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Contexto atual  

Nos últimos cinco anos o município de Passos vem experimentando 
mudanças expressivas em seu processo de desenvolvimento, o que se 
reflete em vários segmentos da economia, da gestão e das finanças 
públicas locais. 

 

Neste contexto, observa-se que os setores mais relevantes na 
economia local, responsáveis por boa parte da geração de renda, 
empregos e tributos são, pela ordem: 

 

• Agronegócio;  

• Serviços (telefonia, combustíveis, energia elétrica e serviços médicos 
hospitalares);  

• Comércio atacadista e varejista; 

•  e, ainda em fase de crescimento, a Indústria de móveis rústicos. 
 



Propostas para a economia 

• Formular e implementar política de fomento ao desenvolvimento 
econômico e tecnológico dos setores primário, secundário e 
terciário do município; 

•  Apoiar a comunidade empresarial por meio de planos, programas, 
projetos, informações, pesquisas e estudos, em especial elaborar e 
implementar Plano de Desenvolvimento Econômico para o 
município; 

• Reservar áreas para implantação de atividades econômicas, 
especialmente ao longo das estruturas rodoviárias; 

• Desenvolver ações visando a criação do distrito moveleiro e 
iniciativas visando ampliar o grau de formalização do setor; 

• Buscar a integração e a complementaridade entre as atividades 
urbanas e rurais, visando ao desenvolvimento socioeconômico do 
município; 

 

 



Propostas para a economia 

• Incentivar a produção agrícola e agroindustrial, em especial de 

alimentos, com o desenvolvimento de atividades econômicas de 

baixo impacto ambiental e preservando as funções do território 

rural, como a biodiversidade, o abastecimento e a segurança 

alimentar; 

• Fomentar, em parceria com a Emater-MG e sociedade civil, política 

de assistência técnica e extensão rural com base no estimulo ao uso 

de técnicas de cultivo e produção sustentáveis e em metodologias 

participativas; 

• Incentivar a formação de associações, grupos e cooperativas de 

produtores rurais e de agricultores familiares; 

• Elaborar e implementar Plano de Desenvolvimento Rural 

Sustentável. 

 

 



Propostas para finanças públicas 

• Realizar o georreferenciamento das áreas urbanas para atualização 

dos cadastros do IPTU; 

• Elaborar cadastro de prestadores de serviços; 

• Atualizar o Código Tributário Municipal; 

• Discutir a possibilidade de retorno da cobrança da Contribuição de 

Iluminação Pública; 

• Instituir a cobrança pela coleta de lixo nas áreas urbanas; 

• Rever os processos de lançamento, emissão de guias e cobrança dos 

tributos municipais – Gestão integrada de tributos. 



Propostas para gestão pública 

• Elaborar o Planejamento Estratégico Municipal – PEM; 

• Garantir a eficiência e a desburocratização da gestão pública na 

administração dos recursos e na execução de políticas econômicas 

setoriais e integradas; 

• Aprimorar a gestão municipal das áreas rurais. 

 


