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Complexo de Saúde centraliza
serviços e facilita atendimento 

aos usuários do SUS

Guia do IPTU 2019 pode ser
acessada no site da prefeitura

O Complexo Municipal de Saúde tem facilitado a 
vida de muitos pacientes que utilizam o SUS em 
Nova Serrana. Diversos serviços, como secretaria 
de Saúde, fisioterapia, setor de transporte, epide-
miologia, setor de medicamentos, marcação de 
consultas, arquivo de prontuários, entre outros, 
foram centralizados em um único local, mais am-
plo e confortável.
O Complexo Municipal de Saúde tem área total de 

Contribuintes com imóveis passíveis de co-
brança de IPTU já podem se adiantar para qui-
tar o imposto com desconto.
A guia para pagamento do IPTU pode ser aces-

4.526,14 m² e abriga os seguintes serviços:
Recepção, Central de Telefonia, Central de Tecnolo-
gia da Informação em Saúde – TI, Tratamento Fora 
do Domicílio, Medicação de Alto Custo, Coorde-
nação administrativa dos PSFs, Recursos Huma-
nos, Departamento Jurídico, Vigilância em Saúde, 
Epidemiologia, Setor de Endemias, Regulação e 
Controle em Saúde, Gestão de Contratos, Fatura-
mento, Conselho Municipal de Saúde, Gestão em 
Saúde, Almoxarifado de medicamentos e equipa-
mentos, Almoxarifado de  materiais gráficos e de 
materiais de limpeza, Arquivo de documentos e 
prontuários, Garagem para a frota da Secretaria 
de Saúde, Fisioterapia, Núcleo de Apoio à Saúde 
da Família (NASF), Centro Especializado em Odon-
tologia - CEO (em breve).
O Complexo Municipal de Saúde fica na Avenida 
Benjamin Martins do Espírito Santo, nº 2112, no 
bairro Park D. G. Martins.

sada para impressão no site da prefeitura, na 
sessão IPTU 2019, Emissão de 2ª via de IPTU, 
na página principal do site ou através do link 
http://sistemaweb.memory.com.br/modulos/
iptu/untbuscaguia.php
Quem desejar pode procurar o Setor de Arre-
cadação na prefeitura e retirar sua guia.
Mais informações pelo 3226-9007.
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Casa de Cultura Tia Tonha
retoma atividades

Equipe de Endemias intensifica 
ações de combate ao mosquito 
da Dengue

A Casa de Cultura Tia Tonha de Nova Serrana re-
tomou os trabalhos internos e já está aberta para 
receber novos interessados nos cursos oferecidos 
pela Casa.
Os interessados podem procurar a secretaria do 
local das 7h às 17h munidos de documentos pes-
soais e comprovante de endereço na rua Antônio 
Martins, 200 - Centro.
A Casa oferece curso de capoeira, desenho, grafi-
te, street dance, balé, violino, violão, canto coral, 
ritmos, dança de salão, artesanato e teatro, entre 
outras atividades eventuais e oficinas esporádicas.
Os pedidos de novas inscrições serão recebidos 
até o dia 27. A partir do dia 28, serão atendidos os 
alunos que não fizeram as suas rematrículas em 
dezembro de 2018. As aulas serão retomadas na 
semana seguinte ao carnaval, no dia 11 de março.

A equipe de Endemias de Nova Serrana tem in-
tensificado os trabalhos de combate ao mos-
quito da Dengue. O último Levantamento de in-
festação realizado na cidade, apontou que em 
quatro de cada 10 residência foram encontrados 
focos do Aedes Aegypti.
Ontem (21), e hoje (22), a equipe está realizando 
ações com UBV costal no bairro Frei Ambrósio, a 
fim de eliminar com mais eficiência os focos do 
mosquito em lotes vagos e quintais.
Amanhã, dia 23, a equipe estará nos bairro 
Novo Horizonte e Concesso Elias, intensificando 
as ações de combate a proliferação do mosqui-
to transmissor da Dengue, Chikungunya e Zika
Vírus.
Saiba mais sobre o último LIRAa realizado em 
Nova Serrana: https://www.novaserrana.mg.
gov.br/portal/noticias/0/3/2795
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Cronograma do Georreferencia-
mento é pauta de reunião entre 
secretários municipais e
técnicos da UFSC
Aconteceu nesta semana (20), no Centro
Administrativo de Nova Serrana, uma reu-
nião com os coordenadores técnicos do pro-
jeto de Georreferenciamento que está em 
desenvolvimento no município.
Na ocasião, foram apresentados aos parti-
cipantes o planejamento executivo elabora-
do na UFSC com as equipes que compõem 
o projeto, a fim de alinhar com os diversos 
setores da prefeitura ligados a este processo, 
o cronograma de trabalho que se estenderá 
pelos próximos 30 meses.  
Estiveram presentes o coordenador geral do 
projeto e integrante o corpo docente do De-
partamento de Geociências/CFH da UFSC, 
professor. Carlos Antonio Oliveira Vieira, a 
professora de Engenharia Civil e especialista 
em Cadastro Territorial Multifinalitário, Liane 
Ramos, o professor do departamento de ar-
quitetura e coordenador do Plano de Mobili-
dade e Plano Diretor, Samuel dos Santos, o 
Engenheiro Cartógrafo, Francisco de Oliveira, 
o professor e pesquisador do observatório 

de mobilidade urbana da UFSC Werner Kraus 
Junior e o membro da equipe de apoio, Cás-
sio Geraldo.
Participaram também do encontro o prefeito 
Euzebio Lago, além de secretários munici-
pais e representantes de setores com liga-
ção direta ao processo de desenvolvimento 
do, Cadastro Territorial Multifinalitário (CTM), 
Plano Diretor (PD) e Plano de Mobilidade Ur-
bana (PMU).

Georreferenciamento

A implantação e desenvolvimento do CTM, 
PD e PMU está sendo desenvolvido no muni-
cípio em parceria com a Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC). 
Trata-se de importantes ferramentas que 
ajudarão no desenvolvimento urbano da ci-
dade e no aperfeiçoamento das políticas de 
infraestrutura, educação saúde, meio am-
biente e cidadania.
Além disso, o Georreferenciamento contri-
buirá para melhorar e promover a eficiência 
no planejamento e na gestão pública munici-
pal, impactando positivamente todas as regi-
ões da cidade e seus munícipes. 
Saiba mais sobre o projeto de Georrefe-
renciamento em Nova Serrana: https://
www.novaserrana.mg.gov.br/portal/noti-
cias/0/3/2561 


