
 

 
 

 

 Anexo III 
Plano Plurianual 2018 / 2021 

Programa: Controle de Enchentes 

Descrição: “Controle de Enchentes” visa mitigar os problemas causados pelo escoamento 
inadequado das chuvas em áreas consideradas como críticas na cidade, tendo como principais 
ações propostas: 
• Modelagem matemática da bacia, elaboração de projetos básicos e executivos, visando 
mitigação dos efeitos das cheias nos bairros de Anchieta, Pavuna, Acari, Fazenda Botafogo, 
Parque Columbia e Jardim América. 
• Modelagem matemática da bacia, elaboração de projetos executivos e implementação das 
obras, para mitigação dos efeitos das cheias na Bacia do Canal do Mangue. Implantação do 
trecho de galeria na Rua Felipe Camarão, entre os reservatórios da Praça Varnhagen e Praça 
Niterói, e reforço de calha do rio Joana na Av. Professor Manoel de Abreu. 
• Mitigação dos efeitos das cheias na Bacia de Jacarepaguá, com foco nos Rios Tindiba, Grande, 
Covanca e Pechincha. 

Resultados Esperados: Dotar toda a região referente às Bacias do Rio Acari, Canal do Mangue e 
Jacarepaguá, de sistemas de macrodrenagem capazes de reduzir o impacto dos eventos de 
chuvas intensas, no que tange à saúde pública, aos aspectos viário, patrimonial e ambiental, 
além de revisar o controle de enchentes urbanas. 

 

Programa: Rio + Sustentável 

Descrição: “Rio + Sustentável” consiste na implantação de um conjunto articulado de ações de 
estímulo à adoção de práticas sustentáveis, por meio de ações de educação ambiental, de 
liderança pelo exemplo e mecanismos econômicos: 
• Ampliação do Programa "Escolas Sustentáveis" na rede municipal de educação, disseminando 
ações sustentáveis, contribuindo para a conscientização da comunidade escolar sobre os temas 
de mudanças climáticas e ao desenvolvimento sustentável. 
• Programa de Educação Ambiental "De Bem com o Planeta": realização de ações de 
conscientização sobre a relação sustentável que deve existir entre cada pessoa e o planeta, 
direcionadas a vários públicos e veiculadas por diversos meios. 
• Programa de Sustentabilidade Ambiental - Concessão de isenção parcial na cobrança de IPTU 
definida a partir da adoção de ações de sustentabilidade nas edificações existentes - IPTU VERDE 
concessão de benefícios fiscais para incentivo à construção ou reforma de edificações, com 
mecanismos ou estruturas que visem reduzir impactos ambientais nocivos, atestada pela 
emissão da Qualificação QUALIVERDE, bem como incentivar a criação de Reservas Particulares de 
Patrimônio Natural - RPPN. 
• Implantação da 1ª etapa do Diagnóstico de Eficiência e Sustentabilidade do Centro 
Administrativo São Sebastião - CASS: Execução de ações identificadas como prioritárias visando 
tornar sua operação e manutenção mais eficientes e sustentáveis. 

Resultados Esperados: Disseminação de instrumentos, práticas e ações sustentáveis, 
estimulando a sociedade a participar mais ativamente do estabelecimento de um 
comportamento mais sustentável no dia a dia. 
• Conscientização da população sobre as consequências de suas escolhas e ações sobre o meio 
ambiente, motivando-a a perceber a necessidade de mudança de seus padrões de consumo. 
• Redução das emissões de gases de efeito estufa. 
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Programa: Cidade pelo Clima 

Descrição: “Cidade pelo Clima” engloba ações de incentivo e promoção de um desenvolvimento 
urbano sustentável e resiliente, bem como a implementação do programa Governo pelo Clima, 
que visa criar instrumentos para a adequada articulação intraorganizacional e disseminação de 
conhecimento sobre as ações necessárias em nível municipal frente às mudanças climáticas. As 
ações específicas incluem: 
• Elaboração do Plano de Ação Municipal frente às Mudanças Climáticas. 
• Estabelecimento de sistema de monitoramento permanente de emissões de gases de efeito 
estufa de responsabilidade da Cidade, corporativos e de redução de emissões. 
• Regulamentação da Lei nº 5.248 de 27 de janeiro de 2011, que estabelece a Política Municipal 
sobre Mudança do Clima e Desenvolvimento Sustentável. 
• Criação da Rede Governo pelo Clima. 
• Criação de instrumentos de incentivo econômico à instalação e uso de sistemas de conversão 
e/ou aproveitamento de energia solar. 
• Criação da Câmara Técnica de Obras Públicas Sustentáveis para estudos e proposição de 
técnicas e materiais sustentáveis a serem implementados em obras públicas municipais ou no 
Município. 
• Realização de encontros periódicos do Fórum Carioca de Mudanças Climáticas e 
Desenvolvimento Sustentável, iniciando em 2017. 
• Implantação do projeto Reinventar o Rio, estimulando o desenvolvimento neutro em carbono 
com novos projetos arquitetônicos e/ou urbanos. 
• Implantação do projeto Espaço Urbano Completo em áreas piloto da Cidade, tendo como áreas 
prioritárias a Avenida Paris em Bonsucesso e o entorno da estação de Realengo/Praça do 
Canhão, integrando a implantação de projetos estratégicos de diferentes órgãos, em busca de 
adoção de práticas e soluções urbanas sustentáveis no processo de melhoria da infraestrutura 
dos espaços públicos, do uso de tecnologias de informação e comunicação ligadas ao conceito de 
Cidades Inteligentes e da coordenação do monitoramento de resultados a partir de indicadores 
de sustentabilidade e mudanças climáticas. 

Resultados Esperados: Inserção da lente climática nos processos decisórios e de planejamento 
da Prefeitura. 
• Incentivo ao desenvolvimento tecnológico bem como ao uso e instalação de sistemas de 
conversão e/ou aproveitamento de energia solar em prédios residenciais, comerciais e 
institucionais visando a redução das emissões de gases de efeito estufa. 
• Ocupação de vazios urbanos em áreas emblemáticas da cidade, com implantação de projetos 
inovadores, com foco em sustentabilidade e resiliência, sem custos para o município, a partir da 
atração de investidores nacionais e internacionais. 
• Uma cidade com espaços públicos inteligentes e acessíveis, com sistemas de informação, 
comunicação e de serviços públicos de tecnologia avançada, que otimizem recursos de 
manutenção e aumentem a segurança dos cidadãos. 
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