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Sem a

Reforma
Administrativa,

Nova Lima

vai parar

Prefeitura apresenta proposta da Reforma Administrativa
para a Câmara Municipal, com o menor impacto possível
para o funcionalismo dentro da atual situação. O objetivo
é evitar a demissão de até 1.400 servidores e equilibrar as
finanças para investir na qualidade de vida da população
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Editorial

É PRECISO
CORRIGIR OS ERROS
DO PASSADO

ARRECADAÇÃO NÃO CRESCE
E SERVIÇOS PODEM PARAR

Na útima semana, apresentamos
à Câmara Municipal o projeto de
lei da Reforma Administrativa da
Prefeitura. O tema complexo e que
impacta diretamente a vida de toda
população é a nossa melhor saída
para evitar demissões e oferecer ao
nova-limense a qualidade de vida e
a prestação de serviços condizentes
com a nossa arrecadação.

Mesmo com todos os esforços para enxugar a máquina pública
e aumentar a receita, reforma é necessária

Para isso, contamos com a consultoria
de uma das maiores empresas de
planejamento estratégico do país,
que ficou durante meses analisando
todas as finanças e gastos da
Prefeitura para propor um projeto
com o menor impacto possível para
os servidores municipais. Dessa
forma, precisamos fazer a mudança
no regime jurídico do funcionalismo.

De toda forma, esses esforços não foram

A Prefeitura tem feito o máximo para
enxugar os gastos e aumentar a arrecadação
de Nova Lima. Exemplo disso é que, em
pouco tempo, a atual administração
trabalha para realizar uma economia de
R$ 20 milhões anuais nos custos internos.

contratações nesse período.
Esses dados, somados ao *pacote de gastos com
pessoal, resultam numa despesa de R$ 6,90 com o
funcionalismo para cada R$ 10,00 arrecadados pela
Prefeitura.

*(salário + obrigações patrimoniais
+ vale-alimentação + plano de saúde
+ vale-transporte + cesta de legumes + serviços
terceirizados + dívida previdenciária)

Previsão para
2017

R$ Milhões

Gastos com pessoal:

345.098

516.045

467.933

337.862

2011

2012

2013

2014

2015

*Em 2012 e 2013, a arrecadação
contou com valores extras
de pagamento de dívida
de mineradora

528.949

499.000

2016

2017

136.668

PACOTE DE PESSOAL
Ticket-alimentação
Dívida Previdenciária (INSS Parcelado)

R$ 16.789.253
R$ 14.472.963

Unimed BH

R$

7.186.844

Serviços Terceirizados

R$

4.535.067

Vale-transporte

R$

3.236.081

Cesta de legumes

R$

972.569

TOTAL

R$ 327.969.611

Vice-Prefeito
João Marcelo Dieguez Pereira

Secretária de Comunicação
Fabiana Ribeiro Lopes

2014

2015

2016

2017

Fonte: Prefeitura de Nova Lima

Na contramão da boa governança corporativa, de 2011 a 2016, as despesas
com o Pacote de Pessoal aumentaram, em média, R$ 30 milhões por ano.
A atual estimativa é de um gasto de R$ 345 milhões em 2017
HERANÇA DO PASSADO

Receita X gastos
com pessoal:

resultando na contratação de mais servidores efetivos
para suprir a demanda. No total, 38 cargos tiveram
a jornada de trabalho reduzida, impactando 1.332
servidores. Além disso, a mudança dessas jornadas
não veio acompanhada de redução do salário, ou
seja, o município ficou com o ônus dessas ações.
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Considerando
parcela única paga
em 2016: R$ 43M

569.996
516.045

456.488

528.949

198.337
136.688

40%

330.957

67%

71%

2014

2015

257.815

327.970

62%

345.414

69%

45%

43%

2012

2013

*Em 2012 e 2013, a arrecadação contou com valores
extras de pagamento de dívida de mineradora
Fonte: Prefeitura de Nova Lima

499.000

467.933

345.098

337.862

2011

EXPEDIENTE

2013

R$ 280.776.834

Fonte: Prefeitura de Nova Lima

Prefeito Municipal
Vitor Penido de Barros

2012

O município está numa situação financeira
insustentável deixada por gestões passadas que
concederam, irresponsavelmente, benefícios e
gratificações ao funcionalismo sem cálculo de
previsão de impacto futuro. Exemplo desses erros de
gestão foram as reduções das jornadas de trabalho,

*Em 2016, a arrecadação
contou com valores
extras de pagamento de
dívida de mineradora e PEP

Pagamento Servidores + obrigações
patronais

Fonte: Prefeitura de Nova Lima

R$ Milhões

456.488

327.970

198.337

2011
569.996

345.414

330.957

257.815

R$ Milhões

Sabemos da importância de cada
servidor público na construção da
cidade e estamos nos esforçando no
dia a dia para evitar cortes maiores
e a demissão maciça de cerca
de 1.400 pessoas. Por isso, não
podemos continuar como estamos.
Precisamos agir com coragem,
fazer a Reforma Administrativa e
trabalhar com austeridade para
deixar um presente e um futuro
positivo para a população. Caso
contrário, Nova Lima irá parar e
esse não é o caminho que queremos
para nossa cidade.

suficientes para trazer o equilíbrio
financeiro ao município, tendo em vista a
grave situação encontrada. É por isso que,
após meses de estudos sérios e análises
aprofundadas, a melhor saída para o
caos que Nova Lima vivencia é a Reforma
Administrativa.

Confira o gráfico da arrecadação e previsão para 2017

Realizado em 2016

Colocando tudo isso na ponta do
lápis, nos últimos cinco anos, o gasto
com pessoal em Nova Lima passou
de R$ 136 milhões, em 2011, para
R$ 327 milhões, em 2016, ou seja,
esse gasto está numa ascendente
que inviabiliza a cidade.

Nova Lima conta com 4.300 servidores públicos para
uma população de 91 mil habitantes (um funcionário
para 21 moradores). Para se ter uma ideia, de 2011
a 2016 foram nomeados, em média, 246 servidores
efetivos por ano ou seja, foram quase 1,5 mil

EM POUCO TEMPO, A ATUAL ADMINISTRAÇÃO
CONSEGUIU REALIZAR UMA ECONOMIA QUE REPRESENTA
R$ 20 MILHÕES ANUAIS NOS CUSTOS INTERNOS

Em Minas Gerais, 96% das cidades
apostam no Regime Estatutário
por ser o mais adequado à gestão
pública. Fora desse contexto,
Nova Lima coleciona o inchaço
da máquina pública e da folha de
pagamento.

ESTAMOS
NOS ESFORÇANDO
NO DIA A DIA PARA
EVITAR CORTES
MAIORES E A
DEMISSÃO MACIÇA
DE CERCA DE
1.400 PESSOAS

GASTOS COM PESSOAL VIRARAM UMA
BOLA DE NEVE AO LONGO DOS ÚLTIMOS ANOS

Receita corrente líquida
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Pacote despesas com pessoal

2016

2017

*Em 2016, a arrecadação
contou com valores
extras de pagamento de
dívida de mineradora e PEP
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REFORMA ADMINISTRATIVA É A SAÍDA PARA NOVA LIMA
Projeto é solução para equilibrar as finanças e retomar
investimentos essenciais para a população
Nova Lima é uma das cidades mineiras mais afetadas pela crise
econômica e pelo inchaço da máquina pública. Com a
missão de sanear os gastos e adequar as finanças, foi
apresentado, ao Poder Legislativo, o projeto de lei que
institui a Reforma Administrativa no município.

dos municípios estão
sob o Regime Estatutário

DEMISSÕES PODEM CHEGAR ATÉ
1.400 FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS
Valor

Despesas
Pacote de Pessoal
Custeio da Prefeitura
Dívida Fundada
Repasse Câmara
Acordo Triênio (P)
Férias Acumuladas
Restos a pagar 2016
TOTAL

A proposta prevê a mudança do regime de
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) para
Estatutário e os ajustes visam equilibrar as
finanças, preservar os postos de trabalho do
funcionalismo e evitar que serviços essenciais
sejam fechados. A ação está ainda em
consonância com a maioria das cidades mineiras,
uma vez que, dos 853 municípios mineiros,
96% seguem o Regime Estatutário.

REGIME ESTATUTÁRIO

O Regime Estatutário é definido por um conjunto de regras
que regulam a relação funcional entre o servidor e o Estado.
Ele submete-se ao Regime Jurídico Único dos Servidores
Públicos Federais.

69%

R$ 345.414.000
R$ 122.200.000
R$ 27.000.000
R$ 20.900.000
R$ 4.370.000
R$ 11.917.991
R$ 45.405.955
R$ 577.207.947

Após contratar uma consultoria reconhecida, que
realizou um trabalho detalhado nas contas públicas,
a melhor solução e de menor impacto para o servidor
é a Reforma Administrativa. Caso a mesma não seja
realizada, a Prefeitura será obrigada a demitir até
1.400 funcionários públicos e parar uma série de
programas e ações.
Essas constatações têm como fundamento as
projeções para os próximos anos que mostram que,
caso nada seja feito, Nova Lima terá um pacote de
gastos com pessoal superando os 70% da receita.

Fonte: Prefeitura de Nova Lima

REGIME CELETISTA

É regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).
A relação jurídica entre o Estado e o servidor trabalhista
no Regime Celetista é de natureza contratual, ou seja,
é celebrado um contrato de trabalho.

Previsões de
Gasto Total com
Pessoal X Receita
Corrente Líquida
em 2017

PROJEÇÕES DESANIMADORAS SEM A APROVAÇÃO DA REFORMA ADMINISTRATIVA
499.000

EST.

Dos 853 municípios de Minas Gerais,
823 estão sob Regime Estatutário

CLT

4%

Nova Lima está entre
os 30 com maioria CLT

Para se chegar a esse projeto,
foi realizado um estudo
detalhado com vistas a tirar
Nova Lima dessa crise, contudo
essa aprovação precisa ser imediata,
uma vez que, sem a aplicação
urgente da Reforma Administrativa,
essa solução poderá não ser
suficiente se demorar mais tempo.

Se nada for efetivado e a Reforma
Administrativa não for aprovada,
as projeções mostram um déficit de
R$ 78 milhões em 2017, além de mais
R$ 60 milhões em dívidas trabalhistas
de acordo com o Sindicato dos Servidores
Públicos de Nova Lima (Sindserp).

345.414

R$ Milhões

96%

URGÊNCIA NECESSÁRIA

Para 2017, a Lei Orçamentária Anual
estima um orçamento de R$ 499 milhões.

350.601

508.728

513.662

518.645

69%

70%

70%

71%

71%

2017

2018

2019

2020

2021

Fonte: Prefeitura de Nova Lima

Receita corrente líquida

Pacote despesas com pessoal

Saiba tudo sobre a
Reforma Administrativa no site:
www.novalima.mg.gov.br
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SERVIÇOS ESSENCIAIS PODEM SER PARADOS...
Várias atividades na Prefeitura são
inviáveis em função de mau planejamento
de gestões passadas.

Além das demissões, uma das preocupações
do Governo Municipal é a melhoria dos
serviços públicos prestados à população.

Muitas dessas ações falhas estão
diretamente ligadas a despesas com
pessoal e, portanto, terão de ser corrigidas
imediatamente para evitar que os
problemas administrativos se agravem.

Nesses primeiros meses, a Administração
Municipal avançou em muitas áreas,
contudo, não pôde oferecer melhorias
em diversos setores nem retomar ou
realizar obras que são importantes

É HORA DE GARANTIR O PRESENTE
E O FUTURO DE NOVA LIMA

para a população. Por isso, a Reforma
Administrativa é tão importante para
que o município possa ter recursos para
investir em benefícos para a população.
São muitos os programas e serviços
que dependem dessas mudanças para
continuar e que podem parar por falta de
recursos. Confira alguns deles!

Fazer bem feito para não trazer mais problemas é o foco da Reforma Administrativa.
É por isso que o projeto apresentado tem como base a solução de problemas para
garantir o futuro do Município. Dessa forma, a alteração do Regime Jurídico trará
uma economia de cerca de R$ 200 milhões em cinco anos. Caso contrário, em
2021, o gasto com pessoal chegará a 71%, inviabilizando a cidade.

Confira o cenário estimado para os próximos anos com e sem a reforma proposta pela Prefeitura:

...NOVA LIMA TEM MUITO A PERDER!

• Suspensão Repasse de recurso para a Fundação Hospitalar
• Redução no fornecimento de medicamentos
• Fim de consultas com especialistas
• Fim de cirurgias
• Fechamento de Unidades Básicas de Saúde
• Não retomada da obra da Policlínica do Jardim Canadá

*R$ Milhões

• Fim da Escola em Tempo Integral
• Fechamento de creches municipais
• Redução na disponibilização da merenda escolar de qualidade
• Suspensão do transporte gratuito para os alunos
• Aumento do número de estudantes por turma
• Não retomada da obra do Centro de Educação Infantil do Jardim Canadá
• Não retomada da obra do Ginásio Poliesportivo da Chácara Bom Retiro
• Não retomada da obra do Ginásio da Escola Municipal Benvinda Pinto Rocha

499.000

508.728

503.840

345.414
323.485

350.601

2017
Fonte: Prefeitura de Nova Lima

357.472

60%

2018

364.227

370.723
330.733

321.100

311.747

302.667

65%

518.645

513.662

61%

63%

2019

2020

64%

2021

*Estimativas baseadas nas despesas
da Prefeitura de Nova Lima em 2016

Receita corrente líquida/previsão de arrecadação
Gastos com pessoal sem a Reforma Administrativa

• Redução ainda maior do serviço de capina e limpeza urbana
• Redução nas ações em segurança pública
• Fim dos Centros de Atividades Comunitárias
• Fim da Escola de Bailados
• Suspensão das reformas da Casa de Cultura, do Teatro Municipal,
do Cine Ouro e de outros patrimônios

Não continuidade de obras paradas como:
• Estabilização de encosta localizada na Chácara Bom Retiro
• Pavimentação e Drenagem no Vale do Sol e Jardim Canadá
• Contenção na Avenida José Bernardo de Barros
• Quadra do Bairro Parque Aurilândia
• Contenção de via no Bairro Parque Aurilândia
• Estrada de Integração Rio de Peixe
• Alça viária de Macacos
• Sistemas de Esgotamento Sanitário dos bairros

Gastos com pessoal após a Reforma Administrativa
(com correção estimada)

ECONOMIA AOS COFRES PÚBLICOS
CHEGARÁ A R$

200 MILHÕES EM CINCO ANOS
Conﬁra a economia que será gerada com a Reforma Administrativa

Com as mudanças propostas, adequações importantes
serão feitas como o fim do vale-refeição para quem
trabalha 4h ou 6h; fim do retorno de férias (1/3 a
mais pago pelas férias) e do Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS)*, que sozinho vai gerar uma
economia anual de mais de R$ 17 milhões aos cofres
públicos.

• Fim do projeto Esporte nas Comunidades
• Fim das competições esportivas
• Fim do apoio aos clubes de futebol amador
• Suspensão do apoio às seleções nova-limense

Mudanças Economia

Por outro lado, muitos benefícios foram mantidos e os
funcionários serão valorizados de acordo com metas
e prazos estabelecidos, tendo em vista o serviço em
excelência prestado.
No total, as mudanças representarão uma economia
de mais de R$ 40 milhões ao ano para o município.
*Já que o servidor possui estabilidade

Fim do FGTS

R$ 17.257.778

Redução do vale-alimentação

R$ 10.019.053

Fim do 1/3 Retorno de Férias

R$ 5.708.586

Fim do Anuênio

R$ 1.431.591

Quinquênio (passa a ser de 5%)

R$ 340.517

Horas-extras (não haverá 100%)

R$ 580.511

Fim da gratiﬁcação por Trabalho Especial

R$ 277.599

Insalubridade (cálculo sob menor salário)

R$ 6.333.740

Periculosidade (cálculo sob menor salário)

R$ 796.834

TOTAL

R$ 42.746.209

Fonte: Prefeitura de Nova Lima
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REFORMA ADMINISTRATIVA SEM DÚVIDAS!
A reforma também afeta os servidores
comissionados?
A reforma e mudança para o Regime Estatutário
abrangem todos os servidores, sejam eles efetivos ou
comissionados.

Quem possui gratificação de escolaridade perderá
o benefício?
Não. A reforma prevê a manutenção das gratificações
de escolaridade já adquiridas, dentro da legalidade.
Entretanto, a gratificação não será mais concedida após
a data de publicação da lei da reforma.

Com o fim do recolhimento do FGTS, o servidor
poderá sacar o que já foi recolhido?
Normalmente, a Caixa Econômica Federal disponibiliza
o saque após três anos de inatividade da conta. No
entanto, é possível que o servidor entre com uma ação,
de forma individual ou coletiva, requerendo o saque do
FGTS.

Quem é apostilado perderá o benefício?
Não. O apostilamento adquirido dentro da legalidade
será mantido. Entretanto, novos apostilamentos não
serão mais concedidos após a data de publicação da lei
da reforma.

Com a alteração para o Regime Estatutário, muda
também o Regime Previdenciário?
Não. O Regime Previdenciário do INSS será mantido.

Os servidores retornarão ao estágio probatório?
Eles perderão a estabilidade?
Não. O período de estágio probatório continuará de três
anos. Os servidores que já passaram ou passarem pelo
estágio probatório terão garantida a estabilidade.

Quem possui jornada inferior a 8 horas receberá
vale-alimentação?
Não. O benefício do vale-alimentação será somente
disponibilizado para servidores com jornada de trabalho
de 8 horas.
Os anuênios e quinquênios serão cortados?
Não. A reforma prevê a manutenção dos anuênios e
quinquênios já adquiridos. A partir da reforma, o
anuênio não será mais concedido e a porcentagem do
quinquênio, transformado em progressão salarial, será
alterada para 5% após a publicação da lei.
O servidor receberá anuênio pelos últimos meses
trabalhados antes da aprovação da lei da reforma?
Sim. O pagamento será calculado em proporção aos
meses trabalhados.
O servidor receberá quinquênio pelos últimos anos
trabalhados antes da aprovação da lei da reforma?
Sim. O pagamento será calculado em proporção aos anos
trabalhados de acordo com os períodos correspondentes
à antiga e à nova lei.
A insalubridade e periculosidade não são direitos
adquiridos? Podem ser alterados?
O direito ao adicional de insalubridade e periculosidade
cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que
deram causa à sua concessão, portanto não são direitos
adquiridos. A reforma não extingue, apenas altera a
base de cálculo da insalubridade e periculosidade,
passando a ser calculado pelo menor piso salarial da
Prefeitura.

Em jornadas de trabalho para concurso de
6 horas em que o funcionário trabalha 8h, terá
continuidade a extensão de jornada?
Cada servidor deverá cumprir a jornada de trabalho do
cargo de concurso conforme descrito no edital, salvo
lei federal dispondo o contrário e decisões judiciais já
transitadas em julgado.
Os servidores que recebem compensação salarial
perderão o benefício?
Aqueles que ganharam na justiça o direito à compensação
e a decisão já foi tramitada em julgado não perderão.
Os estudantes terão direito a um horário especial?
Ao servidor que seja estudante será concedido horário
flexível de trabalho, desde que comprovada a matrícula
e a incompatibilidade do horário das aulas e do serviço,
por meio de atestado fornecido pela instituição de
ensino. Cabe ressaltar que o horário especial não dá ao
servidor o direito à diminuição de sua jornada semanal
de trabalho.
Após essa reforma administrativa, haverá mais
alguma medida ou demissões?
A proposta dessa reforma foi feita justamente para
evitar demissões. A expectativa do Governo é de que,
com a reforma, os esforços para o aumento da receita, a
redução do custeio da Prefeitura e a melhoria da gestão
administrativa, o município tenha saúde financeira para
honrar seus compromissos e aumentar a qualidade da
prestação de serviços à população. Mas, caso a reforma
administrativa não seja aprovada, demissões não estão
descartadas.

