 

Conforme mencionado anteriormente a região de Conselheiro Lafaiete abriga uma 

grande e diversificada atividade industrial, comercial e de prestação de serviços, atraindo 

consequentemente migrantes que buscam emprego na região. Parte desses trabalhadores, 

principalmente os profissionais especializados e com maior renda, tendem a estabelecer 

moradias em cidades melhor estruturadas, como Conselheiro Lafaiete, onde, dessa forma, tem 
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se observado uma forte expansão do setor da construção civil e a existência de um mercado 

imobiliário expressivo.  

No que se refere ao setor de água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e 

descontaminação os dados indicam a presença, em 2019, de 11 empresas no município, com 

0,2% do pessoal ocupado total e 0,19% do pessoal ocupado assalariado do município. Os salários 

e outras remunerações pagos pelo setor totalizaram R$ 1,3 milhões, correspondendo a 0,26% 

do total do município. 

Em Conselheiro Lafaiete a existência de dois Distritos Industriais é um atrativo para 

a instalação de empresas. A implantação do primeiro Distrito Industrial ocorreu durante a 

década de 1980, em momento de crescimento industrial no estado e no país como um todo. Em 

função de algumas situações identificadas - como invasões de terrenos, lotes vazios, áreas 

abandonadas ou usadas indevidamente - pode-se afirmar, todavia, que esse Distrito Industrial 

não conseguiu cumprir plenamente os objetivos inicialmente propostos em seu planejamento. 

Além disso, cabe notar que as condições existentes no momento da implantação desse Distrito 

Industrial já sofreram alterações relevantes, bem como se alterou o perfil da indústria no mundo 

contemporâneo, o que indica a necessidade de reavaliar a sua atual situação para que se 

promova a sua revitalização e modernização.  

Recentemente, com o propósito de organizar um novo e moderno Distrito 

Industrial11, que favoreça a atração de novas indústrias e a geração de postos de trabalho e 

renda, foi celebrado em 07/12/2017 acordo entre a Prefeitura e a COHAB, publicado no Diário 

Oficial do Estado de Minas Gerais em 02/02/2018, destinando um imóvel localizado às margens 

da BR-040 próximo ao trevo do bairro Paulo VI para ampliação do Distrito Industrial, Comercial 

e de Serviços Afins.  

Sobre a indústria extrativa mineral e de transformação é também importante citar 

a discrepância, entre os municípios de Conselheiro Lafaiete e de Congonhas, Ouro Branco e 

Jeceaba, relativa à arrecadação de tributos em decorrência da especialização econômica desses 

municípios. Conselheiro Lafaiete, conforme depoimentos obtidos, ficaria com o ônus, uma vez 

                                                
11 Atualmente, em Minas Gerais, o projeto de coordenação de estudos e execução de obras voltadas para 
a implantação das áreas industriais é liderado pela Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais 
(Codemge), por meio de parcerias com as prefeituras municipais, as entidades privadas, o INDI e o BDMG. 
Em janeiro de 2012, a Assembleia Legislativa aprovou a Lei Estadual nº 20.020 que possibilita à Codemge 
transferir as áreas industriais às respectivas prefeituras municipais mediante celebração de convênio, 
como um fomento à iniciativa de atração de investimentos, dinamizando o processo de negociação e a 
implantação de indústrias locais, de acordo com o interesse regional. 
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que concentra atividades de comércio e de prestação de serviços de apoio à mineração e à 

indústria da região, que geram menor arrecadação de tributos; enquanto os municípios vizinhos 

receberiam os bônus, pois se beneficiam de receitas tributárias mais altas oriundas de atividades 

minerárias e industriais. 

1.1.2 Economia do setor comercial e de serviços 

Com um setor comercial e de serviços forte e diversificado, impulsionado tanto pelo 

comércio atacadista como varejista e outros serviços, tais como saúde e educação em que é 

referência na região, Conselheiro Lafaiete tornou-se um dos principais polos de comércio e de 

prestação de serviços de escala regional, atendendo a população residente do município e de 

outros 20 de seu entorno, o que abrange cerca de 350 mil habitantes.  

No que se refere as atividades econômicas englobadas pela seção Comércio; 

reparação de veículos automotores e motocicletas (CNAE 2.0), cabe notar que, em 2019, a 

mesma respondia por 40,06% do número de empresas e outras organizações (com 1.379 

unidades) presentes no município de Conselheiro Lafaiete, 34,52% do pessoal ocupado total, 

33,57% do pessoal ocupado assalariado e 25,7% dos salários e outras remunerações pagos, 

conforme dados do Cadastro Central de Empresas – CEMPRE/IBGE. 

O ramo de comércio e reparação de veículos automotores e motocicletas, contava 

com 197 empresas e respondia por 4,68% do pessoal ocupado total e 4,41% do pessoal ocupado 

assalariado no município, sendo 25 empresas no comércio de veículos automotores, 78 na 

manutenção e reparação de veículos automotores, 80 no comércio de peças e acessórios para 

veículos automotores e 14 no comércio, manutenção e reparação de motocicletas, peças e 

acessórios. 

O comércio por atacado (exceto veículos automotores e motocicletas) possuía 122 

empresas e empregava 2,7% e 3,16%, respectivamente, do pessoal ocupado total e do 

assalariado do município, com destaque para os seguintes setores: representantes comerciais e 

agentes do comércio, exceto de veículos automotores e motocicletas, com 44 empresas, 0,2% 

do pessoal ocupado total e apenas 0,04% do pessoal ocupado assalariado; comércio atacadista 

especializado em produtos alimentícios, bebidas e fumo, com 19 empresas e 0,84% do pessoal 

ocupado assalariado; comércio atacadista de produtos de consumo não-alimentar, com 23 

empresas e 0,58% do pessoal ocupado assalariado; e, comércio atacadista especializado em 

outros produtos, com 15 empresas e 0,31% do pessoal ocupado assalariado. 
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O comércio varejista totalizava, em 2019, 1.060 empresas e ocupava 27,13% do 

pessoal total e 26,58% do pessoal assalariado no município, com empresas presentes nos 

diversos segmentos: comércio varejista não-especializado (105 empresas); comércio varejista 

de produtos alimentícios, bebidas e fumo (179); comércio varejista de combustíveis para 

veículos automotores (26); comércio varejista de material de construção (139); comércio 

varejista de equipamentos de informática e comunicação, equipamentos e artigos de uso 

doméstico (119); comércio varejista de artigos culturais, recreativos e esportivos (56); comércio 

varejista de produtos farmacêuticos, perfumaria e cosméticos e artigos médicos, ópticos e 

ortopédicos (105) e comércio varejista de produtos novos não especificados e de produtos 

usados (331). 

Portanto, conforme exposto o setor comercial de Conselheiro Lafaiete apresenta 

boas opções de compras em todos os segmentos, tanto do comércio atacadista como varejista. 

Outras atividades econômicas importantes no setor serviços do município, 

conforme dados do CEMPRE/IBGE, são as relacionadas ao transporte, armazenagem e correio 

que contava com a presença de 241 empresas em 2019, sendo 210 voltadas para o transporte 

terrestre; 24 ligadas ao armazenamento e atividades auxiliares dos transportes e 7 na área de 

correio e outras atividades de entrega. A participação da atividade na economia local situa-se 

em 9,85% em termos do pessoal ocupado total, 10,52% do pessoal ocupado assalariado e de 

10,32% em salários e outras remunerações. 

Como referência regional, destaca-se ainda a divisão Saúde humana e serviços 

sociais com 274 empresas (7,96% do total do município), 1.970 pessoas ocupadas (7,8% do 

total), 1517 pessoas assalariadas (7,35% do total) e o pagamento de R$ 32,984 milhões de 

salários e outras remunerações (6,59% do total). E, nessa divisão, sobressaem as atividades de 

atenção à saúde humana, com a presença de 255 empreendimentos (7,41% do total); 6,77% do 

pessoal ocupado total (1.709 pessoas); 6,13% do pessoal ocupado assalariado (1.266 pessoas) e 

5,58% (R$ 27,9 milhões) dos salários e outras remunerações pagos no município.  

Embora caiba ao setor privado atuar de forma complementar ao serviço público de 

saúde, cerca de 70% da população brasileira depende do SUS como único meio de acesso aos 

serviços de Saúde (Brasil, 2013). Como consequência, nota-se que Conselheiro Lafaiete recebe 

um grande fluxo de pessoas de diversos municípios da região em busca desses serviços, mas 

com baixa receita tributária própria o município tem apresentado um esgotamento na sua 

capacidade de cobrir os gastos com as ações e serviços de Saúde. 
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De outro lado, com atendimento em diversas especialidades – médicas, 

odontológicas, fisioterapêuticas, psicológicas, entre outras – e com grande número de pessoas 

atendidas, os serviços de saúde de Conselheiro Lafaiete gera demanda por outros produtos e 

serviços, como alimentação, hospedagem, transporte, fármacos e laboratoriais, entre outros, 

contribuindo para o dinamismo da economia local.  

Em depoimentos obtidos nos trabalhos de campo foi destacada a necessidade de 

consolidar a cidade como um polo de atenção à saúde na região do Alto Paraopeba, mediante a 

conclusão do Hospital Regional, com posterior definição das atribuições do Estado e do 

município no financiamento e gerência dessa unidade de saúde, bem como de estimular as 

atividades relacionadas à cadeia da saúde (medicina, odontologia, farmacêutica, equipamentos 

médico-odontológicos e outras). 

No setor de Alojamento e alimentação, Conselheiro Lafaiete contava com 231 

empresas em 2019, sendo 30 relacionadas ao alojamento e 201 à área de alimentação; que 

respondiam por 0,86% e 4,67%, respectivamente, do pessoal ocupado total, 0,82% e 4,36% do 

pessoal ocupado assalariado e 0,59% e 2,92% dos salários e outras remunerações pagos no 

município. A ocupação de leitos na rede hoteleira local e o movimento de restaurantes, bares e 

outros estabelecimentos do setor, sobretudo no período de segunda a sexta-feira, são gerados, 

principalmente, a partir de atividades econômicas desenvolvidas em municípios vizinhos. 

Em Conselheiro Lafaiete, conforme estudo da Fundação João Pinheiro (2021), as 

Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados, porque são demandantes e 

fornecedores de insumos acima da média na economia local, é considerado um setor-chave com 

grande potencial para gerar estímulos ao crescimento do município. E, nessa perspectiva, cabe 

observar que, em 2019, o setor somava 55 empresas, sendo 30 delas dedicadas às Atividades 

de serviços financeiros; 19 às Atividades auxiliares dos serviços financeiros, seguros, previdência 

complementar e planos de saúde e 6 aos serviços de Seguros, resseguros, previdência 

complementar e planos de saúde. O setor respondia por 1,66% do pessoal ocupado total, 0,63% 

do pessoal ocupado assalariado e 0,39% dos salários e outras remunerações pagos no município. 

Acrescenta-se, ainda, que no período 2011-2019 o setor apresentou altas taxas de crescimento 

tanto no número de empresas como de pessoal ocupado total e assalariado (Tabela 7). 

A atividade econômica no município de Conselheiro Lafaiete, como já foi apontado, 

está, em grande parte, vinculada a presença de empresas de pequeno, médio e grande porte 

dos setores industrial, comercial e de prestação de serviços e, também, de indústrias de 
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transformação e extrativa sediadas na região. Isso tem trazido reflexos positivos para os setores 

de construção e imobiliário do município, visto que trabalhadores de cidades vizinhas, não só a 

população local, tendem a buscar moradias em Conselheiro Lafaiete, que oferece uma 

infraestrutura urbana relativamente mais desenvolvida. Neste cenário, em 2019, no setor de 

Atividades imobiliárias existiam 70 empresas, que empregavam 1,02% do pessoal ocupado total 

em Conselheiro Lafaiete, 1,67% do pessoal ocupado assalariado e 3,89% dos salários e outras 

remunerações pagos no município. Ademais, no período 2011-2019, o número de empresas e 

de pessoal ocupado total e assalariado no setor apresentaram taxas elevadas de crescimento 

(Tabela 7). 

Cabe mencionar ainda o ramo de Atividades profissionais, cientificas e técnicas que 

contava, em 2019, com 171 empresas, que respondiam por 2,15% do pessoal ocupado total, 

1,44% do pessoal ocupado assalariado e 1,14% dos salários e outras remunerações pagos no 

município. Nesse ramo se destacam as atividades jurídicas, de contabilidade e de auditoria (com 

51 empresas) e os serviços de arquitetura e engenharia, testes e análises técnicas (com 62 

empresas).  

Já o ramo Atividades administrativas e serviços complementares contava com 218 

empresas, que empregavam 6,62% do pessoal ocupado total e 6,71% do pessoal ocupado 

assalariado no município e que responderam por 5,09% dos salários e outras remunerações 

pagos em 2019. Sobressaem, nesse ramo, os Serviços de escritório, de apoio administrativo e 

outros serviços prestados às empresas, com 89 empreendimentos; os Serviços para edifícios e 

atividades paisagísticas, com 59 unidades e as empresas que se dedicam à Aluguéis não-

imobiliários e gestão de ativos intangíveis não-financeiros, com 45 unidades.  

No setor educação existiam 142 unidades, que respondiam por 6,06% do pessoal 

ocupado total, 6,59% do pessoal ocupado assalariado e 8,7% dos salários e outras remunerações 

pagos no município. As empresas do setor estavam distribuídas da seguinte forma: educação 

infantil e ensino fundamental (com 30 unidades); ensino médio (com 4); educação superior (com 

6); educação profissional de nível técnico e tecnológico (com 5) e atividades de apoio à educação 

(com 46). 

A expansão do ensino superior em Conselheiro Lafaiete, nas últimas décadas, foi 

conduzida, em grande medida, pela lógica da demanda e da oferta, em cuja dinâmica o setor 

privado tem ocupado um papel relevante no sentido de suprir a demanda. Portanto, no 

município o segmento sendo é formado basicamente por instituições privadas: Faculdade Santa 
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Rita (FASAR); Centro Universitário UNA; Unipac Lafaiete; Faculdade de Direito de Conselheiro 

Lafaiete (FDCL) e Centro de Ensino Superior de Conselheiro Lafaiete (CES), que têm a Fundação 

Municipal de Ensino Superior de Conselheiro Lafaiete como mantenedora. De modo geral, essas 

instituições estão basicamente voltadas para a oferta de formação profissionalizante. Contudo, 

em outra perspectiva, a presença de estruturas de pesquisa e de pós-graduação stricto sensu 

poderia contribuir para a promoção de um modelo de desenvolvimento estratégico e voltado 

ao aproveitamento de vocações econômicas, local e regional, diversificadas de forma 

sustentável.  

Neste sentido, conforme constatado em entrevistas, a presença de diversas 

instituições de ensino e pesquisa de ensino superior e de escolas de ensino regular e formação 

profissional poderá favorecer a consolidação do município como Polo em Educação para 

formação de jovens e profissionais em diversas áreas e níveis no setor de educação. 

Essa situação também contribui para incrementar a população e, 

consequentemente, aumentar a demanda por habitação e demais serviços na cidade de 

Conselheiro Lafaiete. 

No entanto, nos últimos anos, o surgimento de novas universidades e o 

crescimento da oferta de vagas no ensino superior, tanto no ensino presencial quanto à 

distância, contrasta com a redução no número de oportunidades no mercado de trabalho e a 

redução do número de matrículas no ensino médio, o que segundo entrevistados ligados ao 

tema têm contribuído para a redução da demanda pelo acesso ao ensino superior. Ou seja, com 

isso, a relação vagas versus candidatos tem aumentado, gerando uma tendência a elevação no 

número de vagas ociosas.  

A divisão Administração Pública, Defesa e Seguridade Social, com 2.638 pessoas 

ocupadas em 2019, posicionava-se em segundo lugar tanto em termos de pessoal ocupado total 

como de pessoal ocupado assalariado, confirmando a sua importância, observada 

anteriormente em termos do Valor Adicionado Bruto (VAB), na economia de Conselheiro 

Lafaiete. Nota-se, no entanto, que em relação a salários e outras remunerações a sua 

participação foi de 20,8% no valor total de salários e outras remunerações pagos no município, 

ocupando, entre todos os setores, a terceira posição. 
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Nas consultas aos principais agentes públicos e privados vinculados à temática 

econômica foi mencionada a existência de atividades informais12 na economia local, geralmente 

exercidas por famílias organizadas em empresas não registradas, que operam sem emitir notas 

fiscais, sem empregados registrados e sem contribuir com impostos. Grande parte dessas 

atividades informais concentra-se no grupo de serviços (tais como as atividades relativas ao 

estacionamento de veículos, os serviços de manutenção e reparação e os serviços prestados às 

empresas, que incluem os chamados “biscateiros”, as oficinas mecânicas conhecidas como “de 

fundo de quintal”, além de inúmeras outras modalidades de prestação de serviços de 

manutenção e reparação) e no comércio (em empreendimentos que vão desde o ambulante ou 

camelô ao pequeno comércio informal). 

Nos depoimentos foi destacada ainda a ocupação irregular de espaços públicos, nas 

principais vias da cidade, pelo comércio ambulante13. E para resolver ou amenizar esses 

problemas, segundo os atores entrevistados, é importante que a Prefeitura controle o comércio 

ambulante, reorganizando e redefinindo sua localização, com a participação de representantes 

dos segmentos interessados. 

Além disso foi sugerido o apoio aos estabelecimentos formais do comércio de bens 

e serviços prejudicados pelo atual ambiente de negócios que decorre dos impactos da pandemia 

de Covid-19. 

De modo geral, os setores de comércio e serviços, que têm peso destacado na 

geração de empregos na cidade merecem atenção especial, mas seu dinamismo vai depender, 

fundamentalmente de ações dirigidas ao fortalecimento da cidade como polo logístico, de uma 

melhora expressiva na mobilidade e estrutura urbana, da elevação da riqueza geral da cidade, 

proporcionada por medidas que desembaracem seu ambiente de negócios, favoreçam a 

consolidação de sua estrutura, bem como acentuem suas conexões regionais. Em particular, 

dentre as oportunidades para desenvolver a economia municipal, foi mencionada a necessidade 

                                                
12 Segundo Nogueira (2016 p.7) “por conta de sua própria natureza – afinal, não há registros formais do 
informal –, há uma imensa dificuldade em se obterem dados e informações que permitam compreender 
de modo consistente a dinâmica do segmento”.  
13 Cabe notar que a maior parte dessas unidades não é constituída de acordo com as leis vigentes, não 
recolhe impostos, não mantém uma contabilidade de suas atividades, utiliza-se geralmente de mão de 
obra familiar e seus eventuais assalariados não são registrados. E, na maioria das vezes, fornece serviços 
e produtos para a população de baixa renda. Observa-se ainda que a economia informal se expande, 
principalmente, em época de crise da economia formal, como estratégia de sobrevivência para uma 

grande parcela da população.  
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de se retomar negociações junto a empreendedores do setor para a implantação de um 

shopping center na cidade. 

 

1.1.3. Economia do setor agropecuário 

No setor agropecuário, os resultados do Censo Agropecuário 2017 contabilizaram 

a existência de 375 estabelecimentos agropecuários em Conselheiro Lafaiete, o que 

corresponde a 3,35% do número total de estabelecimentos agropecuários da RGI de Conselheiro 

Lafaiete. A área total ocupada por esses estabelecimentos era de 14.278 hectares, o que 

representa 6,00% do total da RGI de Conselheiro Lafaiete.  

No município, os estabelecimentos pertencentes a agricultores familiares 

correspondiam a 59,47% do total de estabelecimentos agropecuários, com 223 

estabelecimentos, e os não familiares equivaliam a 40,53% do total (com 152 unidades). Quanto 

à área, os estabelecimentos familiares ocupavam 33,16% da área total (com 4.735 hectares) e 

os não familiares ocupavam 66,84% (com 9.543 ha). Em 2017, a agricultura familiar foi 

responsável por 36,74% do valor total da produção dos estabelecimentos agropecuários do 

município, um valor médio de R$ 2.208,66 por hectare. O da agricultura não familiar foi de R$ 

1.887,04 por hectare. 

Em relação à distribuição da área ocupada, observa-se que em Conselheiro Lafaiete 

as propriedades com menos de 10 hectares totalizavam 102 estabelecimentos (ou seja, 27,20% 

do total de estabelecimentos agropecuários do município) e ocupavam apenas 528 hectares, 

correspondendo a apenas 3,70% da área total ocupada pelos estabelecimentos agropecuários. 

Na RGI de Conselheiro Lafaiete essas proporções correspondiam, respectivamente, a 56,61% e 

9,68%. Já os estabelecimentos com mais de 500 hectares contavam com apenas 3 unidades 

(0,80% do total de estabelecimentos) e ocupavam cerca de 14,00% da área agropecuária total, 

sendo que neles predominavam as lavouras temporárias e as matas ou florestas naturais 

destinadas à preservação permanente ou reserva legal. Na RGI a proporção de área dos 

estabelecimentos com mais de 500 hectares em relação à área total era de 7,52%.  

Os principais grupos de atividade econômica dos estabelecimentos agropecuários 

de Conselheiro Lafaiete, identificados pela predominância do maior valor da produção, são: a 

pecuária e criação de outros animais, que predomina em 72,8% dos estabelecimentos; a 

produção de lavouras temporárias, em 21,07%; a horticultura e floricultura, em 5,07%; e a 
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produção florestal - florestas plantadas, em 1,07%; com parcela significativa (entre 57,0% e 

68,0%) de estabelecimentos da agricultura familiar, exceto na produção de florestas plantadas 

(Censo Agropecuário, 2017). 

No que se refere ao uso da terra, a maior parte da área dos estabelecimentos do 

município 46,08% (6.579 ha) é ocupada por pastagens plantadas, seguida por pastagens naturais 

19,62% (2801 ha) e por matas ou florestas naturais destinadas à preservação permanente ou 

reserva legal com 17,85% (2.549 ha). As áreas de lavouras temporárias e as de lâmina d'água, 

tanques, lagos, açudes, área de águas públicas para aquicultura, de construções, benfeitorias ou 

caminhos, de terras degradadas e de terras inaproveitáveis ocupavam, respectivamente, 10,12% 

(1.445 ha) e 3,64% (520 ha) da área total dos estabelecimentos agropecuários de Conselheiro 

Lafaiete. 

O Censo Agropecuário de 2017 mostra também que os estabelecimentos 

agropecuários de Conselheiro Lafaiete empregavam, em diversos regimes de trabalho 

(permanentes, temporários e parceiros), 1.023 trabalhadores, uma média de 2,73 pessoas 

ocupadas por estabelecimento. Das pessoas ocupadas em atividades agropecuárias, 617 (ou 

60,31% do total de trabalhadores) tinham laço de parentesco com o produtor, sendo que 495 

eram homens e 122 mulheres. Dentre os 406 trabalhadores que não tinham laços de parentesco 

com o produtor, 216 (ou 53,20% do total) eram trabalhadores permanentes, 185 (ou 45,57% do 

total) eram trabalhadores temporários e 5 (ou 1,23% do total) eram parceiros. 

Quanto as fontes de receitas dos estabelecimentos, em Conselheiro Lafaiete 369 

estabelecimentos agropecuários informaram ter obtido receitas da produção e/ou outras 

receitas do estabelecimento. Além dessas, os produtores declararam ter obtido, diretamente, 

outras rendas. As receitas da produção do estabelecimento (de produtos vegetais, de animais e 

seus produtos e de produtos da agroindústria) responderam por 71,86% do valor total das 

receitas e rendas obtidas pelos estabelecimentos e produtores, enquanto 3,62% referem-se a 

outras receitas do estabelecimento (desinvestimentos).  

No que se refere a outras receitas do produtor (24,52% do valor total), que não se 

originaram diretamente da atividade produtiva do estabelecimento, destacam-se os recursos de 

aposentadorias ou pensões e as rendas obtidas em atividades fora do estabelecimento que 

corresponderam a 11,00% e 13,52%, respectivamente, do valor total das receitas e rendas 

obtidas pelos estabelecimentos e produtores. 
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1.1.3.1 Produção vegetal e animal 

As análises, que se seguem, sobre a produção agropecuária de Conselheiro Lafaiete 

foram realizadas a partir de dados publicados anualmente pelo IBGE, com a colaboração dos 

órgãos oficiais estaduais de assistência técnica, nos relatórios Produção Agrícola Municipal 

(PAM) e Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM) e no Censo Agropecuário de 2017. 

Em relação à produção agrícola, diversos produtos da lavoura temporária se 

destacam na pauta produtiva de Conselheiro Lafaiete (TABELA 9), como a batata-inglesa (8,77% 

do total da produção da RGI de Conselheiro Lafaiete), a cana-de-açúcar (10,12% do total da 

produção da RGI), o milho em grão (17,46% do total da RGI) e o tomate (8,60% do total da RGI). 

Dentre os produtos da lavoura permanente destacam-se a produção de limão (42,86% do total 

da RGI) e manga (16,90% da RGI). 

Tabela 9: Principais produtos da lavoura temporária e permanente, segundo quantidade 

produzida e valor da produção, Conselheiro Lafaiete e RGI Conselheiro Lafaiete - 2020 

Produtos 

Quantidade produzida 
(Toneladas) Participação 

Conselheiro 
Lafaiete/RGI 

(%) 

Valor da produção  
(Mil Reais) Participação 

Conselheiro 
Lafaiete/RGI 

(%) 

RGI 
Conselheiro 

Lafaiete 

Conselheiro 
Lafaiete 

RGI 
Conselheiro 

Lafaiete 

Conselheiro 
Lafaiete 

Lavouras temporárias 
 ..   ..   ..  73.411  7.325  9,98 

Batata-inglesa 3.705  325  8,77 5.434  449  8,26 

Cana-de-açúcar 21.382  2.163  10,12 2.650  254  9,58 

Cebola 102   -   -  135   -   -  

Feijão (em grão) 6.215  220  3,54 24.774  78  3,14 

Mandioca 1.103  43  3,90 667  29  4,35 

Milho (em grão) 35.557  6.210  17,46 29.558  5.432  18,38 

Tomate 2.442  210  8,60 3.817  383  10,03 

Lavouras permanentes  ..   ..   ..  10.794 133 1,23 

Abacate 652  26  3,99 988  47  4,76 

Limão 84  36  42,86 87  32  36,78 

Manga 284  48  16,90 407  47  11,55 

Tangerina 3.170  8  0,25 2.807  7  0,25 

Fonte: IBGE: Produção Agrícola Municipal (PAM), 2020. Elaboração DPP/FJP 

 

A Tabela 10 traz informações sobre os principais produtos da horticultura de 

Conselheiro Lafaiete em 2017, em termos do número de estabelecimentos, no qual predomina 

a agricultura familiar, e quantidade produzida, com participações expressivas das produções de 
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alface, berinjela e jiló no âmbito da RGI de Conselheiro Lafaiete. Almeidas é a principal região 

produtora. 

 

Tabela 10: Principais produtos da horticultura, segundo número de estabelecimentos e 
quantidade produzida, Conselheiro Lafaiete e RGI Conselheiro Lafaiete - 2017 

Produtos 

Número de estabelecimentos Quantidade produzida (Toneladas) 

Conselheiro Lafaiete RGI Conselheiro Lafaiete Conselheiro 
Lafaiete 
Total (A) 

RGI 
Conselheiro 

Lafaiete 
Total (B) 

A/B  
(%) 

Total 
Não 

familiar 
Familiar Total 

Não 
familiar 

Familiar 

Total 23 7 16 860 179 681 .. .. .. 

Abobrinha 1 1 - 117 24 93 X 987 X  

Alface 10 1 9 477 95 382 78 767 10,17  

Almeirão 6 - 6 111 14 97 7 133 5,26  

Batata-baroa 
(mandioquinha) 1 - 1 30 11 19 X 532 X  

Berinjela 3 2 1 17 6 11 52 55 94,55  

Beterraba 1 1 - 153 39 114 X 1.2976  X  

Brócolis 2 1 1 59 11 48 X 351  X  

Cará 1 - 1 2 1 1 X X  X  

Cebolinha 3 - 3 378 64 314 2 94 2,13  

Cenoura 4 3 1 128 34 94 105 3.5044 0,30  

Couve 6 - 6 516 91 425 11 211 5,21  

Couve-flor 2 1 1 46 8 38 X 312  X  

Inhame 2 - 2 59 10 49 X 209  X  

Jiló 3 2 1 89 21 68 121 280 43,21  

Pimenta 1 1 - 29 5 24 X 12  X  

Pimentão 1 1 - 87 18 69 X 783  X  

Repolho 7 2 5 235 37 198 449 8551 5,25  

Salsa 2 - 2 81 15 66 X 54  X  

Tomate 
(estaqueado) 2 1 1 204 32 172 X 8745  X  

Outros produtos 1 - 1 21 4 17 X 16  X  

Fonte: IBGE: Censo Agropecuário 2017. Elaboração DPP/FJP 
Notas: (X) - Valor inibido para não identificar o informante. 

(-) - Zero absoluto, não resultante de um cálculo ou arredondamento. 
(..) - Valor não se aplica. 

 

A Tabela 11 mostra os efetivos da pecuária e a produção de origem animal de 

Conselheiro Lafaiete. Em 2020, o número de bovinos existentes totalizou 14.518 cabeças 
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(13,59% do total da RGI de Conselheiro Lafaiete) e o rebanho de suínos atingiu 10.450 cabeças 

(57,89% do total da RGI). Os maiores rebanhos bovinos encontram-se em Três Barras e São 

Gonçalo. 

A equinocultura, embora vista como um negócio restrito às elites, vem crescendo 

e se destacando em Conselheiro Lafaiete, convertendo-se em um negócio promissor que poderá 

proporcionar uma importante contribuição econômica e social ao municipio, gerando renda e 

empregos. Dados da PPM, indicam que ao final de 2020, Conselheiro Lafaiete tinha 1.680 

cabeças de equinos14, o que correspondia a 23,20% do efetivo regional de equinos, nos 

segmentos de trabalho, de esporte e de lazer, com crescimento de 9,09% ante 201915. O 

município pode ser considerado polo de importantes criatórios de equinos do estado e uma das 

referências no país na criação e venda de equídeos de qualidade, com predomínio da raça 

mangalarga marchador, conhecida também como mangalarga mineiro. 

Estima-se que na microrregião de Conselheiro Lafaiete e Alto Paraopeba existe 

cerca de 3.733 empresas desempenhando atividades ligadas ao complexo do agronegócio do 

cavalo (PIRES, 2018). A expressividade desta aglomeração de empresas e a dimensão econômica 

e social desta atividade, que Conselheiro Lafaiete polariza na região, aponta para a importância 

de estimular a equinocultura da região mediante o reconhecimento do “Arranjo Produtivo Local 

de Equideocultura” no âmbito da Política Estadual de Apoio aos Arranjos Produtivos Locais16, 

cujo principal objetivo é o fortalecimento das economias regionais por meio da integração e da 

complementaridade das cadeias produtivas locais e da geração e promoção de processos 

permanentes de cooperação, difusão e inovação. 

Neste contexto, destaca-se também o Clube do Cavalo de Conselheiro Lafaiete, 

fundado em 1988, que trabalha em prol do fomento da equideocultura por meio da realização 

                                                
14 Os números oficiais, em nível nacional, são aqueles apontados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), que publica dois relatórios que contém essa informação: o Censo Agropecuário e a 
Pesquisa Pecuária Municipal (PPM). Entretanto, ambos levantamentos apresentam problemas. No caso 
de equinos, duas limitações são relevantes: por questão de sigilo, locais onde o proprietário poderia ser 
identificado (por exemplo, caso fosse o único da região), a informação é omitida, assim como quando há 
apenas um ou dois animais (que é o caso de diversas propriedades). A outra limitação relevante é que não 
considera áreas urbanas e sabe-se que há equinos em grande quantidade em áreas urbanas. 
15 De acordo com Vieira (2011), no Estado de Minas Gerais, principal criatório de equinos, 49,49% dos 
estabelecimentos criam o equino para a lida (especialmente com o gado bovino); 16,57% são criados para 
lazer e esporte; 6,81% com objetivo exclusivamente comercial; e, 27,13% apresentaram mais de um 
objetivo de criação. 
16 A política estadual de apoio aos arranjos produtivos locais está fundada na Lei 16.296 de 1º de agosto 
de 2006 e no Decreto nº 48.139, de 25 de fevereiro de 2021. 
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de uma gama de eventos regionais17, capacitação, assistência técnica, dentre outros. e que, 

atualmente, conta com aproximadamente 400 associados.  

Em 2020, o valor total de produção dos principais produtos pecuários foi de R$ 

12,15 milhões, alta nominal (sem levar em conta a inflação) de 7,84% frente a 2019. A produção 

de leite concentrou 97,74% deste valor, seguida pela produção de ovos de galinha (2,14%) e de 

mel de abelha (0,12%). 

A produção de leite em Conselheiro Lafaiete, em 2020, foi de aproximadamente 8,9 

milhões de litros (8,72% do total da produção da RGI de Conselheiro Lafaiete). Em relação a 

2019, a redução da produção de leite foi de 0,19%. Essa variação se deve principalmente aos 

altos custos de produção, que desmotivaram a produção e diminuíram a oferta.  

A quantidade de vacas ordenhadas reflete tal situação. A partir de 2016 os números 

de Conselheiro Lafaiete começaram a reduzir expressivamente – enquanto em 2016 foram 

ordenhadas 4.460 vacas, em 2019 foram 2.745 e em 2020, 2.740 vacas –, resultando em uma 

queda de 38,57% (ou seja, menos 1.720 vacas ordenhadas) entre 2016 e 2020.  

O número de produtores de leite também vem caindo, sobretudo na agricultura 

familiar. Segundo as estatísticas oficiais, em 2006, Conselheiro Lafaiete contava com 208 

estabelecimentos rurais que produziam leite, sendo 160 da agricultura familiar e 48 não familiar. 

Em 2017, o mais recente levantamento censitário identificou 188 produtores, sendo 121 

agriculturores familiares e 67 não familiares (IBGE, 2006, 2019). Nesse ano, a quantidade 

produzida de leite de vaca foi de 7,7 milhões de litros, dos quais 55,4% foram produzidos pela 

agricultura familiar e 44,6% pela agricultura não familiar. 

Da produção total de leite, cerca de 25 mil litros/dia em 2020, parte é vendida “in 

natura” para a Itambé, por meio de posto de coleteta da CCPR - Cooperativa Central dos 

Produtores Rurais sediado no município, e parte é beneficiada pelos próprios produtores e por 

laticínios locais. Em 2017, de acordo com dados do Censo Agropecuário, a quantidade vendida 

de leite cru correspondeu a 92,3% do total produzido no município. 

O efetivo de galináceos – galos, galinhas, frangos, frangas, pintos e pintainhas – 

somou 8.250 cabeças (8,79% do total da RGI).  

                                                
17 Em 2019 foi realizada no município, no Parque de Exposição Presidente Tancredo Neves, a 39ª edição 
da Exposição Nacional do Cavalo Campolina. 
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O frango é criado no município e região próxima a partir da modalidade de 

“integração” entre indústria-avicultor, sendo a produção processada em unidade frigorífica da 

Rivelli localizada em Barbacena. De forma alternativa, tem-se o sistema produtivo não integrado 

envolvendo a criação, abate e processamento do frango, com certificação pelo Serviço de 

Inspeção Municipal (SIM)/Consorcio Público para Desenvolvimento do Alto Paraopeba (Codap). 

A PPM mostra ainda que em 2020 a produção de ovos de galinha atingiu 40 mil 

dúzias, com participação de 9,05% na produção regional. A produção de mel, por sua vez, 

alcançou o montante de 1,1 tonelada em 2020, correspondendo a 7,16% da quantidade total 

produzida na RGI. A redução foi de 18,52% em relação ao ano anterior. 

Tabela 11: Número de cabeças do efetivo da pecuária e produção de leite de vaca e ovos, 
Conselheiro Lafaiete e RGI Conselheiro Lafaiete - 2020 

Discriminação 
RGI   

Conselheiro 
Lafaiete  

Conselheiro 
Lafaiete 

Participação 
Conselheiro 
Lafaiete/RGI 

(%) 

       
Bovinos (Cabeças) 106.810  14.518  13,59 

Vacas ordenhadas no ano (Cabeças) 29.951  2.740  9,15 

Bubalinos (Cabeças) 109  5  4,59 

Equinos (Cabeças) 7.241  1.680  23,20 

Caprinos (Cabeças) 259  40  15,44 

Ovinos (Cabeças) 994  146  14,69 

Suínos (Cabeças) 18.051  10.450  57,89 

Galináceos (Cabeças) 93.900  8.250  8,79 

Produção de leite de vaca ((Mil litros) 102.369  8.926  8,72 

Produção de ovos (Mil dúzias) 442  40  9,05 

Produção de mel de abelha (Quilogramas) 15.365  1.100  7,16 

Fonte: IBGE: Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM) 2020. Elaboração DPP/FJP 

 

A Tabela 12 apresenta informações sobre a agroindústria rural18 de Conselheiro 

Lafaiete. Observa-se que a agroindústria local é pouco diversificada e na qual a produção de 

                                                
18 Consideram-se como produção da agroindústria rural os produtos do estabelecimento agropecuário 
que tenham sido beneficiados ou transformados em instalações próprias, comunitárias ou de terceiros, a 
partir de matéria-prima que tenha sido produzida no próprio estabelecimento agropecuário ou que tenha 
sido adquirida de outros produtores, desde que a destinação final do produto tenha sido dada pelo 
produtor, Nota-se que o carvão vegetal produzido é registrado como produto da agroindústria rural (IBGE, 
2017). 
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queijo e requeijão é o maior destaque, tanto em termos do número de estabelecimentos 

envolvidos como do valor da produção, respondendo por 91,67% do número de 

estabelecimentos (2/3 deles unidades de produção da agricultura familiar) e por 42,13% do valor 

total da produção da agroindústria rural do município.  

Tabela 12: Produtos da agroindústria rural segundo número de estabelecimentos agropecuários 

e valor da produção, Conselheiro Lafaiete e RGI Conselheiro Lafaiete - 2017 

Produtos da 
agroindústria 

rural 

Número de estabelecimentos agropecuários com 
agroindústria rural  

(Unidades) 

Valor da produção da agroindústria 
rural  

(Mil Reais) 

Conselheiro Lafaiete (MG) RGI Conselheiro Lafaiete Conselheiro 
Lafaiete 

Total 
(A) 

RGI 
Conselheiro 

Lafaiete 
Total 
(B) 

A/B  
(%) 

Total 
Não 

familiar  
Familiar  Total 

Não 
familiar  

Familiar  

Total 36  14  22  1.567  323  1.244  2.993  69.282  4,32 

Doces e geleias 1   -  1  47  12  35   X  207  X 

Fubá de milho 1  1   -  307  68  239   X  3.146  X 

Queijo e 
requeijão 33  11  22  509  81  428  1.261  8.659  14,56 

Carvão vegetal 2  2   -  537  115  422   X  47.415  X 

Outros produtos 2  1  1  26  8  18   X  1.993  X 

Fonte: IBGE: Censo Agropecuário 2017. Elaboração DPP/FJP 
Notas: (X) - Valor inibido para não identificar o informante. 

(-) - Zero absoluto, não resultante de um cálculo ou arredondamento. 

(..) - Valor não se aplica. 

 

1.1.3.2 Tópicos Complementares 

Conforme depoimento obtido junto a lideranças do setor rural, em Conselheiro 

Lafaiete tem crescido, nos últimos anos, o chacreamento rural no entorno da cidade e dos 

distritos, implantados muitas vezes em desacordo com as leis federais e estaduais eles tem 

impactado o meio ambiente.  

Um desses impactos deriva de uma prática usual observada nesses condomínios, 

que é a abertura de poços artesianos como meio de captação de água para seu próprio consumo, 

prática essa que pode comprometer o abastecimento de água do centro urbano e das 

comunidades periféricas. Além disso, de modo geral, os mesmos não contam com rede coletora 

de esgoto doméstico, adotando usualmente as chamadas “fossas negras”, que não 

implementam nenhum tipo de tratamento do efluente e que, assim, podem contaminar o solo 

e o lençol freático. 
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A escassez de mão de obra rural em Conselheiro Lafaiete, como de modo geral no 

Brasil, é um problema sério que muitos produtores enfrentam, de acordo com depoimentos de 

lideranças locais. Nas últimas décadas, muitas famílias saíram do campo e foram para os centros 

urbanos. Assim, além de conseguir trabalhadores, o produtor tem dificuldade para mantê-los. A 

rotatividade é muito grande. 

Em depoimentos obtidos nos trabalhos de campo foi destacada a importância de 

apoiar a agricultura familiar, com estímulos para a produção orgânica e a horticultura; 

promover, considerando a dimensão da bacia leiteira da região, o beneficiamento de produtos 

derivados do leite; bem como fomentar a piscicultura no município e região. 

 

2. EMPREGO E RENDA 

O comportamento do emprego formal em Conselheiro Lafaiete no período 2011-

2019 pode ser observado na Tabela 13, na qual verifica-se que o emprego formal cresceu 

103,36% nos setores de Atividades primárias (passando de 268 para 545 pessoas ocupadas); 

625,00% na Extrativa mineral (passando de 16 para 116 pessoas ocupadas); 133,33% nos 

Serviços industriais de utilidade pública –SIUP (passando de 18 para 42 pessoas ocupadas); 

7,86% no Comércio e 13,80% nos Serviços. De outro lado, a Indústria de transformação (-

32,05%) e a Indústria da construção (-39,96%) apresentaram queda no número de empregos. 

 

Tabela 13 Número de empregos do setor formal segundo setores de atividades, Conselheiro 
Lafaiete -MG, 2011-2019 

Setor 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Variação 

% 
2011/19 

                     
Atividades primárias 268 256 267 484 450 525 444 447 545 103,36 

Extrativa mineral 16 18 40 37 135 91 87 120 116 625,00 

Indústria de 
transformação 1847 1707 1902 1825 1484 1375 1148 1206 1255 -32,05 

Serviços industriais de 
utilidade pública 18 21 16 23 35 37 30 35 42 133,33 

Indústria da construção 1046 1273 1620 968 841 782 585 512 628 -39,96 

Comércio 6784 6839 7109 7175 7184 6794 6958 6984 7317 7,86 

Serviços 10.378 11.480 11.359 12.263 11.563 11.271 11.265 11.451 11.810 13,80 

Total 20.357 21.594 22.313 22.775 21.692 20.875 20.517 20.755 21.713 6,66 

Fonte: Dados Básicos IMRS/FJP – 2021. 

 

https://www.sinonimos.com.br/fomentar/
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A Tabela 14 mostra os dados da distribuição percentual das ocupações por setor de 

atividade em Conselheiro Lafaiete, de acordo com as informações da Relação Anual de 

Informações Sociais (RAIS) e do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), do 

Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Os principais setores geradores de emprego formal no 

ano de 2019 são, pela ordem, o setor de serviços (inclusive setor público) com 54,39% do total 

de empregados do setor formal, o comércio com 33,70% do total e a indústria de transformação 

com 5,78% do total. 

 

Tabela 14: Composição percentual da ocupação por setor de atividade – Conselheiro Lafaiete -

MG, 2010-2019 

Setor 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

                   
Atividades primárias 1,32 1,19 1,20 2,13 2,07 2,51 2,16 2,15 2,51 

Extrativa mineral 0,08 0,08 0,18 0,16 0,62 0,44 0,42 0,58 0,53 

Indústria de 
transformação 9,07 7,90 8,52 8,01 6,84 6,59 5,60 5,81 5,78 

Serviços industriais de 
utilidade pública 0,09 0,10 0,07 0,10 0,16 0,18 0,15 0,17 0,19 

Indústria da construção 5,14 5,90 7,26 4,25 3,88 3,75 2,85 2,47 2,89 

Comércio 33,33 31,67 31,86 31,50 33,12 32,55 33,91 33,65 33,70 

Serviços 50,98 53,16 50,91 53,84 53,31 53,99 54,91 55,17 54,39 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Fonte: Dados Básicos IMRS/FJP – 2021. 

 

Em Conselheiro Lafaiete, a taxa de emprego no setor formal19 passou de 14,70% 

em 2000 para 23,50% em 2010 e para 21,80% em 2019, ao passo que o rendimento médio dos 

ocupados no setor formal, a preços de dezembro de 2019, evoluiu de R$ 3.085,84 em 2000 

para R$ 1.725,05 em 2010 e para R$ 1.766,69 em 2019 (Tabela 15). 

Outros indicadores relacionados ao mercado de trabalho - a taxa de atividade, a 

taxa de desocupação, o rendimento médio dos ocupados e sua desigualdade, o grau de 

                                                
19 A taxa de emprego no setor formal corresponde ao número de empregados no setor formal em 31 de 

dezembro, conforme declarado pelas empresas ao Ministério do Trabalho (através da RAIS-Relação 
Anual de Informações Sociais), em relação à população de 16 a 64 anos de idade do município. 
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formalização do emprego - ajudam a explicar a evolução da renda per capita, da desigualdade 

de renda e da pobreza no município. Estes indicadores de mercado de trabalho e renda na esfera 

municipal só estão disponíveis para todos os municípios nos anos censitários (TABELA 16). Dessa 

forma, não é possível verificar sua evolução após 2010, data do último Censo Demográfico. 

 

Tabela 15: Indicadores1 do mercado formal de trabalho, Conselheiro Lafaiete -MG, 2000/2019 

Ano 
Taxa de emprego no 

setor formal 
Rendimento médio no 

setor formal 
Rendimento per capita no 

setor formal 

2000 14,7 3.085,84  297,13  

2010 23,5 1.725,05  284,66  

2011 24,8 1.709,92  294,68  

2012 25,9 1.740,50  312,94  

2013 26,2 1.836,05  334,55  

2014 26,3 1.997,52  365,20  

2015 24,9 1.892,90  327,38  

2016 23,8 1.911,63  315,66  

2017 23,1 2.022,64  329,10  

2018 23,0 1.939,23  315,58  

2019 21,8 1.766,69  298,32  

Fonte: Dados Básicos IMRS/FJP – 2021. 
Nota (1): valores monetários a preços de dezembro de 2019. 

 

Em Conselheiro Lafaiete, a taxa de atividade20 da população adulta (18 anos ou 

mais) cresceu de 60,43% em 2000 para 64,51% em 2010, ao passo que a taxa de desocupação 

nessa mesma faixa etária decresceu, passando de 16,64% para 7,55% (Tabela 16), o que, no 

conjunto, sugere que o mercado de trabalho local pode ter respondido a uma evolução positiva 

da atividade econômica naquele período. 

                                                
20 A taxa de atividade corresponde ao percentual da população adulta (18 anos ou mais) que é 

economicamente ativa, ou seja, que está ocupada ou, não estando ocupada, procurou trabalho no mês 
anterior à pesquisa (Censo). A taxa de desocupação corresponde ao percentual da população 
economicamente ativa (18 anos ou mais) que está desocupada, ou seja, que não está ocupada, mas 
procurou trabalho no mês anterior à pesquisa. Aumento da taxa de atividade e queda na taxa de 
desemprego significam maior utilização da força de trabalho e contribuem, portanto, para o 
crescimento da renda per capita do município. 
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Já o rendimento médio dos ocupados de 18 anos ou mais cresceu 0,32%, ao ano 

entre 2000 e 2010, atingindo R$ 2.028,07 em 2010 (a preços de dezembro de 2019). 

A evolução recente do rendimento médio dos ocupados está ligada à evolução do 

grau de formalização21, por um lado, e do valor do salário mínimo, por outro. O grau de 

formalização dos ocupados de 18 anos ou mais de idade do município passou de 63,61% em 

2000 para 72,48% em 2010. O valor do salário mínimo, como se sabe, teve aumento real nesse 

período, com impacto sobre os menores rendimentos e, em decorrência, sobre a desigualdade 

de rendimentos no mercado de trabalho. 

 

Tabela 16: Indicadores1 do mercado de trabalho Conselheiro Lafaiete -MG, 2000/2010 

Indicadores 2000 2010 

Percentual de pessoas com renda domiciliar per capita inferior a linha 
de pobreza (R$140,00 em 2010) 17,89 5,95 

Percentual da renda apropriada pelos 60% mais pobres (%) 23,57 25,86 

Percentual da renda apropriada pelos 10% mais ricos (%) 40,12 39,71 

Taxa de atividade 18 anos e mais (%) 60,43 64,51 

Taxa de desocupação 18 anos e mais (%) 16,64 7,55 

Grau de formalização do trabalho das pessoas ocupadas - 18 anos ou 
mais (%) 63,61 72,48 

Rendimento médio dos ocupados-18 anos ou mais (R$) 1.970,41 2.028,07 

Renda per capita (R$) 1.021,76 1.323,94 

Fonte: Dados Básicos IMRS/FJP – 2021. 
Nota (1): valores monetários a preços de dezembro de 2019. 

 

Entre 2000 e 2010, a renda per capita de Conselheiro Lafaiete cresceu a uma taxa 

média anual de 2,92%, atingindo, nesse último ano, R$1.323,94 (a preços de dezembro de 2019). 

A situação de pobreza no município decorre não só do seu nível de renda per capita, 

mas também do grau de desigualdade de renda entre seus habitantes. Uma forma de medir 

essa desigualdade é verificar a parcela da renda total do município que é auferida por diferentes 

                                                
21O grau de formalização corresponde ao percentual da população ocupada (18 anos ou mais) que são 
empregados com carteira assinada, militares do exército, da marinha, da aeronáutica, da polícia militar 
ou do corpo de bombeiros, funcionários públicos, ou empregadores ou trabalhadores por conta própria 
que contribuíam com a previdência oficial, conforme declarado pelas pessoas no Censo Demográfico. 
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parcelas de sua população. Assim, em 2010, os 10% mais ricos detinham 39,71% da renda total, 

ao passo que os 60% mais pobres ficavam com apenas 25,86% dela (IMRS/FJP, 2019). 

Considerando-se pobre a pessoa cuja renda domiciliar per capita mensal é inferior 

à linha de pobreza (R$ 450,00 per capita por mês em 2020, segundo o IBGE), a proporção de 

pobres na população de Conselheiro Lafaiete passou de 17,89% em 2000 para 5,95% em 2010, 

o que indica um avanço na redução da quantidade de pessoas vivendo em situação de pobreza 

e para a qual, possivelmente, contribuiu as melhoras nos indicadores de emprego e de 

rendimentos. 

 

3. FINANÇAS PÚBLICAS MUNICIPAIS 

Esta seção apresenta diversos indicadores de contas públicas de Conselheiro 

Lafaiete. Foram elencadas as seguintes contas: resultado orçamentário, receitas (próprias e de 

transferências) e despesas liquidadas. 

No caso do resultado orçamentário a evolução da diferença entre receitas 

arrecadadas e despesas empenhadas foi analisada com base em cifras nominais, ou seja, sem 

correção pela inflação. Já as receitas e despesas foram corrigidas pelo Índice de Preços ao 

Consumido Amplo (IPCA) com base na média de 2021. 

Os resultados do município foram comparados com os de cidades de porte parecido 

(entre 110 mil e 150 mil habitantes) e com cidades da mesma Região Geográfica Imediata (RGI). 

 

3.1. EVOLUÇÃO DO RESULTADO ORÇAMENTÁRIO 

Em 2021, o Resultado Orçamentário 22 da Prefeitura de Conselheiro Lafaiete foi 

superavitário pelo quarto ano consecutivo. Enquanto a receita arrecadada somou R$ 364 

milhões, 23 a despesa empenhada foi de R$ 324,33 milhões, totalizando saldo positivo de 39,67 

milhões (Gráfico 1). Entre 2016 e 2021, apenas em 2017 foi registrado resultado negativo (R$ 

5,16 milhões). Pode-se destacar o forte incremento nominal nas receitas em 2020 e 2021, o que 

                                                
22 O Resultado Orçamentário consiste na diferença entre a Receita Arrecadada e a Despesa Empenhada, 
conforme Lei 4.320/64. 
23 Sem descontar as deduções. 
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contribuiu para expressivos valores de superavit (R$ 36,26 milhões e 39,67 milhões, 

respectivamente).  

Nos últimos quatro anos da série em análise, a receita tem superado a despesa em 

percentuais crescentes. Em 2018 a receita foi 2,7% superior à despesa. Entre 2019 e 2021 as 

diferenças foram de, respectivamente, 4,7%, 13,8% e 12,2%. 

 

Gráfico 1. Evolução do resultado orçamentário (valores correntes) – Prefeitura de Conselheiro 
Lafaiete – 2016-2021 

 
Fonte: Dados básicos: Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (SICONFI), 

Ministério da Economia. Elaboração: FJP/DPP 

 

 

3.2. EVOLUÇÃO DA RECEITA ARRECADADA 

A receita arrecadada pela Prefeitura de Conselheiro Lafaiete em 2021 foi de R$ 364 

milhões (Tabela 1). Como em 2020 o valor real 24 havia sido de R$ 322,96 milhões, constata-se 

incremento de 18,9%. O expressivo crescimento foi puxado por diversas fontes de receitas. A 

arrecadação de tributos cresceu 26,3%, com destaque para o Imposto sobre a Propriedade 

Territorial e Urbana (IPTU), que aumentou 52,4% e para o Imposto sobre a Transmissão de Bens 

Imóveis (ITBI), que cresceu 35,5%. O Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) 

também se destacou (incremento de 25,3%). 

                                                
24 As cifras foram corrigidas a preços de 2021 pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). 
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Também foram destaque em 2021, na comparação com 2020, as seguintes fontes 

de receita: patrimonial, fundo de participação dos municípios (FPM), FUNDEB e as 

Transferências de Capital, com acréscimos de, respectivamente, 424,5%, 40,3%, 38,5% e 217,1% 

(Tabela 17). 

 

Tabela 17. Evolução da receita arrecadada – Prefeitura de Conselheiro Lafaiete – 2016-2021 – 
valores constantes (R$) 

 
Fonte: Dados básicos: Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (SICONFI), 

Ministério da Economia. Elaboração: FJP/DPP 

 

Em 2021 o FPM representou 18,9% da receita total da prefeitura. Também pode-

se destacar a participação do FUNDEB (18,7%). A cota-parte do ICMS, a cota-parte do IPVA e o 

ISS também se destacam como fontes importantes de receita. As participações foram de, 

respectivamente, 10,6%, 5,7% e 6,1% (Tabela 18). 

 

 

 

 

 

 

Especificação 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Variação entre 

2020 e 2021 (%)

Variação média 

entre 2016 e 

2021(%)

Receita Total 274.136 247.656 264.916 291.013 345.982 390.420 12,8% 7,3%

     Receitas Correntes 269.972 245.324 263.505 289.150 344.316 384.525 11,7% 7,3%

          Receitas Tributárias 41.750 38.531 36.116 51.845 49.379 62.360 26,3% 8,4%

               ISS 16.105 14.089 17.704 19.129 19.063 23.893 25,3% 8,2%

               IPTU 8.790 7.505 7.553 9.086 10.292 15.690 52,4% 12,3%

               ITBI 3.840 3.620 3.578 4.472 4.679 6.338 35,5% 10,5%

               IRRF 4.319 5.535 0 6.071 7.046 7.389 4,9% 11,3%

               Taxas 8.695 7.782 3.544 8.699 7.043 8.079 14,7% -1,5%

               Demais receitas tributárias 0 0 0 4.388 1.255 969 -22,8% ..

          Receitas de Contribuições 10.580 11.536 9.869 12.927 13.600 15.017 10,4% 7,3%

          Receita Patrimonial 4.586 2.239 1.122 1.092 1.550 8.132 424,5% 12,1%

          Receitas de Transferências 186.303 183.955 145.775 199.544 255.196 267.945 5,0% 7,5%

               FPM 61.755 51.662 31.012 55.915 52.485 73.626 40,3% 3,6%

               Cota-parte ICMS 31.896 33.615 31.012 35.121 36.864 41.324 12,1% 5,3%

               Cota-parte IPVA 21.256 20.223 22.160 18.629 26.176 22.255 -15,0% 0,9%

               FUNDEB 40.837 46.565 29.914 46.073 52.584 72.854 38,5% 12,3%

          Demais receitas correntes 26.753 9.063 70.623 23.742 24.591 31.072 26,4% 3,0%

     Receitas de Capital 4.164 2.332 1.411 1.863 1.666 5.895 253,8% 7,2%

          Operações de crédito 0 0 0 0 0 0 .. ..

          Transferências de capital 3.972 2.332 1.337 1.533 1.566 4.965 217,1% 4,6%

          Demais receitas de capital 192 0 74 330 101 930 823,0% 37,1%
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Tabela 18. Evolução da participação dos itens de receita arrecadada – a Prefeitura de 
Conselheiro Lafaiete – 2016-2021 – valores constantes (R$) 

 
Fonte: Dados básicos: Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (SICONFI), 

Ministério da Economia. Elaboração: FJP/DPP 

 

As subseções seguintes foram organizadas da seguinte forma: a 3.2.1 traz a 

evolução das principais receitas tributárias de Conselheiro Lafaiete na comparação com quatro 

municípios selecionados da mesma Região Geográfica Imediata (RGI) 25 e com 15 municípios de 

porte parecido (entre 110 mil e 150 mil habitantes), totalizando 19 cidades comparáveis (aqui 

denominadas como grupo de comparação). A subseção 3.2.2 conta com dados de duas das 

principais receitas próprias não tributárias: patrimonial e de contribuições. A subseção 3.2.3 

contempla informações sobre as principais fontes de receita de transferências. Já a subseção 

3.2.4 se refere à principal fonte de receitas de capital (as transferências correntes). 26 

 

3.2.1. Receitas Tributárias 

Em 2021 as receitas de ISS, IPTU, ITBI e Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) 

foram responsáveis por 13,9% do total de arrecadação do município. 

Começando pelo ISS, pode-se destacar o expressivo incremento real médio anual 

(7,5% entre 2016 e 2021). O montante arrecadado por habitante saltou de R$ 128 em 2016 para 

R$ 184 em 2021. Apesar do ótimo resultado, Conselheiro Lafaiete ficou na nona posição em 

                                                
25 Carandaí, Congonhas, Ouro Branco e Piranga. 
26 Os dados foram corrigidos pelo IPCA a preços de 2021. 

Especificação 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Receita Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

     Receitas Correntes 98,5% 99,1% 99,5% 99,4% 99,5% 98,5%

          Receitas Tributárias 15,2% 15,6% 13,6% 17,8% 14,3% 16,0%

               ISS 5,9% 5,7% 6,7% 6,6% 5,5% 6,1%

               IPTU 3,2% 3,0% 2,9% 3,1% 3,0% 4,0%

               ITBI 1,4% 1,5% 1,4% 1,5% 1,4% 1,6%

               IRRF 1,6% 2,2% 0,0% 2,1% 2,0% 1,9%

               Taxas 3,2% 3,1% 1,3% 3,0% 2,0% 2,1%

               Demais receitas tributárias 0,0% 0,0% 0,0% 1,5% 0,4% 0,2%

          Receitas de Contribuições 3,9% 4,7% 3,7% 4,4% 3,9% 3,8%

          Receita Patrimonial 1,7% 0,9% 0,4% 0,4% 0,4% 2,1%

          Receitas de Transferências 68,0% 74,3% 55,0% 68,6% 73,8% 68,6%

               FPM 22,5% 20,9% 11,7% 19,2% 15,2% 18,9%

               Cota-parte ICMS 11,6% 13,6% 11,7% 12,1% 10,7% 10,6%

               Cota-parte IPVA 7,8% 8,2% 8,4% 6,4% 7,6% 5,7%

               FUNDEB 14,9% 18,8% 11,3% 15,8% 15,2% 18,7%

          Demais receitas correntes 9,8% 3,7% 26,7% 8,2% 7,1% 8,0%

     Receitas de Capital 1,5% 0,9% 0,5% 0,6% 0,5% 1,5%

          Operações de crédito 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

          Transferências de capital 1,4% 0,9% 0,5% 0,5% 0,5% 1,3%

          Demais receitas de capital 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,2%
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2021, em relação aos demais municípios do grupo de comparação (composto por 19 cidades) 

(Tabela 19).  

Com atividade econômica baseada na extração de minério, os municípios de 

Congonhas, Itabira e Ouro Branco contaram com receita per capita de ISS bem superior à de 

Conselheiro Lafaiete em 2021 (R$ 853, R$ 678 e R$ 561, respectivamente), o que é natural em 

função da estrutura produtiva deles. Para que o município alcance valores mais altos com 

receitas de ISS é importante que a atividade econômica se desenvolva de forma mais intensa no 

setor industrial, uma vez que a boa performance dessa atividade tende a contribuir para o 

desenvolvimento do setor de serviços, gerando benefícios para a cadeia produtiva. 

O Gráfico 2 compara os valores da evolução da arrecadação per capita de ISS de 

Conselheiro Lafaiete com o agregado dos municípios de porte parecido, além do somatório dos 

demais municípios da mesma RGI. 27 

Tabela 19. Evolução da receita per capita de ISS (valores constantes) - Conselheiro Lafaiete e 
municípios selecionados – 2016-2021  

  
Fonte: Dados básicos: Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (SICONFI), 

Ministério da Economia. Elaboração: FJP/DPP 
 

 

 

                                                
27 Quinze cidades fizeram parte do agregado dos demais municípios da mesma RGI: Capela Nova, 
Carandaí, Catas Altas da Noruega, Congonhas, Cristiano Otoni, Desterro de Entre Rios, Jeceaba, Lamim, 
Ouro Branco, Piranga, Queluzito, Rio Espera, Santana dos Montes, São Brás do Suaçuí e Senhora de 
Oliveira. A evolução do valor agregado aparece nos gráficos com a cor preta. 

Código 

IBGE
Município População 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Variação média 

anual (%)

3118007 Congonhas 55.309 801 579 655 709 592 853 1,3%

3131703 Itabira 120.904 322 251 270 325 443 678 16,1%

3145901 Ouro Branco 39.867 551 400 460 564 415 561 0,4%

3170701 Varginha 136.602 256 275 321 340 264 395 9,1%

3104007 Araxá 107.337 275 279 280 327 323 361 5,6%

3171204 Vespasiano 129.765 280 254 250 228 241 320 2,7%

3138203 Lavras 104.783 182 189 205 210 202 237 5,5%

3103504 Araguari 117.825 144 136 168 190 189 226 9,4%

3134202 Ituiutaba 105.255 172 182 200 206 210 225 5,5%

3118304 Conselheiro Lafaiete 129.606 128 111 140 150 148 184 7,5%

3143906 Muriaé 109.392 123 119 132 171 188 179 7,8%

3156700 Sabará 137.125 109 105 120 133 148 170 9,3%

3147907 Passos 115.337 129 131 136 144 151 161 4,5%

3119401 Coronel Fabriciano 110.290 109 94 113 132 127 158 7,7%

3105608 Barbacena 138.204 112 113 125 136 128 136 4,0%

3113206 Carandaí 25.669 122 110 95 117 118 130 1,2%

3168606 Teófilo Otoni 140.937 93 94 85 108 113 119 5,1%

3145208 Nova Serrana 105.520 59 66 89 95 93 53 -2,4%

3150802 Piranga 17.634 31 27 37 28 32 30 -0,9%
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Gráfico 2. Evolução da receita per capita de ISS (valores constantes) - Conselheiro Lafaiete e 
municípios selecionados de porte parecido e da mesma Região Geográfica 
Intermediária – 2016-2021  

 
Fonte: Dados básicos: Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (SICONFI), 

Ministério da Economia. Elaboração: FJP/DPP 

Outra fonte de receita tributária de grande importância para os municípios, 

especialmente os de grande e médio porte, é o IPTU. Em Conselheiro Lafaiete a arrecadação 

deste imposto variou entre R$ 70 e R$ 80 por habitante entre 2016 e 2020. Em 2021 houve forte 

incremento real, com a cifra atingindo R$ 121 (51,3% em relação a 2020). Apesar disso, o 

município ficou na 13ª posição no grupo de comparação (Tabela 20). 

Tabela 20. Evolução da receita de IPTU per capita (valores constantes) - Conselheiro Lafaiete e 
municípios selecionados – 2016-2021  

Fonte: Dados básicos: Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro 
(SICONFI), Ministério da Economia. Elaboração: FJP/DPP 

 

Código 

IBGE
Município População 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Variação média 

anual (%)

3170701 Varginha 136.602 181 228 285 348 332 397 17,0%

3147907 Passos 115.337 161 177 229 258 270 264 10,4%

3134202 Ituiutaba 105.255 143 170 229 236 215 227 9,8%

3138203 Lavras 104.783 157 181 194 220 206 212 6,2%

3118007 Congonhas 55.309 166 169 184 197 197 204 4,2%

3145901 Ouro Branco 39.867 86 147 173 199 186 187 16,8%

3105608 Barbacena 138.204 87 95 161 180 161 177 15,2%

3103504 Araguari 117.825 152 159 230 234 201 175 2,8%

3104007 Araxá 107.337 100 139 114 185 164 173 11,7%

3143906 Muriaé 109.392 68 74 120 140 132 156 18,2%

3171204 Vespasiano 129.765 132 126 151 147 144 155 3,3%

3131703 Itabira 120.904 114 119 157 133 131 133 3,1%

3118304 Conselheiro Lafaiete 129.606 70 59 60 71 80 121 11,6%

3119401 Coronel Fabriciano 110.290 57 62 82 89 88 117 15,7%

3168606 Teófilo Otoni 140.937 48 47 75 82 72 99 15,5%

3145208 Nova Serrana 105.520 59 70 65 74 80 91 9,0%

3156700 Sabará 137.125 53 60 61 64 79 86 10,3%

3113206 Carandaí 25.669 38 42 67 71 66 71 13,4%

3150802 Piranga 17.634 16 17 28 24 21 25 9,8%
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Quando traçada a comparação com o conjunto dos municípios de porte parecido, 

o valor da arrecadação per capita de IPTU foi 27,2% inferior à deste grupo em 2021. Em 2020 o 

município havia arrecadado 34,4% a menos (Gráfico 3). Portanto, o resultado do último ano da 

série contribuiu para uma maior aproximação junto ao grupo daqueles de porte semelhante. De 

qualquer forma, diversos municípios pelo Brasil têm buscado explorar esse tributo com maior 

intensidade a partir da modernização das estruturas de arrecadação. 

Ao analisar a receita per capita de IPTU do conjunto dos demais municípios de 

mesma RGI, nota-se a queda do hiato entre eles em relação a Conselheiro Lafaiete. Em 2018 a 

diferença chegou a R$ 55 (R$ 115 menos R$ 60), manteve-se nesse patamar em 2019 (R$ 54), 

caiu para R$ 31 em 2020, até atingir R$ 4 em 2021 (Gráfico 3). 

 

Gráfico 3. Evolução da receita per capita de IPTU (valores constantes) - Conselheiro Lafaiete e 
municípios selecionados de porte parecido e da mesma Região Geográfica 
Intermediária – 2016-2021  

 
Fonte: Dados básicos: Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (SICONFI), 

Ministério da Economia. Elaboração: FJP/DPP 

 

Responsável por 1,6% da arrecadação total da Prefeitura de Conselheiro Lafaiete 

em 2021, a receita per capita de ITBI saltou de R$ 31 em 2016 para R$ 49 em 2021, o que significa 

incremento real de 57,8% (9,8% ao ano), puxado pelo acréscimo de 39,5% em 2021 (Tabela 21). 

Nos primeiros quatro anos da série o valor oscilou entre R$ 28 e R$ 36. Portanto, esse tributo 

também se destacou pelo resultado do último ano da série. 
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Tabela 21. Evolução da receita per capita de ITBI (valores constantes) - Conselheiro Lafaiete e 
municípios selecionados – 2016-2021 

 
Fonte: Dados básicos: Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (SICONFI), 

Ministério da Economia. Elaboração: FJP/DPP 

Ao analisar o resultado da arrecadação per capita de ITBI dos demais municípios do 

grupo de comparação, constata-se boa performance em 2021 (Gráfico 4). É possível que o forte 

incremento tenha se dado em função do aumento no número de transações de compra de 

imóveis, uma vez que entre 2020 e 2021 as taxas de juros de financiamento imobiliário atingiram 

patamares historicamente muito baixos. 

Gráfico 4. Evolução da receita de ITBI per capita (valores constantes) - Conselheiro Lafaiete e 
municípios selecionados de porte parecido e da mesma Região Geográfica 
Intermediária – 2016-2021  

 
Fonte: Dados básicos: Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (SICONFI), 

Ministério da Economia. Elaboração: FJP/DPP 

 

Código 

IBGE
Município População 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Variação média 

anual (%)

3104007 Araxá 107.337 54 62 58 65 68 93 11,6%

3170701 Varginha 136.602 58 63 74 88 58 82 7,1%

3145901 Ouro Branco 39.867 40 30 38 39 48 80 14,5%

3147907 Passos 115.337 55 48 46 56 63 77 6,7%

3103504 Araguari 117.825 45 45 42 53 72 74 10,7%

3156700 Sabará 137.125 23 25 29 27 26 68 24,1%

3134202 Ituiutaba 105.255 40 39 48 58 53 64 9,9%

3171204 Vespasiano 129.765 41 34 39 34 50 55 6,0%

3145208 Nova Serrana 105.520 49 43 50 44 43 54 2,0%

3143906 Muriaé 109.392 28 31 27 28 34 53 13,5%

3138203 Lavras 104.783 40 35 37 35 36 51 5,1%

3131703 Itabira 120.904 26 33 33 28 32 49 13,9%

3118304 Conselheiro Lafaiete 129.606 31 29 28 35 36 49 9,8%

3119401 Coronel Fabriciano 110.290 22 23 22 25 29 37 10,7%

3105608 Barbacena 138.204 19 20 25 24 25 36 14,0%

3150802 Piranga 17.634 20 15 16 20 30 33 10,4%

3168606 Teófilo Otoni 140.937 19 29 24 23 22 29 8,7%

3118007 Congonhas 55.309 27 17 18 15 22 27 -0,4%

3113206 Carandaí 25.669 11 13 19 16 19 27 20,4%
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Apesar do forte acréscimo da arrecadação per capita de ITBI em Conselheiro 

Lafaiete nos últimos dois anos, nota-se que o patamar ainda se encontra abaixo das cifras dos 

municípios de porte parecido e dos demais municípios da região (Gráfico 4). 

 

3.2.2. Receitas próprias não tributárias (Contribuições e Patrimonial) 

Em 2021 a receita per capita de Contribuições 28 em Conselheiro Lafaiete foi de R$ 

116. No grupo de comparação esse valor deixou o município na 14ª posição. Entre 2016 e 2021 

houve incremento médio de 6,6% (Tabela 22).  

Tabela 22. Evolução da receita per capita de Contribuições (valores constantes) - Conselheiro 
Lafaiete e municípios selecionados – 2016-2021  

Fonte: Dados básicos: Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro 
(SICONFI), Ministério da Economia. Elaboração: FJP/DPP 

 

Na comparação do com valor agregado per capita dos municípios de porte parecido 

e com os da mesma região, os resultados de Conselheiro Lafaiete se caracterizam por cifras 

inferiores (Gráfico 5). O montante obtido pelo município em 2021 foi 21,6% inferior ao do 

conjunto dos municípios da RGI local. 

 

                                                
28 Consiste no ingresso de recursos proveniente de contribuições sociais, que são destinadas ao custeio 
da seguridade social, compostas pela previdência social, a saúde e a assistência social 

Código 

IBGE
Município População 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Variação média 

anual (%)

3118007 Congonhas 55.309 235 257 260 261 267 331 7,1%

3131703 Itabira 120.904 201 172 170 214 202 226 2,3%

3170701 Varginha 136.602 130 134 167 162 192 199 8,8%

3143906 Muriaé 109.392 191 178 182 187 194 191 0,0%

3134202 Ituiutaba 105.255 163 166 174 184 182 185 2,5%

3145208 Nova Serrana 105.520 184 154 164 163 166 183 -0,1%

3104007 Araxá 107.337 259 224 148 151 192 169 -8,1%

3105608 Barbacena 138.204 154 153 165 176 167 164 1,3%

3138203 Lavras 104.783 160 142 141 154 151 163 0,4%

3113206 Carandaí 25.669 134 121 145 134 144 148 2,0%

3119401 Coronel Fabriciano 110.290 119 114 125 126 126 141 3,4%

3168606 Teófilo Otoni 140.937 124 114 122 136 128 133 1,4%

3156700 Sabará 137.125 115 104 87 112 122 127 2,0%

3118304 Conselheiro Lafaiete 129.606 84 91 78 101 106 116 6,6%

3171204 Vespasiano 129.765 95 93 104 106 100 107 2,3%

3103504 Araguari 117.825 92 93 101 105 99 106 3,0%

3150802 Piranga 17.634 53 40 45 58 78 74 7,2%

3145901 Ouro Branco 39.867 0 25 52 56 56 61 554,5%

3147907 Passos 115.337 7 8 8 7 8 9 5,4%
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Gráfico 5. Evolução da receita per capita de Contribuições (valores constantes) - Conselheiro 
Lafaiete e municípios selecionados de porte parecido e da mesma Região Geográfica 
Intermediária – 2016-2021  

 
Fonte: Dados básicos: Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (SICONFI), 

Ministério da Economia. Elaboração: FJP/DPP 

 

Já no caso da Receita Patrimonial, 29 apenas os municípios de Nova Serrana, 

Conselheiro Lafaiete, Ituiutaba, Ouro Branco e Passos registraram incremento real médio 

positivo (Tabela 23). No caso de Conselheiro Lafaiete, a cifra saltou de R$ 37 em 2016 para R$ 

63 em 2021 (acréscimo médio de 11,4% ao ano). 

Pode-se destacar que o valor da arrecadação per capita do município (R$ 63) foi 

bem próxima à do conjunto dos municípios de porte parecido (R$ 59). Note que no ano anterior 

a diferença era expressiva (R$ 12 contra R$ 63). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
29  Receita Patrimonial: é o ingresso proveniente da fruição do patrimônio, seja decorrente de bens 
imobiliários ou mobiliários, ou seja, de participação societária 
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Tabela 23. Evolução da receita de Patrimonial per capita (valores constantes) - Conselheiro 
Lafaiete e municípios selecionados – 2016-2021  

Fonte: Dados básicos: Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro 
(SICONFI), Ministério da Economia. Elaboração: FJP/DPP 

 

Gráfico 6. Evolução da Receita de Patrimonial per capita (valores constantes) - Conselheiro 
Lafaiete e municípios selecionados de porte parecido e da mesma Região Geográfica 
Intermediária – 2016-2021  

 
Fonte: Dados básicos: Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (SICONFI), 

Ministério da Economia. Elaboração: FJP/DPP 

 

 

3.2.3. Receitas de Transferências Correntes 

Entre 2016 e 2021 a receita per capita de transferências correntes saltou de R$ 

1.485 para R$ 2.067, perfazendo acréscimo anual médio de 6,8% (Tabela 24).  

Código 

IBGE
Município População 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Variação média 

anual (%)

3118007 Congonhas 55.309 712 499 496 886 155 240 -19,6%

3145208 Nova Serrana 105.520 75 62 40 87 107 99 5,6%

3170701 Varginha 136.602 307 318 312 532 148 91 -21,6%

3143906 Muriaé 109.392 249 214 147 245 172 89 -18,6%

3168606 Teófilo Otoni 140.937 119 96 106 131 143 88 -5,8%

3131703 Itabira 120.904 268 251 186 394 10 83 -21,0%

3156700 Sabará 137.125 148 120 86 181 74 80 -11,5%

3104007 Araxá 107.337 216 192 137 164 67 75 -19,1%

3118304 Conselheiro Lafaiete 129.606 37 18 9 9 12 63 11,4%

3113206 Carandaí 25.669 118 88 68 81 188 56 -13,9%

3134202 Ituiutaba 105.255 32 29 29 34 21 40 4,6%

3105608 Barbacena 138.204 52 37 20 24 85 39 -5,5%

3145901 Ouro Branco 39.867 26 23 11 99 7 33 4,8%

3147907 Passos 115.337 27 46 16 17 6 32 3,4%

3150802 Piranga 17.634 128 79 44 75 7 30 -25,0%

3138203 Lavras 104.783 199 199 154 357 16 29 -32,0%

3171204 Vespasiano 129.765 193 118 143 182 102 27 -32,4%

3119401 Coronel Fabriciano 110.290 83 72 76 70 44 26 -20,8%

3103504 Araguari 117.825 29 19 15 80 9 16 -11,0%
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Tabela 24. Evolução da receita per capita de Transferências (valores constantes) - Conselheiro 
Lafaiete e municípios selecionados – 2016-2021  

Fonte: Dados básicos: Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro 
(SICONFI), Ministério da Economia. Elaboração: FJP/DPP 

Destaque para o forte incremento das transferências entre 2018 e 2021 no grupo 

dos demais municípios da mesma RGI (em três anos a receita per capita saltou de R$ 3.557 para 

R$ 6.199) (Gráfico 7). Já nos municípios de porte parecido o ritmo de crescimento real da receita 

per capita de transferências tem se dado de forma semelhante ao de Conselheiro Lafaiete 

(Gráfico 7). 

Gráfico 7. Evolução da receita per capita de Transferências (valores constantes) - Conselheiro 
Lafaiete e municípios selecionados de porte parecido e da mesma Região Geográfica 
Intermediária – 2016-2021  

 
Fonte: Dados básicos: Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro 
(SICONFI), Ministério da Economia. Elaboração: FJP/DPP 

 

Código 

IBGE
Município População 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Variação média 

anual (%)

3118007 Congonhas 55.309 5.136 5.276 5.757 7.530 7.971 11.801 18,1%

3131703 Itabira 120.904 3.659 2.970 3.119 3.811 4.311 5.356 7,9%

3104007 Araxá 107.337 2.650 2.848 2.836 3.154 3.224 3.928 8,2%

3145901 Ouro Branco 39.867 2.557 2.531 2.273 2.614 2.932 3.346 5,5%

3170701 Varginha 136.602 1.648 1.758 2.140 2.415 2.999 3.057 13,2%

3113206 Carandaí 25.669 2.215 2.103 2.022 2.393 2.651 2.754 4,4%

3168606 Teófilo Otoni 140.937 1.983 1.997 1.984 2.176 2.710 2.637 5,9%

3103504 Araguari 117.825 2.254 2.085 1.965 2.346 2.591 2.610 3,0%

3150802 Piranga 17.634 1.900 1.850 1.886 2.038 2.418 2.544 6,0%

3145208 Nova Serrana 105.520 1.711 1.733 1.676 1.846 2.228 2.442 7,4%

3134202 Ituiutaba 105.255 1.769 1.762 1.745 1.998 2.356 2.419 6,5%

3138203 Lavras 104.783 1.985 1.863 1.807 2.079 2.415 2.316 3,1%

3119401 Coronel Fabriciano 110.290 1.273 1.329 1.402 1.642 2.056 2.289 12,5%

3105608 Barbacena 138.204 1.759 1.819 1.678 1.832 2.393 2.231 4,9%

3156700 Sabará 137.125 1.581 1.542 1.206 1.703 2.033 2.114 6,0%

3118304 Conselheiro Lafaiete 129.606 1.485 1.455 1.153 1.565 1.985 2.067 6,8%

3171204 Vespasiano 129.765 1.683 1.623 1.601 1.712 1.919 1.966 3,2%

3143906 Muriaé 109.392 1.499 1.656 1.698 1.559 1.822 1.931 5,2%

3147907 Passos 115.337 1.425 1.412 1.420 1.616 1.938 1.889 5,8%
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Dentre as transferências, pode-se destacar a importância do Fundo de Participação 

dos Municípios (FPM), que representou 18,9% da receita de Conselheiro Lafaiete em 2021. O 

valor per capita saltou de R$ 492 para R$ 568 em 2021 (incremento médio de 2,9% ao ano). 

Entre os 19 municípios do grupo de comparação, Conselheiro Lafaiete apresentou 

o 11º maior valor de receita per capita de FPM.  

Quando comparado ao agregado dos municípios e porte parecido, o FPM per capita 

de Conselheiro Lafaiete tem mostrado valor semelhante (em 2021 foi de R$ 568 contra R$ 566). 

Como o critério de rateio do fundo tem como base o tamanho da população (privilegiando os 

de pequeno porte), o conjunto dos municípios da mesma RGI tem apresentado valoras bem 

superiores. Em 2021 a cifra foi de R$ 1.435 (valor 152,5% a mais que Conselheiro Lafaiete) 

(Gráfico 8). 

Tabela 25. Evoluação da receita per capita do FPM (valores constantes) - Conselheiro Lafaiete e 
municípios selecionados – 2016-2021  

 
Fonte: Dados básicos: Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro 
(SICONFI), Ministério da Economia. Elaboração: FJP/DPP 

 

 

 

 

 

Código 

IBGE
Município População 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Variação média 

anual (%)

3150802 Piranga 17.634 1.191 991 279 1.217 1.128 1.392 3,2%

3113206 Carandaí 25.669 964 844 526 988 910 1.115 3,0%

3145901 Ouro Branco 39.867 834 773 972 822 755 923 2,1%

3118007 Congonhas 55.309 738 683 2.552 725 666 813 2,0%

3138203 Lavras 104.783 531 450 345 512 490 625 3,3%

3134202 Ituiutaba 105.255 549 510 697 550 507 622 2,5%

3145208 Nova Serrana 105.520 552 538 476 537 516 620 2,3%

3143906 Muriaé 109.392 493 491 232 529 487 598 4,0%

3104007 Araxá 107.337 555 471 1.518 523 499 588 1,2%

3131703 Itabira 120.904 512 475 911 510 469 575 2,3%

3118304 Conselheiro Lafaiete 129.606 492 409 245 438 408 568 2,9%

3147907 Passos 115.337 468 427 385 502 462 567 3,9%

3171204 Vespasiano 129.765 508 464 511 485 441 567 2,2%

3119401 Coronel Fabriciano 110.290 519 443 221 481 443 548 1,1%

3103504 Araguari 117.825 518 482 956 521 480 545 1,0%

3156700 Sabará 137.125 443 405 379 437 401 537 3,9%

3105608 Barbacena 138.204 446 465 292 472 434 533 3,6%

3168606 Teófilo Otoni 140.937 422 387 245 422 389 483 2,7%

3170701 Varginha 136.602 450 410 663 478 319 445 -0,2%
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Gráfico 8. Evoluação da receita per capita do FPM (valores constantes) - Conselheiro Lafaiete e 
municípios selecionados de porte parecido e da mesma Região Geográfica 
Intermediária – 2016-2021  

 
Fonte: Dados básicos: Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (SICONFI), 

Ministério da Economia. Elaboração: FJP/DPP 

 

A Cota-parte de ICMS representou 10,6% da receita total de Conselheiro Lafaiete 

em 2021. Em 2016 correspondia a 11,6%. A receita per capita com essa fonte de recursos saltou 

de R$ 254 para R$ 319 (incremento médio anual de 4,6%). No grupo de comparação o resultado 

de 2021 coloca o município com o terceiro resultado mais baixo (Tabela 26).  

 
Tabela 26. Evoluação da receita per capita de Cota-parte do ICMS (valores constantes) - 

Conselheiro Lafaiete e municípios selecionados – 2016-2021  

Fonte: Dados básicos: Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro 
(SICONFI), Ministério da Economia. Elaboração: FJP/DPP 

 

Código 

IBGE
Município População 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Variação média 

anual (%)

3118007 Congonhas 55.309 2.855 3.029 2.552 2.548 3.141 4.170 7,9%

3104007 Araxá 107.337 1.387 1.593 1.518 1.747 1.638 2.407 11,7%

3131703 Itabira 120.904 1.515 1.243 911 1.147 1.416 1.976 5,5%

3145901 Ouro Branco 39.867 1.111 1.151 972 1.042 1.067 1.480 5,9%

3103504 Araguari 117.825 1.308 1.066 956 1.152 917 1.199 -1,7%

3170701 Varginha 136.602 625 711 663 792 674 977 9,3%

3134202 Ituiutaba 105.255 588 686 697 758 693 781 5,8%

3113206 Carandaí 25.669 593 601 526 538 528 604 0,4%

3145208 Nova Serrana 105.520 470 496 476 502 492 535 2,6%

3147907 Passos 115.337 342 388 385 430 439 524 8,9%

3156700 Sabará 137.125 334 385 379 410 423 507 8,7%

3138203 Lavras 104.783 377 375 345 388 398 465 4,3%

3150802 Piranga 17.634 238 318 279 320 375 435 12,8%

3171204 Vespasiano 129.765 387 485 511 411 395 415 1,4%

3105608 Barbacena 138.204 288 316 292 319 348 395 6,5%

3143906 Muriaé 109.392 275 293 232 292 269 342 4,5%

3118304 Conselheiro Lafaiete 129.606 254 266 245 275 287 319 4,6%

3168606 Teófilo Otoni 140.937 221 247 245 269 259 305 6,6%

3119401 Coronel Fabriciano 110.290 215 235 221 235 239 277 5,3%



 

54 
 

Em relação aos demais municípios da RGI, a diferença é ainda maior, uma vez que 

a cifra per capita nos mesmos atingiu R$ 2.053 (6,4 vezes mais do que Conselheiro Lafaiete) 

(Gráfico 9). 

No grupo de municípios de porte parecido a arrecadação per capita em 2021 foi de 

R$ 779 (144,4%) a mais que Conselheiro Lafaiete. A expressiva diferença reflete o perfil 

econômico caracterizado pela menor participação do setor industrial no município.  

Gráfico 9. Evolução da receita per capita de Cota-parte do ICMS (valores constantes) - 
Conselheiro Lafaiete e municípios selecionados de porte parecido e da mesma Região 
Geográfica Intermediária – 2016-2021  

 
Fonte: Dados básicos: Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (SICONFI), 

Ministério da Economia. Elaboração: FJP/DPP 

 

Tendo representado 5,7% da receita total de Conselheiro Lafaiete em 2021, a Cota-

parte do IPVA colocou o município com o quinto maior valor per capita entre os 19 do grupo de 

comparação (R$ 172) (Tabela 27). O incremento médio no período foi de 0,3%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

55 
 

Tabela 27. Evolução da receita per capita de Cota-parte do IPVA (valores constantes) - 
Conselheiro Lafaiete e municípios selecionados – 2016-2021  

Fonte: Dados básicos: Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro 
(SICONFI), Ministério da Economia. Elaboração: FJP/DPP 

 

Tanto na comparação com os demais municípios da mesma região, quanto em 

relação aos de porte parecido, o valor per capita do município tem sido maior (Gráfico 10). 

 

Gráfico 10. Evolução da receita per capita de Cota-parte do IPVA (valores constantes) - 
Conselheiro Lafaiete e municípios selecionados de porte parecido e da mesma Região 
Geográfica Intermediária – 2016-2021  

Fonte: Dados básicos: Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro 
(SICONFI), Ministério da Economia. Elaboração: FJP/DPP 

 

Código 

IBGE
Município População 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Variação média 

anual (%)

3104007 Araxá 107.337 217 202 226 189 256 211 -0,5%

3103504 Araguari 117.825 171 171 190 165 223 189 2,0%

3138203 Lavras 104.783 176 172 186 157 215 176 0,0%

3147907 Passos 115.337 172 167 180 152 211 175 0,3%

3118304 Conselheiro Lafaiete 129.606 169 160 175 146 204 172 0,3%

3134202 Ituiutaba 105.255 162 157 170 147 199 167 0,6%

3118007 Congonhas 55.309 156 153 165 138 194 165 1,0%

3145901 Ouro Branco 39.867 172 164 172 162 181 163 -1,0%

3131703 Itabira 120.904 160 148 155 127 178 150 -1,4%

3143906 Muriaé 109.392 140 136 129 125 169 144 0,6%

3105608 Barbacena 138.204 146 143 155 130 179 144 -0,2%

3145208 Nova Serrana 105.520 125 124 143 118 149 126 0,0%

3113206 Carandaí 25.669 115 112 121 101 149 125 1,7%

3168606 Teófilo Otoni 140.937 111 111 121 110 135 117 1,2%

3119401 Coronel Fabriciano 110.290 121 116 119 100 137 114 -1,2%

3171204 Vespasiano 129.765 90 88 93 79 100 98 1,7%

3156700 Sabará 137.125 91 89 97 81 109 93 0,5%

3170701 Varginha 136.602 183 179 199 163 91 79 -15,5%

3150802 Piranga 17.634 54 56 62 54 78 67 4,6%
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3.2.4. Receitas de Transferências de Capital 

As Transferências de capital consistem na arrecadação de “recursos financeiros 

recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, quando destinadas a atender 

despesas classificáveis em Despesas de Capital” (KOHAMA, 2016, pag. 68). 

Em 2016 essa fonte de receita registrou a cifra per capita de R$ 32. No ano seguinte 

recuou para R$ 18. Em 2018 o valor caiu mais uma vez ($ 11), mantendo-se em R$ 12 em 2019 

e 2020, até atingir o patamar de R$ 38 em 2021 (Tabela 28). Na comparação com o ano anterior 

o acréscimo foi de R$ 214,6%. Apesar disso, o município ficou na 16ª posição no grupo das 19 

cidades comparáveis.  

 

Tabela 28. Evolução da receita per capita de Transferências de Capital (valores constantes) - 
Conselheiro Lafaiete e municípios selecionados – 2016-2021  

 
Fonte: Dados básicos: Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro 
(SICONFI), Ministério da Economia. Elaboração: FJP/DPP 

 

 

 

 

 

 

Código 

IBGE
Município População 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Variação média 

anual (%)

3150802 Piranga 17.634 19 31 52 35 40 162 53,9%

3145208 Nova Serrana 105.520 40 40 38 39 61 131 27,0%

3134202 Ituiutaba 105.255 26 27 76 28 114 128 37,4%

3104007 Araxá 107.337 47 52 26 3 19 127 22,0%

3119401 Coronel Fabriciano 110.290 49 35 58 53 50 116 18,9%

3113206 Carandaí 25.669 80 24 119 62 38 109 6,4%

3143906 Muriaé 109.392 134 25 55 36 109 104 -5,0%

3170701 Varginha 136.602 49 27 20 15 35 101 15,7%

3168606 Teófilo Otoni 140.937 23 10 71 26 45 94 32,8%

3118007 Congonhas 55.309 202 204 214 281 66 92 -14,5%

3145901 Ouro Branco 39.867 8 15 7 22 42 76 57,9%

3156700 Sabará 137.125 42 5 12 27 32 71 10,8%

3105608 Barbacena 138.204 78 42 25 30 17 65 -3,6%

3138203 Lavras 104.783 9 20 19 11 45 61 45,9%

3147907 Passos 115.337 59 2 27 27 30 61 0,5%

3118304 Conselheiro Lafaiete 129.606 32 18 11 12 12 38 3,9%

3131703 Itabira 120.904 27 8 32 21 114 28 0,9%

3103504 Araguari 117.825 22 10 11 15 29 24 1,5%

3171204 Vespasiano 129.765 26 19 0 0 9 23 -1,9%
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Gráfico 11. Evolução da receita per capita de Transferências de Capital (valores constantes) - 
Conselheiro Lafaiete e municípios selecionados de porte parecido e da mesma Região 
Geográfica Intermediária – 2016-2021  

 
Fonte: Dados básicos: Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (SICONFI), 

Ministério da Economia. Elaboração: FJP/DPP 

 

3.3. EVOLUÇÃO DA DESPESA LIQUIDADA 

Essa subseção traz os dados de evolução das despesas liquidadas da Prefeitura de 

Conselheiro Lafaiete por categoria econômica 30 e grupo de natureza da despesa. 31 

A despesa liquidada de Conselheiro Lafaiete em 2021 foi de R$ 302,62 bilhões 

(Tabela 13). Como em 2020 o valor real 32 havia sido de R$ 302,59 milhões, constata-se 

incremento real de 0,01%. Nessa base de comparação as despesas correntes recuaram 2,4% 

enquanto as despesas de capital aumentaram 80,4%. 

Os gastos com pessoal decresceram 2,4% em 2021, na comparação com 2020. Entre 

2016 e 2021 houve acréscimo real médio de 0,8% (Tabela 29). 

Em 2016 as despesas correntes representaram 95,6% do total, enquanto as 

despesas de capital contribuíram com 4,4%. As últimas perfizeram 0,6% do total em 2018, 

subiram para 2,3% em 2019 e para 2,9% em 2020. Em 2021 atingiram 5,3%, puxadas pelos 

investimentos (que representaram 4,8%).  

                                                
30 Segundo a Portaria Interministerial 163/2011, as despesas por categoria econômica se dividem em 
correntes e de capital. 
31 As despesas correntes são formadas por três grupos: pessoal e encargos sociais, juros e encargos da 
dívida e outras despesas correntes. As despesas de capital também se desdobram em três grupos: 
investimentos, inversões financeiras e amortização da dívida. 
32 As cifras foram corrigidas a preços de 2021 pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). 
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Tabela 29. Evolução da despesa liquidada – Prefeitura de Conselheiro Lafaiete – 2016-2021 – 
valores constantes (R$ 1.000) 

 
Fonte: Dados básicos: Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (SICONFI), 

Ministério da Economia. Elaboração: FJP/DPP 

 

As contas “pessoal e encargos sociais” e “outras despesas correntes” registraram 

as maiores participações em 2021 (53,8% e 40,9%, respectivamente) (Tabela 30). 

 

Tabela 30. Evolução da participação dos itens de despesa liquidada – Prefeitura de Conselheiro 
Lafaiete – 2016-2021 – valores constantes (R$) 

 
Fonte: Dados básicos: Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (SICONFI), 

Ministério da Economia. Elaboração: FJP/DPP 

 

A despesa per capita com pessoal saltou de R$ 1.004 em 2016 para R$ 1.256 em 

2021. Em média o acréscimo foi de 4,6% ao ano. A cifra foi a quarta menor no grupo dos 19 

municípios comparáveis (Tabela 31). 

 

 

 

Especificação 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Variação 

entre 2020 e 

2021 (%)

Variação média 

entre 2016 e 

2021 (%)

Despesa Total 281.098 298.726 292.108 279.460 302.588 302.618 0,0% 1,5%

    Despesas Correntes 268.691 287.964 290.451 273.070 293.684 286.556 -2,4% 1,3%

               Pessoal e Encargos Sociais 156.571 168.742 168.249 166.647 163.194 162.742 -0,3% 0,8%

               Juros e Encargos da Dívida 1 341 5 229 48 132 174,5% 184,4%

               Outras Despesas Correntes 112.119 118.880 122.197 106.194 130.442 123.682 -5,2% 2,0%

     Despesas de Capital 12.408 10.762 1.657 6.390 8.904 16.062 80,4% 5,3%

               Investimentos 5.688 1.652 1.657 2.630 7.121 14.663 105,9% 20,9%

               Inversões Financeiras - - - - 205 109 -46,9% ..

               Amortização da Dívida 6.720 9.110 - - 1.578 1.290 -18,2% 71,9%

Especificação 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Despesa Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

    Despesas Correntes 95,6% 96,4% 99,4% 97,7% 97,1% 94,7%

               Pessoal e Encargos Sociais 55,7% 56,5% 57,6% 59,6% 53,9% 53,8%

               Juros e Encargos da Dívida 0,0% 0,1% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0%

               Outras Despesas Correntes 39,9% 39,8% 41,8% 38,0% 43,1% 40,9%

     Despesas de Capital 4,4% 3,6% 0,6% 2,3% 2,9% 5,3%

               Investimentos 2,0% 0,6% 0,6% 0,9% 2,4% 4,8%

               Inversões Financeiras - - - - 0,1% 0,0%

               Amortização da Dívida 2,4% 3,0% - 1,3% 0,5% 0,4%
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Tabela 31. Evolução da despesa de pessoal per capita (valores constantes) - Conselheiro Lafaiete 
e municípios selecionados – 2016-2021  

  
Fonte: Dados básicos: Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (SICONFI), 

Ministério da Economia. Elaboração: FJP/DPP 

 

O Gráfico mostra que o dispêndio per capita em Conselheiro Lafaiete tem sido 

menor que o do conjunto dos municípios de porte parecido e também inferior ao grupo dos 

demais municípios da mesma RGI (Gráfico 12).  

 

Gráfico 12. Evolução da despesa de pessoal per capita (valores constantes) - Conselheiro Lafaiete 
e municípios selecionados de porte parecido e da mesma Região Geográfica 
Intermediária – 2016-2021  

 
Fonte: Dados básicos: Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (SICONFI), 

Ministério da Economia. Elaboração: FJP/DPP 

 

Código 

IBGE
Município População 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Variação média 

anual (%)

3118007 Congonhas 55.309 4.092 4.265 4.350 4.436 4.568 4.156 0,3%

3104007 Araxá 107.337 1.880 1.921 2.011 2.102 2.172 2.144 2,7%

3145901 Ouro Branco 39.867 1.981 1.968 1.948 1.790 2.013 1.961 -0,2%

3170701 Varginha 136.602 1.533 1.575 1.595 1.655 1.823 1.905 4,4%

3143906 Muriaé 109.392 1.430 1.486 1.529 1.696 1.816 1.854 5,3%

3113206 Carandaí 25.669 1.370 1.512 1.505 1.594 1.855 1.769 5,2%

3134202 Ituiutaba 105.255 1.500 1.606 1.621 1.647 1.745 1.742 3,0%

3131703 Itabira 120.904 1.761 1.703 1.618 1.814 1.795 1.738 -0,3%

3145208 Nova Serrana 105.520 1.276 1.347 1.444 1.310 1.471 1.676 5,6%

3171204 Vespasiano 129.765 1.399 1.451 1.414 1.388 1.518 1.589 2,6%

3105608 Barbacena 138.204 1.531 1.489 1.571 1.577 1.616 1.588 0,7%

3138203 Lavras 104.783 1.388 1.421 1.461 1.422 1.425 1.477 1,3%

3168606 Teófilo Otoni 140.937 1.237 1.260 1.279 1.293 1.422 1.383 2,3%

3150802 Piranga 17.634 1.112 1.139 1.094 1.208 1.325 1.316 3,4%

3118304 Conselheiro Lafaiete 129.606 1.004 1.110 1.148 1.169 1.172 1.256 4,6%

3119401 Coronel Fabriciano 110.290 874 1.040 1.023 1.032 1.109 1.191 6,4%

3147907 Passos 115.337 1.053 1.067 1.165 1.215 1.216 1.153 1,8%

3156700 Sabará 137.125 1.098 1.095 1.130 1.155 1.187 1.151 0,9%
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No caso da conta “juros e encargos da dívida”, o gasto per capita de Conselheiro 

Lafaiete tem sido muito baixo, principalmente na comparação com o grupo de referência (Tabela 

32 e Gráfico 13). Esse resultado reflete o baixo endividamento do município.  

 

Tabela 32. Evolução da despesa per capita com juros e encargos da dívida (valores constantes) - 
Conselheiro Lafaiete e municípios selecionados – 2016-2021 

  
 Fonte: Dados básicos: Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (SICONFI), 

Ministério da Economia. Elaboração: FJP/DPP 

 

Gráfico 13. Evolução da despesa per capita com juros e encargos da dívida (valores constantes) 
- Conselheiro Lafaiete e municípios selecionados de porte parecido e da mesma 
Região Geográfica Intermediária – 2016-2021  

 
Fonte: Dados básicos: Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (SICONFI), 

Ministério da Economia. Elaboração: FJP/DPP 

 

Código 

IBGE
Município População 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Variação média 

anual (%)

3131703 Itabira 120.904 26,17 26,73 32,06 38,42 57,04 68,25 21,1%

3156700 Sabará 137.125 3,81 3,62 4,27 6,54 13,37 28,98 50,0%

3145901 Ouro Branco 39.867 10,60 13,24 11,27 15,35 11,36 27,22 20,8%

3143906 Muriaé 109.392 14,36 10,51 7,99 7,02 17,47 21,89 8,8%

3119401 Coronel Fabriciano 110.290 10,70 11,00 10,49 14,99 19,98 19,31 12,5%

3134202 Ituiutaba 105.255 23,64 18,23 14,68 12,65 10,86 17,49 -5,8%

3104007 Araxá 107.337 15,44 6,53 6,97 7,02 26,05 12,72 -3,8%

3147907 Passos 115.337 14,49 23,15 15,70 16,12 14,94 12,40 -3,1%

3170701 Varginha 136.602 11,04 7,32 3,81 2,00 2,15 11,17 0,2%

3168606 Teófilo Otoni 140.937 22,29 15,25 9,78 9,36 5,62 10,04 -14,7%

3150802 Piranga 17.634 6,28 5,32 4,39 3,61 4,22 9,75 9,2%

3113206 Carandaí 25.669 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 8,45 86,0%

3171204 Vespasiano 129.765 16,64 17,27 25,58 11,64 4,08 7,20 -15,4%

3145208 Nova Serrana 105.520 7,76 6,91 6,77 7,68 4,70 6,01 -5,0%

3105608 Barbacena 138.204 12,87 14,27 11,40 7,54 4,30 4,22 -20,0%

3138203 Lavras 104.783 28,35 18,51 4,39 4,96 5,70 1,52 -44,3%

3118304 Conselheiro Lafaiete 129.606 0,00 2,25 0,03 1,60 0,35 1,02 195,1%

3118007 Congonhas 55.309 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ..
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No caso das “outras despesas correntes”, item relativo ao custeio da máquina 

pública, a cifra por habitante saltou de R$ 719 em 2016 para R$ 937 em 2020. Em seguida subiu 

para R$ 954 em 2021. Em cinco anos, o acréscimo médio anual foi de 5,8% (Tabela 33). O 

município contou com o quarto menor valor em 2021 entre os 19 do grupo de comparação.  

Tabela 33. Evolução da conta “outras despesas correntes” per capita (valores constantes) - 
Conselheiro Lafaiete e municípios selecionados – 2016-2021  

 
 Fonte: Dados básicos: Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (SICONFI), 

Ministério da Economia. Elaboração: FJP/DPP 

 

Quando o comportamento desse item de despesa é comparado ao do grupo dos 

demais municípios da mesma região e ao grupo dos de porte parecido, nota-se tendência de 

aumento no decorrer dos anos e incremento mais forte principalmente em 2020 e 2021 (Gráfico 

14).  É possível que o acréscimo dos últimos anos seja função do aumento da demanda por 

serviços de saúde em detrimento da pandemia de Covid-19, dada a necessidade de aumento do 

consumo de itens de custeio. 

 

 

 

 

 

Código 

IBGE
Município População 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Variação média 

anual (%)

3118007 Congonhas 55.309 2.352 2.133 2.100 2.147 2.402 2.782 3,4%

3131703 Itabira 120.904 2.574 1.941 2.063 2.321 2.518 2.039 -4,6%

3104007 Araxá 107.337 1.307 1.341 1.499 1.648 1.443 1.819 6,8%

3145901 Ouro Branco 39.867 1.118 1.122 1.289 1.387 1.469 1.672 8,4%

3170701 Varginha 136.602 1.000 1.109 1.386 1.447 1.481 1.645 10,5%

3168606 Teófilo Otoni 140.937 1.210 1.172 1.120 1.180 1.485 1.448 3,7%

3134202 Ituiutaba 105.255 1.192 1.188 1.137 1.254 1.345 1.444 3,9%

3113206 Carandaí 25.669 947 929 966 1.020 1.166 1.108 3,2%

3138203 Lavras 104.783 985 1.097 1.012 1.104 1.187 1.094 2,1%

3143906 Muriaé 109.392 920 1.040 1.246 935 961 1.093 3,5%

3105608 Barbacena 138.204 960 993 923 939 1.022 1.037 1,6%

3119401 Coronel Fabriciano 110.290 652 584 833 885 942 1.023 9,4%

3147907 Passos 115.337 878 789 953 847 896 988 2,4%

3145208 Nova Serrana 105.520 707 725 897 760 785 956 6,2%

3118304 Conselheiro Lafaiete 129.606 719 782 834 745 937 954 5,8%

3150802 Piranga 17.634 839 775 1.004 887 711 844 0,1%

3156700 Sabará 137.125 669 587 590 695 767 841 4,7%

3171204 Vespasiano 129.765 613 711 733 689 665 755 4,3%
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Gráfico 14. Evolução da conta “outras despesas correntes” per capita (valores constantes) - 
Conselheiro Lafaiete e municípios selecionados de porte parecido e da mesma Região 
Geográfica Intermediária – 2016-2021  

 
Fonte: Dados básicos: Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (SICONFI), 

Ministério da Economia. Elaboração: FJP/DPP 

Dentro do grupo das depesas de capital, os gastos por habitante com a conta 

investimentos em 2016 foram de R$ 36. Nos três anos seguintes os valores foram bem inferiores 

(R$ 11 em 2017 e em 2018, R$ 18 em 2019). Pode-se destacar o expressivo incremento em 2020 

(R$ 51) e em 2021 (R$ 113) (Tabela 34).  

 
Tabela 34. Evoluação da despesa per capita com investimentos (valores constantes) - 

Conselheiro Lafaiete e municípios selecionados – 2016-2021 

  
 Fonte: Dados básicos: Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (SICONFI), 

Ministério da Economia. Elaboração: FJP/DPP 

 

Código 

IBGE
Município População 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Variação média 

anual (%)

3170701 Varginha 136.602 71 55 64 115 155 405 41,6%

3171204 Vespasiano 129.765 223 121 141 139 350 404 12,6%

3134202 Ituiutaba 105.255 136 91 163 161 348 347 20,5%

3145901 Ouro Branco 39.867 177 42 61 240 285 345 14,3%

3131703 Itabira 120.904 261 234 192 397 807 287 1,9%

3113206 Carandaí 25.669 225 73 153 105 324 284 4,8%

3143906 Muriaé 109.392 155 30 99 131 673 248 9,9%

3119401 Coronel Fabriciano 110.290 181 79 92 163 303 210 3,0%

3145208 Nova Serrana 105.520 68 41 58 58 169 207 24,7%

3138203 Lavras 104.783 76 39 110 108 321 175 18,3%

3118007 Congonhas 55.309 540 434 218 353 942 173 -20,3%

3156700 Sabará 137.125 158 43 72 133 259 149 -1,2%

3104007 Araxá 107.337 342 298 400 282 475 141 -16,2%

3150802 Piranga 17.634 92 73 142 126 196 137 8,2%

3147907 Passos 115.337 74 41 63 28 63 122 10,4%

3118304 Conselheiro Lafaiete 129.606 36 11 11 18 51 113 25,4%

3168606 Teófilo Otoni 140.937 38 15 25 38 83 95 20,4%

3105608 Barbacena 138.204 234 43 32 23 65 33 -32,4%
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A partir do Gráfico 15 constata-se que os grupos de cidades de porte parecido e da 

mesma região imediata também mostraram tendência de acréscimo (Gráfico 15). 

Gráfico 15. Evolução da despesa per capita com investimento (valores constantes) - Conselheiro 
Lafaiete e municípios selecionados de porte parecido e da mesma Região Geográfica 
Intermediária – 2016-2021  

 
Fonte: Dados básicos: Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (SICONFI), 

Ministério da Economia. Elaboração: FJP/DPP 

 

Fechando a análise das despesas por grupo, a Tabela 35 apresenta os dados de 

dispêndios per capita com a conta “amortização da dívida”. A cifra per capita alocada com esse 

item em Conselheiro Lafaiete em 2021 foi de R$ 10. Esse foi o terceiro menor valor no grupo dos 

19 municípios comparáveis.  

Tabela 35. Evoluação da despesa per capita com amortização da dívida (valores constantes) - 
Conselheiro Lafaiete e municípios selecionados – 2016-2021 

  
 Fonte: Dados básicos: Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (SICONFI), 

Ministério da Economia. Elaboração: FJP/DPP 

 

Código 

IBGE
Município População 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Variação média 

anual (%)

3156700 Sabará 137.125 10 96 21 118 19 154 71,3%

3131703 Itabira 120.904 49 37 117 56 86 93 13,6%

3145901 Ouro Branco 39.867 53 157 94 52 32 67 4,8%

3119401 Coronel Fabriciano 110.290 13 12 12 20 34 58 35,0%

3143906 Muriaé 109.392 19 22 14 15 13 50 21,4%

3147907 Passos 115.337 30 39 31 33 34 50 10,3%

3105608 Barbacena 138.204 35 46 45 38 50 45 5,0%

3150802 Piranga 17.634 19 6 15 5 37 40 16,0%

3168606 Teófilo Otoni 140.937 52 31 38 38 25 28 -11,6%

3104007 Araxá 107.337 111 38 17 27 18 27 -24,8%

3134202 Ituiutaba 105.255 21 19 18 18 14 25 4,2%

3145208 Nova Serrana 105.520 27 22 18 22 20 21 -5,2%

3171204 Vespasiano 129.765 28 28 24 23 18 15 -12,4%

3113206 Carandaí 25.669 17 8 0 0 0 13 -5,3%

3170701 Varginha 136.602 24 18 12 7 6 10 -15,8%

3118304 Conselheiro Lafaiete 129.606 43 60 0 26 11 10 -25,4%

3138203 Lavras 104.783 32 26 21 18 25 4 -33,5%

3118007 Congonhas 55.309 33 6 0 0 0 0 -100,0%
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Gráfico 16. Evoluação da despesa per capita com amortização da dívida (valores constantes) - 
Conselheiro Lafaiete e municípios selecionados de porte parecido e da mesma Região 
Geográfica Intermediária – 2016-2021 

 
Fonte: Dados básicos: Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (SICONFI), 

Ministério da Economia. Elaboração: FJP/DPP 

 

 

4. GESTÃO PÚBLICA SETORIAL33 

Na área economica e financeira Conselheiro Lafaiete conta com duas Secretarias: 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Secretaria Municipal da Fazenda. 

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico é o órgão de 

assessoramento ao Prefeito e de planejamento, execução, coordenação, controle e avaliação 

das atividades do Município relacionadas com o desenvolvimento industrial, comercial e de 

serviços, competindo-lhe em especial: 

– Elaborar e coordenar as políticas de desenvolvimento econômico, tendo como 

base a política formal e informal do Município; 

– Desenvolver e incentivar as atividades relacionadas com o turismo local, 

produção industrial e comércio do Município; 

– Efetuar o levantamento, a divulgação e o fomento das atrações turísticas do 

Município; 

                                                
33 Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete. Secretarias – Disponível em: 

<conselheirolafaiete.mg.gov.br/v2/secretarias/>. Acesso em: 07/10/2021. 
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– Coordenar a integração com os demais órgãos de apoio e fomento ao turismo, no 

âmbito estadual e federal; 

– Desenvolver e incentivar a capacitação de pessoal especializado para serviços 

ligados ao turismo, à indústria e ao comércio no Município; 

– Articular-se com os demais órgãos de outras esferas de governo para o fomento 

do comércio e da indústria do Município, sobretudo com vistas à implantação de novas 

empresas e à geração de empregos e renda; 

– Fomentar a ação empreendedora no âmbito do Município; 

– Atrair investimentos, estimular a criação de novas empresas, novos negócios e 

promover eventos empresariais; 

– Estimular a criação de unidades de fomento e financiamento do comércio, 

turismo e produção agrícola industrial; 

– Estabelecer e executar as diretrizes para a política de atuação do Município nos 

setores agropecuário e de abastecimento, dando-lhes o apoio necessário em conjunto com 

órgãos federais e estaduais 

– Elaborar e coordenar as políticas e diretrizes do turismo e artesanato rural no 

Município; 

– Elaborar uma política de apoio e incentivo a produção de alimentos em hortas 

comunitárias; 

– Elaborar e coordenar o zoneamento agropecuário municipal; 

– Coordenar e fiscalizar as feiras e festividades ligadas à sua área de atuação. 

 

A Secretaria Municipal da Fazenda é o órgão de assessoramento ao Chefe do 

Executivo, nos assuntos relacionados com a formulação, coordenação e acompanhamento da 

tributação e finanças, competindo-lhe em especial: 

– Elaborar e propor a política fiscal e financeira do Município; 

– Elaborar, acompanhar e rever a programação financeira do Município; 

– Exercer a administração tributária do Município, especialmente o lançamento, a 

arrecadação e a fiscalização dos tributos e receitas municipais; 
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– Acompanhar e fiscalizar a arrecadação das transferências intergovernamentais no 

âmbito do Município; 

– Receber, guardar e movimentar valores do Município. 

– Fiscalizar a regularidade das despesas, preparar ordens de pagamento e expedi-

las; 

– Proceder estudos de impacto financeiro sobre questões envolvidas com isenção, 

remissão de débitos, anistia, redução de base de cálculo, perdão e quaisquer ações de redução 

tributária, inclusive sobre questões financeiras tratadas em projetos de lei; 

– Acompanhar a evolução do Valor Adicional Fiscal, propondo intervenções junto 

aos setores econômicos e entidades de classe; 

– Acompanhar as legislações pertinentes aos aspectos tributários, fiscais e 

financeiros; 

– Manter, revisar e organizar o cadastro técnico municipal; 

– Propor medidas pertinentes a dívida fundada, dívida flutuante, restos a pagar e 

precatórios; 

– Implementar medidas de contingenciamento de empenhos, metas fiscais, junto 

a Controladoria do Município. 

– Preparar projetos de captação de recursos junto a instituições financeiras, 

governamentais e não-governamentais; 

– Acompanhar, coordenar e fiscalizar a aplicação dos percentuais mínimos, 

conforme respaldo legal para a saúde e educação; 

– Exercer o controle das movimentações financeira e contábil dos fundos 

municipais, inclusive fiscalizando a regularidade das despesas; 

– Controlar os resultados da ação fiscal e executar o controle interno, ressalvadas 

as competências dos demais órgãos de controle; 

– Promover o registro e os controles contábeis da administração financeira, 

patrimonial e orçamentária; 

– Controlar a execução do orçamento; 
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– Fiscalizar os órgãos encarregados do dinheiro e outros valores, assessorando o 

Prefeito em assuntos fazendários na formulação da política financeira do Município. 

 

5. AMBIENTE INSTITUCIONAL 

Por fim , cabe notar que nas últimas décadas diversos estudos têm relacionado 

desempenho econômico com qualidade institucional, mostrando que as instituições (um 

conjunto amplo de regras formais ou informais de comportamento social e que incluem as 

organizações, na medida em que estas também determinam comportamentos por meio de seu 

funcionamento) são uma variável relevante na explicação do crescimento econômico. 

Neste sentido, no que se refere as organizações, nota-se em Conselheiro Lafaiete a 

existência no campo econômico de uma ampla rede de agentes públicos, privados, do terceiro 

setor e da produção, que podem contribuir para o pleno desenvolvimento da economia local, 

tais como: 

- Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico (CODEC),  

- Consórcio Público Para Desenvolvimento do Alto Paraopeba (CODAP),  

- Agência Desenvolvimento de Conselheiro Lafaiete (ADECOL),  

- Associação Comercial e Industrial de Conselheiro Lafaiete (ACIAS);  

- Câmara de Dirigentes Lojistas de Conselheiro Lafaiete (CDL),  

- Clube do Cavalo de Conselheiro Lafaiete 

- Faculdade de Direito de Conselheiro Lafaiete (FDCL),  

- Centro de Ensino Superior de Conselheiro Lafaiete (CES),  

- Centro Universitário UNA,  

- Faculdade Santa Rita (FASAR),  

- Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete: Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Econômico e Secretaria Municipal de Fazenda,  

- Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Minas Gerais 

(SEBRAE/MG),  
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- Sala Mineira do Empreendedor (parceria entre o SEBRAE-MG e a Junta Comercial 

do Estado de Minas Gerais- JUCEMG), 

- Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA),  

- Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado Minas Gerais 

(EMATER-MG),  

- Empresas e instituições financeiras locais,  

- Associações Comunitárias, 

- Sindicato dos Produtores Rurais, 

- Sindicato dos Trabalhadores Rurais, 

- Sindicato dos Empregados no Comércio, 

- Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construçao Civil, Edificações, 

Mobiliário e Montagens Industriais do Alto Paraopeba, 

- Sindicato dos Trabalhadores Transportes Rodoviários, 

- Sindicato Trabalhadores em Empresas na Área de Transporte e Manutenção em 

Equipamentos Ferroviários, 

- Sindicato dos Trabalhadores Indústria Metal Mecânica e Material Elétrico, 

- Sindicato dos Trabalhadores Indústria Extrativa de Ferro e Metais Básicos 
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