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PANDEMIA COVID-19

AUMENTO DE

82% NOS LEITOS DE UTI

ANTES DA PANDEMIA

108 LEITOS DE UTIs NO SUS

ATUALMENTE

197 LEITOS DE UTIs NO SUS

CAPACITAÇÃO PERMANENTE
Cerca de 120 médicos das unidades básicas de saúde se encontram de forma virtual, 
duas vezes por semana, para abordarem temas relacionados ao novo Coronavírus. Os 
encontros já somam mais de 91 horas de trabalho.

ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE
A pandemia do novo Coronavírus impôs desafios a rede de assistência, inclusive, a 
necessidade de reorganização dos atendimentos, para evitar aglomeração nas 
unidades de saúde. Os servidores da rede foram capacitados e criaram ferramentas e 
disciplinamento do acesso aos serviços, com objetivo de preservar a saúde dos 
usuários e dos profissionais.

CRIAÇÃO DE PROTOCOLOS
As redes de atenção básica, secundária e de urgência e emergência elaboraram e 
implantaram em suas unidades “Procedimentos Operacionais Padrão” (POP’s) para 
direcionar e operacionalizar o trabalho dos profissionais de saúde que atuam na linha 
de frente a pacientes com quadro de síndrome respiratória e gripal.

AÇÕES QUE TÊM IMPACTO DIRETO NA VIDA 
DOS CIDADÃOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE

CONTRATAÇÃO DE 92 PROFISSIONAIS DE SAÚDE
PARA ATUAREM NA LINHA DE FRENTE DE COMBATE À COVID-19

TRÊS MILHÕES DE EPIS
Cerca de três milhões de EPIs foram encaminhados para as unidades de saúde 
gerenciadas pelo Município. Itens como máscaras cirúrgicas e N95, álcool líquido e 
em gel 70%, aventais descartáveis e cirúrgicos, lençol, luvas de procedimento, óculos 
de proteção, face shield, touca cirúrgica, papel toalha e sabonete líquido.

TESTAGEM: PARCERIA COM A UFJF 
Desde abril, quando a parceria entre Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) e UFJF foi 
firmada, a Vigilância Epidemiológica já recebeu mais de dez mil resultados. A 
Secretaria de Saúde participou ativamente do processo de credenciamento dos 
laboratórios da UFJF. A Fundação Ezequiel Dias (Funed), vinculada à Secretaria de 
Estado de Saúde de Minas Gerais, concedeu o certificado aos laboratórios da UFJF, 
reconhecendo a qualidade dos serviços da instituição.

ATENDIMENTO PSICOLÓGICO PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE 
Mais de 200 profissionais da linha de frente já foram atendidos pelo projeto “Cuidar 
da mente, para cuidar da vida”. 
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BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO COVID
Em parceria com a Secretaria de Comunicação Pública (Secom), a Secretaria de Saúde 
disponibiliza diariamente, inclusive aos finais de semana e feriados, dados referentes ao 
número de óbitos e mortes em investigação, casos suspeitos e confirmados e ocupação 
de leitos. Os dados podem ser acessados por qualquer pessoa, no Portal Covid-19, criado 
pela Secom.

NOVOS EQUIPAMENTOS
As Unidades de Saúde do Município certamente sairão mais robustas da pandemia. O 
Hospital de Pronto Socorro Doutor Mozart Geraldo Teixeira (HPS), por exemplo, conta 
agora com mais 10 monitores multiparâmetros, 17 respiradores, um respirador de 
transporte e dois cardioversores.
A Regional Leste, neste ano, recebeu mais cinco monitores multiparamétricos, cinco 
termômetros infravermelhos e seis respiradores.

MAPEAMENTO DA COVID-19 E CRIAÇÃO DO PAINEL SS COVID19 - PJF
O painel foi criado utilizando a plataforma de mapeamento e análises ArcGis, ferramenta 
oficial da Prefeitura, integrada por ferramentas avançadas de representação de gráficos e 
raciocínio analítico, que geoespacializa dados. Desse modo, permite acesso ao panorama 
geral da evolução da covid-19 no município. O novo layout tem como base o 
desenvolvido pela Universidade “John Hopkins”, de Nova York, nos Estados Unidos.

A plataforma traz novidades, como georreferenciamento, média móvel de casos e óbitos 
e perfil epidemiológico, além do índice de isolamento social. É possível visualizar, também, 
a compilação do número de casos de covid-19 notificados e confirmados, bem como os 
bairros que apresentam maior registros nas duas categorias. O cenário é 
geoespacializado, com base na área de planejamento, prevista no Plano Diretor do 
Município.

O “mapa de calor” mostra as regiões com maior número de casos, não sendo possível 
localizar nenhum endereço específico, mantendo a confidencialidade dessa informação. É 
possível também acompanhar a situação dos leitos de UTI e de enfermarias nas redes 
pública e privada, diariamente.

CRIAÇÃO DO SITE covid19.pjf.mg.gov.br 
Com informações transparentes sobre o cenário da doença na cidade, o usuário tem 
acesso completo aos dados da pandemia em Juiz de Fora. Na plataforma, o cidadão acessa 
o boletim diário com o número de casos suspeitos, positivos e óbitos da covid-19; Dados 
do perfil epidemiológico; Painel com os dados diários dos índices de ocupação de leitos 
de enfermaria e UTI’s, público e privado; Ações da Prefeitura de Juiz de Fora; 
Informações sobre o Programa “Minas Consciente”; Acesso a todas as despesas, 
investimentos, recursos e doações relacionados ao enfrentamento da pandemia na cidade.

site covid-19 - painel SS Covid-19 - PJF
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. Organização, acompanhamento e apresentação de coletivas de imprensa exibidas 
pela JFTV Câmara e outras coletivas realizadas sobre o tema.

. Organização e acompanhamento das reuniões do Comitê Municipal de 
Enfrentamento à Covid-19, com interlocução, contato e envio de

. Organização, acompanhamento e apoio em lives do prefeito transmitidas em redes 
sociais, com informações e orientações à sociedade.

AÇÕES DURANTE A PANDEMIA

. Mobilização, organização e realização do encontro que criou o Comitê Municipal 
de Enfrentamento à Covid-19.

informações para os membros do comitê.
. Distribuição de kit com dois sabonetes e máscaras à população em situação de rua.

Casa Jardim Esperança: atendidos com mais de 50 anos.

. Parceria com o canil municipal para oferta de abrigo aos animais das pessoas em 
situação de rua, durante o período da pandemia, e posterior devolução a seus 
donos.

. Abertura de três casas de acolhimento 24h:
Casa Cem: homens e mulheres que não aderem aos serviços oferecidos pela SDS.

A Prefeitura criou o Cartão Vale-Alimentação da Rede Municipal de Ensino para 
atender ao público cadastrado no CadÚnico e no Bolsa Família. Cada família 
beneficiada teve o direito a seis parcelas de R$50, por aluno matriculado na rede 
municipal. Mais de 7 mil famílias e 12 mil alunos foram contemplados pelo programa.

CARTÃO VALE-ALIMENTAÇÃO

. Funcionamento de todos os serviços voltados para a população em situação de rua 
com acesso à informação sobre o coronavírus e aos cuidados necessários, como 
higienização, corte de cabelo e alimentação.

o Cadinho conta com um canal no Youtube (onde são transmitidas lives e 
webinars), programas de TV (produzidos pela própria secretaria), Aplicativo (onde 
está disponível a programação de TV aberta, oriunda da parceria com a JFTV 
Câmara e o projeto Vamos Aprender), Plataforma Moodle para os professores, 
entre outras iniciativas da SE.

CADINHO DE PROSA
Elaborado pela Secretaria de Educação, o projeto tem como objetivo favorecer 
articulações pedagógicas neste período de isolamento social, proveniente das 
medidas sanitárias de combate ao novo coronavírus (covid-19). Através do seu site, 
a pessoa tem acesso a diversos conteúdos, de forma totalmente gratuita, escolhidos 
para melhor atender à demanda do público neste momento. Além do site,

. Cestas básicas - Com a Pandemia, a distribuição de cestas básicas passou de 990 
para 3 mil unidades.

Casa Santa Luzia: 25 vagas para atendidos da Casa de Passagem para Homens.

ASSISTÊNCIA SOCIAL

. 349 pessoas em situação de rua recebem o benefício Bolsa Família.

. Instalação de torneiras de água em várias praças da cidade.

EDUCAÇÃO NA PANDEMIA

. Adaptação dos serviços psicossociais para adultos, adolescentes e crianças à 
realidade da pandemia.

cartão vale alimentação | distribuição de cestas básicas
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descontaminação e higienização
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PARCERIA COM O PROJETO VAMOS APRENDER
Foi firmada parceria com o projeto “Vamos Aprender” para a exibição de conteúdo 
educativo em TV aberta. O projeto foi desenvolvido pela Undime e o Consed, com 
apoio das fundações “Lemann” e “Roberto Marinho”, do Cieb e da Unesco.
O “Vamos Aprender” disponibiliza, gratuitamente, programas educativos para redes 
de ensino, com conteúdo dirigido a alunos de todas as etapas da educação básica: 
infantil, anos iniciais e finais dos ensinos fundamental e médio. 

PARCERIA COM A JFTV CÂMARA
A parceria firmada entre a SE e a JFTV Câmara deu início a transmissão de vídeos 
educativos na TV estatal, dos projetos “Vamos Aprender” e “Cadinho de Prosa”.
O conteúdo é exibido entre terças e quintas-feiras com reprise às sextas-feiras.

PJF ASSINA CONTRATO COM TV DIVERSA PARA APRESENTAÇÃO
DE PROGRAMAÇÃO EDUCACIONAL
Contrato para a prestação de serviço de transmissão de TV de projetos educacionais 
direcionados aos alunos da Rede Municipal de Ensino. O canal da TV Diversa, 41.2,
é aberto e pode ser acessado de qualquer aparelho televisivo que receba sinal digital. 
O canal terá multiprogramação exclusiva, para transmissão diária, durante 24h.

ESPORTE E LAZER EM CASA

. Criação da playlist #selemcasa no youtube com atividades físicas e lazer.
Já possui mais de 40 vídeos. 

. Professores enviam aulas, semanalmente, para os grupos de whatsapp de seus 
alunos. 
. Live do programa jf lazer no dia das crianças.
. 1ª corrida virtual da Sel com 500 inscritos.
. Desafio virtual de embaixadinhas.
. Copa prefeitura bahamas de futebol solidário.

DEMLURB NA PANDEMIA

. O Demlurb realizou o trabalho de descontaminação em mais de 220 pontos da 
cidade, sobretudo em locais de grande circulação de pessoas. O serviço vem sendo 
feito desde março, com utilização de hipoclorito de sódio.

DESCONTAMINAÇÃO DOS ÔNIBUS E CAMINHÕES
Para evitar a proliferação do coronavírus, o Demlurb reforçou medidas de 
higienização e descontaminação nos ônibus e caminhões coletores de lixo.
O trabalho é realizado sempre que os veículos voltam para a garagem.

“BARRICA CAROTE”- HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS
Todos os caminhões coletores de lixo receberam reservatórios de água “barrica 
corote”, para os garis higienizarem as mãos durante os trabalhos, instalados pela 
empresa detentora do contrato.



produção de 10 mil máscaras

FISCALIZAÇÃO E AÇÕES NA PANDEMIA

AÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO
Foi traçado um plano de trabalho conjunto unindo fiscais de posturas, guardas 
municipais e agentes de transporte e trânsito, em vistoria de fiscalização realizada aos 
fins de semana e em horários alternativos.
. Novos fiscais de posturas aprovados em concurso público foram efetivados durante a 
pandemia para reforçar as ações de fiscalização.
. Os fiscais de posturas promoveram diversas operações diurnas e noturnas em todas as 
regiões da cidade, com presença mais marcante na região central, contando com o apoio 
da Guarda Municipal e da Polícia Militar.
. A fiscalização emitiu mais de 2.555 documentos relativos à pandemia, entre interdições, 
autuações e notificações a comerciantes, ambulantes, agências bancárias, promotores de 
eventos e a estabelecimentos em geral. Foram 47 interdições.

RONDA SUS
Em parceria com a Secretaria de Saúde, a Sesuc colocou em funcionamento a “Ronda 
SUS”. O trabalho leva o patrulhamento preventivo da Guarda Municipal aos serviços de 
saúde da cidade. 

DESCONTAMINAÇÃO É LEVADA A OUTROS SETORES
A equipe de descontaminação da GM atuou em mais de 50 pontos da cidade. 

CENTRAL DA GUARDA É DISPONIBILIZADA PARA DENÚNCIAS
As demandas recebidas são registradas, categorizadas e encaminhadas para atendimento 
das equipes de ação conjunta. É feito um planejamento para que as diligências sejam 
efetuadas. Mais de seis mil denúncias foram recebidas pelo 153.

FERRAMENTAS QUE FORAM CRIADAS
PELO ESPAÇO CIDADÃO PARA ATENDER
DEMANDAS NO PERÍODO DA PANDEMIA

ATENDIMENTO VIA WHATSAPP 
AGENDAMENTO POR TELEFONE
PLANILHAS DE AGENDAMENTO INTERLIGADAS
PELO GOOGLE DRIVE
ENVIO DE TAXAS (DAM’S) POR E-MAIL
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CULTURA NA PANDEMIA
PRAÇA CEU
ENTRE AS OFICINAS OFERECIDAS ESTÃO DANÇA, 
MÚSICA, TEATRO, FUTSAL E ALONGAMENTO.

70 GRUPOS ATIVOS NO WHATSAPP

1.000 PESSOAS ATENDIDAS

300 NAS OFICINAS POR VIDEOCONFERÊNCIAS 

10 MIL MÁSCARAS PRODUZIDAS POR ALUNAS 

EM AMBIENTE DOMICILIAR. PARCERIA COM A REDE 
DE AJUDA HUMANITÁRIA E PARTICIPAÇÃO DO 
MOINHO - ZONA NORTE. 

GENTE EM PRIMEIRO LUGAR
O PROGRAMA PASSOU A FUNCIONAR
EM AMBIENTE VIRTUAL APÓS O
FECHAMENTO DOS EQUIPAMENTOS
CULTURAIS EM VIRTUDE DA PANDEMIA. 

2.080 ALUNOS CADASTRADOS

NOS GRUPOS DE WHATSAPP

1.867 ALUNOS SEGUIDORES NO 

INSTAGRAM E FACEBOOK

390 MATRICULADOS NAS OFICINAS 

POR VIDEOCONFERÊNCIA.

 

Pessoas físicas e jurídicas interessadas em auxiliar o combate à pandemia decorrente do 
novo coronavírus (covid-19) no Município puderam realizar doações de bens, insumos 
ou equipamentos ao Poder Público através dos editais nº 412 – Equipamentos e nº 413 – 
Bens e produtos. Entre as doações recebidas, estão máscaras, testes rápidos de covid-
19, álcool líquido, respiradores, entre outros. 

. Agendamento por telefone

. Envio de taxas (DAM’s) por e-mail

FERRAMENTAS QUE FORAM CRIADAS PELO ESPAÇO CIDADÃO

. Planilhas de agendamento interligadas pelo google drive

PARA ATENDER DEMANDAS NO PERÍODO DA PANDEMIA

SARH ABRE CHAMAMENTOS PÚBLICOS PARA 
RECEBIMENTO DE DOAÇÕES

. Atendimento via whatsapp 

“DA VIDA, PELA VIDA" - PREVENÇÃO AO CORONAVÍRUS
A Prefeitura desenvolveu o comboio de prevenção “Da Vida, Pela Vida”, que realizou 
ações de abordagens em diversos bairros da cidade. Foram mais de 40 edições, 
integrando Guarda Municipal, Defesa Civil, Secretaria de Saúde, Settra, Semaur, Procon, 
Demlurb, SDS e Corpo de Bombeiros. A força-tarefa sensibilizou as comunidades sobre 
a importância do cumprimento das medidas de prevenção à covid-19, bem como das 
determinações legais relativas a estabelecimentos comerciais.
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A SAÚDE PARA ALÉM DA PANDEMIA

SETE UBSs EM REFORMA E AMPLIAÇÃO

Atualmente, sete Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da cidade estão em reforma e/ou 
sendo ampliadas com recursos de emendas parlamentares e do Tesouro. São elas: 

UBS GRAMA
A unidade passou a dispor de dez novos ambientes: recepção, sala de espera e dois 
banheiros adaptados. Ainda haverá salas de vacina, de coleta de materiais biológicos, 
consultório de triagem, sala de curativos, de nebulização e cuidados básicos e um 
novo consultório odontológico.
Área de abrangência da UBS: Em torno de 20 mil usuários.
Obra custeada: Emenda do deputado federal Júlio Delgado.
Valor da emenda: R$244.080,80
Previsão de término: 30/04/2021

UBS SANTOS DUMONT
A unidade ganhará mais um consultório ginecológico, totalizando dois. Os Agentes 
Comunitários de Saúde - ACS serão contemplados com uma sala independente com 
35 metros quadrados e um sanitário. Está prevista a criação de uma sala de reunião 
destinada a grupos de pacientes com patologias específicas. 
Área de abrangência da UBS: 10 mil usuários
Obra custeada: Emenda Parlamentar do deputado federal Lincoln Portela
Valor da emenda: R$179.083,63
Previsão de término: 12/2020

UBS PROGRESSO
Troca do telhado, redimensionamento da sala de vacinas e construção de uma sala 
para curativos. Está prevista, ainda, ampliação da copa e da recepção, além de mais um 
sanitário para servidores.
Área de abrangência da UBS: 15 mil usuários.
Obra custeada: Emenda parlamentar da deputada federal Margarida Salomão.
Valor da emenda: R$134.099,00
Previsão de término: 12/2020

UBS CRUZEIRO DO SUL
Criação de seis novos ambientes. O remanejamento do consultório odontológico 
trará melhorias para o fluxo de trabalho, será criada sala de espera e dois sanitários 
adaptados. Os servidores passam a dispor de copa e a sala dos ACS funcionará com 
acesso independente. A farmácia será informatizada, sala de vacina adequada, sala de 
reuniões, além de três novos consultórios.
Área de abrangência da UBS: 4 mil usuários
Obra custeada: Emenda do deputado federal Júlio Delgado.
Valor da emenda: R$155.310,00
Previsão de término: 30/04/2021

GRAMA
SANTOS DUMONT
PROGRESSO
CRUZEIRO DO SUL

7 UBSs EM REFORMA

E/OU AMPLIAÇÃO

BANDEIRANTES
SANTA LUZIA
SANTA RITA

1.444.656,59 EM INVESTIMENTOS
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centro de especialidades norte

UBS BANDEIRANTES
Três novos consultórios, sala de espera, um consultório odontológico e escovário.
O banheiro será adaptado e a farmácia terá novas dimensões e atendimento externo.
Área de abrangência da UBS: 12 mil usuários
Obra custeada: Emenda parlamentar da deputada federal Margarida Salomão
Valor da emenda: R$174.318,00
Previsão de término: 30/07/2021

UBS SANTA LUZIA
A área ocupada, que é de 351 m², vai passar à 477 m². A nova unidade contará com 
varanda frontal coberta, um consultório odontológico com escovário, farmácia de 
dispensação com atendimento externo. Os agentes de endemias vão ganhar área de 
apoio e um depósito, a sala dos agentes comunitários de saúde passará a dispor de 
sanitário e o número de consultórios multifuncionais passará de quatro para seis. 
Ainda estão previstos: área de espera, recepção e arquivo, almoxarifado, copa para 
servidor, sala da gerência, central de material esterilizado, três sanitários completos 
para servidores, depósito de resíduos sólidos, dois consultórios ginecológicos com 
sanitários, sala de vacina, de cuidados básicos, de nebulização, de coleta de materiais, 
de assistentes sociais e de reunião da educação.
Área de abrangência da UBS: 19.300 pessoas.
Obra custeada: Recurso do Tesouro.
Valor da obra: R$382.369,16
Previsão de término: 31/10/2021

UBS SANTA RITA
Todo o telhado será substituído e terá calhas externas. A ampliação e a revitalização, 
uma vez concluídas, contribuirão para a expansão da UBS, que passará a receber 
pacientes de outros bairros.
Área de abrangência da UBS: 5 mil usuários.
Obra custeada: Emenda parlamentar da deputada federal Margarida Salomão.
Valor da emenda: R$175.396,00
Previsão de término: 30/04/2021

REFORMAS CONCLUÍDAS
Além das obras em andamento, destas sete unidades de saúde, outras três foram 
reformadas na gestão Almas: UBSs Igrejinha, N. Sra. das Graças e Caeté.

CENTRO DE ESPECIALIDADES NORTE
A região Norte será a primeira em Juiz de Fora contemplada com um Centro de 
Especialidades. Serão seis consultórios, duas salas para Serviço Social, sala de 
procedimentos, central de material de desinfecção, de esterilização, além de copa
e refeitório para servidores. A obra, que está na sua fase final, está orçada em 
R$394.374,93, com recursos de emenda parlamentar da deputada Margarida Salomão.

JUIZ DE FORA GANHA UMA NOVA REGIONAL LESTE
Com 80% da obra concluída, a Regional Leste está passando por uma ampla reforma. 
Entre as melhorias estão: instalação de novo telhado, reforma completa do segundo 
andar (administrativo), troca de janelas e a acessibilidade contemplada com dois 
banheiros adaptados. Uma nova recepção, dois consultórios de clínica médica, uma 
sala de urgência e emergência com dois leitos, além de outros quatro leitos laranjas/ 
amarelos, destinados a casos graves. A reforma beneficiará mais de 78 mil pessoas. 

nova regional leste
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banco de leite humano

PREFEITURA EFETIVA 693 PROFISSIONAIS DE SAÚDE 
Através de Concurso Público, foram efetivados 693 profissionais de saúde na gestão 
Almas que atuam nas diversas unidades de saúde do município, da atenção primária
à urgência e emergência.

BANCO DE LEITE HUMANO
O Banco de Leite Humano (BLH) foi reestruturado e teve ajustes no atendimento.
O serviço passou a oferecer coleta de sangue em domicílio para atualização dos 
exames de sorologias e hemograma, além de criar uma rota para busca do leite.
De 2018 a 2020, o Banco de Leite realizou 1.470 atendimentos em grupo, 3.111 
atendimentos individuais, 4.660 visitas domiciliares, beneficiou mais de 1.500 bebês
e distribuiu mais de 700 litros de leite para as UTIs Neonatais de Juiz de Fora e região.

OUTRAS AÇÕES NA SAÚDE DA GESTÃO ALMAS
. O Laboratório de Análises Clínicas do HPS recebeu reconhecimento de excelência 
pelo Programa Nacional de Controle de Qualidade (PNCQ) pela terceira vez (2016, 
2018 e 2019).
. Instituição e implementação da Comissão de Tratamento de Feridas no HPS, atuante 
desde abril de 2018.
. Departamento de Saúde da Mulher foi unificado com o Departamento de Saúde da 
Criança e do Adolescente, formando uma unidade única e de cuidado integral.

. Mudança do ponto de apoio da dengue para novo endereço, que atende às
normas do Programa Nacional de Controle da Dengue (PNCD).
. Melhorias da Central de Vacinas do município, através da compra de 
equipamentos, deixando a rede de frios mais robusta e com maior garantia de 
conservação dos imunobiológicos. Neste período, a unidade ganhou um novo 
gerador.
. Início do processo de implementação de um Centro de Informações de Vigilância 
em Saúde (CIEVS) no município, que passará a integrar a rede CIEVS nacional.
. Implementação de monitoramento de Aedes aegypti por meio de ovitrampas.
. Implementação de unidades sentinelas para o controle de arboviroses.

PAINEL DE EMENDAS
O Departamento de Planejamento e Informações da Saúde (Dpis), vinculado
a Subsecretaria de Informações, Planejamento em Saúde, Orçamento e Finanças 
(SSIOF), da Secretaria de Saúde, criou, no segundo semestre de 2020, um painel 
visual que apresenta e centraliza informações relacionadas a emendas
parlamentares que chegam para o Fundo Municipal de Saúde. A plataforma traz
a série histórica com detalhamento dos recursos recebidos de 2013 a 2020, sendo 
possível filtrar um período específico para análise. A ferramenta permite que os 
gestores verifiquem de forma simples e consolidada os valores e tipos de repasses, 
facilitando, desse modo, os encaminhamentos e monitoramento para execução
dos recursos.   

693 
PROFISSIONAIS DE SAÚDE

          FORAM EFETIVADOS PELA PREFEITURA 

203  MÉDICOS

228  AUXILIARES DE

           ENFERMAGEM

112  ENFERMEIROS

  44  FARMACÊUTICOS

  41  DENTISTAS

  17  PSICÓLOGOS 

  6  NUTRICIONISTAS 

  4  FONOAUDIÓLOGOS

36  ASSISTENTES SOCIAIS 

  1  TÉCNICO DE

        LABORATÓRIO

  1  VETERINÁRIO
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OBRAS

REALIZAÇÕES

MAIS DE 3,7 MIL INTERVENÇÕES NA CIDADE 
Durante a administração Antônio Almas, a Secretaria de Obras (SO) realizou 3.714 
intervenções em toda a cidade. Entre as obras de grande porte, cinco contenções de 
encostas foram concluídas, contemplando os bairros Jardim Natal, Linhares e N. Sra. 
de Lourdes. Foram executados serviços de drenagem, a fim de aumentar a segurança 
e reduzir os riscos de deslizamentos. Três novos contratos, na ordem de R$ 10 
milhões, estão em andamento e contemplam ruas nos bairros Linhares, Grajaú, Santa 
Luzia, Costa Carvalho/Jardim da Lua, Parque Independência, Santa Rita e Santa Cecília. 

OBRAS DE DRENAGEM 
Entre as grandes obras de drenagem, destacam-se as do Bairro Jardim Cachoeira, 
onde estão sendo construídos novos dispositivos, visando captar o grande volume de 
água do Parque das Águas. Uma importante obra finalizada é a drenagem da R. Osório 
de Almeida, no Poço Rico. São 400m de galerias para evitar alagamentos na região. 
A Prefeitura também aguarda análise de documentação licitada e autorização pelo 
BDMG para o início das obras de drenagem do Parque da Lajinha. A obra, no valor de 
R$ 1,2 mi, visa reconstruir o vertedouro, que funcionará como bacia de retenção.

GINÁSIO POLIESPORTIVO
A estrutura de concreto e a cobertura do Ginásio Poliesportivo “Jornalista Antônio 
Marcos” foram finalizadas. A Prefeitura está refazendo preços para deixar o projeto 
de readequação pronto para licitação. Foto: Leo de Paula

OBRAS DE CONTENÇÃO APROVADAS 
Outros quatro grandes projetos de contenção de encostas foram autorizados pelo 
prefeito Antônio Almas para atender as áreas que mais sofreram com deslizamentos 
no último período chuvoso. Eles contemplam o acesso Guaruá /Vila Ideal (parte de 
baixo) e as ruas Almir Monteiro, no Bairro Santa Cecília, São José, no Santa Cândida, 
e José Orozimbo, em Santa Luzia. Os projetos já foram licitados e estão em fase de 
contratação.

TECNOLOGIA LED
Espaços e prédios públicos passaram a contar com eficiência energética, através da 
substituição da iluminação por luminárias e lâmpadas com tecnologia LED, como a alça 
do Viaduto Augusto Franco, as praças dos bairros São Mateus, Benfica, Alto dos 
Passos e Santa Terezinha, e o prédio sede da PJF. Mais economia e eficiência na 
iluminação dos locais. 

MELHORIAS NA ZONA RURAL
Reconstrução de ponte na Estrada do Peão.
Reforma de ponte na Estrada da Varginha, que liga Paula Lima à barragem de Piau. 
Reforma de passarela em Angolinha, distrito de Monte Verde.
E reconstrução de bueiro duplo de metro na estrada que liga o granjeamento Humaitá
à Estrada da Lagoa, somente para citar as últimas intervenções.

10



OBRAS VIÁRIAS
. A gestão Almas também concluiu uma grande obra viária: a alça do viaduto Augusto Franco. 
O acesso, denominado “Radialista José Vicente de Barros”, tem como principal função ligar as 
avenidas Brasil e Francisco Bernardino, absorvendo cerca de 40% do fluxo de veículos que 
circulam no viaduto. 
. A Prefeitura também finalizou outra obra viária de grande porte: o Viaduto “Engenheiro
Renato José Abramo”, que interligará os bairros Santa Teresa e Poço Rico, melhorando a
mobilidade urbana. O sistema de drenagem no seu entorno foi concluído, o que minimizará
os alagamentos constantes na Rua Osório de Almeida, e as obras de novos acessos estão na
etapa final. 
. Outra obra viária encontra-se em estágio avançado: o Viaduto dos Três Poderes, 
denominado “Helio Fádel Araujo”, que ligará as avenidas Francisco Bernardino à Brasil, 
melhorando a mobilidade do Centro da cidade à zona leste. 

OBRAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS
As obras da Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) dos bairros São Geraldo e Nova 
Benfica estão avançadas. Em ambas, já foram concluídas as etapas de fundação, superestrutura 
e impermeabilização. Em cada unidade, o objetivo é atender até 188 crianças de zero a três 
anos. Além disso, foi iniciada, em novembro, a construção de uma escola de educação infantil 
no Bairro Marilândia. A obra, orçada em R$ 1,5 milhão, é fruto do “Orçamento 
Participativo”, projeto retomado após 15 anos e atenderá crianças de três a cinco anos. 

CEMITÉRIO MUNICIPAL
A Prefeitura realizou diversas melhorias em todo o Cemitério Municipal, como construção de 
391 ossários, reforma de capelas mortuárias e reforma e construção de banheiros adaptados, 
além de rampa de acessibilidade para os portadores de deficiência e/ou mobilidade reduzida. 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
A gestão Almas investiu mais de R$ 2,7 milhões na expansão e melhoria do sistema de 
iluminação pública. Foram realizadas 107 obras. Dentre elas, destacam-se as dos bairros São 
Pedro, Industrial, Ponte Preta, Encosta do Sol, Cerâmica, Barbosa Lage, Sagrado Coração de 
Jesus, região de Privilégio, Campo do Progresso, Parque das Torres, Bom Jardim, Monte 
Castelo, Retiro, Jardim dos Alfineiros, Torreões, Aeroporto, Grajaú, entre outras. 

OBRA DE PONTE
Em novembro, teve início a construção de uma ponte sobre o córrego Carlos Chagas,
no Bairro Cerâmica. A obra está orçada em R$ 398 mil e os recursos são oriundos
do convênio entre a Segov (Governo estadual) e a PJF.

ASFALTAMENTO – 125 RUAS ATENDIDAS
De março de 2018 a novembro de 2020, a Empav realizou recapeamento e asfaltamento
de 125 ruas, em 65 bairros, totalizando mais de 40 mil metros de vias e aproximadamente
42 mil toneladas de massa asfáltica. Os trabalhos foram realizados com recursos do tesouro
e externos. Além deste trabalho, a Empav realizou recomposição asfáltica, do tipo tapa-
buracos, em 3.995 ruas, em todas as regiões da cidade, incluindo distritos. Mais de 22 mil 
toneladas de massa asfáltica foram utilizadas.

alça do viaduto Augusto Franco
viaduto Engenheiro Renato José Abramo

viaduto Helio Fádel Araujo 
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reestruturação do trevo do Estrela Sul

PLANEJAMENTO E GESTÃO

CAPTAÇÃO DE MAIS DE R$ 120 MILHÕES PARA INVESTIMENTOS 
NO MUNICÍPIO
A Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag) captou R$ 120.374.792,39, entre 
emendas parlamentares, contratos e convênios nas esferas estadual e federal, para 
serem aplicados em obras, programas, projetos, aquisição de equipamentos, 
pavimentação asfáltica, modernização da Guarda Municipal, entre outros.

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
No processo de consolidação da Política de Regularização Fundiária de Interesse 
Social, foi concluída, neste período, a titulação de 244 lotes nas áreas denominadas 
Campinho (Bairro Vila Ideal), Vila Paraíso (Santa Cruz), Boto (Linhares) e Augusto 
Alves (Grajaú), beneficiando 301 famílias. Também foram garantidos R$ 289.393,94, 
por meio de emenda parlamentar e contrapartida do município, para a regularização 
fundiária das localidades de Santa Paula (37 lotes) e Vila Bejani (84 lotes) e para 
estudo técnico ambiental para a Travessa Grão Mogol.

PLANO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Está sendo finalizado o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos
de Juiz de Fora (PMGIRS-JF), que visa nortear ações que vão ao encontro da cultura 
sustentável, prevendo a diminuição e a prevenção da geração de resíduos sólidos
no território. Para a execução do programa, a PJF conta com o recurso de                   
R$ 458.325,22.

PRAÇA VIVA
A gestão Almas implementou o Programa Praça Viva, que permite a adoção das 
praças municipais, com ações que vão da zeladoria a sua requalificação. Foram 
disponibilizadas 113 praças para adoção, cinco já foram adotadas.

SISTEMAS DE INFORMÁTICA
Foram desenvolvidos 16 sistemas de informática para beneficiar diversas
secretarias da PJF, como o sistema de registro de informações de atendimento
da mulher vítima de algum tipo de violência e o sistema de gestão de licenciamento 
de obras e parcelamento urbano. Com recursos do Programa Nacional de Apoio
à Modernização Administrativa e Fiscal (PNAFM), estão sendo feitos investimentos 
em infraestrutura de tecnologia da informação, sistemas, geoprocessamento e 
atualização do parque tecnoloógico, com aquisição de 400 computadores.

TRANSPORTE E TRÂNSITO

A Settra instalou mais de 21 mil placas de sinalização - beneficiando e trazendo mais 
segurança para os bairros da cidade. 
Além da sinalização vertical - placas, a Settra realizou pintura de mais de 118.000m², 
entre faixas de pedestres, rotatórias, pare etc. No mesmo período, 22 ruas se 
tornaram mão única, para melhoria da mobilidade urbana.

REESTRUTURAÇÃO DO TREVO DO ESTRELA SUL
Está sendo realizada a obra de reestruturação do Trevo Estrela Sul, que foi o 
primeiro projeto de obra viária através de parceria público-privada, possibilitado por 
meio do Decreto 13.735, de setembro de 2019. 

SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO AO USUÁRIO
O Serviço de Orientação ao Usuário (SOU) realizou, entre abril 2018 e outubro de 
2020, 12.015 atendimentos à população.
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DESENVOLVIMENTO SOCIAL

50.280 FAMÍLIAS INSCRITAS NO CADÚNICO EM 2020
O CadÚnico é um instrumento de coleta de dados e informações que objetiva 
identificar todas as famílias de baixa renda, para fins de inclusão em programas de 
assistência social e redistribuição de renda como: Bolsa Família e BPC - Benefício 
de Prestação Continuada.

2 MIL ALUNOS NO
     CURSO PREPARATÓRIO
     PARA CONCURSOS 

246 PESSOAS APROVADAS
          EM CONCURSOS E AFINS
          NOS ANOS DE 2018 E 2019

69 MIL ATENDIMENTOS
        ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES
        NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA
        E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

19 MIL ATENDIMENTOS ÀS PESSOAS
       COM DEFICIÊNCIA NO PROGRAMA
       E NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO
       ESPECIAL

47 MIL ATENDIMENTOS AOS
       IDOSOS NOS SERVIÇOS
       DE CONVIVÊNCIA E
       FORTALECIMENTO DE
       VÍNCULOS
    

190 MIL ATENDIMENTOS
          ÀS FAMÍLIAS PELOS
          CENTROS DE REFERÊNCIA
          DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

200 MIL ATENDIMENTOS
          REALIZADOS PELO
          CENTRO POP

NÚMEROS SOCIAIS

13 MIL ATENDIMENTOS
       ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES
       ASSISTIDOS NOS PROGRAMAS
       PSICOSSOCIAIS

3 MIL ATENDIMENTOS AOS IDOSOS
    ACOLHIDOS EM INSTITUIÇÃO DE
    LONGA PERMANÊNCIA

22 MIL ATENDIMENTOS
       ÀS FAMÍLIAS, COM VIOLAÇÃO
       DE DIREITOS, REALIZADOS
       NOS CENTROS DE REFERÊNCIA
       ESPECIALIZADOS EM ASSISTÊNCIA
       SOCIAL (CREAS)

1.580 ADOLESCENTES E JOVENS
              ATENDIDOS PELO PROGRAMA
              DE INCLUSÃO PRODUTIVA
              E ADOLESCENTE APRENDIZ

818 ACOLHIMENTOS INSTITUCIONAIS
          PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

598 PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA
          INSCRITAS NO CADÚNICO
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15.018 FAMÍLIAS RECEBENDO 
                  BOLSA FAMÍLIA, SENDO

     349  PESSOAS EM SITUAÇÃO
                  DE RUA

40 
MAIS DE
MIL CESTAS BÁSICAS



EDUCAÇÃO

PARCERIA COM JF VÔLEI
A Prefeitura assinou termo de parceria com o JF Vôlei com objetivo de impulsionar a 
formação de jovens atletas para a prática do esporte na cidade. Foram desenvolvidos 
três núcleos de escolinhas de formação para atender, em cada um deles, até 50 
alunos, entre dez e 14 anos.

PROJETO REDE EM AÇÃO
Foi lançado o “Projeto Rede em Ação” que têm como objetivo implementar as
medidas da lei da Área de Proteção e Segurança Escolar (APS Escolar) e visa 
contribuir com a prevenção da violência nas escolas e comunidades, assegurando 
proteção e segurança no ambiente escolar. Busca também melhorar as condições de 
acesso e de conservação das escolas e afirmar sua importância no contexto 
comunitário. 

PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA
A Escola Municipal “Amélia Mascarenhas” foi palco do lançamento do Programa Saúde 
na Escola (PSE) em 2019. A unidade foi escolhida como a primeira entre as demais 17 
instituições de ensino que receberam o PSE durante o ano. Os alunos se informaram 
sobre diversos assuntos de interesse coletivo, como alimentação saudável, animais
peçonhentos, doenças sexualmente transmissíveis e Aids, combate ao mosquito
causador da dengue e outras doenças, escovação dentária e promoção da saúde 
ocular. Em 2019 foram contempladas 18 escolas municipais, três estaduais, quatro 
creches e uma escola federal (Colégio de Aplicação João XXIII). 

PROJETO ROBÓTICA
Foi realizado o “Projeto Robótica” em parceria com a Arcelor-Mittal. Inédito na 
cidade, o projeto desenvolve trabalho educativo através da “Robótica Educacional”, 
que caracteriza ambientes de aprendizagem, reunindo criatividade, motores e 
sensores controláveis por computador e software, permitindo programar o 
funcionamento de modelos montados ou criados pelos alunos. A atividade traz vários 
benefícios educacionais, como aprimorar o aprendizado de matemática e informática, 
incentivar o trabalho em grupo, estimular a criatividade e transformar o processo de 
ensino e aprendizagem em uma experiência divertida. 

PROGRAMA ARTE/EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
O programa foi desenhado a partir das experiências artísticas no campo da educação, 
que vêm acontecendo em Juiz de Fora ao longo dos últimos 15 anos. Essas 
experiências deram origem a diversos projetos, implementados anualmente nas 
escolas, assim como em outros espaços culturais, pelos profissionais do magistério 
público municipal. 

PARCERIA COM A OAB CONTRA O BULLYING
Foram iniciados os trabalhos do curso “Bullying, Cotidiano Escolar e Direitos 
Humanos”, que faz parte da Formação Continuada da Secretaria de Educação (SE)
da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF). O objetivo é sensibilizar e capacitar professores, 
demais educadores e técnicos da rede municipal de ensino, além de advogados e 
alunos de Direito, para defesa e promoção dos direitos de crianças e adolescentes. 

BEM COMUNIDADE NA ÁREA RURAL
O evento, que tem como principal proposta integrar 
comunidade e escola através de diferentes atividades,
é organizado pela PJF em parceria com a empresa Nexa, 
através do programa “Parceria Pela Valorização da Educação” 
(PVE). O "Bem Comunidade” foi realizado em quatro 
edições, entre junho e julho, nas comunidades de Humaitá, 
Penido, Rosário de Minas e Igrejinha. Cerca de mil pessoas 
participaram da iniciativa.
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Aerofest

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

TURISMO
. Lançamento da página institucional do Turismo.
. Elaboração do calendário oficial de eventos turísticos de Juiz de Fora, em parceria 
com o Convention Bureau. Foram identificados 72 eventos. 
. ICMS Turístico - Demonstrando o reconhecimento da cidade como destino que 
trabalha sua gestão turística de forma eficiente no contexto da regionalização, a cidade 
de Juiz de Fora foi contemplada com ICMS Turístico em 2018 no valor de R$ 35.593,66.
. Programa de Fomento a Projetos Turísticos - seis projetos foram contemplados, 
sendo quatro com aporte de recurso, somando R$50 mil, e dois com apoio
institucional.
. Revitalização da Praça do Riachuelo - Conquista de repasse de recurso por emenda 
parlamentar (Charles Evangelista) no valor de R$483.182, por meio do Ministério do 
Turismo, para tornar a Praça do Riachuelo apta a realização de eventos no município.
. Lançamento do Concurso para Requalificação do Complexo Mascarenhas - É o 
primeiro passo para revitalização do Centro Histórico da cidade, em uma parceria 
com o Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB). Visa a seleção de anteprojeto de 
arquitetura para requalificação do “Espaço Mascarenhas”.
. Elaboração do Plano Municipal de Turismo e da Lei Municipal do Turismo. 
. Criação do evento “Um brinde a JF/ Aerofest” visando divulgar a produção local
de cervejas, popularizando e difundindo a cultura cervejeira.
. Coordenação da Governança do Arranjo Produtivo Legal (APL) das
Cervejarias Artesanais de Juiz de Fora.

PROSPECÇÃO, IMPLANTAÇÃO E EXPANSÃO DE EMPRESAS
Empresas implantadas e em expansão:
. Av. Deusdedith Salgado
MART MINAS SUPERMERCADO
. Avenida JK
BH SUPERMERCADOS  |  MINEIRÃO SUPERMERCADOS
. Distrito Industrial
LRX INDUSTRIAL   |  AVANTE INSUMOS ALIMENTÍCIOS
DSL 18 EQUIPAMENTOS  |  RUTRA BORRACHAS INDUSTRIAL
ENCEL TERCEIRIZADA CEMIG  |  TEMPEROS PORTUENSE
CODEME ENGENHARIA  |  AG PREFORMAS
TRANSMORGUINE EQUIPAMENTOS  |  KERUS/NSG ALIMENTOS
BRASIL GOURMET  |  MEDIQUIMICA FARMACÊUTICA
TARUMÃ DISTRIBUIDORA  |  J. V. KATIAS ALIMENTOS
OXIS ENERGY  |  INDORAMA VENTURES S.A
. Mini Distrito Milho Branco
CAMPO BOM ALIMENTOS  |  VILMA ALIMENTOS
. Br 040 - FCA /FIAT
. Empresas prospectadas, que se encontram em estudo para implantação no Município:
BRASPELL  |  ESTRELA GALÍCIA  |  HEINEKEN
GRUPO ASSAI SUPERMERCADO  |  LATICÍNIOS TIROLEZ  |  RAÇÕES GRANVITA 
TUDO BOM DISTRIBUIDOR SADIA/PERDIGÃO
MARKESPAN PÃES E DERIVADOS  |  GE TURBINAS APOIO LOGÍSTICO
DIPAWA CILINDROS METÁLICOS  |  LEROY MERLIN

CESSÃO DE TERRENO PARA INSTALAÇÃO DE CENTRO INTEGRADO
DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO, TECNOLOGIA E CULTURA
DA UFJF
. Intermediação direta da Sedeta na cessão, por 30 anos, da antiga unidade da CONAB, 
localizada no Distrito Industrial de Benfica, para a UFJF, para abrigar, entre outros 
projetos, o Centro de Desenvolvimento de Tecnologia de Combustível de Baixo 
Impacto Climático, projeto associado à Plataforma de Bioquerosene e Renováveis da 
Zona da Mata. O equipamento apresenta, aproximadamente, 40.000m2 de área total e 
um galpão de 15.000m², avaliado em aproximadamente, R$ 25 milhões.

PROLEITE
Atendimento de 80 produtores mensalmente, com prestação de assistência técnica 
continuada, visando que a produção de leite, uma atividade tradicional e importante 
para o município de Juiz de Fora, seja modernizada e economicamente viável. 
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reforma restaurante popular

FEIRA LIVRE
Inauguração de uma feira de produtos inclusivos, realizada semanalmente na Rua Mr. 
Moore, além da criação e implantação da Associação dos Profissionais e Produtores 
Feirantes de Juiz de Fora, em 2019.

NOVA PISTA DE PROVAS
Inauguração da nova pista de provas do Parque de Exposições, para fomentar essa 
prática esportiva. 

REFORMA RESTAURANTE POPULAR
Reforma da unidade central, no valor de R$190 mil, incluindo pintura, revitalização 
do espaço físico para manter limpeza e higienização, conforme normas da vigilância 
sanitária, e qualidade do ambiente e intervenções para eliminar a entrada de 
pombos.

SEU EMPREGO JF
Administração do portal Seu Emprego JF (seuempregojf.com.br), serviço gratuito 
oferecido pela Prefeitura para cadastro de currículos e anúncio de vagas por 
empresas locais, com cerca de 160 mil currículos e 3 mil empresas cadastradas. 
Média de 500 vagas, 112 mil visualizações, 90 atendimentos mensais, através da 
página do Facebook, e 120 atendimentos mensais, por telefone.

PLATAFORMA DE BIOQUEROSENE E RENOVÁVEIS
DA ZONA DA MATA
Instituída em 5 de junho de 2018, a partir da assinatura do Memorando de
Entendimento da Plataforma de Bioquerosene e Renováveis da Zona da Mata, com
a participação de instituições e entidades ligadas ao segmento de aviação civil, bem 
como ao segmento de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, público e privado, 
nacional e internacional.

MISSÕES TÉCNICAS
Mobilização de entidades públicas e privadas, nacionais e internacionais, ligadas, 
direta e indiretamente, ao segmento de aviação civil para a consolidação da 
implantação da Plataforma de Bioquerosene e Renováveis da Zona da Mata, 
destacando articulações junto à ICAO (Associação da Aviação Civil Internacional – 
ONU), Agência de Cooperação da Alemanha (GIZ), Secretaria da Aviação Civil – 
SAC, Ministério de Agricultura, Abastecimento e Pecuária (MAPA). O projeto 
esteve representado em missões técnicas, como a realizada na ICAO em Montreal, 
no Canadá, em 2019, e na missão realizada na Alemanha. Destaca-se ainda a 
apresentação da plataforma regional nos seminários da ICAO realizados em Montreal
em janeiro de 2017, e outubro de 2017 na Cidade do México, bem como nas
reuniões das Nações Unidas COP-23 (Alemanha), COP-24 (Polônia). O Projeto da
Zona da Mata considera investimentos da ordem de, aproximadamente, R$ 1,5 bilhão,
levando em conta a recuperação ambiental de 130.000 hectares e implantação de
uma biorrefinaria piloto destinada a produzir bioquerosene e HVO (diesel verde).

feira de produtos inclusivos
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plantio de 15.100 mudas

USINA DE BIODIESEL
Cessão Temporária de Usina de Biodisel e doação de serviços de manutenção e 
treinamento realizados pela empresa inglesa Green Fuels, a partir de investimentos 
aproximados de 60.000 libras aportados pelo Prosperity Fund, do Governo 
Britânico, para a UFJF e Prefeitura de Juiz de Fora. O objetivo é viabilizar a 
realização de pesquisa destinada a validar os aspectos tecnológicos, econômicos, 
financeiros e ambientais, quanto à utilização de biodiesel produzido a partir de óleo 
e gorduras usados, e óleo de macaúba, nas frotas e equipamentos públicos. A 
intenção é permitir a implantação de políticas sustentáveis destinadas a reduzir a 
pegada de carbono na matriz energética municipal, bem como redução dos custos 
de tratamento de água e aquisição de combustíveis.

PROGRAMA PRODUTOR DE ÁGUA
Após contribuir com o desenvolvimento do marco regulatório da política do 
Pagamento por Serviço Ambiental (PSA) e do Programa Produtor de Água (PPA) em 
Juiz de Fora, a Sedeta assumiu, em 2019, a responsabilidade de implementação do 
PPA, a partir de Convênio celebrado com a Cesama. É destinado a regular os 
repasses de recursos referentes a cobrança incremental igual a 0,5% da tarifa de 
água e esgoto, para financiar ações destinadas a promover a recuperação ambiental 
dos mananciais públicos, elevando sua capacidade de recarga hídrica. O programa 
contempla investimentos na ordem de R$ 7,9 milhões em cinco anos, em 
intervenções como cercamento de Área de Proteção Ambiental (APP) e Reserva 
Legal, reflorestamento, entre outros.

ESPORTE E LAZER 

INAUGURAÇÃO DE 7 ACADEMIAS AO AR LIVRE
Santa Cruz, São Benedito, Santa Terezinha, Democrata, Santo Antônio, Centenário e 
Bela Aurora

ILUMINAÇÃO NOS CAMPOS DE VÁRZEA
São Damião, Milho Branco e Progresso

ABERTURA DE NOVO NÚCLEO DE GINÁSTICA E ALONGAMENTO 
DO PROGRAMA JF ESPORTE E CIDADANIA - SETEMBRO 2018

ABERTURA DE NOVO NÚCLEO DE NATAÇÃO

“HERÓIS DO FUTURO”
Novo núcleo na Escola Estadual “Delfim Moreira”

JF ESPORTE E CIDADANIA
Dois novos núcleos de pilates - Caiçaras e Igreja Divino Espírito Santo.
Novo núcleo de hidroginástica e natação no Esporte Clube Benfica.
Novo núcleo de ginástica no bairro Granjas Betânia.
Natação e hidroginástica no Tupynambás Futebol Clube.
Vôlei no Clube Dom Pedro.

academia ao ar livre iluminação de campos

PLANTIO
E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL
Recuperação ambiental de nove hectares
na Represa Dr. João Penido, a partir de
doações de serviços e materiais, realizada 
pela Geoflorestas no contexto do Programa
de Low Carbon, gerenciado pela empresa.
No âmbito do Programa Produtor de Água,
foram plantadas 600 macaubeiras e
14.500 mudas de outras espécies nativas
do bioma Mata Atlântica.

17



NÚMEROS ESPORTE E LAZER

  
   500 ALUNOS INSCRITOS NO

               PROGRAMA BOM DE BOLA

   450 ALUNOS INSCRITOS NO

               PROGRAMA HERÓIS
               DO FUTURO

1.500 PARTICIPANTES, EM

               MÉDIA, NO RANKING DE
               CORRIDAS DE RUA EM 10
               OU 11 PROVAS POR ANO
 

  2 MIL ATLETAS PARTICIPANTES

              DA CORRIDA DA
              FOGUEIRA

  6 MIL ALUNOS INSCRITOS

              NOS JOGOS
              INTERCOLEGIAIS EM 16
              MODALIDADES EM 2019

3.126 ALUNOS INSCRITOS NO

               JF ESPORTE E CIDADANIA

   177 ALUNOS PARTICIPANTES

              DO JF PARALÍMPICO

   120 PARTICIPANTES DA

              COPA 60+ DE FUT 7

   350 PARTICIPANTES DA SEMANA

              PARALÍMPICA NA EDIÇÃO
              DE SETEMBRO/2019

     60 MIL ATENDIDOS PELO

              PROJETO JF LAZER, POR
              ANO

   600 DANÇARINOS NO FESTIVAL

              DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
              DE DANÇA-EDUCAÇÃO
              FEMDE

   200 INSCRITOS NOS JOGOS

               INTERATIVOS DA
               TERCEIRA IDADE

4.920 PARTICIPANTES DA COPA

               PREFEITURA BAHAMAS
               DE FUTEBOL AMADOR  

3.700 PARTICIPANTES DA COPA

               PREFEITURA BAHAMAS
               DE FUTSAL

2.090 PARTICIPANTES DA COPA

               JF CAEM DE FUTEBOL
               AMADOR

   240 PARTICIPANTES DA COPA

               UNIÃO DAS VILAS DE FUT 7

   344 SERVIDORES

               PARTICIPANTES DO
               CAMPEONATO INTERNO
               DA PREFEITURA DE
               FUTEBOL MASCULINO
               E FUTSAL FEMININO

   300 PARTICIPANTES DO

               FESTIVAL ESPORTIVO DAS
               ESCOLAS RURAIS
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ORDENAMENTO URBANO

NOMEAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS
Com a efetivação de novos servidores aprovados em concurso público e a aquisição 
de equipamentos, a Semaur vem tendo maior celeridade nos procedimentos 
internos. A aprovação de projetos e emissão de documentos aumentou 
consideravelmente, o que refletiu diretamente no aumento de arrecadação para a 
Prefeitura. Um dos maiores destaques devido ao aumento do quadro de pessoal foi 
a diminuição significativa do tempo médio necessário para análise de projetos.

FISCALIZAÇÃO
Dez fiscais foram aprovados em concurso público e efetivados em outubro de 2019 
e três efetivados nos meses de agosto e setembro de 2020, totalizando 13 fiscais.

ANÁLISE DE PROJETOS
Durante a gestão Almas, a Semaur conseguiu diminuir o tempo médio de análise de 
projetos de regularização e construção para seis dias (até o início de 2020) e, 
mesmo com os atrasos devido à pandemia, o tempo atual é de nove dias, bem 
abaixo do que prevê a legislação atual, que varia entre 15 e 25 dias. 
Este ganho em atendimento ao cidadão se deve ao reforço no corpo técnico com a 
nomeação dos seguintes profissionais aprovados em concurso público: três 
engenheiros, dois arquitetos e dois técnicos de nível médio. 
A efetivação destes servidores possibilitou também o aumento da arrecadação do 
município, passando de R$ 3,2 milhões em 2018, para R$ 4.283.978,49 em 2019 e 
R$ 3,3 milhões em 2020, mesmo com toda a situação da pandemia.

CADASTRO IMOBILIÁRIO
O departamento recebeu sete novos servidores efetivados e passou por uma 
renovação tecnológica. Com esta modernização e o incremento da equipe, foi 
possível realizar o cadastramento de 4.230 novas inscrições de IPTU em 2019
e 5.123 em 2020. Em 2018 foram 4.000. As novas inscrições aumentam
diretamente a previsão de arrecadação de tributos, que em 2020 teve previsão
de R$15.028.561,68 a mais em relação a 2019.

LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS E URBANAS
. 2018: 35.167 documentos emitidos/analisados e arrecadação de R$ 1.543.456,82.
. 2019: 30.520 documentos emitidos, com arrecadação de R$ 2.222.253,81, o que 
representou um aumento de 25% na arrecadação em relação a 2018
. 2020: 24.557, ainda não sendo possível contabilizar a arrecadação.

PARQUE DA LAJINHA
. Em parceria com o IEF foram obtidos recursos para todo o cercamento do 
estacionamento interno, o que possibilitou um maior controle dos visitantes.
. A ponte que liga os dois lados do lago foi totalmente revitalizada, trazendo 
segurança e conforto para o público.
. Instalação de cinco novos equipamentos, como simuladores de caminhada. 
. Reforma do parque infantil e implantação de lanchonete.
. Em 2020, a grande novidade turística e de lazer do Parque foi a instalação do 
serviço de pedalinho no lago, como mais uma opção de lazer para o local. 

FORAM EFETIVADAS
DIVERSAS AÇÕES DE PLANTIO
NA ÁREA DO PARQUE

17 HECTARES

DE ÁREA REFLORESTADA
NO TOTAL
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guarda comunitária

SEGURANÇA PÚBLICA

INCLUSÃO DIGITAL
A iniciação à informática foi oferecida a pessoas para as quais o mundo digital é uma 
realidade distante. O projeto beneficiou idosos, pessoas em situação de rua, 
usuários do Centro Pop e egressos do sistema prisional. 

CEROL, CORTA ESSA
O projeto levou à comunidade escolar informações e alertas sobre os cuidados ao 
brincar com pipas e papagaios. 

GUARDA COMUNITÁRIA
Com o propósito de ampliar a sensação de segurança para o cidadão que transita 
pelas ruas na região central do município, a Guarda Municipal colocou em 
funcionamento o modelo de patrulhamento preventivo de “Guarda Comunitária”

PATRULHAMENTO PREVENTIVO
Em agosto de 2019, as rondas preventivas foram ampliadas para as praças da região 
central. A presença de equipes e o relacionamento comunitário promovem mais 
segurança para a população que frequenta estes locais e seu entorno.

CRIAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA
A criação do Conselho Municipal de Segurança Urbana e Cidadania tem por objetivo 
alinhar a política pública de segurança do município à Lei Federal nº 13.675, de 11 de 
junho de 2018, que institui o Sistema Único de Segurança Pública (Susp). 

PLANO DE AÇÃO
Foi apresentado o primeiro plano de ação da Guarda Municipal contendo 42 metas 
para a reestruturação e desenvolvimento da corporação e seus trabalhos junto à 
população. 

EFETIVO DA GUARDA RECEBE 24 NOVOS SERVIDORES
A efetivação de 24 novos integrantes à Guarda Municipal reforça o compromisso da 
administração Almas com a segurança pública. 

APP CIDADE SEGURA
Aplicativo criado pela própria Guarda facilita aos cidadãos entrar em contato com a 
GM de forma prática, rápida e simplificada. 

PLANO MUNICIPAL DIRETOR PARTICIPATIVO DE SEGURANÇA
PÚBLICA
Encontra-se em fase de discussão e avaliação para aprovação, o primeiro Plano 
Municipal Diretor Participativo de Segurança Pública de Juiz de Fora. 

DEFESA CIVIL

MAPEAMENTO DE ÁREAS DE RISCO
A Defesa Civil, em conjunto com o Corpo de Bombeiros e a Universidade Federal 
de Juiz de Fora, realizou a atualização dos mapas de risco da cidade. O trabalho, que 
consiste em selecionar as áreas e fazer um plano para redução dos riscos, analisa o 
número de moradias na área, intervenções possíveis e, dependendo do caso, é 
encaminhado para a Secretaria de Obras definir os projetos para buscar verbas com 
o Governo Federal, para obras de contenção. 

ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES VOLUNTÁRIOS DE PROTEÇÃO E
DEFESA CIVIL (AVADEC)
A Defesa Civil promove capacitação de agentes voluntários para apoio às ações de 
prevenção. Atualmente, a cidade conta com 140 voluntários espalhados por todas as 
regiões.
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mapeamento de áreas de risco

PLANO DE AÇÃO
A Defesa Civil elaborou seu primeiro plano de ação, definindo 30 metas, prazos 
e orçamento para ações a serem implementadas a curto, médio e longo prazo, 
em três níveis: estratégico, tático e operacional.

NÚCLEO DE PROTEÇÃO DE DEFESA CIVIL
Os Nupdecs buscam envolver a população de áreas de riscos no processo de 
reflexão sobre a realidade do local, incentivando a construção de uma 
consciência coletiva, com a finalidade de minimizar os riscos a desastres. 

PLANO MUNICIPAL DE CONTINGÊNCIA
Formado por um membro de cada uma das secretarias da Prefeitura. Eles 
recebem, periodicamente, orientações da Defesa Civil sobre prevenção e 
respostas às situações de risco e desastres.

CONVÊNIO É FIRMADO PARA ATUALIZAÇÃO DO
MAPEAMENTO DE ÁREAS DE RISCO
PJF e UFJF assinaram convênio para ações de mapeamento de áreas de risco e 
atendimento de engenharia pública na cidade. 

REDE ALERTA
Estabeleceu linha direta entre a Defesa Civil e as lideranças das associações de 
bairros, visando minimizar os possíveis transtornos causados pelas chuvas. 

procon móvel
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CIDADES RESILIENTES
Em agosto, Juiz de Fora recebeu o "Certificado de Compromisso com a 
Resiliência aos Desastres", documento conferido pelo Escritório das Nações 
Unidas para Redução do Risco de Desastres (UNDRR) aos municípios 
inscritos no programa “Cidades Resilientes”, cujo propósito é fomentar as 
condições de enfrentamento às situações de emergência causadas por 
desastres naturais.

DEFESA DO CONSUMIDOR 

. Entre abril de 2018 e dezembro de 2020, foram registrados cerca de 50 mil 
atendimentos presenciais aos consumidores, realizados pelo Procon/JF e 
contabilizados pelo Sistema Nacional de Informações de Defesa do 
Consumidor (SINDEC). Além disso, mais de 26 mil reclamações foram 
registradas pela plataforma consumidor.gov.br e 270 autuações sobre 
irregularidades no comércio local foram aplicadas.
. O Procon Móvel esteve em mais de 60 bairros nesse período, realizando 
atendimentos aos moradores de diversas regiões da cidade.
. O Projeto Procon vai à Escola visitou 16 escolas públicas municipais com o 
intuito de informar sobre os direitos e deveres do consumidor.
. O Procon, por meio da Escola de Direito do Consumidor e Educação 
Financeira (EDCEF), em parceria com a Secretaria de Educação (SE), realizou 
cinco turmas do curso destinado à capacitação de 148 alunos da Educação de 
Jovens e Adultos (EJA).
- O Procon ministrou, gratuitamente, 38 edições do curso de educação 
financeira e oito turmas de Direito do Consumidor, também através da 
EDCEF.



SANEAMENTO BÁSICO

SUBSTITUIÇÃO DE REDES
A Cesama substituiu mais de 34 mil metros de redes entre abril de 2018
e setembro de 2020, sendo 25.532 tubulações de esgoto e 9.293 de água, 
beneficiando 120 bairros.

REDES COLETORAS DE ESGOTO
Córrego Tapera recebe mais 1,7 Km de redes coletoras de esgoto.

CESAMA E CEMIG FIRMAM PARCERIA
Investimentos de cerca de R$ 2 milhões em eficiência energética para
fazer levantamento do quanto as operações indiretas de controle e
gestão podem impactar na redução dos custos com energia elétrica.

REFORMA FILTROS DA ETA “MAL. CASTELO BRANCO”
A obra incrementou a capacidade dos filtros em, no mínimo, 50%, 
passando de 800 litros por segundo (l/s) para 1.200 l/s, reforçando 
assim o sistema de abastecimento de todo o município.

REVITALIZAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE
ÁGUA NO BAIRRO SÃO PEDRO
As intervenções priorizaram aspectos operacionais e de segurança.

DISTRITO DE HUMAITÁ RECEBE NOVO SISTEMA DE 
ABASTECIMENTO
A obra teve início em janeiro de 2019 e representa investimento
de R$ 700 mil, abrangendo quatro mil metros de redes de recalque
e distribuição, além de conjunto motobomba e reservatório com 
capacidade para 50 mil litros.

NOVOS RESERVATÓRIOS NO ALTO BAIRU
Os moradores da região leste já contam com um reforço no sistema
de abastecimento de água. A Cesama finalizou a implantação de três
novos reservatórios na Rua Jacobina Antônio Scoralick, na parte alta
do Bairro Bairu. Juntas, as unidades têm capacidade de armazenar
até 1,4 milhão de litros. A ação representa investimento de mais de
R$ 1,5 milhão.

NOVO RESERVATÓRIO DE ÁGUA NO BAIRRO SANTA 
TEREZINHA
O novo reservatório já está em operação. Localizada na Rua Tupi, a 
unidade integra o complexo do Reservatório “Henrique de Novaes”, e 
terá capacidade de quatro milhões de litros, ampliando assim o sistema 
de reserva do município.
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LIMPEZA URBANA 

CAPINA
O Demlurb realizou capina e limpeza em 390 bairros da cidade nos anos de 2018, 
2019 e 2020, sendo 105 em 2018, 213 em 2019 e 72 em 2020.

LIMPEZA DE CÓRREGOS
Entre os anos de 2018 e 2020, o Demlurb limpou diversos córregos em 40 bairros da 
cidade. 

MAPEAMENTO DE BOTA-FORA IRREGULAR
Foram localizados cerca de 60 pontos de bota-fora irregulares espalhados por quase 
todos os bairros da cidade. Nos últimos três anos, foram recolhidos mais de 33.491 
mil toneladas de descarte irregular. 

ALÔ DEMLURB
O serviço recebeu 9.119 manifestações entre 2018 e 2020. 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Várias escolas da cidade tiveram a oportunidade de conscientizar os alunos sobre 
sustentabilidade através das campanhas educativas. Entre 2018 e 2020, 9.410 pessoas 
foram atendidas pelo programa.  

COLETA SELETIVA
O serviço de coleta seletiva atende a 104 bairros e 24 condomínios. Em 2018, foram 
recolhidas 403 toneladas de lixo recicláveis e em 2019, 431 toneladas. Já em 2020, em 
função da pandemia da Covid – 19, a quantidade recolhida diminuiu 
consideravelmente. Até o mês de março, foram recolhidas cerca 198 toneladas. 

CANIL MUNICIPAL
Entre 2018 e 2020 o Canil Municipal recebeu muitas melhorias para os funcionários 
realizarem os atendimentos aos animais acolhidos:
. Construção de uma estação de tratamento de dejetos. 
. Corredores de acesso ao parcão. 
. Instalação de quatro novos "parcães".
. Construção de um muro no pátio e passeios do gatil.
. Reforma do Dcan - Departamento de Controle Animal. 
. Construção do ambulatório cirúrgico com salas de preparo, esterilização e cirurgia.
. 25 baias de recuperação individuais.
. Reforma do curral.
. Foram realizadas 3.677 castrações e 1.240 animais foram adotados, entre 2018 e 
2020.
. 409 animais pertencentes a famílias de baixa renda receberam atendimento 
ambulatorial e cirúrgico.
. 34 eventos de adoção realizados.

canil municipal

mapeamento de bota-fora irregular

CANIL
MUNICIPAL
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CULTURA

PRAÇA CEU
. Atendimento mensal a cerca de 1.200 crianças, adolescentes, adultos e idosos em 
11 modalidades de oficinas de cultura e esporte .
. Espetáculos/apresentações no Cineteatro: Média de 300 atividades gratuitas para a 
comunidade, incluindo 20 sessões do projeto CineCEU.
. A quadra coberta teve cerca de 3.450 empréstimos, a quadra de areia 1.150 
empréstimos, o ping-pong recebeu cerca de 55.200 partidas.
. Quase 100 mil pessoas circularam pela praça entre abril de 2018 e março de 2020, 
quando o equipamento urbano fechou as portas por causa da pandemia de covid-19.

PROGRAMA GENTE EM PRIMEIRO LUGAR
Ao longo da Gestão Almas, o programa esteve em cerca de 70 bairros, com uma 
média de 3.500 atendimentos mensais de crianças, adolescentes e jovens até 22 
anos.

CARNAVAL
Realização do edital de apoio aos blocos. Em 2019 e 2020, mais de 50 blocos foram 
licenciados e tiveram acompanhamento de toda estrutura operacional da PJF e 
parceiros como Polícia Militar e Bombeiros Militar.

CORREDOR CULTURAL
Evento em comemoração ao aniversário da cidade. Em 2018, o evento precisou ser 
adiado devido à greve dos caminhoneiros, mas foi realizado no mês de dezembro. 
Comemoramos também nessa data, em 2018, o centenário do Paço Municipal.
Em 2019, o evento aconteceu entre os dias 24 e 26 de maio.

PÓLEN - MOVIMENTO DE INTERCÂMBIO CULTURAL
Festival cultural que promoveu o intercâmbio de artistas da cidade com artistas de fora. 
O evento envolveu cerca de 300 artistas e a participação de cerca de 3.000 pessoas.

LEI ALDIR BLANC
. Quase R$ 3,5 milhões estão sendo distribuídos para artistas e trabalhadores da 
cultura. Maior participação popular, que já houve, na construção de um edital, tendo 
sido realizadas quase 30 reuniões online para debates sobre critérios e demais pontos 
do edital. Participação direta do Conselho Municipal de Cultura nas discussões para 
distribuição dos recursos pelos diversos segmentos culturais.

LEI MURILO MENDES 
2019 - Valor recorde de R$ 1,5 milhão investido no Programa Cultural Murilo Mendes.
. 60 propostas aprovadas em diversos segmentos culturais.
. Criação do incentivo a festivais, concedendo valores de R$ 80 a 100 mil reais para 
projetos com grande potencial de público.
. Pela primeira vez adotamos a igualdade de recursos prevista no Plano Municipal de 
Cultura para todos os segmentos.
2020 - Garantia de manutenção do valor de R$ 1,5 milhão.

NA NUVEM - EDITAL DE INCENTIVO À CULTURA
Foram selecionados 102 projetos de experimentação digital de arte e cultura.
O investimento global foi de R$ 77.520 e cada proponente contemplado recebeu
R$ 760. Além disso, 60% dos projetos selecionados contemplaram agentes culturais 
autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas.

R$ 3.325.056,03
TOTAL DE INVESTIMENTOS
NA PRAÇA CEU
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PATROCÍNIOS
. Apoio à Folia de Reis.
. Apoio ao Miss Brasil Gay 2018 e 2019, evento registrado como bem imaterial de 
Juiz de Fora.
. Apoio ao Festival de Cinema Primeiro Plano 2018 e 2019, fomentando a cena 
audiovisual na cidade.
. Apoio ao Festival de Bandas Novas que estimula a formação e carreira de novos 
músicos da cidade.
. Apoio à Campanha de Popularização Teatro & Dança, organizada pela Associação 
dos Produtores de Artes Cênicas (Apac).

PATRIMÔNIO CULTURAL
. Análise de 44 projetos de restauro e construção em bens tombados, sendo 33 já 
aprovados e 11 em andamento.
. 11 registros de bens imateriais e tombamentos de bens materiais:
. Avenida Rio Branco, 3.103
. Oh! Minas Gerais
  Hino afetivo do Estado
. Rua Gilberto de Alencar, 20
  Marechal Deodoro, 833
. Benjamim Constant, 936
. Festa Alemã

. Hilton hotel - Av. Getúlio Vargas, 483,
  487, 491, 495, 499
. Minas Hotel
. Rua Marechal Deodoro, 109/111
. TV Industrial
. Abrigo Santa Helena
. Grupo Divulgação

Grupo Divulgação - bem imaterial restauro da Villa Ferreira Lage

MUSEU MARIANO PROCÓPIO

. Reintegração de novos espaços para a visitação do público, como as trilhas do 
bosque. O Jardim Suspenso voltou a integrar circuito de visitação do museu. Em 
destaque no local, o chafariz que pertencia à Escola Agrícola União e Indústria, 
fundada por Mariano Procópio em 1869. 
. O museu passou a receber mais projetos de parceiros externos, como o “Ioga no 
Museu” e “Bordando no Museu”, iniciativas que ganharam destaque na mídia nacional. 

RESTAUROS
. Uma das grandes realizações nesta gestão foi a retomada das obras de restauro da 
Villa Ferreira Lage, um dos prédios históricos que compõem o conjunto paisagístico e 
arquitetônico da Fundação Museu Mariano Procópio. A continuação do restauro foi 
possível devido ao patrocínio de R$ 1.190.162,85 da MRS Logística S/A, através da Lei 
Federal de Incentivo à Cultura. 
. Em andamento, o processo para restauro de oratórios, destaca as atividades da 
equipe do museu e empenho da PJF em preservar o acervo da instituição.
. A Fundação Museu "Mariano Procópio" deu  início, no dia  26 de outubro, a mais 
uma obra de restauro na instituição. Através do Ministério Público de Minas Gerais, 
com recursos depositados no Fundo Municipal de Apoio ao Museu “Mariano 
Procópio” (FAMAPRO), será feito o restauro do chafariz da “Escola Agrícola União e 
Indústria”, junto com a recomposição de sua bacia (lâmina d`água). 
. Restauro de telas da coleção “Maria Pardos”
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casamento social

JURÍDICO

EXECUÇÃO FISCAL EFICIENTE
Audiências de conciliação para contribuintes com débito inscrito em dívida ativa. Os 
trabalhos foram realizados em parceria com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais 
(TJMG). Dezenas de audiências de conciliação para contribuintes com débito acima 
de R$ 10 mil, inscritos em dívida ativa, referente ao Imposto Predial e Territorial 
Urbano (IPTU), foram realizadas. 

1º CONGRESSO DA COMISSÃO DE ADVOCACIA PÚBLICA DA
OAB-MG
Realizado pela PGM, em parceria com a Comissão de Advocacia Pública da Ordem 
dos Advogados do Brasil em Minas Gerais (OAB-MG) e a Escola de Advocacia Geral 
da União, com o objetivo de discutir temas relacionados à advocacia pública. 

TAC AMAC
Assinatura do Termo de Ajustamento de Conduta - TAC colocando fim ao imbróglio 
jurídico envolvendo a Associação Municipal de Apoio Comunitário - Amac. 

AUTOMATIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE PROCESSOS
A PGM iniciou a automatização dos processos administrativos e integração dos 
judiciais da PJF com os tribunais, através dos trabalhos executados pela Coreplan 
Gestão e Tecnologia, empresa licitada para este fim. 

CONTROLADORIA

CRIAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
Foram reunidos na mesma estrutura os órgãos de controle da Prefeitura: 
. CONTROLADORIA GERAL.
. CORREGEDORIA
. OUVIDORIA

.TRANSPARÊNCIA
A PJF disponibilizou, em seu portal, a página da Ouvidoria Geral do Município - OGM 
- pjf.mg.gov.br/ouvidoria, onde a população pode consultar relatórios, registrar 
reclamações, denúncias, sugestões, elogios e informações de caráter geral e participar 
de consultas públicas, entre outras atividades relacionadas aos serviços prestados no 
município. A página conta com os canais “Fala.BR”, “Portal da Transparência”, “Lei de 
Acesso à Informação (LAI)”, “Portal de Serviços”, “Ouvidoria do SUS de Juiz de 
Fora”, “Colab.re” e “Ouvidoria Geral do Município”.

GOVERNO

CASAMENTO SOCIAL CHEGA À MARCA DE 169 CASAIS
BENEFICIADOS
No ano em que Juiz de Fora comemorou 169 anos, 169 casais participaram da edição 
de 2019 do “Bem Casados – Casamento Comunitário”, promovido pela Casa da 
Mulher, da Secretaria de Governo da PJF. Em 2018, foram 168 casais participantes.

“CASA DA MULHER”
Ultrapassou mais de 13 mil atendimentos em seis anos de existência. A Casa da 
Mulher e Delegacia Especializada retomaram registro de boletins de ocorrência.

“FICHA LIMPA” PARA CARGOS EM COMISSÃO
A reestruturação administrativa, prevista na Lei Municipal nº 13.830, estabeleceu uma 
série de diretrizes de gestão na Prefeitura de Juiz de Fora (PJF). A reforma trouxe 
vedações à ocupação de Cargo de Provimento em Comissão, visando proteger a 
probidade administrativa e a moralidade. Com a reestruturação administrativa, o 
quadro de servidores de cargos em comissão da PJF foi reorganizado e os 
funcionários nomeados a partir de então passaram a ter a obrigatoriedade de 
apresentar, no ato de posse no cargo, certidões negativas das justiças Estadual, 
Federal e Eleitoral, Tribunal de Contas do Estado e da União, Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ), além de comprovação de inscrição no conselho de classe,
de forma a comprovar a aptidão para os cargos. 
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FAZENDA

DEFICIT DO MUNICÍPIO
A Prefeitura iniciou o ano de 2020 com deficit de R$ 105 milhões. Devido ao 
cenário pessimista diante da pandemia do novo coronavírus, a Secretaria da 
Fazenda estimava fechar o ano com deficit de R$ 150 milhões.

A busca constante do equilíbrio fiscal no Município, associado ao auxílio do 
Governo Federal na ordem de R$ 60 milhões, a melhora da arrecadação a 
partir de outubro, e a redução de despesas, possibilitaram que a PJF chegasse 
ao final do ano com deficit de R$ 87 milhões, sendo R$ 17 milhões liquidado, 
ou seja, dívida efetiva, e R$ 70 milhões empenhado e não liquidado. 

REMUNERAÇÃO EM DIA 
A Prefeitura manteve o pagamento dos seus servidores em dia, inclusive, em 
dezembro, o pagamento do décimo terceiro foi realizado de forma integral, no 
dia 18, e o pagamento do salário referente ao mesmo mês, será realizado no 
dia 29, não deixando nenhuma pendência salarial para a próxima gestão.

Desde a publicação do decreto 13.063 de 2017, o pagamento pode ser 
efetuado até o quinto dia útil do mês subsequente. A última vez que foi 
realizado dentro do próprio mês, foi em novembro de 2017.

Além disso, a Ajuda de Custo de Valorização do Magistério (ACVM), referente 
ao ano de 2020, foi pago no dia 11 de dezembro, beneficiando cerca de cinco 
mil professores.

LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA
O Brasil passa por uma grande discussão sobre a reforma tributária, vários 
projetos tramitam no legislativo federal, visando principalmente a sua 
simplificação.

Enquanto a tão esperada reforma não vem, os gestores públicos devem tomar 
frente desse desafio e propor soluções locais para simplificar a tributação 
municipal. Por isso, a Prefeitura de Juiz de Fora, com o apoio do SINERCON – 
Núcleo de Contadores e Consultores, decidiu efetuar a compilação de toda 
legislação tributária do município, de forma a simplificar e, principalmente, ser 
justo e transparente com todo cidadão. O compilado está disponível no portal 
da PJF.

RECEITA

CORRENTE
TRANSFERIDA

CORRENTE
DE FUNDOS

TOTAL
RECEITA
CORRENTE

2019
VALORES EM R$

2020
VALORES EM R$

436.064.852,07343.810.006,80

397.763.619,95 552.834.646,80

1.340.561.425,95 1.566.653.821,22

CORRENTE
PRÓPRIA 

598.987.799,20 577.754.322,35

VALORES NOMINAIS

COMPARATIVO DAS RECEITAS
JANEIRO A OUTUBRO 2019  |  2020

RECEITA

CORRENTE
TRANSFERIDA

CORRENTE
DE FUNDOS

TOTAL
RECEITA
CORRENTE

2019
VALORES EM R$

2020
VALORES EM R$

CORRENTE
PRÓPRIA 

VALORES CONSTANTES

629.493.920,12 588.599.467,98

361.232.647,89 444.247.822,02

417.051.340,75 562.768.331,30

1.407.777.908,75 1.595.615.681,30
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ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

FORTALECIMENTO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA
PREFEITURA SANCIONA LEI QUE CRIA JF-PREV 
Servidores, aposentados e pensionistas vinculados ao Regime Próprio de Previdência 
Social (RPPS) do município terão, em breve, uma nova estrutura central de referência 
para assuntos previdenciários. Trata-se da Juiz de Fora Previdência (JF-Prev), autarquia 
previdenciária criada através da Lei Complementar nº 115, que também trouxe a 
reestruturação do RPPS local. Todo o projeto teve o suporte técnico da Fundação 
Getúlio Vargas. O município deixa de ter um modelo desconcentrado para dar lugar a 
uma estrutura concentrada. 

REFORMA ADMINISTRATIVA
Sancionada a Lei nº 13.830, que promoveu a reforma administrativa no município. 
Entre os principais pontos da reforma, estão a redução das então 18 secretarias para 
15, na Administração Direta. As mudanças também envolveram a reorganização de 
outras funções gratificadas, a partir da reforma, o que representou quase 20% de 
corte nos gastos com servidores comissionados. Cerca de 100 cargos comissionados 
foram extintos, além de ter havido a readequação da nomenclatura do agora chamado 
grupo de assessoramento. Ao todo, a estimativa foi de uma redução de gastos de 
cerca de R$ 10,8 milhões em 2019 e 2020. 

A reforma administrativa também contou com ações de reestruturação da Empav. Foi 
criado um grupo de trabalho, com caráter técnico, para avaliar criteriosamente a 
situação da empresa e apontar soluções viáveis. 

A PJF deu outro passo na reorganização administrativa, quando assinou o Termo de 
Ajustamento de Conduta (TAC) da Associação Municipal de Apoio Comunitário 
(AMAC), que se desvinculou definitivamente da Administração Municipal. A entidade, 
dessa forma, assumiu natureza jurídica de organização da sociedade civil de natureza 
privada, permitindo que a mesma mantenha suas atividades e permaneça recebendo 
os repasses de recursos do município por serviços de assistência social.

MAIS DE 3.200 SERVIDORES PARTICIPARAM DE CURSOS DE
CAPACITAÇÃO DA ESCOLA DE GOVERNO MUNICIPAL 

PJF REFORÇA CORPO TÉCNICO DE SERVIDORES DE CARREIRA
Mais de 1.800 novos servidores foram efetivados nos últimos anos. 

OFICINA DE INTEGRAÇÃO REUNIU MAIS DE 1.200 SERVIDORES
EM 2 ANOS
Mais de 1.200 servidores participaram da Oficina de Integração, projeto idealizado 
pela SARH a fim de dar “boas vindas” e apresentar o funcionamento da administração 
pública aos novos ingressantes na Prefeitura de Juiz de Fora. 

MAIS DE 800 SERVIDORES TIVERAM PROGRESSÃO POR MÉRITO

PROGRAMA DE PREPARAÇÃO PARA APOSENTADORIA
O PPAP foi lançado em 2018 e já teve duas edições. 

PJF REALIZA REFORMA DO PRÉDIO-SEDE
Diversos setores do prédio-sede da Prefeitura passaram por reformas. O auditório 
principal teve carpete, piso e parede, sistema audiovisual e luminárias reformadas, 
além da implementação da acessibilidade. Houve também a modernização do décimo 
andar do prédio, que teve troca de piso e armários, reforma da rede lógica e pintura. 
Lá foram trocadas também as lâmpadas comuns por lâmpadas LED, assim como em 
todos os andares, no projeto denominado “Eficiência Energética”.

A reforma do prédio incluiu ainda a mudança do telhado e colocação de sensores de 
presença para acionamento de lâmpadas nas escadas de emergência. Também foram 
realizadas as reformas completas dos banheiros de todos os andares, garantindo 
acessibilidade nos locais. Foram feitas também obras na laje de cobertura dos 
elevadores, que, por sua vez, passaram por ampla modernização dos equipamentos 
em 2016, garantindo mais segurança aos servidores e contribuintes. 

FORTALECIMENTO DO SAÚDE SERVIDOR
Publicado decreto nº 14.160, que aprovou o Regulamento Básico de Benefícios (RBB) 
do Plano de Assistência à Saúde (PAS-JF), o Saúde Servidor. O conselho que 
administra o Saúde Servidor tem se debruçado nos últimos meses a fim de fortalecer 
o plano, reestruturando-o e discutindo medidas para o enfrentamento de situações 
adversas, para que, desta forma, o rol de credenciados se consolide e não haja 
desassistência em nenhuma área. 
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COMUNICAÇÃO PÚBLICA

NOSSO TRABALHO É LEVAR A PREFEITURA ÀS PESSOAS

PAUTANDO A IMPRENSA – 10 MIL RELEASES
Durante a administração Almas, foram produzidos pela Secretaria de Comunicação 
Pública – Secom, cerca de 10 mil releases que foram enviados diariamente para toda a 
imprensa de Juiz de Fora e os principais jornais do Estado. 

CLIPPING
Diariamente, a secretaria produz o Clipping com todas as notícias divulgadas pelos 
canais de comunicação -  digital, TV, rádio e impresso.

DEMANDAS DE IMPRENSA
Atendimento de mais de 4.600 demandas de imprensa anualmente. 

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - 19.704 fotos.

YOUTUBE
4.212 mil inscritos no Youtube da PJF
Entre abril de 2018 e 3 de novembro de 2020, foram divulgadas reportagens, lives, 
coletivas, campanhas, jornais e outros conteúdos audiovisuais. O canal do Youtube 
recebeu 313.156 visualizações. Impressões: 3,1 milhões.

CRIAÇÃO DE PODCASTS
55 edições na gestão Almas.

SITES E HOTSITES
Criação de cinco hotsites e sites:
. Maio de 2020
Criação do site | covid19.pjf.mg.gov.br
. Janeiro de 2020
Hotsite da Defesa Civil | pjf.mg.gov.br/chuva-de-verao/index.php
. Julho de 2020
Hotsite Adoção de Praças | pjf.mg.gov.br/pracaviva/ 
. Junho de 2019
Hotsite Aerofest | pjf.mg.gov.br/aerofest/index.php
Hotsite Alerta Dengue | pjf.mg.gov.br/alertadengue/index.php

REDES SOCIAIS
Em média, a Secom responde, mensalmente, a 70 demandas pelas redes sociais, 
enviadas pela população. Por dia, a Secom publica de três a quatro notícias nas redes 
sociais (Feed Instagram e Facebook). Mais de 1.500 peças foram produzidas pelo 
Departamento de Marketing.

TÁ NA MÃO
Informativo diário com as principais notícias do dia.

AGENDA CULTURAL
Vídeos com dicas de eventos culturais gratuitos, divulgados às quintas-feiras.
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bem comum bairros bem comum no Museu Ferroviário

JORNAL - Todas as sextas-feiras com as principais notícias da semana.

COLAB
.9.931 usuários  |  15.123 publicações  |  7 consultas públicas realizadas

TV - Gerenciou 22 campanhas

MÍDIA IMPRESSA - 24 campanhas em revistas e jornais

RÁDIO - 36 campanhas

ONLINE
Ao todo, 75 dias de anúncios em diversas campanhas, exceto em 2020, com destaque 
para o “Orçamento Participativo”.

BEM COMUM BAIRROS
O projeto, na administração do prefeito Antônio Almas, ganhou novo formato com a 
transferência do gabinete do prefeito para o bairro atendido, durante a semana de 
realização do evento. Entre abril de 2018 e dezembro de 2019, foram realizadas seis 
edições do projeto nos bairros Parque das Águas, Barbosa Lage, Santa Luzia, Grama, 
Santo Antônio e Caiçaras, levando serviços, diversão e interação
entre o prefeito e a população.

BEM COMUM
Desde 2018, o Bem Comum realizou 85 ações. Mais de duas mil pessoas foram 
beneficiadas e mais de uma tonelada de alimentos foram doados. Além disso, no 
mesmo período, foram realizadas 31 edições do Bem Comum Lazer, na Avenida 
Barão do Rio Branco e uma na Praça CEU.

CLASSIFICADOS DO BEM
. 632 vagas anunciadas para trabalho voluntário.
. 34 instituições foram beneficiadas de abril de 2018 a setembro de 2020.

CENTROS REGIONAIS
Os centros regionais são unidades da Prefeitura onde estão presentes alguns 
departamentos para atendimento ao cidadão nas regiões Norte, Nordeste, Sul e 
Oeste do município.

Média mensal de atendimentos das regionais pré-pandemia:
REGIONAL SUL - 1.380 cidadãos atendidos  |  OESTE - 1.134 cidadãos atendidos
NORTE - 1.459 cidadãos atendidos  |  NORDESTE - 976 cidadãos atendidos

ESPAÇO CIDADÃO
. Em 2019, o Espaço Cidadão realizou mais de 140 mil atendimentos. 
. Já em 2020, foram 80.169. 
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SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS 
A partir de dezembro de 2020, a Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag)
iniciou o desenvolvimento de serviço de fornecimento de implantação de
Sistema de Gestão Eletrônica de Documentos, elaboração, tramitação,
certificação eletrônica e controle de atendimentos de demandas internas e
externas, no modelo SaaS (Software as a Service) - Software como Serviço
pela empresa 1DOC TECNOLOGIA S.A. Esta nova metodologia de serviço
vai melhorar e organizar substancialmente todos os fluxos internos e externos
de tramitações, que favorecerão consideravelmente o acesso do cidadão à PJF,
bem como o acompanhamento deste às solicitações feitas, garantindo maior
transparência, menos burocracia e mais agilidade no atendimento.

ENGAJAMENTO E EVENTOS
. Em 2018, após a posse do prefeito Antônio Almas, foram organizados e 
realizados 79 eventos ou atos públicos. 
. Durante o ano de 2019, este departamento organizou e realizou 148 atos 
públicos, entre eventos de grande, pequeno e médio porte, incluindo 
conferências, seminários, inaugurações, etc. 
. Em 2020, até o início da pandemia, foram realizados 12 eventos públicos 
presenciais. Após o início da pandemia, foram realizados 21 eventos online com 
organização deste departamento. 

EVENTOS EXTERNOS 
. De abril a dezembro de 2018, este departamento acompanhou a participação 
do prefeito em 31 eventos externos. 
. Em 2019, 71 eventos externos tiveram acompanhamento. 
. Em 2020, até o mês de março, 8 eventos externos foram acompanhados pelo 
departamento. 

VISITAS A EQUIPAMENTOS PÚBLICOS E REUNIÕES COM
ENTIDADES COMUNITÁRIAS
. Em 2018, entre os meses de abril a dezembro, foram realizadas 13 ações neste 
sentido. 
. Em 2019, o prefeito participou, com organização deste departamento, de 42 
ações de aproximação com a sociedade. 
. Em 2020, até o início da pandemia, foram realizadas cinco ações comunitárias. 
Após o início da pandemia, foram três ações presenciais com intuito de diálogo 
sobre o enfrentamento da covid-19. 

bem comum bairros

espaço cidadão
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