MASTERPLAN e cronologia das intervenções

USO E OCUPAÇÃO - Diferentes eventos durante o ano

CURTO PRAZO
a) Praça Antônio Carlos: a proposta de requalificação da Praça Antônio Carlos
contempla reformulação dos tratamentos de pavimentação, mobiliário,
iluminação e sinalização gráfica, com o intuito de criar uma identidade que possa
ser utilizada em demais intervenções do Centro Histórico de Juiz de Fora. A
vegetação existente foi mantida e propostas novas espécies, especialmente de
forrações, herbáceas e arbustos.
b) Rua Dr. Paulo de Frontin: com relação ao traçado viário da Rua Dr. Paulo de
Frontin, no curto prazo, a proposta redefine o desenho, mantendo apenas uma
via, sem estacionamentos e ampliação dos passeios públicos, permitindo a
inserção de mobiliários urbanos.
c) Antiga Subestação: para a Antiga Subestação foi proposto, em curto prazo,
manter as duas fachadas de valor histórico e inserir uma edificação
contemporânea que contemple um Centro de Informações Turísticas e uma loja
de produtos locais.
d) Centro Cultural Bernardo Mascarenhas: as ações para requalificação do Centro
Cultural Bernardo Mascarenhas deverão ser feitas em duas etapas, em curto
prazo, propõe-se a adequação das normas de segurança contra incêndio e
acessibilidade – colocação de dois elevadores, nova escada, readequação das
saídas de emergência e implantação do mirante no 2º pavimento da edificação.
e) Reformulação de legislação urbana: acreditamos que a revisão do plano diretor e
adequação às diretrizes do Estatuto da Cidade é essencial para tornar a proposta

CURTO PRAZO

consistente e completa. A fim de captar recursos para implantação das demais
etapas da proposta, propõe-se a utilização do instrumento Operação Urbana
Consorciada (Estatuto da Cidade – Lei nº 10.257/2001) em demais áreas da cidade
para que o valor recebido seja aplicado na requalificação do Centro Histórico de
Juiz de Fora, com prioridade ao Espaço Mascarenhas; e Parcerias Público-Privada,
especialmente no que tange à utilização de partes das edificações do Espaço
Mascarenhas. Para incentivo à preservação dos edifícios de interesse histórico
propõe-se a utilização do instrumento Transferência do Direito de Construir

RAINBOW-FEST - ORGULHO LGBTQIA+

FEIRA ITINERANTE DE PRODUTOS AGRÍCOLAS

(Estatuto da Cidade – Lei nº 10.257/2001).

MÉDIO PRAZO
a) Estacionamento: a área de estacionamento foi reformulada, para adequar parte
dela como extensão da praça para convidar as pessoas que chegam pelo
estacionamento a entrar no espaço. De acordo com os usos previstos, seriam
necessárias 197 vagas e adequamos o espaço para 200 vagas, podendo ser
readequado com recursos privados a fim de troca de concessão de uso do espaço.
O estacionamento pode ser uma fonte de renda para o Espaço Mascarenhas.
Além do espaço de estacionamento, no médio prazo, também prevemos o
restauro das caixas d'água e chaminé.
b) Mercado Municipal: a proposta para o Mercado Municipal contempla ações de
restauro e adequação dos espaços: no térreo há a inserção de parte da produção
de cerveja artesanal que será consumida no espaço gastronômico do 1º
pavimento.

Neste pavimento também estão previstas espaços de vendas de

produtos artesanais, como queijos, laticínios e cachaça.
c) Antiga Sede Administrativa: o anteprojeto da Sede Administrativa contempla
ações de restauro e adequação dos espaços: no térreo foi proposto um espaço
coworking para atividades ligadas às áreas artísticas e do setor tecnológico e
inovação; no pavimento superior foi proposta uma Casa dos Artistas para
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MÉDIO PRAZO

funcionar como residência temporária de artistas. As intervenções deste edifício
podem ser realizadas em PPP visando o parceiro poder recuperar o investimento
com o aluguel destes espaços.

PERSPECTIVA ESPAÇOS LIVRES PARA DIFERENTES USOS

CARNAVAL
LONGO PRAZO
a) Biblioteca Municipal: a proposta para a Biblioteca Municipal se inicia em pensá-la
como uma extensão do Centro Cultural Bernardo Mascarenhas, com acessos
através do térreo e de uma passarela no 2º pavimento. No longo prazo, estão
previstas as seguintes ações de projeto: passarela ligando ao Centro Cultural,
restauro do prédio histórico e construção do novo anexo com linguagem
contemporânea, respeitando a singularidade arquitetônica do conjunto sem
caracterizar conflito com os preceitos de preservação de bens históricos.

O R Ç A M E N TO
A tabela de orçamento apresentada a seguir corresponde a uma estimativa de custos dos serviços,
materiais e equipamentos das obras de curto prazo, levando em consideração o nível de estudo
preliminar apresentado.
Para a listagem dos valores, foram levantados em consideração adequações relacionadas a
acessibilidade dos edifícios, restauro de parte das edificações históricas, construção de anexo para o
prédio da subestação, iluminação, mobiliários urbanos, regularização e paginação de piso e
paisagismo.
Caso ocorra sobra do recurso de R$5.000.000,00 conforme indicado pela estimativa de custos, o valor
restante poderá ser utilizado para dar início às novas etapas da intervenção do Espaço Mascarenhas.

Em todos os edifícios foram realizadas intervenções visando atender as normas de
acessibilidade e à norma de prevenção de incêndio e pânico de Minas Gerais.
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ITENS

VALOR ESTIMADO

%

PRAÇA ANTÔNIO CARLOS E
RUA DR. PAULO DE FRONTIN

R$ 4.500.000,00

93,75%

PRÉDIO ANTIGA SUBESTAÇÃO

R$ 100.000,00

2,08%

ESPAÇO CULTURAL
BERNARDO MASCARENHAS

R$ 200.000,00

4,17%

R$ 4.800.000,00

100,00%

TOTAL

PERSPECTIVA ESPAÇOS LIVRES PARA DIFERENTES USOS

Realização:

CONCURSO FÁBRICA MASCARENHAS

Apoio:
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