
Workshop Comprar Bem
Evento on-line sobre como vender para Prefeitura,
às 9hs
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O pagamento do Imposto Predial e 
Territorial Urbano (IPTU) 2021 começa no 
dia 21 de junho, tanto para quem optar 
pelo pagamento à vista, com desconto de 
5%, quanto para os contribuintes que 
escolherem o parcelamento em até seis 
vezes. A emissão on-line das guias já está 
disponível.

Já está disponível
a emissão de guias
do IPTU 2021

A Prefeitura continua com operações 
intensivas para o controle dos números da 
pandemia. A Guarda Civil Municipal 
realizou 55 ações de fiscalização no último 
mês, e a Vigilância Sanitária, 107. Já a 
Divisão de Fiscalização de Atividades 
Urbanas (DFAU) abordou 86 
estabelecimentos nesse período.

Cerca de 250 ações
de fiscalização realizadas
em maio

O Governo Municipal iniciou, em 1º de junho, a imunização dos profissionais da 
educação que atuam nas redes pública e privada com crianças de 3 a 7 anos. Nos 
últimos dias, também foram contempladas as pessoas em situação de rua, a 
população privada de liberdade e funcionários do sistema prisional.

Prefeitura começa a vacinar
novos grupos contra a Covid-19

WhatsAppSite Facebook Instagram YouTube

Os trabalhos no Centro de Treinamento, 
em Honório Bicalho, seguem a todo 
vapor. O local, que terá uma das 
melhores estruturas de Minas Gerais, 
será formada por quatro campos, 
edifício administrativo e prédio principal, 
com vestiários, academia, alojamentos, 
dentre outros espaços.

Obras do Centro
de Treinamento Municipal
avançam

Todas as notícias completas:   novalima.mg.gov.br Acesse!

Pela primeira vez, o Governo Municipal e a 
Emater capacitaram os produtores locais a 
participarem da chamada pública de itens 
para a merenda escolar. O apoio vai ao 
encontro de lei federal que estipula o 
investimento de 30% do valor repassado 
pelo Programa Nacional de Alimentação 
Escolar (PNAE) na compra direta de itens 
da agricultura familiar.

Produtores locais
habilitados para fornecer
itens para a merenda
escolar

Efetivação do Compir
Transmissão, ao vivo, às 19h30, no Canal do YouTube 
@PrefeituradeNovaLimaOficial, dos encontros on-line sobre a lei 
que cria o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial - 
Compir

https://bit.ly/3vQP6R6
https://bit.ly/3fKUz6o
https://bit.ly/2SKBrw5
https://bit.ly/3g2HnbV
https://bit.ly/3uQm3Mc
https://bit.ly/3cd42ky
https://novalima.mg.gov.br/
https://novalima.mg.gov.br/
https://www.facebook.com/prefeituradenovalimaoficial/
https://instagram.com/prefeituradenovalimaoficial
https://www.youtube.com/prefeituradenovalimaoficial
https://api.whatsapp.com/send?phone=5531980062169



