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ACIDADE
ESPECIAL

DEPOIS DE ARRUMAR A CASA E AS 
FINANÇAS DE NOVA LIMA, ESTRUTURAR 
AS UNIDADES MUNICIPAIS E AMPLIAR 
OS INVESTIMENTOS NAS ÁREAS 
ESSENCIAIS, A PREFEITURA APRESENTA 
RESULTADOS E A CIDADE COLHE OS 
FRUTOS DO TRABALHO FEITO COM 
RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO 
COM O CIDADÃO

Na foto: Mauro Campos, Kel Ribeiro, 
Sheila Ferreira, Vilma Oliveira e 
Emanuele Alvarenga, moradores 
de Nova Lima
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Muitos foram os desafi os enfrentados para 
recolocar Nova Lima nos trilhos ao longo desses 
dois anos de gestão. A realidade do município 
em setembro de 2016 era de um passivo 
gigantesco deixado pelas antigas gestões, ônus 
de ações trabalhistas que chegavam a mais 
de 1.000 processos e gastos exorbitantes com 
aluguéis de imóveis, alguns deles até sem uso.

Além disso, diversos setores estavam 
sucateados e obras, paralisadas. Na saúde, 
mais de 10 mil procedimentos aguardavam na 
fi la; na educação, a alimentação escolar, por 
exemplo, não cumpria o recomendado por lei; 
na cultura, o cenário de difi culdades não era 
diferente: nosso distinto patrimônio histórico 
estava abandonado.

Para arrumar a casa, uma série de esforços 
e medidas foram necessários: revisão dos 
contratos, nova licitação de cooperativas de 
veículos, alterações tributárias e reforma 
administrativa que, sozinha, gera uma economia 
em torno de R$ 50 milhões ao ano. Ainda que 
consideradas impopulares por parte dos nova-
limenses, essas medidas foram fundamentais 
para conseguirmos reconstruir Nova Lima, para 
avançarmos com mais investimentos em saúde, 
educação, limpeza urbana, cultura, turismo, 
desenvolvimento social e outras áreas.

Agora, o momento é de reconhecermos o 
caminho já percorrido, avaliarmos os resultados 
alcançados e termos a convicção de que a cidade 
que queremos se aproxima, com a dedicação 
dos servidores públicos e o apoio da população.

Vitor Penido,
prefeito

DÁ UM LIKE!

Um problema evidente era a falta de 
reparo e manutenção nos carros da frota 
ofi cial, que representavam grande dispêndio 
fi nanceiro e inadequada prestação de 

serviços. A quantidade elevada de veículos 
alugados junto às cooperativas também era 
outro ponto a ser corrigido.

O inchaço da máquina pública 
e o alto gasto com o pagamento 
dos servidores inviabilizavam 
importantes investimentos na cidade. 
Além do 13º salário, foram deixados 
dois períodos de férias vencidas de 
aproximadamente 1.840 funcionários 
a serem pagos.

Além de ter de arcar com as férias 
vencidas, a nova gestão encontrou um passivo 
de aproximadamente R$ 40 milhões em ações 
trabalhistas julgadas à época (fora as ações 
que ainda não foram transitado em julgado 
que podem chegar a R$ 100 milhões), mais de
R$ 71 milhões de “dívida fundada” a ser paga 
em longo prazo e um débito renegociado com o 
INSS em torno de R$ 52 milhões.

Muito aquém da Nova Lima de outros 
tempos, a cidade encontrada em setembro 
de 2016 apontava um cenário preocupante e 
desolador: obras paralisadas, equipamentos 
públicos sucateados, patrimônio cultural 
abandonado e veículos quase sem utilização.

Na área da saúde, mais de 10 mil 
procedimentos, entre exames e cirurgias, 
estavam parados, enquanto na educação 
a merenda dos estudantes não atendia às 
exigências previstas em lei. Na limpeza 

urbana, o cuidado de praças e vias deixava 
a desejar. Estava evidente, portanto, que 
a Prefeitura carecia de uma gestão com 
planejamento e controle dos trabalhos, que 
evitasse desperdício de materiais e de mão 
de obra.

Assim, foi elaborado um diagnóstico 
aprofundado de todas as áreas com foco na 
redução de custos, recuperação da prestação 
dos serviços e melhoria no atendimento.
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O cenário de abandono era visível. 
O Pátio de Obras, por exemplo, foi 
encontrado em situação precária, com 
equipamentos e veículos sucateados 
e sem materiais e recursos para a 
execução dos serviços de manutenção 

do município; diversas obras foram 
iniciadas, porém estavam paradas e 
longe do término. Além disso, todo 
o arquivo de documentos estava 
comprometido.

A partir de estudos realizados 
pela equipe de nutrição, foi 
constatada a necessidade de 
aumento calórico e readequações 
na merenda escolar, uma vez que a 

demanda alimentar dos estudantes 
não era atendida como estabelece a 
lei, nem as refeições eram servidas 
nos horários mais apropriados.

Além de construções 
inacabadas como a Policlínica 
do Jardim Canadá e a Unidade 
Básica de Saúde (UBS) do Bairro 
Cristais, foi deixada uma fi la 
de procedimentos e exames de 
média e alta complexidade que 
somavam 10 mil pessoas à 
espera de atendimento. 

Com grandes demandas e um 
efetivo de 93 agentes, inferior à 
época quando foi criada em 2001, 
a Guarda Civil Municipal sofria 
com a frota composta por apenas 

quatro viaturas que funcionavam em 
situação precária; outros 13 veículos, 
que serviam à corporação, já haviam 
sido devolvidos com o fi m do convênio 
fi rmado em outra gestão.

Importantes espaços como a Casa 
de Cultura (foto), Escola de Música, 
o Centro Cultural e Teatro Municipal 
enfrentavam a falta de manutenção, 
conservação e materiais, em uma 

evidente situação de descaso, 
resultado de recursos não aplicados 
nesses bens patrimoniais tão 
importantes.

3

Outro problema diagnosticado 
inicialmente na Administração 
Municipal foi o número excessivo de 
imóveis alugados pela Prefeitura, 
alguns deles sem qualquer tipo de 
uso. À época, cerca de R$ 5,5 milhões
eram gastos em contratos de locação.
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A Administração Municipal renovou sua frota 
de veículos ao alugar nove viaturas, duas vans, 
duas pickups e outros pickups e outros pickups 15 automóveis para serem 
utilizados pelas diversas secretarias e Guarda 
Civil Municipal, oferecendo melhores condições 
de atender às demandas do serviço público, sem 
gerar gastos com manutenção.

A fi m de promover mudanças necessárias para 
tirar a cidade da crise, o Governo Municipal deu 
início, em agosto de 2017, à Reforma Administrativa.
As alterações efetivadas garantem uma economia 
de R$ 3,7 milhões por mês aos cofres públicos, 
algo em torno de R$ 50 milhões por ano que 
podem ser investidos nos mais diversos setores.

Uma das principais ações para 
reduzir o custeio da máquina pública 
foi a revisão completa dos aluguéis. A 
Administração Municipal renegociou 90% 
dos contratos e alguns valores caíram 
pela metade. Além disso, imóveis que 
não eram utilizados foram prontamente 
devolvidos. A economia para os 
cofres públicos ultrapassa a marca de
R$ 2 milhões por ano.

A Prefeitura criou uma campanha de 
incentivo à transferência de carros para 
a cidade com o compromisso de investir 
50% da arrecadação municipal do 
Imposto sobre a Propriedade de Veículos 
Automotores (IPVA) em melhorias de 
trânsito e viárias dos bairros de quem 
a fi zesse até 30 de dezembro de 2017 
e efetuasse o pagamento do tributo a 
partir de 2 de janeiro de 2018.
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O Programa Especial 
de Regularização Tributária 
(Pert) foi criado para reduzir 
as disputas administrativas 
ou judiciais e aumentar a 
arrecadação dos cofres públicos 
com a regularização de débitos 
de pessoas físicas e jurídicas, 
concedendo descontos de 
até 90% de multas, juros 
e, em iniciativa inédita, de 
honorários advocatícios.

A Prefeitura e o Ministério 
Público do Trabalho chegaram 
a um acordo no fi nal do ano 
passado, para liberação do 
Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS) dos funcionários 
efetivos. A ação contemplou mais 
de 3.500 servidores, injetando 
mais de R$ 80 milhões na 
economia local.

Depois de um longo trabalho do 
prefeito Vitor Penido pelo aumento 
da Compensação Financeira pela 
Exploração de Recursos Minerais 
(CFEM), o Congresso Nacional aprovou 
a alteração da alíquota de minério 
de ferro de 2% do faturamento 
líquido das mineradoras para 
3,5% do faturamento bruto.
A mudança contribui diretamente 
para o incremento da arrecadação dos 
municípios que sofrem os impactos 
da atividade extrativista.

A Prefeitura implantou uma 
nova plataforma de acesso ao 
ISS Digital on-line que dispõe 
de tecnologia mais avançada, 
facilitando o gerenciamento 
das emissões de nota fi scal 
eletrônicas, escriturações e guias 
de recolhimento. Outra melhoria 
foi o Portal Protocolo via web, um 
sistema que dá ao contribuinte 
facilidade maior para acessar, 
pela internet, diferentes serviços 
oferecidos em Nova Lima – 
ferramenta disponível apenas em 
algumas cidades.
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Serviços parados, falta 
de medicamentos e insumos 
básicos, Unidades Básicas de 
Saúde (UBS) precárias, obras 
inacabadas, além de uma fi la 
de espera de mais de 10 mil 
exames laboratoriais. Esses 
foram alguns dos diversos 
problemas encontrados pela 
Administração Municipal 
que, desde setembro de 
2016, iniciou uma verdadeira 
revolução na Saúde. 

Em dois anos, já são 
mais de R$ 217 milhões 
investidos na ampliação dos 
atendimentos, descentralização 
dos serviços prestados, no 
trabalho preventivo e na 
melhoria das unidades de 
saúde. 

A informatização do 
agendamento de consultas, o 
fi m de fi las de espera de exames 
laboratoriais, a otimização 
das consultas especializadas 
e a ampliação da oferta de 
procedimentos especializados 
e cirúrgicos em parceria com 
a Fundação Hospitalar Nossa 
Senhora de Lourdes e outras 
redes de saúde conveniadas 
são alguns dos exemplos que 
comprovam que Nova Lima 
avança na área.

Com aumento do repasse em 2017 e 
em 2018, na ordem de R$ 27 milhões, 
a Prefeitura garantiu melhorias na 
Fundação Hospitalar Nossa Senhora de 
Lourdes e a ampliação dos atendimentos 
para os cidadãos. Foram adquiridas mais 
sete máquinas de hemodiálise (que têm 
capacidade par atender toda a demanda 
de Nova Lima) e quatro leitos de CTI. Além 
disso, estão programadas a ampliação 
do atendimento de fi sioterapia.

Em 2017 e 2018, já foram 
aplicadas 42.637 doses de vacina 
contra febre amarela e um total de 
224.191 doses de todas as vacinas. 
Com esses resultados, a cobertura 
vacinal em Nova Lima está acima 
do que é preconizado pelo Ministério 
da Saúde. Além disso, a Prefeitura 
realizou bota-foras com eliminação 
de toneladas de materiais inservíveis, 
nos últimos dois anos.

Foi realizada a descentralização do 
Ambulatório de Saúde Mental para a 
Unidades Básicas de Saúde (UBS) no 
bairro Nova Suíça, que atende também 
a população dos bairros Santa Rita, 
Honório Bicalho e Nossa Senhora de 
Fátima, e para a UBS de São Sebastião 
das Águas Claras. Dessa forma, as 
comunidades passam a contar com o 
atendimento ambulatorial mais próximo 
de sua casa.
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O número de consultas 
especializadas ofertadas saltou de 
uma média mensal de 4.263, em 
2016, para 4.725 consultas, em 
2018. O tempo de espera diminuiu 
e, para algumas especialidades, a 
consulta é marcada imediatamente.

Outra mudança positiva é que 
houve redução de até 70% na fi la 
de espera da demanda reprimida 
de exames nos primeiros meses de 
2018.

Nova Lima conta hoje com oito 
farmácias municipais que juntas 
distribuíram cerca de 33 milhões 
de unidades de medicamentos nos 
últimos dois anos. Para avançar ainda 
mais na prestação desse serviço, o 
Governo Municipal inaugurou uma 
nova farmácia em Honório Bicalho, 
retomou a distribuição gratuita de 
medicamentos que eram fornecidos 
pelo Governo Federal a baixo custo 
e ampliou o funcionamento da 
Farmácia Central aos sábados. Todas 
as unidades passaram, ainda, a 
contar com a presença integral de 
farmacêuticos.

As obras do complexo da Unidade 
Básica de Saúde (UBS) e do Pronto 
Atendimento do Jardim Canadá estão 
na reta fi nal. No novo complexo 
serão disponibilizados serviços 
de acompanhamento e pequenos 
procedimentos, consultas com clínico 
geral, pediatra, ginecologista e 
atendimento odontológico; além de 
raio X e atendimentos de urgência/
emergência . O complexo vai ampliar 
as equipes de Saúde da Família (eSF) 
na região e melhorar as instalações 
destinadas aos atendimentos de 
urgência/emergência.

• 18 UBSs com Prontuário Eletrônico do Cidadão
• Aumento de cerca de 20% nos atendimentos nas UBS 
• Central do Transporte na UPA que inclui transporte eletivo 

para portadores de necessidades especiais e com restrição de 
locomoção 

• Centro Municipal de Atenção Integral à Saúde (Cemais) com 
práticas integrativas e complementares

• Eliminação da demanda reprimida de raios X
• Melhor em Casa para atender o paciente em internação 

domiciliar 
• Novas salas de vacina nas UBSs Nova Suíça e Jardim Canadá
• Fila de espera por exames laboratoriais zerada
• 200 mil exames realizados pelo Laboratório Municipal por ano

Composta por 26 consultórios – 
localizados nas UBSs, escolas, CEO e 
UPA –, a rede de saúde bucal ganhou 
mais investimentos com a retomada 
do fornecimento de próteses dentárias 
que têm uma fi la de espera de 1.961 
pacientes. A Prefeitura retomou, também, 
o atendimento dos estudantes de 3 a 
12 anos nos consultórios das escolas, 
reabriu o consultório odontológico da 
E.M. Emília de Lima e voltou a oferecer 
procedimento especializado no Hospital 
Nossa Senhora de Lourdes, de acordo 
com a complexidade do caso. 
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Reconstrução. Essa foi 
a palavra de ordem para 
que a educação desse uma 
guinada e voltasse a ser 
destaque no estado e no país. 
Em 2016, quando o Governo 
Municipal assumiu a gestão, 
foi encontrado um projeto 
pedagógico sem solidez e 
que não alcançava a meta 
principal da educação: o pleno 
aprendizado dos alunos. 

Dois anos após essa 
constatação, a Educação em 
Nova Lima vive um momento 
de renascimento. A volta da 
Escola em Tempo Integral, a 
ampliação do atendimento na 
educação infantil e a vinda 
do Cefet para Nova Lima 
são algumas das mudanças 
implementadas. Além disso, 
a Prefeitura informatizou as 
unidades escolares e trabalha 
na revisão do currículo 
escolar de acordo com a Base 
Nacional Comum Curricular e 
o Currículo de Minas Gerais, 
com o propósito de orientar 
o que deve ser ensinado e 
as habilidades/competências 
que os estudantes devem 
desenvolver.

A área pedagógica da rede municipal de ensino foi 
totalmente reformulada. O regime escolar passou a ser 
bimestral (antes a avaliação era trimestral), a avaliação por 
conceitos (A, B, C...) foi mudada por notas numéricas (0 a 
100) e foi implementado o monitoramento das atividades 
pedagógicas em sala de aula. Com essas melhorias, os pais 
ou responsáveis podem acompanhar de forma mais clara o 
desenvolvimento e a aprendizagem do aluno.

A alimentação escolar em Nova Lima deu um 
salto de qualidade com mudanças estruturais no 
cardápio, como a inclusão de frutas diferentes, 
melhoria na qualidade, novas receitas e a oferta de 
até 5 refeições por dia.

Além disso, desde 2017, as avaliações nutricional 
e antropométrica foram ampliadas e novos 
equipamentos e utensílios, adquiridos, para o correto 
armazenamento dos alimentos. Como resultado, em 
dois anos, foram mais de 11 milhões de refeições 
distribuídas para cerca de 10 mil alunos – desde o 
berçário até a Educação de Jovens e Adultos.

Os alunos da rede municipal de ensino e das 
escolas estaduais contam com o transporte escolar 
gratuito oferecido pela Prefeitura. Por ano, cerca 
de 8 mil estudantes, que moram a uma distância 
acima de 1Km da escola, recebem o benefício que, 
nestes dois anos conta com o investimento de
R$ 1,6 milhão por mês. O serviço é feito em parceria 
com cooperativas e empresa de transporte municipal.
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Ao assumir a Prefeitura, um dos primeiros 
programas a serem reimplantados  foi a 
Escola em Tempo Integral. Nesses dois anos, 
os alunos têm acesso gratuito a aulas de 
yoga, dança, tênis, capoeira, judô, arte e muito 
mais. O projeto foi retomado em 15 das 16 
escolas municipais, uma vez que a E.M. César 
Rodrigues ainda não dispõe de espaço físico 
para as atividades. Além disso, com o esforço 
da Gestão Municipal, hoje, 100% do programa 
é fi nanciado pela Prefeitura e oferece na grade 
fi xa reforço de Português, Matemática e aulas 
de Inglês (4o e 5o ano) para os alunos. 

Ao reorganizar as unidades de ensino, 
a Prefeitura ampliou o número de vagas na 
Educação Infantil. Hoje, são 21 unidades desse 
segmento que atendem a 3.251 crianças
com idade entre 0 e 3 anos. Esse número terá 
um aumento ainda com o início das obras do 
Centro de Educação Infantil do Jardim Canadá  
para atendimento às crianças de 2 e 3 anos da 
região noroeste. Além disso, a partir de 2019, os 
professores da Educação Infantil contarão com 
mais um suporte para estudos e sugestão de 
atividades para as turmas: o livro didático para o 
professor que, pela primeira vez, atenderá a área.

• Copa de Futsal das Escolas Municipais com 
mais de 319 participantes em 2018

• Criação da Horta Pedagógica que amplia a 
aprendizagem fora da sala de aula

• Educação Empreendedora em 100% das 
escolas da rede municipal 

• Mais de 3.000 livros para o projeto 
Literatura Cantada 

• Nível de leitura dos alunos do 3o ano das 
escolas sai de 61% para 93%

• 635 participantes nas formações ofertadas 
para os docentes 

• 100% de adesão ao programa Mais 
Alfabetização

• 17 escolas contempladas com o programa 
Inovação Educação Conectada com recursos 
de tecnologia e acesso a internet 

• Cerca de 200 alunos participantes da 
Educação de Jovens e Adultos em um ano

• Biblioteca Pública Municipal Anésia de Matos 
Guimarães reaberta em outro endereço

• Educação Inclusiva presente em 26 escolas,  
atendendo a 229 alunos 

• 391 alunos-pacientes atendidos pelo Centro 
Psicopedagógico (CPP) 

A Prefeitura investe no ensino 
profi ssionalizante como um caminho essencial 
para os nova-limenses. Além de trazer para 
a cidade os cursos de ensino à distância do 
Centro Federal de Educação Tecnológica de 
Minas Gerais (Cefet), a Prefeitura fi nancia 
bolsas de estudos nas instituições Utramig e 
Escola de Formação Gerencial – Sebrae.

Nessas duas instituições, foram investidos 
mais de R$ 3 milhões em 2017 e 2018. Além 
disso, a Prefeitura trouxe para a cidade o Pró-
técnico, preparatório para o Cefet.  Para 2019, 
a Prefeitura assinou Convênio de Cooperação 
com a instituição para ofertar cursos 
presenciais na cidade. Para receber a unidade, 
está sendo montada uma estrutura com 
tecnologia avançada, laboratórios altamente 
equipados para estudos e análises e produção 
de material.
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NOVALIMA.MG.GOV.BR

Nova Lima está mais 
organizada e preparada para 
avançar. A Prefeitura investe 
na limpeza urbana que era 
uma das maiores demandas 
da população. A cidade, 
antes mal cuidada e suja, 
conta, desde setembro de 
2016, com um cronograma 
diário de manutenção e 
limpeza das vias públicas. 
A equipe responsável pela 
varrição dobrou e o serviço 
passou a ser feito duas vezes 
por semana, na maioria dos 
bairros. Na região central, 
por exemplo, a varrição é 
realizada todos os dias, 
inclusive aos fi nais de 
semana. O serviço de capina 
também foi intensifi cado 
e segue um cronograma 
estabelecido segundo a 
demanda, para garantir a 
limpeza da cidade.

Em dois anos, o Governo Municipal 
contratou uma nova empresa para a 
coleta de lixo, economizando 48% no preço 
da tonelada do lixo domiciliar coletada, 
passando de R$ 223,49 para R$ 115,87. 
A redução do preço não causou prejuízo 
à qualidade do trabalho: a quantidade de 
lixo coletada foi de 27.224,11 toneladas
em 2016 no valor de R$ 6.193.557,97
e 19.514,98 toneladas até agosto de 
2018 no valor de R$ 2.261.200,73. Além 
da coleta domiciliar, a Prefeitura realiza 
capina, varrição, pintura de meios-fi os e 
limpeza de bocas de lobo. 

A Prefeitura realiza a manutenção 
preventiva das bocas de lobo com 
a desobstrução das grades e das 
galerias por onde escorre a água 
da chuva. A estimativa é de que 
seja feita a limpeza em mais de

O Governo Municipal priorizou 
serviços que estavam parados para 
atender a população com mais 
agilidade e efi ciência. Um exemplo 
é o serviço de ligações domiciliares 
ao sistema de esgotamento sanitário 
que registrava 112 solicitações não 
atendidas. Com a nova gestão, essas 
demandas foram resolvidas. Além 
disso, o prazo de uma ligação de 
rede de esgoto, que se estendia por 
90 dias, foi reduzido para cinco dias 
úteis para a primeira visita, após a 
abertura do processo. 

• Obras de contenção, 
recuperação de meios-fi os, 
instalação de Academia ao 
Ar Livre e construção de 
gabião na Avenida Professor 
Aldo Zanini 

• Patrolamento de vias nos 
bairros Água Limpa e Vale 
do Sol

• Reforma das praças 
Eleocadia Gresta Alvise, no 
bairro Olaria e da Bíblia

• Reforma da escada da Rua 
Dois em Matozinhos (Honório 
Bicalho)

• Reconstrução do muro da 
Escola Municipal Emília de 
Lima

• Construção de rampa de 

acessibilidade, depósito e 
banheiro na Creche Menino 
Jesus

• Construção de um novo 
óssario no Cemitério Parque

• Construção de rampa de 
acessibilidade na Escola Ana 
do Nascimento Souza

• Montagem de Academia 
ao Ar Livre no Bairro Mina 
D’água

• Reforma da Casa Aristides

• Operação tapa buraco em 
todos os bairros de Nova 
Lima

• Recuperação da Travessa 
Abel Saturnino, no Bairro 
Mingu

Localizada no Bairro Mina 
D’Água, a área de transbordo passou 
por melhorias nas instalações do 
escritório, vestiário, na cabine e 

com a aquisição de uma balança 
rodoviária automatizada de até 
60 toneladas – o que otimizou a 
pesagem do lixo que entra no local.

2 mil bocas de lobo em todo o 
município. Essa retirada de areia, lixo e 
outros detritos é necessária para evitar 
entupimentos que podem provocar 
alagamentos e enchentes. 
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A recuperação de vias da cidade 
não para. A Prefeitura trabalha para 
melhorar as condições de trânsito nos 
bairros Vila da Serra e Vale do Sereno. 
As ruas Ministro Orozimbo Nonato e 
Senador Milton Campos passaram 
pelas intervenções de recapeamento 
asfáltico, sinalização, colocação de 
sarjetas e tampas de bueiro.

Outras vias do bairro serão 
contempladas como as alamedas 
Oscar Niemeyer, do Morro e das 
Acácias, além das ruas da Fonte, das 
Flores, da Vereda, do Sertão e Coronel 
Gabriel Felipe.

Os serviços de recapeamento 
asfáltico e a recuperação de todo 
passeio foram executados também 
na Rua Augusto Bernardino, que tem 
2,4 km de extensão e liga os bairros 
Mingu e Mina D’água ao Centro. No 
Jardim Canadá, as ruas Yuri, Paraíso, 
Príncipe Charles, Alaska (entre 
Kimball e Ontário) e Hudson (entre 
Vitória e Alaska) também receberam 
nova cobertura asfáltica.

• Equipe de varrição é 
ampliada de 32 para 
70 profi ssionais

• 573 toneladas de 
asfalto foram aplicadas 
em operações tapa-
buraco no município

• Integração da Seção 
de Parques e Jardins à 
Secretaria de Obras e 
Serviços Urbanos

• Obra no Bela Fama de 
740 metros lineares de 
canal e aproximada-
mente 4 mil metros 
de pavimentação, com 
um custo estimado em 
cerca de R$ 8 milhões

• Mais de 50 vias com 
serviço de patrolamento 
executado 

• Ampliação do serviço de 
coleta do lixo domiciliar 
no Centro

As 43 praças públicas ofi ciais de 
Nova Lima têm recebido uma atenção 
especial e passam por manutenção. 
Além de contar com a limpeza, são 
realizados serviços de poda e irrigação. 
A Praça Bernardino de Lima, no Centro, 
tem ainda uma equipe fi xa que faz a 
manutenção de segunda a sexta-feira. 

11
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O programa Conexão 
Profi ssional atende tanto quem 
necessita de emprego quanto 
quem tem difi culdade para 
encontrar um profi ssional. Por 
meio do Banco de Talentos, os 
profi ssionais são cadastrados 
e recebem orientação para a 
elaboração de currículo e sobre 
como se comportar em entrevistas 
para processos de seleção. Ao 
todo, são 260 empresas parceiras 
do programa e 2.514 vagas 
intermediadas para o mercado de 
trabalho em dois anos.

O empreendedorismo é um 
dos pontos bases do governo 
municipal para que os cidadãos 
possam ter o próprio negócio, 
gerar renda e, consecutivamente, 
contribuir para o desenvolvimento 
da cidade. Com isso, a Prefeitura 
realiza diversos projetos como 
Mulheres Empreendedoras, 
Feira Bom Levar, Educação 
Empreendedora, Lidera e muito 
mais. Para reforçar essas ações, 
o município dispõe da  Sala 
do Empreendedor que oferece 
orientação sobre a abertura 
da empresa, capacitação 
permanente e mais.

O programa Comprar Bem mostra que o 
valor de compras realizadas pela Prefeitura 
em empresas de Nova Lima cresceu desde 
sua implantação em agosto de 2017. Com 
o propósito de manter o dinheiro circulando 
no município, o programa qualifi ca os 
empreendedores locais para incentivá-los 
a participar dos processos de compras 
públicas. 

A Prefeitura já comprou um total de 
R$ 18 milhões em empresas com sede 
no município,  a partir da implantação 
do programa. Além disso, para que mais 
empreendedores possam estar aptos a 
participarem de processos licitatórios, 
são realizados workshops gratuitos que já workshops gratuitos que já workshops
qualifi caram 128 empreendedores.

Nova Lima tem um território 
atrativo e com potencial em áreas 
diversas para atrair empresas que 
têm baixo impacto ambiental. 
Essa vocação natural é fortalecida 
com a criação da Zona Limpa de 
Desenvolvimento (ZLD). O objetivo é 
trabalhar essas regiões potenciais 
da cidade e transformá-las em um 
ambiente atrativo para que novas 
empresas, com destaque para os 
negócios de inovação e tecnologia 

e aquelas que não gerem poluição, 
se instalem no município. Um 
exemplo é o Distrito de Inovação 
do Vila da Serra que abriga 
centenas de startups e instituições startups e instituições startups
referência em saúde. A ZLD é um 
planejamento de médio e longo 
prazo e tem como principais 
benefícios para a cidade a geração 
de novos empregos, aumento da 
arrecadação municipal e a melhora 
da qualidade de vida.

De setembro de 2016 a setembro de 
2018, mais de 44 cursos de qualifi cação 
foram oferecidos gratuitamente pela 
Prefeitura. Como resultado, cerca de 
2.185 pessoas foram qualifi cadas e, 
muitas delas, após os cursos, conseguiram 
uma vaga no mercado de trabalho. Para 
a realização desses cursos, a Prefeitura 
conta com a parceria de instituições como 
o Governo do Estado, Uaitec, Fundação 
Telefônica Vivo, Sebrae e Fiemg.

Fortalecer a economia.
É esse o trabalho que a Prefeitura 
iniciou nos dois últimos anos para 
movimentar a economia e propiciar 
o aumento da empregabilidade e do 
empreendedorismo em Nova Lima. 
Com foco na inovação, o Governo 
Municipal tem realizado uma 
série de iniciativas como Conexão 
Profi ssional, Banco de Talentos, 
Mulheres Empreendedoras, além de 
cursos de capacitação, workshops
e parcerias com o empresariado 
e lideranças comunitárias. São 
ações que têm contribuído para 
alavancar a economia nova-
limense, gerando oportunidades 
de trabalho, ambiente favorável 
para novos negócios, atração de 
empresas e renda.

• 224 participantes 
capacitadas no projeto 
Mulheres Empreendedoras

• 100% das Escolas 
Municipais com 
profi ssionais capacitados 
para multiplicar a cultura 
empreendedora, podendo 
impactar 4 mil alunos

• 860 novas empresas 
ativas no município, a partir 
de 2017, comprovam que 
a cidade voltou a atrair 
negócios, promovendo 
o fortalecimento e 
diversisfi cação da economia 
com geração de trabalho e 
renda

• Banco de talentos teve 
adesão de 260 empresas 
como parceiras que 
disponibilizaram 2.514 
vagas para o cidadão
nova-limense

• Criação do projeto “Feira 
Bom Levar - da nossa 
gente” que já capacitou 
29 expositores locais para 
empreender de forma legal 
e profi ssional

• Número de 
microempreendedores 
individuais supera 4 mil 
pessoas

• Aumento do número 
de admissões em Nova 
Lima desde o ano 2017: 
saldo positivo de  2.317 
contratações a mais
(fonte: Rais e Caged 
jun/2018)
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Nova Lima conta hoje com quatro 
unidades do Centro de Referência 
em Assistência Social (Cras) que 
tem como foco o atendimento da 
população que mais precisa. Como 
parte do programa de Proteção 
Social Básica de Nova Lima, a 
partir de 2017, com a inauguração 
do Cras Centro, 100% do território 
passou a contar com os serviços da 
Assistência Social mais perto de casa, 
se juntando às outras unidades: 
Cruzeiro, Regional Nordeste (Honório 
Bicalho) e Regional Noroeste (Jardim 
Canadá). Além disso, o Cras passou 
a ofertar novos serviços que foram 
descentralizados e a contar com 
equipes volantes para atender os 
bairros mais distantes. Outras ações 
importantes foram as mudanças 
de imóveis dos Cras Cruzeiro  e 
Nordeste.

Está em vias de assinatura o 
edital de Chamamento Público para 
a implantação de um programa 
direcionado às pessoas em situação 
de rua. Nele, os indivíduos contarão 
com espaço de convivência, 
guarda de pertences, espaço para 
higienização e alimentação, bem como 
encaminhamentos para reintegração 
familiar e comunitária. A expectativa 
da Prefeitura é atender até 60 pessoas 
por mês. Além disso, será ampliado 
o serviço de abordagem social, que 
identifi ca e faz encaminhamento de 
pessoas em situação de rua e casos 
de exploração sexual, trabalho infantil, 
dentre outras violações de direito. 
Pela primeira vez na história do 
serviço, teremos a abordagem social 
nos horários em que antes eram 
descobertos, garantindo atendimento 
a essas pessoas.

Complementar ao trabalho social 
realizado com famílias no Cras e no 
Centro de Referência Especializado de 
Assistência Social (Creas), o Serviço 
de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos (SCFV) oferta ofi cinas e trocas 
culturais que ampliam o sentimento 
de pertencimento e de identidade e 
fortalecem os vínculos familiares. O 
serviço oferece 22 ofi cinas esportivas 

e culturais a crianças, jovens, 
adultos e idosos em parceria com as 
instituições sociais: Capaz, Circo de 
Todo Mundo, Kairós, Quik Companhia 
de Dança e Sobras. No início desta 
gestão, eram investidos R$ 250 mil 
no serviço, com uma ampliação para 
R$ 600 mil em 2018, sendo previsto 
para 2019 e 2020 investimento de
R$ 2 milhões. Dessa forma, pela 

primeira vez as ações não sofrerão 
nenhuma forma de paralisação, 
garantindo o atendimento aos 
cidadãos, bem como o cumprimento 
das metas do governo federal, 
que serão alcançadas por meio da 
expansão do número de vagas de 
120 para 445, um aumento de mais 
de 200% em relação ao ano de 2015.

O Passe Estudantil foi 
reestruturado. Se antes os 
critérios não eram claros e os 
cartões não eram recarregados 
em dia; hoje, a realidade é 
bem diferente: o processo de 
cadastro ocorre o ano todo e 
o benefício é entregue até o 
10º dia útil do mês. Com esse 
trabalho, a Prefeitura investiu 
R$ 1,4 milhão em créditos em 
passagens de ônibus nos dois 
últimos anos e 1.704 pessoas 
foram atendidas pelo programa.Com o percentual de 66% 

das pessoas com renda de 
até dois salários mínimos, 
Nova Lima necessitava, em 
2016, de uma política de 
assistência social pautada em 
mais diálogo, transparência 
e participação. A área foi 
encontrada com pagamentos 
de fornecedores atrasados, 
repasses fi nanceiros sem 
prestação de conta e benefícios 
concedidos sem critério. 
Para deixar no passado 
essa realidade, a Prefeitura 
reestruturou e descentralizou 
os serviços. Hoje, pela primeira 
vez, 100% do território da 
cidade recebe os serviços de 
proteção básica que atendem 
mais de 130 bairros e até 20 
mil famílias. Além disso, houve 
a readequação de recursos, 
descentralização dos serviços 
e redução de custos. Como 
resultado, a Assistência Social 
de Nova Lima é sinônimo hoje 
de transparência na utilização 
dos recursos e compromisso 
com os cidadãos benefi ciados.

• 100% de cobertura da 
Proteção Social Básica no 
município

• R$ 51 milhões em 
investimentos em 
Assistência Social em dois 
anos

• 14% de atendimentos
a mais que em 2016

• 40% a mais de benefícios 
concedidos que em 2016

• Redução do custo médio 
por atendimento em 40%

• Injeção de quase R$ 4 
milhões na economia 
local em 2017 e 2018, 
com os valores transferidos 
às famílias dos programas 
de transferência de renda

• Desde a criação do 
programa Vida Nova, 
é a primeira vez que o 
município paga mais 
benefícios do Vida Nova 
que o governo federal pelo 
programa Bolsa Família

• Investimento de cerca de 
R$ 1,6 milhão em bolsas 
da EFG / Sebrae em dois 
anos

• Atendimentos ampliados 
em 29% na Proteção 
Social Especial

• Mais de 150 pessoas 
formadas pelo Pronatec em 
dois anos

• 297 encaminhamentos 
para o trabalho pelo 
programa Inclusão 
Produtiva
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Uma das notícias mais esperadas 
de 2018: em julho a Escola Municipal 
de Música José Acácio de Assis 
Costa - “Zé Fuzil”, que estava com 
as atividades interrompidas há dois 
anos e oito meses, reabriu suas 
portas para antigos e novos alunos.

Foram retomados os corais 
infantil e adulto e as aulas de violino, 
violão, violoncelo, contrabaixo, 
percussão, técnica vocal e piano. 
Entre as novidades estão workshops
e apresentações musicais dentro da 
escola para que os alunos vivenciem e 
troquem experiências com os artistas 
convidados. 

Um dos patrimônios mais 
importantes de Nova Lima, que 
carrega o projeto arquitetônico 
do renomado arquiteto Raff aello 
Berti, o Teatro Municipal Manoel 
Franzen de Lima, não é restaurado 
desde 2004, perdendo parte de 
suas características singulares. 
Para recuperar o local e oferecer 
mais conforto ao público serão 
realizadas, a partir do início de 
2019, intervenções para restauração 
e conservação. As obras serão 
realizadas com recursos do Governo 
Federal, por meio do Ministério da 
Cultura, na ordem de R$ 450 mil. 

O Conjunto Histórico Industrial de 
Morro Velho foi tombado pelo Conselho 
Consultivo Municipal do Patrimônio 
Histórico e Artístico de Nova Lima. Com 
o tombamento, a empresa detentora 
do local deverá fazer a revitalização 
do conjunto cultural integrando-o à 
dinâmica urbana e promovendo, de 
forma harmônica, o desenvolvimento da 
área e a sua preservação. No Conjunto 
Industrial do Morro Velho existem
27 bens imóveis, inventariados, além 
de outros elementos cuja relevância 
cultural também foi destacada. Além 
desse trabalho, foi aberto o processo 
de registro do Villa Nova Atlético Clube 
como bem imaterial do município.

A Prefeitura homenageará a 
renomada artista plástica nova-
limense Sara Ávila com um memorial 
que levará seu nome. As instalações 
serão realizadas no antigo imóvel 
localizado na Avenida Rio Branco, ao 
lado do colégio Liceu Santa Maria, 
que foi desapropriado. A casa passará 
por uma intervenção para resgatar 
suas particularidades e o memorial 
também abrigará o Atelier Livre de 
Artes Plásticas. No espaço também 
será possível a instalação de uma 
biblioteca com um importante acervo 
sobre arte contemporânea.

Já estão em fi nalização as obras de 
reestruturação e revitalização da Escola 
Casa Aristides. O imóvel está fechado 
há quase quatro anos. As intervenções 
vão auxiliar na preservação das 
características originais do imóvel 
sem mudanças signifi cativas pelo 
fato dele ser tombado pelo Conselho 
Municipal de Patrimônio Histórico e 
Artístico de Nova Lima.  A reforma é 
feita, principalmente, para atender às 
exigências de acessibilidade no prédio. 
A Prefeitura já prepara uma grade de 
ofi cinas e cursos de artes para serem 
realizados no espaço.  

O patrimônio cultural e 
os projetos que tanto fi zeram 
Nova Lima ser destaque 
na área foram encontrados 
completamente sucateados 
em setembro de 2016.  Tendo 
em vista a necessidade de 
intervenções urgentes no 
patrimônio e o retorno dos 
projetos culturais, o Governo 
Municipal, em dois anos, 
voltou com o a Galeria de 
Arte Municipal, o Nova Lima 
Canta na Praça e a Escola 
de Municipal de Música. 
Além disso, a Prefeitura está 
fi nalizando a reforma da 
Escola Casa Aristides e iniciará 
a revitalização do Teatro 
Municipal. Todo esse trabalho 
de incentivo e cuidado com a 
cultura local comprova que 
o compromisso de recolocar 
Nova Lima no caminho certo já 
tem dado bons resultados.

• Cerca de 1.300 alunos 
frequentes na Escola de 
Bailados em dois anos 

• Mais de R$ 267 mil 
em subvenção para 
organizações na área 
cultural

• Retomada do projeto Nova 
Lima Canta na Praça já com 
a participação de mais de 
40 músicos

• Ampliação das ofi cinas 
dos Centros de Atividades 
Culturais nos bairros 
Cabeceiras e Jardim Canadá

• Realização de eventos 
em parceria com as 
comunidades como as 
cavalhadas de São Jorge 
e São José Operário e o 
Arraial de Nova Lima

• Revitalização da Casa de 
Cultura Professor Wilson 
Chaves

• Núcleo de Atividades 
Literárias com a publicação 
de 13 livros

• Está em fase de conclusão 
o projeto de reforma e 
restauração da Biblioteca 
Anésia de Matos Guimarães 
para, em seguida, entrar em 
fase licitatória. As pinturas 
das paredes da fachada, os 
desenhos e os painéis serão 
restaurados 

• Reabertura da Galeria de 
Arte Municipal após 12 anos 
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A Prefeitura investirá cerca 
de R$ 1,5 milhão na manutenção 
de campos, quadras e ginásios 
poliesportivos. Somente o 
Ginásio Municipal receberá 
cerca de R$ 720 mil em obras 
que contarão com substituição 
de toda a parte elétrica, troca 

do piso, pintura, reforma dos 
vestiários e banheiros, reforma 
do telhado, dentre outros 
serviços. O objetivo é garantir 
que as atividades esportivas e 
de lazer sejam realizadas em 
locais seguros e com conforto 
para os atletas e a comunidade.

Em dois anos, o Campeonato 
Nova-limense de Futsal, 
considerado a maior competição 
esportiva da cidade, contabiliza 
a participação de 5 mil atletas.
São cerca de 550 partidas 
realizadas por ano divididas nas 
categorias: sub-7, sub-9, sub-11, 
sub-13, sub- 15, sub-17, sub-
20, adulto, feminino e máster. 
Para esse ano, a novidade fi ca 
por conta da categoria veteranos, 
para maiores de 45 anos.

Futsal, futebol de campo, basquete 
e vôlei são as atividades esportivas que 
tiveram início na atual gestão dentro do 
projeto Esporte na Comunidade. No total, 
cerca de 320 crianças e adolescentes, 
participam das práticas esportivas 
em núcleos espalhados nos bairros. 
Para diversifi car ainda mais, em 2018, 
foram inseridas as aulas de jiu-jitsu e 
xadrez. Todos os materiais necessários 
para o desenvolvimento das aulas são 
disponibilizados pela Prefeitura. 

O Campeonato Nova-
limense de Futebol Amador 
teve início em agosto e promete 
agitar as comunidades. Neste 
ano, a competição está sendo 
realizada pela Prefeitura, com 
o regulamento e os jogos 
organizados pela Liga Municipal 
de Desportos de Nova Lima. Outra 
importante novidade diz respeito 
aos critérios para inscrição dos 
atletas: esse ano foi exigido que 
20 jogadores, do total de 30, 
sejam naturais ou moradores de 
Nova Lima. Para 2019, a cota de 
atletas locais será ainda maior.

O Instituto Telê Santana é o parceiro 
da Prefeitura na realização do projeto 
“Futebol – um fi o de esperança” que 
oferece a 110 crianças e adolescentes, 
aulas de futebol nos campos do Nacional, 
do Morro Velho e do União. Além de 
praticar o esporte, os alunos contam com 
assistência social e acompanhamento 
psicológico. O projeto será ampliado com 
aulas de vôlei e handebol para mais
100 crianças e adolescentes.

Para fazer a alegria das 
crianças, o Governo Municipal 
realiza o projeto Rua do Lazer, 
com diversas atrações: tobogã 
e alpinismo infl áveis, piscina de 
bolinhas, cama elástica, mesa 
de pingue-pongue e totó. Em 
média, 150 crianças participam 
do projeto a cada edição, o que 
corresponde a cerca de 15 mil 
presentes no total.

Desde o início da gestão, 
99 edições já foram realizadas, 

sendo 59 somente em 2018, nas 
seguintes comunidades: Retiro, 
Centro, Jardim das Américas 
(BNH), Galo, Honório Bicalho, 
Padre João Marcelino, Chácara 
Bom Retiro, Cabeceiras, Água 
Limpa, José de Almeida, Bela 
Fama, Cruzeiro, Chácara dos 
Cristais, Vila da Serra, Alvorada, 
Jardim Canadá, Campo do Pires, 
Mingu, Boa Vista, Santa Rita, 
Alto do Gaia, Oswaldo Barbosa 
Pena e Cristais.

Quando assumiu a 
Prefeitura, em setembro de 2016, 
o Governo Municipal encontrou 
a área de Esporte e Lazer com 
uma estrutura mínima, poucas 
atividades em funcionamento e 
unidades esportivas sucateadas. 
Após realizar um planejamento 
adequado, estão sendo criados 
diversos projetos que ampliem 
a prática esportiva e, ainda, 
esteja mais próximo das 
comunidades. Em dois anos, 
o esporte e lazer em Nova 
Lima experimentam um novo 
momento com campeonatos, 
atividades diversifi cadas, com 
a revitalização das estruturas e 
muito mais

• Parceria com o Olympico 
para iniciar 140 crianças e 
adolescentes no basquete 

• Apoio em projetos e torneios 
promovidos no município 

• Giro Esportivo promove 
intercâmbio com atletas de 
outras cidades

• Realização da fase municipal 
dos Jogos Escolares de MG 
e apoio total às escolas nas 
fases microrregional, regional 
e estadual da competição 

• Retorno de grandes jogos ao 
Estádio Castor Cifuentes após 
realização de adequações, 
exigidas pela Federação 
Mineira de Futebol (FMF)

• Desapropriação do Parque 
Aquático do Villa Nova

15

Fo
to

:  
Pe

dr
o 

Gr
av

at
á

Fo
to

:  
Lí

vi
a 

Ba
st

os



29 DE SETEMBRO DE 2018 • ANO 3 • Nº 41

NOVALIMA.MG.GOV.BRNOVALIMA.MG.GOV.BRNOVALIMA.MG.GOV.BR

Ao assumir a gestão de Nova Lima, 
o Governo Municipal teve o cuidado e 
uma atenção especial para abrir espaço 
para visitantes e moradores conhecerem 
história, riqueza gastronômica e matas 
e, ainda, fomentar a atividade turística 
por meio de eventos e projetos de 
valorização.

Em dois anos de gestão, foram 
efetivados programas para o 
desenvolvimento do ecoturismo, da 
gastronomia (culinária típica, polo 
cervejeiro) e patrimônio histórico 
cultural.

É por isso que hoje a cidade 
experimenta um novo momento em que 
o turismo gera mais renda, empregos, 
qualifi cação positiva da cidade junto 
ao cidadão e ao visitante e melhorias 
para a população por meio de ações 
sustentáveis. 

• Núcleo de Queca e Lamparina estimula 
a profi ssionalização e promove os 
tradicionais quitutes de Nova Lima
com mais de 80 participantes 

• 1º Concurso Municipal de Cervejas 
Caseiras de Nova Lima com estimulo aos 
pequenos produtores locais

• Curso de Extensão de Atendimento
ao Turista

• Conselho Municipal de Turismo – Comtur

• Sinalização turística em parceria com o 
Circuito do Ouro 

• Circuito de Turismo Empreendedor 
sensibiliza a cadeia produtiva

• Rodada de Negócios com ação 
direcionada a empreendedores do 
segmento de turismo

• Volta do recebimento do ICMS Turístico

• Mais de 500 pessoas participantes
nos City Tours

• Feira de Queca e Lamparina duas vezes 
ao ano estimula o comércio destas 
iguarias

• Turismo na Escola atende crianças na 
Escola em Tempo Integral e estimula o 
conceito de turismo local sustentável. 

• Instituição do dia do Imigrante (23/04) – 
Saint George’s Day

• Criação do selo cervejeiro que atesta a 
qualidade e procedência das cervejas 
artesanais do município

• Estímulo a visitação às cervejarias
pelo Beer Tour

• Incentivo a eventos que divulgam o 
nome do município como: Pedalando 
no Topo, Feira Experimente, Festival de 
Inverno de Macacos, Festival de Inverno 
de Nova Lima, Mundial de Down Hill, 
Vila da Serra Gastrô e Race Mountain
Bike MTB
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Em busca de uma sociedade mais justa 
e com respeito às diferenças, a Prefeitura 
tem atuado, por meio da Assessoria de 
Políticas Públicas, na defesa da igualdade 
de direitos para populações historicamente 
vulneráveis. Diferentes iniciativas são 
elaboradas e executadas para promover 
a cidadania dos públicos assistidos nas 
áreas de Diversidade Sexual, Direitos da 
Pessoa com Defi ciência e da Igualdade 
Racial, além das coordenadorias de 
Políticas Públicas para a Pessoa Idosa, 
Mulheres e Juventude.

Nestes dois anos de governo, foram 
desenvolvidas ações continuadas com o 
objetivo de promover os direitos humanos 
e promover as políticas sociais municipais, 
como conferências, seminários, audiências 
públicas, debates, rodas de conversa, 
exposições, apresentações e diversas 
outras iniciativas, fortalecendo os mais 
diferentes públicos em Nova Lima.

Atenta ao desenvolvimento sustentável 
de Nova Lima e compromissada em deixar 
uma cidade preservada para as próximas 
gerações, o Governo Municipal tem realizado 
uma série de ações com a fi nalidade de cuidar 
do rico patrimônio ambiental da cidade.

Entre as principais ações, se destaca a 
retomada do Plano Municipal de Saneamento 
Básico, instrumento de gestão que, após 
aprovação na Câmara Municipal, dará as 
diretrizes e 122 metas para ampliar o acesso 
da população aos serviços de saneamento 
nos próximos 30 anos. Outro avanço 
importante é relacionado ao licenciamento 
ambiental, já que o município terá mais 
autonomia na aprovação e regularização 
de empreendimentos maiores (até classe 
4), atualmente feitos pelo governo estadual, 
garantindo mais celeridade aos processos que 
fi cam parados por anos no estado, além de 
contribuir para a redução do desmatamento 
ilegal no município.

O trabalho da Prefeitura também abrange 
a reformulação da legislação ambiental, o 
cuidado com o Parque Natural Municipal 
Rego dos Carrapatos e Centro Municipal de 
Educação Ambiental; a fi scalização constante 
do território; as ações de conscientização e 
as atividades com as comunidades.

• Protocolo de Intenções com a Copasa 
para viabilizar medidas para o 
tratamento de esgotos próximos ao 
Parque Natural Municipal Rego dos 
Carrapatos

• Termo de Cooperação Técnica com o 
Instituto Estadual de Florestas (IEF) 
para realização de regularizações 
ambientais em áreas remanescentes 
de mata atlântica

• Acordo de cooperação com o Instituto 
Espinhaço para o plantio inédito de 
cerca de 14 mil mudas em 11,67 
hectares de oito áreas verdes 
degradadas

• Implantação de 15 Ecopontos para 
coleta de óleo de fritura usado, com 
mais de 1.100 litros já recolhidos

• Mapeamento e proteção das nascentes 
de Nova Lima visando a segurança 
hídrica da cidade e da Região 
Metropolitana de Belo Horizonte

• Análise e aprovação pelo Conselho 
Gestor do Mosaico das Unidades de 
Conservação de planos de manejo das 
áreas 
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Trânsito descongestionado, 
vias estruturantes, creches, 
escolas, unidades de saúde e 
muito mais. Para todas essas 
grandes obras, a Prefeitura 
realiza um planejamento para 
que as intervenções sejam 
feitas da melhor forma e com 
o menor impacto ambiental 
e fi nanceiro. Nesse processo, 
entram grande parte das obras 
apresentadas como prioridade 
pelo Governo Municipal. 
Muitas delas já estão em fase 
de fi nalização como o Pronto 
Atendimento e a Unidade 
Básica de Saúde do Jardim 
Canadá. 
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Com o estudo arquitetônico 
desenvolvido por profi ssionais 
do Governo Municipal, será 
construído, no espaço ocioso ao 
lado da Prefeitura, um prédio 
para onde várias unidades 
serão transferidas. A mudança 
proporcionará mais agilidade 
na prestação de serviços, além 
de economia de aluguel.
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Desde que assumiu a gestão, o Governo Municipal 
trabalha para reduzir o défi cit habitacional em 
Nova Lima e garantir que mais de 1.500 famílias 
tenham o título de posse assegurado, por meio da 
Regularização Fundiária Urbana.

Em 2017, foram realizados mais de 6 mil 
atendimentos aos cidadãos que precisam de 
orientações e serviços relacionados à área 
habitacional. A Prefeitura ainda assinou com o 
Governo de Minas Gerais, por meio da Secretaria 
de Estado de Cidades e de Integração Regional, um 
termo de cooperação técnica para a Regularização 
Fundiária Urbana de uma área com mais de 580 mil 
m² localizada no Bairro Santa Rita. Ainda no ano 
passado, 62 títulos foram entregues aos moradores 
do Vale da Esperança e Alto do Gaia.

Com o objetivo de viabilizar a construção 
de mais moradias, promover a regularização de 
ocupações, buscando a solução de problemas 
habitacionais antigos, a Prefeitura encaminhou, 
neste ano, importantes projetos para a apreciação 
dos vereadores.

• “Minha Casa Minha Vida” para 
servidores públicos ativos: doação 
de um terreno de 18 mil m² no Bairro 
Fazenda do Benito (ao lado do Bela 
Fama) para construção de habitações em 
condomínio vertical do programa

• Comunidade “Calon Nova Lima”: 
desmembramento de terreno para 
receber moradias culturalmente 
adequadas em área vizinha ao campo do 
Olaria/Canto do Rio, no Oswaldo Barbosa 
Pena

• Famílias no Canto do Rio: 
desmembramento de uma área de mais 
de 2 mil m², para reassentamento de 
famílias em unidades habitacionais 
de interesse social no Bairro Oswaldo 
Barbosa Pena, próximo ao campo do 
Olaria/Canto do Rio

• Critérios na concessão de Bolsa 
Moradia: aluguel de até R$ 880,00 
durante um ano, podendo ser prorrogado 
por mais 12 meses, em casos 
justifi cáveis, para famílias que vivem em 
áreas de risco geológico ou habitacional 
iminente, constatado pela Defesa Civil

• Conselho Municipal de Habitação de 
Interesse Social (CMHIS):
reformulação no número de membros, 
maior dinamismo e efi ciência dos 
trabalhos e utilização de recursos 
parados do Fundo Municipal de 
Habitação, da ordem de R$ 1 milhão

• “Minha Casa Minha Vida Entidades”: 
doação de área remanescente 3 
institucional, localizada no Bairro Campo 
do Pires, para a construção de 200 
moradias
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A Prefeitura tem trabalhado para 
aproximar a segurança da população. 
Prova disso é que, ao longo desses 24 
meses, importantes foram os avanços 
na área, que não contava sequer com 
viaturas adequadas para o serviço da 
Guarda Civil Municipal (GCM).

Diante disso, uma nova frota 
de veículos foi disponibilizada. Para 
promover a convivência pacífi ca e 
otimizar os esforços das instituições com 
a comunidade local, os bairros Jardim 
Canadá e Honório Bicalho receberam as 
Bases Integradas de Segurança da GCM 
– um trabalho integrado com as polícias 
voltado para a redução dos índices de 
violência e criminalidade.

A Administração Municipal também 
atua na busca de melhorias e soluções 
para o trânsito, na apreensão de animais 
nas vias, além de realizar e apoiar 
campanhas de conscientização como o 
Maio Amarelo e a Semana Nacional do 
Trânsito, voltadas para a redução de 
acidentes.

O Governo Municipal e o 
Departamento de Trânsito de 
Minas Gerais (Detran/MG), através 
da Circunscrição Regional do 
Trânsito (Ciretran), trabalham 
numa força-tarefa para a 
identifi cação dos veículos que se 
encontram no Pátio de Apreensão 
e serão levados a leilão ou terão 
a devida destinação. A Prefeitura 
trabalha na desativação defi nitiva 
do local.

Guarda Civil Municipal tem 
exercido um papel fundamental 
para o cumprimento das normas 
e recomendações de proteção 
ambiental em vigor. De agosto 
de 2017 até julho de 2018, 
participou de aproximadamente 
2.700 fi scalizações, com 
destaque em ocorrências de 
perturbação de sossego, desmate 
irregular, movimentação de terra 
e deposição de resíduos sólidos 

em vias públicas, lançamento de 
esgoto em rios e extração ilegal 
de mineral. Neste período, foram 
lavrados aproximadamente 100 
autos de fi scalização, a fi m de 
advertir a população quanto à 
necessidade de regularização 
junto aos órgãos ambientais 
competentes, e registrados 
aproximadamente 20 autos de 
infrações, por cometimento de 
crimes ambientais. 

• Bases integradas nos bairros 
Honório Bicalho e Jardim Canadá

• Nova frota de veículos para a 
Guarda Civil Municipal

• Serviço de Apreensão de animais 
nas vias

• Campanhas de conscientização 
no trânsito

• Melhorias nas sinalizações e 
alterações viárias

• Patrulhamento preventivo 
(rondas) e visitas em regiões 
mais afastadas da sede

• Educação para o Trânsito: 
Crianças treinadas e escolas

• Legislação voltada para 
a apreensão de veículos 
abandonados - em andamento

• Vigilância Patrimonial – 
Estatística
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A Regional Noroeste conta com importantes 
unidades da Gestão Municipal na oferta de projetos 
e programas nas áreas social, cultural, educacional 
e esportiva, além de serviços administrativos e 
tributários – tudo voltado para cerca de 30 mil 
moradores do Jardim Canadá e bairros vizinhos.

Com uma população estimada em mais 
de 13 mil habitantes, a Regional Nordeste 
disponibiliza serviços municipais às comunidades 
de Honório Bicalho e seu entorno. Além disso, 
atua como interlocutora do Governo Municipal 
nessas localidades. Os moradores têm acesso às 
negociações de IPTU, demandas de rede de esgoto, 
limpeza pública e abertura de processos.

Situada na Alameda Oscar Niemeyer, 1.465, 
a Unidade Vila da Serra é uma ramifi cação 
da Administração Municipal que garante mais 
comodidade e agilidade às empresas e moradores 
da região. Dentre os serviços que podem ser 
acessados estão: abertura de processos, aprovação 
de projetos, emissão de licenças, IPTU, dívida ativa, 
parcelamentos e quitações.

Com o intuito de facilitar 
o acesso das comunidades 
mais afastadas da 
sede do município 
aos serviços públicos 
prestados em Nova 
Lima, a Administração 
Municipal dá atenção 
especial às regionais 
Noroeste, localizada no 
bairro Jardim Canadá, 
e Nordeste, em Honório 
Bicalho, além da Unidade 
Vila da Serra. Essa 
descentralização favorece 
as comunidades locais, 
além de contribuir para a 
redução dos impactos no 
trânsito da região central 
da cidade.
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A Ouvidoria Municipal tem como 
prioridade ouvir o cidadão e dar voz 
a ele junto aos serviços públicos. 
O setor está aberto para receber 
sugestões, elogios, críticas, denúncias 
e reclamações da comunidade, 
direcionando aos respectivos órgãos 
para o devido encaminhamento. As 
participações podem ser feitas por 
telefone, e-mail ou presencialmente, 
e o sigilo é sempre preservado.

O órgão também está presente 
em diversas ações promovidas 
pela Prefeitura e, ainda, realiza a 
Ouvidoria Itinerante para ampliar o 
acesso dos cidadãos ao serviço. Por 
meio desse projeto, informações e 
esclarecimentos são prestados aos 
nova-limenses, que podem fazer 
suas manifestações na própria 
comunidade.

Responsável por dar ampla divulgação 
às informações de interesse público, a 
Prefeitura facilita o acesso dos nova-
limenses aos seus programas, projetos 
e serviços. Por meio da Secretaria 
Municipal de Comunicação, o Governo 
estabelece um diálogo transparente e 
constante com a população e os próprios 
servidores públicos.

Para isso, a Gestão Municipal utiliza 
os mais diversos tipos de canais de 
comunicação em diferentes plataformas: 
jornais, site ofi cial, informativos 
eletrônicos, vídeos, redes sociais, 
publicações em veículos de comunicação 
e inserções em rádios e televisões. 
Além disso, realiza o envio de releases 
(sugestões para a imprensa) e atende às 
demandas desses órgãos.

O setor ainda é responsável por toda 
a organização e o apoio operacional e 
logístico dos eventos institucionais da 
Prefeitura.

• A Cidade (informativo ofi cial do município)
• Canal Cidadão
• Conecta (informativo eletrônico com notícias da 

cidade)
• Entre Nós (informativo de comunicação interna)
• Acontece (informativo eletrônico de comunicação 

interna)

• Site ofi cial: www.novalima.mg.gov.br
• facebook.com/prefeituradenovalimaofi cial
• instagram/prefeituradenovalimaofi cial
• youtube.com/prefeituradenovalimaofi cial
• Campanhas Informativas
• Reuniões de Diálogo
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• Conclusão da Policlínica e da UBS do Jardim Canadá

• Desapropriação do Parque Aquático do Villa Nova

• Readequação da área interna da UBS Caic para a criação de novos 
consultórios

• Reforma e ampliação da UBS do Mingu

• Construção de UBS nos bairros Água Limpa e Cabeceiras

• Finalização das obras da UBS do Cristais

• Implantação dos serviços de endoscopia e colonoscopia

• Reforma do espaço físico da Policlínica Municipal

• Ampliação das unidades escolares, Centro de Educação Infantil Nancy 
Romani, E.M. Martha Drummond Fonseca e Auréa Lima Taveira (Caic)

• Ampliação da Escola do Bairro Mingu

• Conclusão do Centro de Educação Infantil do Jardim Canadá

• Construção do Centro de Educação Infantil no Água Limpa

• Construção de uma nova escola em São Sebastião das Águas Claras

• Conclusão das obras do Poliesportivo do Jardim Canadá

• Finalização do Centro de Treinamento Municipal

• Construção do anexo do prédio da Prefeitura

• Construção da Alça de Macacos para melhoria no trânsito

• Recapeamento asfáltico na cidade

• Instalação de passarela no Bairro Cristais

• Construção de mais de 1.000 unidades habitacionais

• Desapropriação e reforma do antigo Centro Ideal Clube para receber as 
secretarias municipais de Desenvolvimento Social e Saúde

• Obras de esgotamento sanitário nos bairros José de Almeida, Mingu e 
Mina D’água

• Revitalização da Praça Bernardino de Lima

• Construção de terceira faixa em trecho da MG-030

• Revitalização da Biblioteca Municipal Anésia de Matos Guimarães

• Término da revitalização da Escola Casa Aristides

• Desapropriação e criação do Memorial Sara Ávila

Depois de colocar as contas 
públicas em ordem, o Governo 
Municipal deu início a uma série 
de investimentos – a curto, médio 
e longo prazo – nas mais diversas 
áreas da gestão. O recapeamento 
asfáltico em alguns pontos da 
cidade já foi concluído. As obras 
no Centro de Educação Infantil do 
Jardim Canadá foram retomadas, 
enquanto a construção da 
Policlínica do e da nova Unidade 
Básica de Saúde do bairro segue 
a todo vapor, com previsão de 
entrega para os próximos meses. 
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