PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
Lei de Diretrizes Orçamentárias - 2023
Metas e Prioridades

Página: 1 de 12

PROGRAMA 0001 - Gestão Inteligente e Sustentável
Objetivo: Construir um governo eficiente, sustentável e transparente, com planejamento
colaborativo e participativo, incorporando boas práticas
de governança, de
tecnologias da informação e de comunicação, transformando a gestão mais
inclusiva, democrática e preocupada com o meio
ambiente.

Ações

Rádio WEB

Produto

Rádio WEB

Modernização do VAF/IPI

DAMEF’s
apuradas por
ano

Cobrança Administrativa

Crédito
Recuperado

Plataforma Integrada de Coleta de
Informações e Indicadores Culturais

Plataforma
implantada

Implantação do Plano Diretor de
Tecnologia da Informação

Sistemas da Informação

Plano
implantado

Soluções
implantadas

Unidade de
Medida

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Percentual

Número

Meta

1

1150

150000

1

33,33

29

Resultado Esperado

Promover uma maior interação entre as
comunidades e a Prefeitura, ampliando os canais
de comunicação direta com as mesmas.

Implantar produtos tecnológicos capazes de
ampliar as declarações de Valor Adicionado
Fiscal, refletindo num melhor crescimento do
repasse das receitas de impostos transferidas

Permitir que o contribuinte possa se beneficiar
dos inúmeros instrumentos de cobrança da
divida ativa tributária.

Criar indicadores de efetividade de políticas
públicas ligadas à área cultural e seus
desmembramentos

Continuar o investimento nas ações para
aperfeiçoamento e manutenção do Plano Diretor
de Tecnologia da Informação que tem como
objetivo o planejamento e organização dos
recursos e processos de Tecnologia
Imprescindíveis para o funcionamento da
máquina pública.

Prover sistemas informatizados integrados para
possibilitar melhorias na produtividade,
aperfeiçoar a gestão eficiente das informações,
otimizar processos administrativos, otimizar as
políticas públicas, prover atendimento digital e a
democratização e acessibilidade da tecnologia
para os cidadãos.

FONTE: Sistema LDO, Unidade Responsável SEPLAG/SSPI/DO, Data de emissão 12 maio 2022 e hora de emissão 11:05:52.
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PROGRAMA 0002 - Educação para Todos
Objetivo: Garantir a universalização do acesso à educação de qualidade como um direito
humano fundamental, e ainda um dos principais meios
de disseminação cultural,
bem como instrumento de desenvolvimento econômico e social, por meio de ações de inclusão em todos os níveis e
de um atendimento especializado em toda a rede escolar do município.

Ações

Produto

Unidade de
Medida

Meta

Resultado Esperado

Centro de Atendimento Educacional
Especializado Zona Norte

Centro
implantado

Número

1

Proporcionar atendimento educacional
especializado aos alunos com deficiência
matriculados nas unidades

Construir Unidades Escolares

Escolas
construídas

1

Proporcionar a redução da demanda por
unidades escolares, possibilitando assim a
redução da fila de espera por vaga na rede
municipal de ensino.

08

Proporcionar maior conforto dos discentes e
docentes da rede municipal de ensino, ampliando
vagas e promovendo uma melhor distribuição
dos alunos dentro da escola.

70

Proporcionar aos discentes e docentes escolas
com qualidade permitindo assim um maior
aproveitamento e satisfação dos usuários da rede
municipal de ensino.

70

Proporcionar a rede docente conhecimento de
boas práticas educacionais ampliando e
divulgando conhecimentos com a finalidade de
obter um melhor resultado quando da avaliação
do IDEB.

4

Unificar a base curricular em toda a rede
municipal, incorporando metodologias capazes
de trazer conhecimento, cidadania,
desenvolvimento cultural e qualidade de vida aos
alunos da rede municipal de ensino.

Ampliar as Unidades Escolares
Respeitando
os
Padrões
d e Salas ampliadas
Acessibilidade

Modernizar o Equipamento Físico das
Unidades Escolares

Formação Continuada e Permanente dos
Profissionais de Educação da Rede
Municipal

Currículo da Rede de Ensino Municipal

Escolas
modernizadas

Profissionais
capacitados

Ações
realizadas

Unidade

Unidade

Unidade

Percentual

Unidade

FONTE: Sistema LDO, Unidade Responsável SEPLAG/SSPI/DO, Data de emissão 12 maio 2022 e hora de emissão 11:05:53.
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PROGRAMA 0003 - Saúde para Todos
Objetivo: Garantir junto à sociedade o comprometimento com a saúde e o bem-estar, sem
discriminação, permitindo acesso igualitário à
integralidade dos serviços
ofertados pelo SUS, com qualidade e eficiência, bem como promover a revisão permanente das linhas de financiamento
junto aos parceiros estaduais e federais, enfrentando as possíveis dificuldades financeiras.

Ações

Operacionalização da Atenção Básica

Construção de Equipamentos de Saúde

Produto

Unidade de
Medida

Meta

Resultado Esperado

Equipes de
saúde em
funcionamento

Número

118

Incluir e habilitar equipes de saúde bucal junto as
diversas unidades básicas do município.

Equipamentos
construídos

Unidade

4

Entregar a população das regiões sanitárias de
São Benedito, Manoel Honório, Parque
Independência e Jóquei Clube as Unidades
Básicas de Saúde em funcionamento.

FONTE: Sistema LDO, Unidade Responsável SEPLAG/SSPI/DO, Data de emissão 12 maio 2022 e hora de emissão 11:05:53.
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PROGRAMA 0005 - Cultura para Todos
Objetivo: Garantir o acesso e a democratização das diversas atividades culturais no
e plural.

Ações

Carnaval

Recuperação de Prédios Tombados

Produto

Ações
realizadas

Obras

Unidade de
Medida

Unidade

Unidade

município, como direito de todos e com diretriz ampla, inclusiva

Meta

10

2

Resultado Esperado

Retomar as atividades carnavalescas, como ação
de cultura democrática e popular, permitindo a
participação mais ampla e territorializada da
população

Preservar os prédios históricos sobre a guarda da
FUNALFA, mantendo sua integralidade física e
seu acesso com segurança.

FONTE: Sistema LDO, Unidade Responsável SEPLAG/SSPI/DO, Data de emissão 12 maio 2022 e hora de emissão 11:05:53.
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PROGRAMA 0006 - Esporte e Lazer para Todos
Objetivo: Garantir a universalização da prática esportiva e de lazer como vetor de
melhoria da qualidade de vida, saúde e inclusão social junto às
diversas
camadas da sociedade, articulando de forma integrada as diversas ações
propostas pela administração municipal.

Ações

Construção de Espaços Esportivos

Adequação de Espaços Esportivos Comunitário

Produto

Espaços
construídos

Equipamento
Adequado

Unidade de
Medida

Unidade

Unidade

Meta

2

27

Resultado Esperado

Concluir as obras necessárias e disponibilizar
para a comunidade de Juiz de Fora o complexo
esportivo formado pelo estádio e o ginásio
poliesportivo.

Identificar e manter os equipamentos esportivos
utilizados pelas comunidades em perfeitas
condições de uso, considerando ser em sua
maioria o único acesso disponível nos territórios
de sua abrangência.

FONTE: Sistema LDO, Unidade Responsável SEPLAG/SSPI/DO, Data de emissão 12 maio 2022 e hora de emissão 11:05:53.
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PROGRAMA 0007 - Gestão Institucional
Objetivo: Administrar, manter, supervisionar e dar suporte técnico aos Gestores, Secretários, Subsecretários, Gerentes de Departamentos e demais
setores da administração direta, indireta e do Poder Legislativo.

Ações

Formação de agentes de comunicação

Reestruturação do Plano de Cargos,
Vencimentos e Remuneração dos
Servidores Municipais

Produto

Eventos
realizados

Novo PCCVR
implantado

Aperfeiçoamento e ampliação do sistema
Ações
biométrico de frequência
Implementadas

Unidade de
Medida

Unidade

Unidade

Unidade

Meta

36

1

1

Resultado Esperado

Criar junto as comunidades pessoas capazes de
proporcionar uma maior interação da mesma
com as diversas unidades da Prefeitutra.

Reformulação do plano de cargos e carreira dos
servidores municipais, atendendo aos
dispositivos legais vigentes.

Ampliar os métodos de controle de frequência
nas diversas unidades de prestação de serviço
por servidores, inclusive escolas municipais.

FONTE: Sistema LDO, Unidade Responsável SEPLAG/SSPI/DO, Data de emissão 12 maio 2022 e hora de emissão 11:05:53.
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PROGRAMA 0011 - Desenvolvimento Rural Sustentável
Objetivo: Promover a agricultura familiar como protagonista fundamental do desenvolvimento rural, incluindo os inúmeros aspectos atinentes ao
impacto de políticas sociais no campo, fortalecendo as políticas de acesso às redes de comunicação, e de internet como políticas de transferência de
tecnologia do agronegócio.

Ações

Apoio às agroindústrias

Apoio à produção agropecuária

Produto

Unidade de
Medida

Meta

Resultado Esperado
Legalizar a atividade agroindustrial dos pequenos
produtores rurais junto aos órgãos fiscalizadores,
garantindo um maior acesso ao mercado
consumidor formal e alcançar maior
sustentabilidade da atividade.

Agroindústrias
atendidas

Unidade

53

Produtores
atendidos

Unidade

110

Fomentar e apoiar a atividade dos produtores
rurais do município.

FONTE: Sistema LDO, Unidade Responsável SEPLAG/SSPI/DO, Data de emissão 12 maio 2022 e hora de emissão 11:05:53.
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PROGRAMA 0013 - Desenvolvimento Sustentável e Inclusivo de Juiz de Fora
Objetivo: Promover o desenvolvimento econômico sustentável, face à diversidade biológica existente, defendendo a utilização maior de recursos
naturais e capazes de promover a qualidade de vida, a redução do uso de matérias-primas aumentando a reutilização e a reciclagem no âmbito do
município.

Ações

Fomento à Economia Popular Solidária
de Juiz de Fora

Produto

Ações
implantadas

Unidade de
Medida

Unidade

Meta

20

Resultado Esperado

Levar assistência técnica e formação de
cooperativas e associações produtivas, para que
tenham condições competitivas de permanecer
no mercado deixando sua condição de
vulnerabilidade.

FONTE: Sistema LDO, Unidade Responsável SEPLAG/SSPI/DO, Data de emissão 12 maio 2022 e hora de emissão 11:05:53.
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PROGRAMA 0016 - Polo Turístico
Objetivo: Promover ações capazes de desenvolver o turismo de eventos, espetáculos, feiras, exposições, gastronomia, e culturais, criando a cultura do
turismo no município elevando-o ao nível de centro turístico da região.

Ações

Produto

Revitalizar Espaços E Equipamentos
Turísticos

Equipamento
Turístico
revitalizado

Unidade de
Medida

Unidade

Meta

01

Resultado Esperado

Entregar a população de Juiz de Fora e região
espaços capazes de acolher e promover seu bem
estar e o dos turistas que buscam o município.

FONTE: Sistema LDO, Unidade Responsável SEPLAG/SSPI/DO, Data de emissão 12 maio 2022 e hora de emissão 11:05:53.
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PROGRAMA 0019 - Meio Ambiente e Sustentabilidade
Objetivo: Desenvolver ações de forma sustentável, minimizando os impactos ambientais gerados e valorizando os recursos naturais para que não se
esgotem, e para que possam ser utilizados por gerações futuras.

Ações

Produto

Implementar o Tratamento de Resíduos
Sólidos Domiciliares Secos

População
Atendida

Apoiar os Catadores de Materiais
Ações
Recicláveis
Implementadas

Capacitar os Responsáveis pela Gestão
Ações
dos Resíduos de Serviços de Saúde.
Implementadas

Implantar o Sistema de Informações
Municipais sobre a Gestão de Resíduos
Sólidos – SIM-RS

Serviços de Coleta de Resíduos

Sistema
Implantado

Serviços de
Coleta Inovado /
Atualizado

Unidade de
Medida

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Meta

346390

03

01

01

05

Resultado Esperado

Levar a coleta seletiva a outros territórios do
município, de forma a implantar cada vez mais
ações de educação ambiental junto a população.

Ampliar a conscientização da população sobre a
separação e destinação dos resíduos sólidos
reutilizáveis ou recicláveis, por meio das
associações de catadores, desenvolvendo ações
ambientalmente sustentáveis.

Promover junto as unidades municipais de
saúde, a capacitação dos servidores
responsáveis pelo manejo dos resíduos sólidos
de saúde, melhorando a segregação e a coleta
seletiva dos mesmos.

Implementar um banco de dados de informações
municipais sobre a gestão dos resíduos sólidos,
permitindo uma melhor execução das ações
existentes e propiciando analise para decisões
futuras

Modernizar os serviços de coleta e limpeza
urbana dentro das normas ambientais
sustentáveis, bem como as tratativas do marco
de saneamento

FONTE: Sistema LDO, Unidade Responsável SEPLAG/SSPI/DO, Data de emissão 12 maio 2022 e hora de emissão 11:05:53.
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PROGRAMA 0020 - Assistência Social para Todos
Objetivo: Garantir a proteção social aos cidadãos, através de apoio a indivíduos, famílias e à comunidade no enfrentamento de suas dificuldades, por
meio de serviços, benefícios, programas e projetos, articulando ações administrativas e de vigilância socioassistencial como estratégias para garantia
de uma gestão mais eficientes e organizada e como um modelo de gestão participativa.

Ações

Produto

Atendimento a
Serviço de Acolhimento em Família
Família/criança
Acolhedora e Famiília extensa
e adolescente

Serviço de Acolhimento em República

Atendimento a
Pessoas
maiores de 18
anos

Unidade de
Medida

Meta

Resultado Esperado

Unidade

60

Atender a demanda de Família Acolhedora e
também do Programa Família Extensa.

Unidade

150

Face a ampliação do número de pessoas em
situação de rua, é necessário ampliar as vagas
de atendimento.

FONTE: Sistema LDO, Unidade Responsável SEPLAG/SSPI/DO, Data de emissão 12 maio 2022 e hora de emissão 11:05:53.
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PROGRAMA 0023 - Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável
Objetivo: Assegurar o direito humano à alimentação adequada a toda população de Juiz de Fora, promovendo a soberania alimentar e a segurança
alimentar e nutricional de modo que as pessoas tenham acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem
comprometer as outras necessidades essenciais. O programa apresenta como pilar estruturante as práticas alimentares promotoras da saúde, que
respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, econômica e socialmente sustentáveis, por meio de integração de políticas e programas

Ações

Apoio à agricultura
agroecologia

Produto

urbana

e

Áreas cultivadas

Unidade de
Medida

Unidade

Meta

6

Resultado Esperado

Fomentar a sociobiodiversidade e os sistemas
agroalimentares sustentáveis, priorizando
famílias e pessoas em situação de insegurança
alimentar e nutricional.

FONTE: Sistema LDO, Unidade Responsável SEPLAG/SSPI/DO, Data de emissão 12 maio 2022 e hora de emissão 11:05:53.

