
Secretaria Municipal de Conservação e Meio Ambiente - SECONSERMA
Fundação Parques e Jardins - FPJ

Dimensão: Urbano Ambiental

Área de Resultado: 0005 - Rio Verde, Limpo e Saudável

Programa: Praças Cariocas

Descrição Iniciativa

“Praças Cariocas” propõe a recuperação e/ou requalificação de praças, que possuem necessidade de manutenção, em diferentes bairros da cidade, 
proporcionando áreas de lazer à população residente próximo desses locais. Os serviços poderão contemplar a melhoria da acessibilidade, paisagismo, 
arborização, permeabilidade, reordenamento dos espaços e usos, implantação e/ou reforma de equipamentos de lazer e esportivos, conforme as 
características e necessidades de cada praça. A proposta inclui, também, a colocação de mapa tátil em cada área, melhorando a inclusão de pessoas 
com deficiência visual nesses espaços.  A iniciativa buscará ainda, com a ação "Bosques do Rio“, contemplar a carência de áreas verdes na Área de 
Planejamento 3 - AP3 da Cidade, requalificando praças e ruas em seus entornos, melhorando assim a qualidade ambiental da região e proporcionando 
que estes espaços sejam mais inclusivos e acessíveis para a população.

Resultados Esperados

Com a execução dessa iniciativa espera-se que ocorra a melhoria das condições físicas das praças da cidade, para que esses espaços cumpram 
integralmente sua função, proporcionando áreas seguras de lazer e contemplação para a população carioca. Serão priorizadas as principais praças que 
cumpram o papel de centralidade urbana dos bairros, bem como as praças em bairros que apresentam piores indicadores socioambientais ou que não 
possuem áreas de lazer.
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Secretaria Municipal de Conservação e Meio Ambiente - SECONSERMA
Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro - RIO-ÁGUAS

Dimensão: Urbano Ambiental

Área de Resultado: 0005 - Rio Verde, Limpo e Saudável

Programa: Águas do Rio

Descrição Iniciativa

“Águas do Rio” é composta por ações de diagnóstico e monitoramento, além de ações para retirar resíduos sólidos e cessar o lançamento de efluentes 
líquidos em corpos hídricos, contendo os seguintes programas:

• Mananciais do Rio: identificar, preservar, recuperar e fazer uso sustentável dos mananciais na cidade;

• Rios Cariocas: readequação ambiental dos rios próximos a comunidades carentes, retirada de resíduos sólidos, implantação de ecobarreiras, 
revegetação de matas ciliares e educação ambiental;

• Qualidade de Águas Urbanas e Gestão Costeira: qualidade das águas urbanas e gestão integrada da zona costeira em consonância com os Planos 
Estadual e Nacional de Gerenciamento Costeiro,  monitorando os sistemas de drenagem, identificando lançamentos irregulares entre Urca-Marina da 
Glória;

• Monitoramento da Qualidade de Água da Lagoa Rodrigo de Freitas: prover informações em tempo real sobre suas condições, permitindo ações rápidas 
e eficazes para a manutenção de suas condições de equilíbrio ambiental e fornecer dados para a implementação de intervenções no seu entorno.

Resultados Esperados

Melhorar a qualidade dos corpos hídricos da cidade, reduzindo o lançamento de efluentes e o aporte de resíduos sólidos em suas águas e ampliar o 
conhecimento sobre os mananciais da cidade, identificando os meios para sua preservação, recuperação e uso sustentável.
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Secretaria Municipal de Conservação e Meio Ambiente - SECONSERMA
Fundação Parques e Jardins - FPJ

Dimensão: Urbano Ambiental

Área de Resultado: 0005 - Rio Verde, Limpo e Saudável

Programa: Rio + Verde

Descrição Iniciativa

A “Rio + Verde” é composta por três programas :

• O Programa Rio de Florestas, que contempla ações para conservação e recuperação da cobertura vegetal da cidade, além da proteção de áreas de 
interesse ambiental, sendo composto por :

I. Criação de novas Unidades de Conservação, incluindo RPPN s municipais;

II. Conservação adequada das áreas protegidas sob gestão municipal;

III. Consolidação de áreas reflorestadas;

IV. Manejo de espécies em áreas de interesse ambiental ou de reflorestamento;

V. Implantação do Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS);

VI. Implantação do Programa de Educação Ambiental em Unidades de Conservação;

VII.  Atualização de listagens de espécies de fauna ameaçada e de fauna exótica invasora;

VIII. Melhoria das condições  de infraestrutura das  Unidades de Conservação pelas  quais passa  a trilha Transcarioca.

• O Programa Fazenda Urbana, que tem por objetivo fortalecer a produção agroecológica local e estimular arranjos produtivos sustentáveis, sendo 
composto por:

I. Criação do Núcleo de Treinamento e Atendimento Rural;

II. Criação de Feira Agroecológica Municipal para comercialização direta dos produtores locais;

III. Ampliação do Centro Municipal de Produção de Mudas, a fim de estimular a diversificação e requalificação da produção agroecológica carioca;

IV. Ampliação do Programa Hortas Cariocas.

• O Programa de Arborização da Cidade, que contempla o plantio de árvores em logradouros públicos, bem como sua conservação e manutenção, 
sendo composto por:

I. Plantio anual de árvores em logradouros públicos, visando a melhorar a cobertura vegetal da cidade e garantindo o plantio contínuo e gradativo 
anualmente.

A fim de aprimorar a produção de mudas arbóreas, a iniciativa contempla, ainda, a reestruturação do conjunto de viveiros da cidade e o aprimoramento 
dos serviços de apoio ao plantio, em atendimento ao Decreto Municipal nº 42.774/17, de modo a dar apoio aos programas Rio de Florestas e de 
Arborização da Cidade.

Resultados Esperados

Garantir que o Bioma Mata Atlântica existente na cidade tenha condições sustentáveis para manter sua diversidade e extensão, buscando, também, por 
meio do estímulo à agricultura ecológica e do plantio em áreas públicas, oferecer ao cidadão do Rio de Janeiro o incremento da área verde urbana, 
promovendo o bem estar e assegurando a presença de um espaço urbano digno e de qualidade. Com o plantio de novas mudas, esta iniciativa buscará 
também envolver a sociedade nos assuntos referentes à arborização, ofertando ao cidadão carioca a possibilidade de criar maior identidade ambiental 
em conexão com a Cidade.
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Secretaria Municipal de Conservação e Meio Ambiente - SECONSERMA
Secretaria Municipal de Fazenda - SMF

Secretaria Municipal de Urbanismo - SMU

Dimensão: Urbano Ambiental

Área de Resultado: 0005 - Rio Verde, Limpo e Saudável

Programa: Rio + Sustentável

Descrição Iniciativa

“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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Secretaria Municipal de Conservação e Meio Ambiente - SECONSERMA
Secretaria Municipal da Casa Civil - CVL/ Subsecretaria de Planejamento e Acompanhamento de Resultados

Dimensão: Urbano Ambiental

Área de Resultado: 0005 - Rio Verde, Limpo e Saudável

Programa: Cidade pelo Clima

Descrição Iniciativa

“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 Ruas Completas em áreas piloto da Cidade, 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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Secretaria Municipal da Casa Civil - CVL/ Subsecretaria da Pessoa com Deficiência
Secretaria Municipal de Conservação e Meio Ambiente - SECONSERMA

Secretaria Municipal de Urbanismo - SMU

Dimensão: Urbano Ambiental

Área de Resultado: 0004 - Território Descentralizado, Inclusivo e Conectado

Programa: Mais Acessibilidade

Descrição Iniciativa

Dotar as principais unidades de saúde localizadas nos centros de alcance Metropolitano, Municipal e Intermunicipal e Regional, o Centro Integrado de 
Atenção à Pessoa com Deficiência - CIAD, os Centros Municipais de Referência da Pessoa com Deficiência - CMRPD e as principais praias com rotas 
acessíveis, a partir dos modais mais próximos; Implantar rampas acessíveis nas travessias semaforizadas delas desprovidas nas centralidades. Praias 
Acessíveis - Modelo Praia Vermelha: Promover acessibilidade oferecendo o mínimo de autonomia para pessoa com deficiência ou com mobilidade 
reduzida às áreas de lazer da região composta por: Pão de Açúcar, Praia Vermelha, Trilha Claudio Coutinho e Praça General Tibúrcio. O Projeto conta 
com estrutura física móvel, propondo receber autonomia e com equipe multidisciplinar capacitada para assistir adequadamente a demanda. Conta 
também com atividades como esporte e cultura ampliando o projeto de forma que cada cidadão se sinta livre e ao mesmo tempo incluído. Pode ser 
ampliado para mais 07 pontos. Praias Acessíveis - Praia de Copacabana: A ideia se resume na elaboração de estudo para futura implantação de 
estrutura fixa, cuja missão é proporcionar à pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida a experiência de relação com o mar, usufruindo de um 
local seguro e, ainda interagindo com moradores e turistas. Neste local, existirá deck e será montado com rochas uma espécie de “quebra-mar” a 300 
metros da costa, cujo o intuito é amenizar a força das ondas, criando uma piscina natural. Não haverá acessibilidade assistida.

Resultados Esperados

Promover a acessibilidade de forma independente, possibilitando o livre direito à locomoção nos logradouros da cidade a serem atendidos e 
requalificados, a partir da implantação de rotas acessíveis e rampas nas calçadas. Promover por meio do projeto “PRAIA ACESSÍVEL” condições para 
que toda população incluindo pessoas com deficiência possam usufruir de maneira democrática e digna das praias da cidade.
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Secretaria Municipal de Conservação e Meio Ambiente - SECONSERMA

Dimensão: Urbano Ambiental

Área de Resultado: 0004 - Território Descentralizado, Inclusivo e Conectado

Programa: Conservação Inteligente

Descrição Iniciativa

A partir da implantação e validação de um sistema de gestão integrado será possível medir e monitorar os índices de conservação da cidade. Para tanto, 
será realizado um levantamento detalhado das condições de pavimentação das vias, gerando um índice de qualidade de pavimentos para cada trecho 
analisado. Tais informações serão integradas ao Sistema de Gerência de Pavimentos (SGP), que permitirá uma clara visualização das áreas mais 
críticas da cidade. A partir da análise dos dados coletados, será estabelecido um programa de pavimentação, com a definição da ação mais apropriada 
para cada via (manutenção preventiva, corretiva ou reforço convencional). Após cumprir o estabelecido pelo programa, as vias continuarão a ser 
monitoradas e o sistema constantemente atualizado.

Resultados Esperados

Esta iniciativa estratégica visa melhorar os índices de conservação da cidade a partir da implantação e validação de um sistema de gestão integrado. 
Tal sistema permitirá uma aplicação dos recursos públicos mais consciente, focada nas reais necessidades das vias, tornando-se uma importante 
ferramenta para a tomada de decisão. Espera-se uma transformação da gestão de pavimentos da cidade, resultando em um salto de qualidade das vias 
públicas.
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Secretaria Municipal de Transportes - SMTR
Secretaria Municipal de Conservação e Meio Ambiente - SECONSERMA

Dimensão: Urbano Ambiental

Área de Resultado: 0004 - Território Descentralizado, Inclusivo e Conectado

Programa: Melhoria da Mobilidade Urbana

Descrição Iniciativa

“Melhoria da Mobilidade Urbana” parte de soluções que articulem a ampliação, requalificação e modernização dos serviços de transporte. Os objetivos 
são a melhoria dos níveis de conforto dos serviços, a redução do nível de ocupação dos BRT’s, a promoção da fluidez do sistema e a implementação de 
soluções institucionais em apoio ao planejamento através da consolidação de dados e participação social, de forma contínua, integrada e sistemática.

Os passageiros se beneficiarão de ações como a ampliação do prazo de utilização do Bilhete Único Carioca (BUC), a consolidação do Centro Integrado 
de Mobilidade Urbana (CIMU), a instalação do Observatório da Mobilidade Urbana Sustentável e o desenvolvimento de estudos para aperfeiçoamento 
do funcionamento do sistema, reduzindo ainda mais os custos da integração e permitindo uma radiografia mais precisa das deficiências do sistema de 
ônibus em cada consórcio. Também estão previstas ações de conservação com melhorias da pavimentação da via do BRT Transoeste. Nesta direção, 
os usuários do sistema de transporte terão acesso a serviços mais regulares, confortáveis e seguros.

A proposta ainda abrange o estudo experimental de soluções qualitativas para o aperfeiçoamento, evolução e otimização do transporte público de 
massa existente na cidade, observados os limites, oportunidades e potencialidades da Rede Estrutural de Transportes já implantada.

Desse modo, a iniciativa estratégica abrange as seguintes linhas de ação:

• Melhoria da qualidade da viagem: ações voltadas à fiscalização da frota, ao conforto do usuário e à redução do tempo dos deslocamentos;

• Ampliação do tempo de uso do Bilhete Único Carioca (BUC);

• Soluções e sistemas de apoio ao planejamento e operação;

• Estudos experimentais para aperfeiçoamento do sistema de transportes

Resultados Esperados

Nesta iniciativa, espera-se conseguir os seguintes resultados:

• Aperfeiçoamento do processo de planejamento;

• Melhoria da interlocução com a sociedade, consolidando metodologias de participação social em planejamento de transportes;

• Melhoria do controle da informação dos diferentes sistemas de transporte;

• Consolidação de indicadores para melhor acompanhamento das ações em mobilidade;

• Melhor satisfação dos usuários do sistema de transportes com a ampliação do tempo de utilização do BUC;

• Aperfeiçoamento do processo e rotinas de fiscalização;

• Maior controle das informações e da qualidade da frota em cada consórcio, considerando os componentes fiscalizados;

• Redução de possíveis irregularidades acerca do funcionamento dos equipamentos de ar condicionado e recursos de acessibilidade.
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Secretaria Municipal de Conservação e Meio Ambiente - SECONSERMA

Dimensão: Urbano Ambiental

Área de Resultado: 0004 - Território Descentralizado, Inclusivo e Conectado

Programa: Incentivo à Mobilidade por Bicicleta

Descrição Iniciativa

A elaboração de um plano diretor é justificado pela evidência de que um plano bem estruturado e realista, alicerçado em pesquisas na dinâmica de 
deslocamentos rotineiramente realizados e na manifestação expressa da população por rotas desejáveis e necessárias é um forte instrumento para 
embasar tomada de decisões tanto na esfera técnica quanto na política.

Também é indispensável definir novos indicadores de desempenho que sejam de fato instrumentos de gestão, para que possamos monitorar e avaliar 
periodicamente a implantação do sistema ciclo viário, corrigindo rumos e identificando as mudanças necessárias.

Por fim, o que se pretende, tendo um plano diretor como instrumento, é aumentar de forma consistente a participação da bicicleta e de outros 
transportes ativos na divisão modal, com a indicação de rotas e infraestruturas adequadas com a promoção de uma apropriação equitativa dos 
logradouros públicos, fomentando sua requalificação com outras funções que não só o trânsito de veículos, mas também o de ciclistas e pedestres.

Resultados Esperados

Para esta iniciativa, espera-se conseguir os seguintes resultados:

• Aperfeiçoamento do processo de planejamento.

• Consolidação de uma rede ciclo viária integrada à Rede Estrutural de Transporte.

• Melhor satisfação dos ciclistas.
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Secretaria Municipal de Urbanismo - SMU
Secretaria Municipal de Conservação e Meio Ambiente - SECONSERMA

Dimensão: Governança

Área de Resultado: 0007 - Governança para os Cidadãos

Programa: Licença Fácil

Descrição Iniciativa

“Licença Fácil” é composta por três programas que visam à modernização dos processos de licenciamento na Prefeitura:

• Modernização do licenciamento de obras: Promove maior integração entre os órgãos envolvidos, através de sistema 100% online trazendo maior 
eficiência para os processos e redução significativa do tempo médio de emissão das licenças. O projeto também inclui a revisão e simplificação dos 
instrumentos de regulação urbanística e edilícia: Lei de Uso e Ocupação do Solo – LUOS; Código de Obras e Edificações – COE; Lei de Parcelamento 
do Solo – LPS; e Código de Licenciamento e Fiscalização de Obras Públicas e Privadas – CLFOPP.

• Certidões Digitais: Desenvolvimento de sistema de produção e emissão em ambiente web (online) de Certidões de Reconhecimento e Nomenclatura 
de Logradouro e de Revisão de Numeração de Imóvel, centralizando e digitalizando as base de dados existentes e vinculando as informações ao 
Sistema de Licenciamento (SisLic) da Prefeitura.

• Modernização do licenciamento ambiental: Objetiva implantar sistema de licenciamento ambiental online no qual será possível o acesso a todas as 
fases dos processos, upload e download de documentos, tramitação eletrônica e integração de informações dos processos com outros sistemas.

Resultados Esperados

• Obtenção de maior agilidade e transparência aos processos de licenciamento urbanístico e ambiental considerados, otimizando recursos e a 
infraestrutura atualmente disponível nos órgãos envolvidos.

• Melhoria na prestação de serviços públicos aos cidadãos, contribuindo para o desenvolvimento de ações de licenciamento, regularização fundiária e 
urbanística.
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