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TIMÓTEO MAIS ILUMINADO

Ruas de Timóteo são pavimentadas
Está em andamento uma série de obras de pavimentação e recuperação de ruas 
em vários bairros do Município. Os investimentos nessas melhorias incluem ainda a 
sinalização para segurança e orientação de pedestres, ciclistas e motoristas.

Em pouco mais de um mês de funcionamento, o programa 
Remédio em Casa entregou milhares de medicamentos a cerca de 
sete mil usuários do sistema municipal de Saúde como insulina 
e tiras para aferição de glicemia. A iniciativa descentralizou 
os serviços da Central de Medicamentos em quatro unidades 
espalhadas pelo Município e foi criada em virtude da pandemia de 
coronavírus.

O Centro de Saúde João Otávio está 
passando por uma manutenção 
em suas instalações hidráulicas e 
elétricas para receber pacientes 
infectados pela Covid-19. 
Depois que a pandemia passar 
a unidade do bairro Olaria será 
transformado em um moderno 
Centro de Especialidades Médicas e 
Reabilitação. 

Centro de Saúde recebe melhorias para 
receber pacientes de coronavírus

PÁG 08

PÁG 05

Programa entrega remédios em 
domicílio de usuários de saúde

Programa de modernização da 
iluminação pública chega a 32 

comunidades

A troca de luminárias antigas 
pelo moderno sistema de 
luminárias de LED já foi 
realizado em 31 bairros e no 
Distrito de Cachoeira do Vale. 
O programa LED nos Bairros 
– Timóteo mais Iluminado, 
que prevê a substituição de 
mais de 9 mil luminárias em 
toda a cidade, já atingiu 60% 
do cronograma previsto para 
toda a cidade.

PÁG 08

REFORMA DO JOÃO OTÁVIO

PÁG 06
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Após onze meses de trabalho, a Fundação Instituto de 
Pesquisas Econômicas (FIPE) apresentou o levantamento 
feito para a Prefeitura de Timóteo, especialmente em relação 
à conformidade da folha de pagamento, estudos sobre a 
consolidação de um único estatuto para os servidores e a 
elaboração de um plano de cargos, carreiras e vencimentos. 

As discussões foram acompanhadas por uma comissão de 
servidores e representante do sindicato da categoria e devem 
se transformar em Projeto de Lei. O contrato PG 082/2019 foi 
assinado com a FIPE em maio de 2019. No dia 23 de março 
deste ano estava agendada uma audiência pública na Câmara 
Municipal para a apresentação do relatório final para os 
vereadores e para a sociedade, mas em virtude a pandemia a 
reunião foi adiada.

O Município de Timóteo iniciou dia 9 de março as rodadas de 
consultas públicas para a revisão do Plano Diretor Participativo. 
O levantamento de informações e estruturação do plano está a 
cargo do Consórcio Ecotécnica/Detzel (PG 272/2019). 

O Plano Diretor é o marco legal da política de 
desenvolvimento de um Município. No caso de Timóteo o 
foco é o desenvolvimento econômico e social. A mobilização 
e diagnóstico para consulta popular e setorial que ocorreriam 
durante o mês de março e em abril foram suspensas por causa 
da pandemia da Covid-19, assim como a entrega das propostas 
e a consequente realização de um seminário para a validação 
das mesmas, programada para julho. 

EXPEDIENTE
Informativo oficial da Prefeitura 
Municipal de Timóteo, produzido 
pela Subsecretaria de Comunicação 
da Secretaria Municipal de Governo e 
Comunicação Social
Ângelo Marcos Ribeiro (Secretário 
Municipal de Governo e Comunicação)
Fernando Alves
Francislayne Júlia

Gabinete do Prefeito - 3847-4712
Subsecretaria de Comunicação - 3847-4720
Corregedoria-Geral - 3847-4754 
Ouvidoria-Geral - 3847-4780
Procuradoria-Geral - 3847-4704
Secretaria de Administração - 3847-4715
Secretaria de Assistência Social - 3847-7640
Secretaria de Des. Econômico - 3847-4708

Estudo aponta caminhos para a 
modernização e transparência 
da Prefeitura de Timóteo

GESTÃO PÚBLICA

Discussões apontam 
para onde o Município 
deve se desenvolver nos 
próximos 10 anos

Telefones da Prefeitura Municipal de Timóteo

Concurso vai 
preencher 243 vagas 
no serviço público

Com a finalidade de preencher 243 vagas 
(226 vagas geral mais 17 PCD) no serviço 
público municipal, a Prefeitura de Timóteo, 
por meio da Fundação CEFETMinas, 
realiza no dia 12 de julho concurso público 
para o preenchimento de 75 cargos na 
Administração Municipal. A previsão de 
divulgação do resultado final é 31 de 
agosto.

As inscrições que se encerravam no dia 
20 de março foram prorrogadas para 23 
de abril em face da pandemia do novo 
coronavírus. A iniciativa atende a uma 
exigência do Ministério Público e da Justiça 
da Comarca. Um total de 12.138 candidatos 
se inscreveram para o certame.

Plano de contingência da PMT pretende economizar R$ 2,5 milhões
Para enfrentar a crise agravada pela pandemia 
do novo coronavírus, a Prefeitura Municipal 
de Timóteo (PMT) adotou um programa 
de contenção de despesas. O objetivo é 
economizar R$ 2,5 milhões nos meses de abril, 
maio e junho. 

As medidas adotadas incluem redução 
de contratos e com o custeio da máquina 

Gualter Lopes
Karine Borges
Kenya Azevedo Ferreira
José Maria Ildefonso
Júlio César Nascimento
Letícia Barros 
Lúcia Ferreira
Lídia dos Santos Silva Fernandes
Oscar Fernández Llorente
Divulgado exclusivamente pelos meios digitais.

Secretaria de Educação - 3847-4763
Secretaria de Fazenda - 3847-4736
Secretaria de Governo - 3847-4602
Secretaria de Obras - 3847-4773
Secretaria de Planejamento - 3847-4751
Secretaria de Saúde - 3847-7632
Praça Cidadã - 3847-4700

PLANO DIRETOR

pública, como por exemplo, gastos de 
combustível, energia e consumo de água 
e suspensão de repasses de recursos para 
atividades esportivas e culturais, convênios, 
bem como transporte escolar, dentre outros, 
em face da suspensão das aulas. Novos 
ajustes não estão descartados, caso sejam 
necessários.

Reunião realizada em Fevereiro

Reunião realizada em Fevereiro
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A Secretaria Municipal de Saúde de Timóteo, 
por meio da Vigilância Epidemiológica, 
vacinou 9.257 idosos na primeira etapa da 
Campanha Nacional de Vacinação contra 
a gripe influenza, atingindo assim a meta 
estabelecida pelo Ministério da Saúde.

Os idosos receberam a dose da vacina em 
casa, trabalho realizado por 16 equipes 
de Saúde. A vacinação desse público, que 
pertence ao grupo de risco à transmissão 
da Covid-19, foi feito simultaneamente em 
todos os bairros do município. A dose da 
vacina aplicada em casa teve por finalidade 
evitar aglomeração e risco de contágio por 
coronavirus.

Desde o início da pandemia por Covid-19, 
transmissor do novo coronavírus, o Município 
de Timóteo se preparou para o enfrentamento 
e assistência às pessoas infectadas pelo vírus.

Profissionais de saúde no Município como 
médicos, enfermeiros e auxiliares de 
enfermagem ligados à assistência primária, 
Estratégia de Saúde da Família de Timóteo 
e da UPA Geraldo dos Reis Ribeiro foram 
capacitados e preparados para atender 
pacientes com coronavírus. 

Também foi criado um comitê de 
enfrentamento ao coronavírus para discutir 
e deliberar ações e o fluxo de pacientes 
infectados. A Secretaria de Saúde também 
montou uma equipe exclusiva para o 
atendimento domiciliar aos moradores que 
apresentaram os sintomas da doença formada 
por um médico, dois enfermeiros e dois 
técnicos em enfermagem.

UPAUPA completa 90 dias de 
funcionamento com balanço positivo

Timóteo cria equipe
exclusiva para coronavírus

Secretaria de Saúde realizou vacinação de 
idosos contra a gripe influenza em domicílio

CAMPANHA

COVID-19

Nesses mais de 90 dias de atendimento foram 
assistidos 10.785 pacientes.

Com a finalidade de atualizar os dados dos 
usuários para adequar o município ao novo 
modelo de financiamento da Atenção Primária, 
do Ministério da Saúde, a Secretaria de Saúde 
de Timóteo está realizando visitas domiciliares. 
 
A iniciativa é realizada pelas 17 equipes de 
agentes da Estratégia de Saúde da Família. 
Durante a visita dos agentes são preenchidas 
informações como endereço, documentos 
pessoais e telefones na ficha do “e-SUS”, para 
que sejam identificados dados como o número 
de pessoas residentes no local, quadro clínico 
de adultos e idosos, entre outros dados ligados 
à saúde das mulheres, crianças, gestantes e 
portadores de doenças crônicas.

Secretaria de Saúde 
atualiza informações 
de moradores

Sem classificação de risco

2.304

82

128

470

7.572

229

Inaugurada no dia 24 de 
janeiro, a Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA) Geraldo 

dos Reis Ribeiro completou três 
meses de funcionamento no 
bairro Primavera, prestando 

serviços relevantes à 
comunidade.

Urgência

Muito urgente

Emergência

Sem risco de morte imediata

Quadro crônico sem 
sofrimento agudo

CADASTRO SUS

Denice Moreira, coordenadora
de Atenção Primária de Timóteo
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Praças esportivas recebem melhorias 
estruturais em Timóteo

Município conclui obra de drenagem profunda 
entre Avenida Ana Moura e Rua Sul II

As praças esportivas da Gameleira do bairro 
Primavera; do Alegre; e do Novo Tempo estão 
recebendo melhorias em suas respectivas 
estruturas. As obras vão proporcionar mais 
conforto para a prática esportiva e também para 
o lazer. 

As intervenções são executadas com recursos 
de um convênio com o Ministério do Esporte no 
valor de R$ 487,5 mil. A primeira intervenção a 
ser concluída ocorreu no campo da Gameleira, 
no bairro Primavera, onde foram reformados os 
vestiários.

O campo do São Francisco, no bairro Alegre, 
cuja obra está em andamento, terá os vestiários 
reformados, construção de uma mureta e 
alambrados novos, além da instalação de um 
sistema de irrigação. Já no campo do Bairro Novo 
Tempo será construída uma arquibancada.

Uma antiga reivindicação dos moradores do 
bairro Ana Moura está com o cronograma 
praticamente concluído. A tubulação que faz a 
drenagem entre a Avenida Ana Moura e a Rua 
Sul II, e que estava comprometida ameaçando 
diversas casas construídas sobre essa estrutura, 
foi substituída. A obra foi executada a um 
custo de R$ 304 mil com recursos próprios do 
Município. 

A rede existente, que era composta por tubo 
de chapas de aço ARMCO de diâmetro de 
1000mm e construído há mais de trinta anos, 
foi trocada por tubulão de concreto armado de 
1.200mm numa extensão de 71 metros.

ANA MOURA 

MACUCO

Uma importante e complexa obra na rede 
de drenagem pluvial do Bairro Macuco, 
na regional Leste da cidade, está sendo 
concluída pela Prefeitura de Timóteo. A 
intervenção contemplou a construção 
de caixas de passagem e interligação de 
redes pluviais, instalação de bocas de lobo, 
poços de visita e instalação de manilhas de 
variadas dimensões.

Executado a um custo da ordem de R$ 
832.558,83 (contrato nº 043/2018), por 
meio de um convênio com o Ministério 
do Desenvolvimento Regional, os serviços 
contemplaram os moradores das Ruas 
Patativa (trechos 1 e 2), Maritaca, Curió, 
Bem-te-vi, Galo do Campo, Pavão, Pintagol 
e Águia. Do total investido, R$ 113 mil são 
de recursos próprios do Município.

Ampliação e instalação de rede pluvial em oito ruas são finalizadas
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Obras garantem revitalização de ruas
em diversos bairros e distrito de Timóteo

Confira o andamento dos serviços e os bairros contemplados

A pavimentação e recapeamento estão 
mudando a cara de vários bairros 
do município. A iniciativa se deve ao 
resgate de convênios e recursos com os 
Governos de Estado e Federal, e emendas 

PAVIMENTAÇÃO

parlamentares que estavam paralisadas. 

Cerca de 30 ruas e avenidas em pelo menos 10 
bairros foram contemplados totalizando cerca de 
6 mil metros de vias com pavimentação nova em 

uma área de aproximadamente 40 mil metros 
quadrados. Os investimentos, que incluirão 
ainda sinalização para segurança e orientação de 
pedestres, ciclistas e motoristas, são da ordem de 
R$ 4,2 milhões.

Rua Cinco Rua Sete

Rua Rio Manhuaçu Rua Treze Rua São Paulo

BAIRRO ALEGRE

BAIRRO ALVORADA

BAIRRO CENTRO SUL BAIRRO SÃO JOSÉ

BAIRRO ANA MALAQUIAS DISTRITO CACHOEIRA DO VALE

Rua Governador Valadares Rua Marliéria Rua Floriano Peixoto

Rua Ubá Rua Ceará Rua Tamóios
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Rua Sete Rua Oito

Rua Aroeira Rua Álamo

Rua Costa Rica Rua Polônia

Rua Dinamarca Rua Hungria

BAIRRO ANA RITA

BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO

BAIRRO VALE VERDE

SÓ SAIA EM CASO DE NECESSIDADE!
PRECISOU SAIR? VÁ DE MÁSCARA.
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O Centro de Saúde João Otávio recebeu várias intervenções 
para receber pacientes de menor complexidade acometidos 
pela Covid-19. Após a superação da pandemia, o local será 
transformado em um Centro de Especialidades Médicas e de 
Reabilitação.

A unidade localizada no bairro Olaria, na Regional 
Nordeste, passou por uma ampla manutenção e 
recuperação de sua estrutura física e na parte hidráulica, 
elétrica. A obra foi orçada em R$ 128.075,57 com recursos 
próprios da Prefeitura de Timóteo.

A Prefeitura de Timóteo, por meio da Secretaria Municipal de 
Administração e Gestão, passou a receber a Prova de Vida de 
2020 de aposentados e pensionistas excepcionalmente por 
email. A finalidade é evitar a aglomeração e preservar a saúde 
de aposentados e pensionistas em virtude da pandemia por 
COVID-19. A comprovação neste ano deve ser realizada até 31 de 
maio de 2020.

Os beneficiários deverão preencher o formulário disponível no 
site da Prefeitura em http://www.timoteo.mg.gov.br/pv.pdf, 
assinar e enviar juntamente com o último comprovante de 
recebimento do benefício do INSS, comprovante de endereço, 
carteira de identidade e CPF. Toda a documentação deve ser 
escaneada e enviada para pmt.provadevida@gmail.com.

Outras dúvidas e informações podem ser obtidas pelo telefone 
3847-4716

Centro de Saúde João 
Otávio passa por ampla 
manutenção

Prefeitura de Timóteo começa 
a receber prova de vida de 
inativos por e-mail

OLARIA

A construção da Unidade Municipal 
de Educação Infantil (UMEI) do 
Bairro Macuco atingiu a 45% do seu 
cronograma de execução. Depois de 
pronta a creche terá capacidade para 
receber até 188 crianças com uma 

Construção da Unidade Municipal
de Educação Infantil avança

MACUCO

APOSENTADORIA

estrutura que vai oferecer o que há de 
melhor em educação de qualidade.

Berçário, lactário, salas para maternais 
1, 2 e 3, de administração, refeitórios e 
banheiros adaptados são alguns dos espaços 

previstos para essa nova creche. Essa é 
mais uma importante obra na área de 
educação infantil em Timóteo, realizada 
com recursos do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação (FNDE).
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Secretaria de Educação repassa Ingredientes 
da merenda escolar para famílias de alunos 
em vulnerabilidade social

A Secretaria Municipal de Educação, 
Cultura, Esporte e Lazer, repassou para 
as famílias em vulnerabilidade social 
de alunos da rede municipal de ensino 
kits de merenda escolar. A distribuição 
foi autorizada em caráter excepcional 
pela Lei federal 13.987, de 7 de abril, 
que liberou os Municípios brasileiros a 
disponibilizar os gêneros alimentícios 
adquiridos com recursos do Programa 
Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 
por causa de pandemia de coronavírus. 

Os critérios para a entrega dos kits 
de merenda escolar atenderam aos 
seguintes requisitos: famílias de alunos 
da rede municipal de ensino inscritas 
no Programa Bolsa Família, em extrema 
pobreza e, na primeira fase, para as 
famílias com crianças mais novas.

Com a finalidade de oferecer cuidados às crianças 
na primeira infância, estimular o fortalecimento 
dos vínculos familiares, especialmente para 
as mais carentes, o Município de Timóteo foi 
contemplado com o Programa Criança Feliz, do 
Ministério da Cidadania. 

No município, o programa será gerido pelo 
Instituto Presbiteriano Exodo – Ipê, selecionado 

Timóteo cria programa para acompanhar 
crianças de famílias carentes

MERENDA ESCOLAR

CRIANÇA FELIZCACHOEIRA DO VALE

A Unidade de Saúde do Distrito de 
Cachoeira do Vale está com horário 
estendido para atender a população. 
O horário de funcionamento, que 
funcionava anteriormente até às 17h, 
foi ampliado para as 19h. Nesse novo 
expediente a população tem à disposição 
uma equipe composta por médico, 
enfermeiro e técnico de enfermagem para 
atender a demanda espontânea daquela 
localidade, ou seja, sem a necessidade de 
agendamento prévio.

Unidade de Saúde tem 
horário estendido até 
às 19 horas

por meio de um chamamento público da 
Secretaria de Assistência e Desenvolvimento 
Social. 

A meta do programa é atender a 400 famílias 
no Município inseridas no Programa Bolsa 
Família; com gestantes; com crianças de 0 a 3 
anos; e de 0 a 6 anos atendidas Benefício de 
Prestação Continuada (BPC).

Márcia Lessa, Secretária de Educação, 
Cultura, Esporte e Lazer
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O trabalho de substituição das antigas 
lâmpadas de vapor de sódio, metálico e 
de mercúrio pelo sistema de luminárias 
de LED já foi executado em 31 bairros 
e no Distrito de Cachoeira do Vale, 
completando cerca de 60% do cronograma 
previsto para todo o Município de 
Timóteo.

O Programa LED nos Bairros - Timóteo 
mais Iluminado prevê a substituição de 

A Prefeitura de Timóteo, por meio 
da Central de Medicamentos, criou o 
Programa Remédio em Casa para entregar 
em domicílio para idosos, pessoas do 
grupo de risco e acamados. 

O serviço foi adotado por medida 
preventiva para evitar aglomeração contra 
a propagação da Covid-19, transmissor 
do novo coronavírus. Além de entrega de 
medicamentos, os motoqueiros entregam 
insulina e tiras reagentes para aferição de 
glicemia.  

A Central de Medicamentos da Prefeitura 
foi descentralizada para facilitar a vida dos 
usuários. No período de 30 de março a 28 
de abril foram atendidas 6.886 usuários da 
saúde.

LED NOS BAIRROS

Modernização do sistema de iluminação 
pública chega ao Distrito de Cachoeira do 
Vale e em outros 31 bairros

Entrega de medicamentos
em casa facilita vida de
idosos e acamados

Confira os locais que já tiveram a 
iluminação substituída: Ana Moura, 
Nova Esperança, Recanto Verde, Bela 
Vista, Cruzeirinho, Quitandinha, Ana 
Rita, Santa Cecília, Esplanada, Eldorado, 
São Cristóvão, Vale Verde, João XXIII, 
Timirim, Olaria, Novo Horizonte, Santa 
Rita Alegre, Córrego Caçador, Coqueiro, 
Novo Tempo, Bandeirantes, São José, 
Ana Malaquias, Cirilo, Primavera, John 
Kennedy, Parque Recanto, Santa Maria, 
Limoeiro, Centro Sul e Distrito de 
Cachoeira do Vale

Próxima etapa do programa vai contemplar 
os bairros: Bromélias, Vila dos Técnicos, 
Funcionários, Centro Norte, Garapa – 
Getúlio Vargas,  Serenata, Petrópolis, 
Alvorada, Timotinho, Santa Terezinha, 
Alphaville, Macuco, Recanto do Sossego, 
Licuri, Celeste e Núcleo Industrial

9.250 luminárias em toda a cidade por 
meio da Contribuição para o Custeio da 
Iluminação Pública (Cosip).

Além da economia de recursos, mais 
segurança, maior eficiência energética 
e menor custo de manutenção, os 
equipamentos possuem certificação do 
INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, 
Qualidade e Tecnologia), responsável pela 
avaliação da conformidade das luminárias.

As comemorações dos 56 anos de 
emancipação administrativa e política 
de Timóteo em 2020 foram mais 
discreta em virtude da pandemia 
da Covid-19 que impôs uma série 
de restrições como o impedimento 
de aglomeração e a necessidade de 
isolamento social. 

Provavelmente essa foi a primeira 
vez que o Município passou a data 
sem qualquer festividade, num 
ambiente completamente diferente 
e sem precedentes. Os recursos 
que estavam previstos para a festa 
foram destinados para o combate ao 
coronavírus.

Mas as comemorações não passaram 
em branco. Por iniciativa da Secretaria 
Municipal de Educação, Cultura, Esporte 
e Lazer a data foi lembrada por meio de 
mensagens virtuais.

Dezenas de alunos da rede municipal 
de ensino, que estão com as 
aulas suspensas, enviaram vídeos 
parabenizando o Município pelos 56 
anos de emancipação. As postagens 
foram veiculadas nas redes sociais da 
Prefeitura de Timóteo.

56 anos de
emancipação
administrativa
de Timóteo

ANIVERSÁRIO

Centro Sul
Centro Norte
Cachoeira do Vale
Macuco/Limoeiro

1.475
3.090
924
1.397

Unidade Usuários
atendidos

Centro Norte - 3848-1861 (Alvorada, 
Ana Moura, Arataquinha, Bandeirantes, 
Bromélias, Cruzeirinho, Eldorado, 
Funcionários, Garapa, Novo Tempo, 
Novo Horizonte, Olaria, Passaredo, 
Quitandinha, Santa Maria, São Cristovão, 
Serenata, Timotinho, Vale Verde e Vila 
dos Técnicos);

Centro Sul - 3848-1861 (Alto Timirim, 
Ana Malaquias, Ana Rita, Explanada, 
Bela Vista, Córrego do Caçador, Fazenda 
Boa Vista, Jardim Primavera, João XXIII, 

Jonh Kennedy, Nossa Senhora das Graças, 
Parque Recanto, Primavera, Santa Cecília, 
São José e Timirim);

Macuco/Limoeiro - 3845-3178 (Macuco, 
Alegre, Alpaville, Distrito Industrial, Licuri, 
Limoeiro, Nova Esperança, Jardim Vitória, 
Recanto Verde e Santa Terezinha);

Cachoeira do Vale - 3847-7625 (Cachoeira 
do Vale, Petrópolis, Bairro dos Vieiras e 
Santa Rita).

REMÉDIO EM CASA

Praça 29 de Abril

Bairro Eldorado




