PROGRAMAS
Nome

Descrição

PROJETOS
Código

PI - PROGRAMAS DE AÇÃO IMEDIATA (PAI)

PI 04

Nome

Projeto de Redução de
Riscos e Passivos para a
Drenagem Urbana

Visa resgatar e fomentar a
implementação de ações em
andamento, ou em fase final de
viabilização, que foram
identificadas quando do
levantamento realizado na fase de
diagnóstico e que foram
consideradas pertinência ao Plano
de Saneamento Básico de Juiz de
Fora. Contempla ainda novas
proposições que foram julgadas
prioritárias para a implementação
do PSB/JF.

PI 05

PI 06

Projeto de
Implementação do
Gerenciamento de
Resíduos da Construção
Civil

Projeto de Melhoria do
Esgotamento Sanitário

AÇÕES
Descrição

Minimizar o número de eventos de
inundação/alagamentos/escorregamentos de
encostas, especialmente em áreas de risco,
decorrentes da ausência e/ou
subdimensionamento e/ ou de
limpeza/manutenção de dispositivos de
micro e macrodrenagem ou das
características físicas da área ou do curso
d'água, por meio de ações e obras
propostas no Plano de Drenagem elaborado
para a Zona Norte do Município, do Plano
Municipal de Redução de Riscos e daquelas
ações que o Poder Público julgar como
sendo necessárias e emergenciais.

Promover a gestão e o gerenciamento dos
resíduos da construção civil objetivando
diminuir ou erradicar o número de áreas
clandestinas de disposição e a
recuperação/reciclagem/reuso desses
materiais, através de ações e obras
propostas no PIGRCC/JF.

Código

Ações propostas

Descrição

Prazo

Responsável

A 016

Implantar as ações definidas pelo Plano
Municipal de Redução de Riscos.

Implantar as ações definidas pelo Plano Municipal de Redução de Riscos, de forma a diminuir as
áreas consideradas como de especial interesse social (AEIS) e as de alto risco de inundação e
deslizamentos.

Imediato

Órgão de drenagem a
ser instituído

AI 017

Executar obras e ações definidas pelo Plano
de Drenagem da Zona Norte.

Implantar as ações definidas pelo Plano de Drenagem da Zona Norte de forma a diminuir as áreas
impactadas durante os eventos de alto índice pluviométrico.

Imediato

Órgão de drenagem a
ser instituído

AI 018

Concluir obras de drenagem cujos projetos já
estejam finalizados.

Concluir obras de drenagem contempladas e previstas no PDU-ZN, bem como as ações de arranjo
institucional previstas por esse instrumento, entre outras que também já possuam projeto concluído.

Imediato

Órgão de drenagem a
ser instituído

AI 019

Promover a limpeza de redes e dispositivos de
micro e macrodrenagem.

A limpeza de dispositivos e redes de micro e macrodrenagem é definida como sendo emergencial no
Município, haja vista que este procedimento não tem sido realizado com a frequência necessária nos
últimos tempos devido à carência de pessoal específico para a execução dessa atividade, e pela
ausência de um órgão que gerencie esses serviços.

Imediato

Órgão de drenagem a
ser instituído

AI 020

Complementar o Plano de Drenagem Urbana
estendendo-o para as outras regiões do
município de Juiz de Fora.

O documento em questão deverá contemplar um diagnóstico dos sistemas de drenagem existentes,
estudando e definindo as alternativas de implantação das unidades e confrontando sua viabilidade
econômico-financeira. Deverá contemplar também soluções para a reversão da situação de
degradação dos córregos existentes, não canalizados, além de projetos que integrem os serviços
urbanos tais como coleta de resíduos e desligamento de pontos de lançamento de esgotos
domésticos nas redes de água pluvial e soluções para moradias que se encontrem localizadas na
passagem natural de córregos ou em suas margens. Deverá ainda verificar o dimensionamento dos
dispositivos de macro e microdrenagem das áreas citadas no Diagnóstico deste PSB/JF, visando a
sua adequação à vazão de água pluvial real e a eliminação de processos de inundação, bem como
elaboração de projetos executivos voltados à essa adequação ou para a implantação de novos
dispositivos ou rede, dependendo do caso. Verificar também a necessidade de execução de obras de
terraplenagem para alteamento de vias que estejam em cotas inferiores à do córrego que receberá o
lançamento da água pluvial originada na área de estudo, ou sua construção, ou implantação de bacia
de detenção subterrânea e sistema de bombeamento da água para o curso d’água. Deverá definir
áreas de reflorestamento, ou de manutenção e proteção das áreas de preservação permanente
existentes em consonância com o Projeto de Reflorestamento de Juiz de Fora. Salienta-se que o
Plano de Drenagem deverá resultar em uma proposta de Lei para a regulamentação dos serviços.

Imediato

SEPLAG

AI 021

Executar obras necessárias à adequação dos
problemas de drenagem existentes e cuja
ação seja definida como sendo de cunho
imediato.

Executar obras necessárias à adequação dos problemas emergenciais de drenagem existentes,
como no caso das áreas identificadas no Produto 02 - Diagnóstico desse PSB/JF e outras julgadas
pelo poder público como tendo essa característica.

Imediato

Órgão de drenagem a
ser instituído

AI 022

Implantar o Plano Integrado de
Gerenciamento de Resíduos da Construção
Civil.

Implantar os dispositivos e diretrizes estipulados pelo PIGRCC, com ações paralelas de educação
ambiental de forma a conscientizar e sensibilizar tanto população, quanto empreendedores e
servidores municipais.

Imediato

Demlurb

AI 023

Implantar a Usina de Reciclagem de Resíduos
da Construção Civil.

Implantar a usina de reciclagem para a reintrodução dos materiais no ciclo produtivo da indústria da
construção civil, reaproveitando-os sob a forma de agregados reciclados para diversos usos.

Imediato

Demlurb

AI 024

Mapear as áreas com disposição inadequada
de resíduos.

Elaborar atualização do diagnóstico do mapeamento de áreas críticas de disposição de resíduos
sólidos no Município.

Imediato

Demlurb

AI 025

Implantar as obras e projetos com recursos já
adquiridos e finalizar as que já estiverem em
andamento.

Implantar as obras e projetos cujos recursos já tenham sido obtidos para ampliação e reforma do
sistema de esgotamento sanitário, e proceder à finalização das obras de melhoria desse sistema que
já estiverem sendo realizadas à época da finalização deste PSB/JF.

Imediato

Cesama

