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Governo

PaSSivo giganteSco deixado 
Pela antiga geStão

O quE nOVA LIMA
pODE ESpERAR pARA
OS pRóxIMOS AnOS Ao assumir a Prefeitura, a primeira constatação foi o inchaço da 

máquina pública e o alto gasto com o pagamento dos servidores, o que 
inviabilizava importantes investimentos em outros setores. 

Para se ter um panorama da situação encontrada em setembro de 
2016, foram deixadas cinco folhas de pagamento a serem pagas (contando 
com o 13º salário dos servidores), além de, praticamente, dois períodos de 
férias vencidas de 1.840 funcionários, em média. 

Quando assumimos a Prefeitura, no final de 2016, 
encontramos uma cidade arrasada: programas 
estagnados, projetos obsoletos, unidades e 
patrimônios públicos sucateados, problemas na 
alimentação das crianças e uma fila de 10 mil 
procedimentos parados há anos na saúde. Além 
disso, tivemos o entrave da crise financeira e do 
inchaço da máquina pública que inviabilizavam 
a solução dos problemas encontrados. 
Enfrentar todos esses desafios exigia, além de 
conhecimento técnico e amor por nossa cidade, 
coragem para promover as medidas necessárias. 
Não podíamos deixar Nova Lima continuar a 
perder o brilho que conquistou em outras épocas. 
É por isso que arregaçamos a manga, buscamos 
uma equipe técnica de qualidade e arrumamos 
a casa. 

Para colocar a cidade nos trilhos, tivemos de 
realizar, em 2017, as reformas Administrativa e 
Tributária, com a readequação dos gastos com 
pessoal e, também, com a revisão do IPTU. Além 
disso, enxugamos a máquina pública, cortamos 
aluguéis e fizemos a revisão de todos os 
contratos. Em consonância com essas medidas, 
buscamos apoio nacional e tivemos uma grande 
vitória com o aumento da alíquota da CFEM. 
Agora, em 2018, Nova Lima começa a avançar: 
conseguiremos colocar os salários dos servidores 
em dia, estamos com a limpeza urbana 
ostensiva nos bairros e voltamos com o serviço 
de iluminação pública. Mais ainda: com as 
ações austeras e – nem sempre populares – que 
fizemos, vamos iniciar mais de 30 obras para 
atender demandas antigas da população. 
Neste aniversário de 317 anos de história e 
127 de emancipação político-administrativa, 
teremos motivos para comemorar. Começamos a 
caminhar e, com a mesma coragem que tivemos 
em 2017, seguiremos em 2018 para construir a 
cidade que a gente quer. 

Vitor Penido

VAMOS InICIAR MAIS DE 
30 ObRAS  pARA AtEnDER 
DEMAnDAS AntIGAS DA 

pOpuLAçãO  

fale com a ouvidoria!
a ouvidoria municipal é um importante canal entre 
a Prefeitura e o cidadão para que os moradores 
possam registrar manifestações, reclamações, 
denúncias, sugestões e tirar dúvidas sobre os 
serviços prestados pela administração. os cidadãos 
interessados podem fazer sua manifestação 
presencialmente na sede da Ouvidoria, localizada 
na rua Scott, nº 69 a – centro, das 8h às 17h; 
pelos telefones 3542-5938 e 3542-5980 ou e-mail: 
ouvidoria@pnl.mg.gov.br.

participe ativamente da 
reconstrução de nova Lima!

Para exemplificar, cada folha de pagamento com encargos, 
gerava um custo em torno de R$ 25 milhões, totalizando 
mais de R$ 125 milhões a serem pagos, em apenas 3 
meses. 
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Governo

aluguéiS exorbitanteS
PagoS e Sem uSo

PraçaS e ruaS Sem o devido cuidado

era notório o excessivo número de aluguéis pagos 
pelo município, muitos, inclusive, sem uso. exemplo é 
que, em 2016, a Prefeitura gastou r$ 5,5 milhões com 
aluguéis. Para se ter uma ideia, somente o local onde 
estava abrigada a Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Social, o aluguel mensal chegava a cerca r$ 37 mil por 
mês. Para acabar com esse alto custo, a nova gestão 
fez o levantamento dos contratos de locações vigentes, 
renegociou valores e notificou imóveis com contratos 
vencidos e sem utilização para imediata devolução.

Com a medida, alguns valores caíram pela metade e 
mais de r$ 2 milhões foram economizados.

no final de 2016, uma das grandes reclamações dos 
moradores era a cidade suja e mal cuidada. a administração 
municipal encontrou a banqueta do rego Grande abandonada. 

além disso, as praças e os espaços públicos foram encontrados 
depredados ou sem a devida manutenção. 

PUBLICAçãO dA PrEFEITUrA dE NOvA LIMA 3

a cidade Que encontramoS em

frota Precária
e redução da guarda
civil municiPal

A Atual Administração encontrou a Guarda Civil Municipal 
em condições difíceis de atuar na segurança, pois das nove 
viaturas da corporação, apenas quatro funcionam, porém, em 
situação precária, e para complicar ainda mais, 13 já haviam 
sido devolvidas à empresa devido ao fim do convênio com a 
mesma. além disso, o número de Guardas civis municipais 
caiu muito desde que a corporação foi criada em 2001.
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Patrimônio cultural abandonado 

frota de veículoS Sucateada

Recursos não aplicados e bens patrimoniais em situação 
precária. essa foi a história que nova lima deixou para trás com 
a nova gestão. assim que assumiu a Prefeitura, foi diagnosticada 
a necessidade urgente de intervenções e de manutenção, 

conservação e compra de materiais, como, por exemplo, na casa 
de Cultura, no Centro Cultural, no Teatro Municipal e na Escola 
casa aristides. a cultura foi encontrada com 19 projetos parados 
e 13 com necessidade de revisão e análise de convênios. 

Um dos gargalos do serviço público estava no sucateamento 
da frota de veículos, muitas vezes, parados ou quase sem 
utilização. Para sanar a questão, a Prefeitura viabilizou o reparo 
e a manutenção da frota de veículos públicos oficiais, renegociou 

os contratos com as cooperativas e centralizou no Departamento 
de Transporte todos os veículos que prestam serviço para a 
administração municipal.

Em relatório da Corregedoria Geral da União, foi verificado 
que “ocorreu possível restrição à competitividade da licitação” 
do recurso na ordem de r$ 104 milhões, vindos do ministério 
do Turismo, para a construção da Via de Integração Rio de 
Peixe. verificou-se ainda que não havia previsão de recursos 
orçamentários suficientes para execução da via.

Governo

via de integração mal 
Saiu do PaPel

a cidade Que encontramoS em
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Governo

mudançaS urgenteS Para eStruturar
aS unidadeS educacionaiS

maiS de 10 mil ProcedimentoS ParadoS na Saúde

A educação de Nova Lima precisava de uma guinada para 
voltar a ser destaque no estado e no país. além da extinção do 
projeto Escola em Tempo Integral, foram encontradas unidades 
em situações precárias, algumas escolas infantis que não 

possuíam portas nos banheiros e nem bancadas adequadas nos 
fraldários. outro problema era a merenda escolar, uma vez que 
o município não estava atendendo à demanda alimentar dos 
alunos de acordo com a lei. 

assim que assumiu a gestão, em 2016, o Governo municipal 
realizou um diagnóstico aprofundado de todas as áreas da saúde 
com foco na redução de custos e melhoria no atendimento. um 
dos grandes desafios encontrados foi a fila de procedimentos e 
exames de média e alta complexidade – que somavam 10.000 

pessoas. além disso, foram encontradas unidades básicas de 
Saúde (UBS) precárias, sistemas obsoletos, falta de materiais e 
obras inacabadas como a da Policlínica do Jardim canadá e 
da ubS do bairro cristais.

PUBLICAçãO dA PrEFEITUrA dE NOvA LIMA 5

a cidade Que encontramoS em

Unidade Básica de Saúde 
mofada

Creche Municipal do Jardim 
Canadá abandonada 

Policlínica do Jardim
Canadá abandonada

Processo de armazenamento 
dos alimentos e local
de preparação da merenda
escolar deficitários

Unidade Básica de Saúde 
do Bairro Cristais
inacabada

Alimentos estragados 
foram encontrados pela 
Corregedoria Geral da União
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adminiStração Que traz reSultadoS

zerada a fila de exameS
laboratoriaiS da Saúde

aPreenSão de animaiS

educação noS trilhoS certoS

emPreendedoriSmo e
Qualificação ProfiSSional

rePaSSe de r$ 11,7 milhõeS
Para o hoSPital em 2017

ano de arrumar a caSa
Com a missão de trazer Nova Lima de volta aos trilhos, em 2017, a nova gestão fez o dever de casa, consertou o que estava errado e manteve os serviços essenciais em funcionamento mesmo sem recursos financeiros. Esse caminho de retomada da construção 
da cidade passou por momentos decisivos como a reforma Administrativa, a redução do custeio da máquina pública, a revisão dos contratos, a implementação de novas diretrizes, a reforma Tributária e, principalmente, por melhorias pequenas, que já fazem 
toda a diferença no dia a dia da população

além de enxugar a máquina pública – que somente com a 
reforma administrativa gera uma economia de r$ 50 milhões em 
um ano –, a gestão municipal trabalhou para ampliar a receita 
em nova lima. o aumento da alíquota da cfem, a criação do 

Programa Especial de Regularização Tributária (Pert) e a Reforma 
tributária são exemplos desses esforços. com esses recursos 
garantidos, o Governo Municipal poderá investir mais em projetos 
e na prestação de serviços para a população.

em um ano, a Prefeitura zerou as filas para exames laboratoriais, 
retomou o atendimento odontológico nas escolas e distribuiu cerca 
de 15 milhões de unidades de medicamentos. mais ainda: com a 
reestruturação do laboratório municipal, mais de 200 mil exames 
foram realizados ao longo do ano. e não para por aí. em 2017, foi 
inaugurada uma nova farmácia municipal, em Honório bicalho.

o Serviço de apreensão de animais, reestabelecido em março de 2017, trouxe 
economia de gastos e mais eficiência. a administração municipal viabilizou um serviço 
de qualidade e com contrato de valor mais baixo: r$ 11 mil; o antigo era de r$ 40 
mil. no total, 111 animais foram recolhidos no ano passado.

Reforço de português e matemática, aulas de canto, dança, judô, 
futsal, tênis, artesanato e muito mais. uma das maiores conquistas 
do governo em 2017 foi a retomada da escola em tempo integral, 
que funciona em 15 unidades da rede municipal e atende cerca de 
1.800 crianças nova-limenses. além disso, 7 milhões de refeições são 
distribuídas por ano e a merenda escolar passou a ser oferecida em 
horários adequados.

Para que mais empreendedores possam estar aptos a participarem 
de processos licitatórios, foi implantado, em 2017, o programa comprar 
bem que dobrou para r$ 10 milhões as compras da Prefeitura nas 
empresas locais. além disso, mais de 500 pessoas foram qualificadas 
em cursos gratuitos e 621 contratações, feitas com a intermediação da 
Prefeitura.

a Prefeitura abriu crédito suplementar para repassar mais r$ 900 
mil ao Hospital nossa Senhora de lourdes no final do ano. com o novo 
repasse, a Administração Municipal contribui para que a instituição 
pudesse manter a prestação de serviços de qualidade à população. com 
a subvenção inicial de r$ 10,8 milhões e a verba extra de r$ 900 mil, 
a fundação recebeu r$ 11,7 milhões em 2017 (10% a mais em relação 
ao repasse efetuado em 2016).
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Governo

avançoS na área Social

maiS Segurança Para
oS moradoreS

recuPeração do Patrimônio
cultural

PeQuenaS obraS Que fazem
a diferença

eSPorte dentro daS comunidadeS

ano de arrumar a caSa
Com a missão de trazer Nova Lima de volta aos trilhos, em 2017, a nova gestão fez o dever de casa, consertou o que estava errado e manteve os serviços essenciais em funcionamento mesmo sem recursos financeiros. Esse caminho de retomada da construção 
da cidade passou por momentos decisivos como a reforma Administrativa, a redução do custeio da máquina pública, a revisão dos contratos, a implementação de novas diretrizes, a reforma Tributária e, principalmente, por melhorias pequenas, que já fazem 
toda a diferença no dia a dia da população

A área social avança em Nova Lima com mais diálogo, transparência 
e participação. a Prefeitura reestruturou e descentralizou os serviços da 
assistência Social para atender aos que mais precisam. exemplo disso é 
que, pela primeira vez, 100% do território da cidade recebem os serviços de 
proteção básica que atendem mais de 130 bairros e até 20 mil famílias. 

a Guarda civil municipal está mais equipada com 13 veículos para atuar 
na segurança da cidade. além disso, a administração municipal inaugurou 
duas Bases Integradas de Segurança da Guarda Civil Municipal: nos bairros 
Honório bicalho e no Jardim canadá.

A Prefeitura revitaliza espaços importantes para a cultura da cidade, 
como o Teatro Municipal, a Casa de Cultura Professor Wilson Chaves e o 
centro cultural de nova lima. além disso, foi reaberta a Galeria de arte 
municipal. o teatro manoel frazen de lima também foi valorizado e recebeu 
mais de 20 mil espectadores ao longo do ano. outra ação importante, foi o 
investimento na Escola de Bailados, que ofereceu aulas gratuitas de dança 
a cerca de 700 alunos. 

Ao longo do ano, a Prefeitura fez um cronograma de obras e de melhorias 
nos bairros. manutenção de rede de esgoto, recuperação de praças e espaços 
públicos e obras de contenção são exemplos dessas ações efetivadas. além 
disso, a administração municipal mantém diariamente a limpeza de vias e 
canteiros centrais da cidade com os serviços de capina e varrição.

a Prefeitura criou o esporte na comunidade que atende cerca de 280 
crianças e adolescentes com aulas gratuitas de futsal, vôlei e basquete. além 
disso, a cidade recebe as Ruas do Lazer e investe em grandes competições 
como o campeonato nova-limense de futsal, que reúne mais de 2.500 
atletas, os Jogos Escolares de Minas Gerais e o Campeonato de Futebol 
amador.
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no aniversário de 317 anos de história e 127 de emancipação 
político-administrativa da cidade, os nova-limenses têm mais 
motivos para celebrar. depois de reequilibrar as finanças 
públicas, o Governo Municipal prepara investimentos em um 
pacote de obras, de curto, médio e longo prazo, em diversas 
regiões da cidade que prevê: construção e reformas de escolas 
e unidades básicas de saúde, ampliações de prédios públicos, 
melhorias viárias, dentre outras realizações.

Os recursos são provenientes da revisão de IPTU e da 
nova alíquota da compensação financeira pela exploração de 
Recursos Minerais (CFEM) que, no final do ano passado, passou 
de 2% do faturamento líquido das mineradoras para 3,5% do 
faturamento bruto. o incremento foi obtido após incansável 
luta da Associação dos Municípios Mineradores de Minas 
Gerais (Amig), liderada pelo prefeito Vitor Penido, por uma 
contrapartida mais justa pela exploração do minério e seus 
impactos ambientais negativos.

A primeira obra do pacote já começou e se trata de 
uma das mais antigas reivindicações dos moradores da 
região noroeste: a retomada da construção da Policlínica do 
Jardim canadá. o equipamento público fica localizado na rua 
vancouver, 225, e oferecerá acompanhamento e pequenos 

procedimentos cirúrgicos, raio-x e consultas com clínico geral, 
pediatra, ginecologista e dentista. anexos à Policlínica, haverá 
ainda uma nova Unidade Básica de Saúde (UBS) e o serviço de 
urgência.

Localizada numa área de grande densidade demográfica, a 
UBS do Cabeceiras passará por uma completa reconstrução para 
abrigar de maneira mais adequada as duas equipes de saúde 
da família que atuam no atendimento à população. as medidas 
vão assegurar aos usuários dos serviços melhores condições 

de acessibilidade ao imóvel, além do aumento do número de 
consultórios e de uma sala de vacina mais apropriada. no 
Bairro Mingu, a Prefeitura estuda a ampliação da UBS com a 
construção de salas de vacina e de reunião, dois consultórios 
e copa.

A Unidade Básica de Saúde do Bairro Cristais, que 
funciona provisoriamente na Rua Paraná, voltará ao seu 
antigo endereço, na rua cuiabá. Serão construídos salas de 
atendimento, farmácia, consultório odontológico, banheiros e 

vestiários. Para a conclusão do serviço, a Prefeitura trabalha 
atualmente na revisão do projeto, uma vez que o realizado pela 
administração anterior apresentava diversas falhas no que diz 
respeito à ventilação, parte elétrica e privacidade.

a Policlínica municipal dr. Sebastião fabiano dias, 
localizada no centro, também passará por obras, já que o 

prédio se encontra degradado e necessita de reforma. o projeto 
prevê a revitalização completa do espaço.

A comunidade do Balneário Água Limpa será contemplada 
com uma Unidade Básica de Saúde tipo II, ou seja, contará 
com duas Equipes de Saúde da Família para acompanhar 
os moradores da região. atualmente, uma unidade de apoio 

funciona na avenida dos diplomatas, nº 40, mas, com a 
nova UBS, a população será atendida com mais conforto e 
comodidade.

Governo

a cidade Que a gente Quer

retomada daS obraS na Policlínica do Jardim canadá

nova unidade báSica de Saúde do cabeceiraS
e  revitalização da ubS do mingu

finalização daS obraS da ubS do criStaiS

revitalização da Policlínica central

nova unidade báSica de Saúde no água limPa

Nova Lima celebra aniversário com anúncio de um pacote de obras que há tempos
não era visto no município

Saúde

2018:



Governo

as unidades escolares localizadas na rua José agostinho, 
2.335, no oswaldo barbosa Pena, passarão por obras de 
acessibilidade e ampliação de salas e refeitório. no imóvel, 
estão localizados o Centro de Educação Infantil Nancy Romani 
Duarte e as escolas municipais Martha Drummond Fonseca e 

Áurea Lima Taveira, esta última que passará a ter banheiros 
dentro de todas as salas de aula. após a conclusão dos serviços, 
as vagas serão ampliadas, inclusive com mais estudantes 
atendidos em horário integral.

os praticantes de esportes também têm um motivo a 
mais para celebrar o aniversário da cidade. É que neste ano 
o Ginásio Poliesportivo do Jardim Canadá será concluído e 
aberto para a utilização da comunidade, além das atividades 
físicas dos alunos da escola municipal benvinda Pinto rocha. 
Para poder receber os alunos, atletas e o público com conforto 
e comodidade, a Prefeitura realizará serviços de iluminação, 
cercamento e construção de banheiros.

Outras melhorias previstas na área de educação ocorrerão 
na Escola Municipal Vera Wanderley Dias, localizada no Bairro 
mingu. inaugurada em 1978, a unidade, que atende crianças 
desde o maternal ii até o 5º ano do ensino fundamental, passará 
por obras de ampliação de salas e construção de banheiros, 

aumentando o atendimento em horário integral. além disso, 
será realizada a reforma da cobertura da quadra e do muro, 
oferecendo mais segurança tanto para a comunidade escolar 
quanto para os usuários da ubS localizada ao lado da escola.

a fim de ampliar o atendimento para crianças de 2 e 
3 anos da região noroeste, o bairro Jardim canadá receberá 
um novo centro de educação infantil. antes de ser entregue 
à população, o prédio passará por uma série de intervenções 
necessárias para sua conclusão.

A Prefeitura faz a sua parte e trabalha para atender 
demandas urgentes da comunidade do balneário Água limpa. 
além da construção da ubS do bairro, a população local será 

contemplada com a construção de um Centro de Educação 
infantil, com capacidade para atender aproximadamente 100 
crianças do maternal.

São Sebastião das Águas Claras (Macacos) terá uma nova 
escola de ensino fundamental. a unidade será construída numa 
área institucional de 1.600 m² e com mais de dez salas de 
aula, de modo que todos os estudantes passem a ser atendidos 

em horário integral. com a mudança, o atual prédio da escola 
Municipal Rubem Costa Lima será voltado para receber 
exclusivamente a demanda de educação infantil.

amPliação do caic

concluSão daS obraS do PolieSPortivo do Jardim canadá

amPliação da eScola do bairro mingu

concluSão do centro de educação infantil
no Jardim canadá

água limPa também terá centro de educação infantil

nova eScola em macacoS
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Esporte e Lazer

Finalização do Centro de Treinamento Municipal e ampliação 
do mesmo em parceria com o Governo federal. o projeto 

contempla construção de academia, centro de fisioterapia para 
preparação física, refeitório, campos e vestiário.

centro de treinamento municiPal



Com o estudo arquitetônico 
desenvolvido por profissionais da 
Secretaria de Planejamento, será 
construído, no espaço ocioso ao lado 
da Prefeitura, um prédio para onde 
várias unidades serão transferidas. 
Isso proporciona mais agilidade 
na prestação de serviços, além de 
economia de aluguel. 

a chamada “alça de macacos” tem por objetivo 
criar uma alternativa de trânsito para aliviar os 
congestionamentos nas vias na parte central de São 
Sebastião das Águas claras (macacos). Será construída 
uma alça de acesso ao centro do bairro, partindo do 
trecho próximo à ponte, na estrada de São Sebastião 
das Águas claras, até a altura da e. m. rubem costa 
lima, localizada na rua dona maria da Glória. além 
disso, serão destinados r$ 100 mil para restauração 
da igreja.

Os bairros Vila da Serra e Vale do Sereno receberão 
obras de recapeamento de vias. além desses bairros, 
a Prefeitura trabalha para que todas as comunidades 
recebam os serviços de asfaltamento e recapeamento.

Como parte da Política Municipal de Habitação, a 
Prefeitura trabalha para reduzir o déficit habitacional 
do município. em parcerias com a cohab e o Governo 
Federal, por meio do programa Minha Casa, Minha Vida  
mais de 1.000 moradias serão viabilizadas nos próximos 
três anos para atender a população. além disso, a 
Prefeitura realizará a regularização imobiliária de 
nova lima.

Antiga reivindicação da comunidade, a passarela 
será construída na mG-030, em frente ao ponto de 
ônibus, no trevo de acesso ao bairro. ela trará mais 
segurança, principalmente, para quem precisa 
atravessar a via para utilizar o transporte urbano.

a Prefeitura desapropriou o prédio do centro ideal 
Clube, situado no corredor comercial da Rua Santa 
cruz. abandonado, o imóvel será revitalizado para a 
instalação de secretarias municipais. 

Governo

nova lima recebe obraS a curto, médio
e longo Prazo

amPliação da 
Prefeitura 

alça de macacoS 

recaPeamento

maiS de 1.000 unidadeS
habitacionaiS

PaSSarela no bairro
criStaiS 

centro ideal clube 
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Governo

Já está em fase de licitação a obra de revitalização 
da biblioteca anésia de matos Guimarães, localizada na 
avenida rio branco. enquanto o local estiver em obra, a 
biblioteca funcionará na rua chalmers, nº 415, centro.

A segunda fase dos trabalhos de reestruturação e 
revitalização da escola casa aristides começará em breve. 
nas próximas semanas, começam a ser direcionadas as 
obras no salão nobre. reparos e acabamentos ainda 
serão realizados na alvenaria, incluindo uma revisão 
geral nas instalações hidráulicas, elétricas e de itens 
relacionados à segurança. 

renomada artista plástica nova-limense dará 
nome ao espaço que será criado para abrigar exposições 
e intervenções culturais.

Será realizada uma obra de esgotamento sanitário, 
desde o Vila Nova Betânia, passando pelo Residencial 
Sul, le cottage, José de almeida, boa vista, mina 
d’Água e mingu  até uma estação de tratamento de 
esgoto (ete), que será construída no bairro matadouro.

uma terceira faixa será construída ao longo da 
mG-030, em convênio com o deer para dar mais fluidez 
ao tráfego de veículos. essa nova pista será criada em 
diversos trechos no sentido trevo de Rio Acima e Raposos 
e também do trevo do bairro oswaldo barbosa Pena até 
o “trevo do trator” que dá acesso à parte central do 
município. os veículos pesados e com baixa velocidade 
poderão usar essas faixas e, assim, o trânsito ficará 
mais livre.

Ainda em andamento, a obra no Bairro Bela Fama 
será concluída aproximadamente dentro de 120 dias. 
além disso, será feita a recuperação das ruas e avenidas 
do bairro, que estão danificadas devido à mudança do 
trânsito local em função da obra.

esse cartão-postal de nova lima também faz 
parte do pacote de obras. com um projeto moderno, 
ela será revitalizada para que volte a ser um espaço 
público de descanso e lazer para os cidadãos.

revitalização da biblioteca 
municiPal

término da revitalização 
da eScola caSa ariStideS 

criação do muSeu
Sara ávila

eSgoto Sanitário 

obra na mg-030 

obra de drenagem e
Saneamento no bela fama 

reforma da Praça
bernardino de lima 
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