
Secretaria Municipal de Urbanismo - SMU
Empresa Municipal de Urbanização - RIOURBE

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: Parques Cariocas

Descrição Iniciativa

“Parques Cariocas” prevê a ampliação de áreas verdes e opções de lazer na Zona Oeste da cidade (AP5), com a implantação de um parque no bairro de 
Realengo. O programa do parque visa atender às demandas da comunidade para construção de quadras esportivas, campo de futebol, ciclovia, pista de 
skate, academia da terceira idade, parquinho, quiosques, áreas para piquenique, espelho d água, entre outros. O desenho do parque promoverá, 
também, a melhoria da circulação dos pedestres, facilitando o acesso à estação de Realengo.

Está previsto, também, a elaboração de estudos para a implantação de parques em outras regiões da Zona Oeste, ambientalmente frágeis, porém 
consideradas adequadas para implantação desse tipo de equipamento público, sob o ponto de vista ambiental, bem como de acessibilidade e de 
população beneficiada.

Resultados Esperados

Aumentar a disponibilidade de espaços de convivência e opções de lazer para a população da Zona Oeste (AP5), contribuindo para a preservação do 
meio ambiente, com a  ocupação de áreas ambientalmente frágeis, e do patrimônio histórico e cultural da região.
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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 Urbanismo - SMU

Dimensão: Urbano Ambiental

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

Programa: Legislação Urbana

Descrição Iniciativa

“Legislação Urbana” busca a melhoria dos processos de planejamento da Cidade, através da revisão e atualização de normas de uso e ocupação do 
solo, planos urbanísticos e demais planos de gestão da política urbana e ambiental da Cidade, através de duas linhas de atuação:

• Avaliação e Revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Sustentável;

• Elaboração de planos urbanísticos para diversas regiões da Cidade, em especial a Área de Planejamento 4.

Resultados Esperados

• Promoção do adensamento junto aos corredores de transporte, reduzindo o espraiamento urbano e estimulando a cidade compacta.

• Revitalização e dinamização de diferentes regiões da Cidade, com garantia do uso misto e diversidade de usos e funções no espaço urbano.

• Valorização do espaço público, preservando sua integridade e privilegiando o pedestre e acessibilidade.

• Plano Diretor revisado com participação efetiva da sociedade.

• Proteger as áreas de fragilidade ambiental.
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Secretaria Municipal de Urbanismo - SMU

Dimensão: Urbano Ambiental

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

Programa: Rio Conecta

Descrição Iniciativa

O “Rio Conecta” tem por objetivo requalificar espaços públicos com grande fluxo de pedestres, como os centros de bairro, onde ocorre a maioria dos 
deslocamentos exclusivamente a pé, e os acessos  a estações de transporte público.

Inicialmente estão previstas duas escalas de intervenções, classificadas como Micro Conexões, com  obras de até 1.000m², e Inter Conexões com 
intervenções que vão de 10.000m²  a  25.000m².

A proposta do programa é selecionar, por meio de concurso de ideias, as melhores  soluções para questões de acessibilidade, mobilidade, conforto, 
segurança, qualidade, sinalização e mobiliário.

Resultados Esperados

• Aperfeiçoar as condições de caminhabilidade em áreas de grande circulação de pedestres, por meio de melhorias:

• Na Acessibilidade, eliminando obstruções nos passeios, implantando rampas adequadas.

• Na Segurança Viária, com sinalização que acompanhe a linha de desejo do pedestre, com atenção aos raios de giros de forma que proporcionem 
segurança nas esquinas.

• No acesso às estações de média e alta capacidade: eliminando obstruções, resolvendo problemas de acessibilidade e promovendo integração com 
outros modais de baixa capacidade como ônibus, bicicleta.

• Na Conexão Cicloviária: Promovendo a continuidade da malha, resolvendo a carência de ciclovias na Zona Norte e Oeste, assim como de bicicletários 
para incentivar o uso regular da bicicleta.

• Na Arborização: Aprimorando a arborização nos passeios, melhorando o conforto térmico no espaço público.

• Na Segurança: Resolvendo problemas de iluminação, implantando espaços de convivência com mobiliário urbano adequado, tornando as fachadas 
ativas e os passeios adequados para circulação de pessoas de forma que promovam a segurança no espaço público. A calçada “cuidando das 
pessoas”.
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Secretaria Municipal de Urbanismo - SMU
Secretaria Municipal da Casa Civil - CVL/ Subsecretaria de Projetos Estratégicos

Dimensão: Urbano Ambiental

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

Programa: Centralidades Cariocas

Descrição Iniciativa

Esta iniciativa visa manter e ampliar a revitalização da região central da cidade para torná-la mais atraente não só para fins comerciais e turísticos, mas 
também para fins habitacionais. Neste sentido, prevê ações para aumentar o potencial habitacional, valorizar o ambiente urbano e o patrimônio cultural e 
melhorar a infraestrutura e mobilidade no Centro:

• Promover estudos para Reestruturação urbana da Central do Brasil (Operação Urbana Presidente Vargas), pretendendo que esta operação subsidie 
futuras ações de revitalização em outras centralidades;

• Promover a contratação de novas unidades habitacionais na área central;

• Requalificar logradouros;

• Ocupar e/ou revitalizar imóveis vazios e subutilizados;

• Implantar o Sistema de Escoramento Predial em Imóveis com Risco de Desabamento (SESCORA);

Uma outra vertente da iniciativa será o fortalecimento de outras centralidades para torná-las mais atraentes e dinâmicas. Prevê ações que potencializem 
atividades econômicas nos bairros e que revisem a legislação de uso e ocupação do solo para promover o desenvolvimento urbano, possibilitando, 
também, o adensamento  de áreas em torno dos eixos de transporte. As principais ações envolvem:

• Realizar estudos para rebaixamento de estações de trem, reconectando bairros separados pela linha férrea;

• Realizar estudos de formas de aproveitamento de 80% das áreas remanescentes objeto de desapropriação total ao longo dos Corredores de 
Transporte Transcarioca e Transolímpica;

• Desenvolver índice de centralidades para os bairros de forma a monitorar seus desempenhos.

Resultados Esperados

Centro da cidade mais dinâmico, habitado e atraente com ambiente urbano qualificado e agradável de se viver, tendo seus imóveis ocupados e bem 
conservados, sem riscos de desabamento. Em relação às centralidades, aspira-se por bairros centrais mais adensados com centros de comércio e 
serviços fortalecidos e consequente aumento de número de empregos e renda. O fortalecimento do centro e centralidades tem como principal objetivo 
uma cidade com melhor distribuição de renda e oportunidades e mais sustentável devido à diminuição dos deslocamentos para o centro.

Esta Iniciativa, aliada a outras deste plano estratégico como Parques Cariocas, Rio Conecta e Praças Cariocas, consolidam o direcionamento de 
fortalecimento das centralidades.
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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 Urbanismo - SMU/ Instituto Rio Patrimônio da Humanidade

Dimensão: Urbano Ambiental

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

Programa: Patrimônio Carioca

Descrição Iniciativa

“Patrimônio Carioca” tem por objetivo promover a divulgação e valorização do Patrimônio Cultural da cidade por meio de ações e programas que criem 
um ambiente favorável à manutenção e recuperação do espaço urbano, com destaque para as ações de valorização turística das áreas de proteção do 
ambiente cultural, priorizando o Sítio Rio Patrimônio Mundial – Paisagem Cultural e a promoção do Cais do Valongo como Patrimônio Mundial Cultural.  
Neste contexto, serão implantadas ações e projetos estratégicos para o atendimento dos compromissos no Plano de Gestão do Sítio que é essencial 
para a manutenção do título de Patrimônio Mundial, além de contribuir para a conscientização da população acerca da importância da paisagem carioca.

Suas ações se dividem em dois tipos: ações de valorização, conservação e salvaguarda de bens protegidos, de natureza material e imaterial; e ações de 
promoção, divulgação e educação patrimonial, envolvendo trabalho com escolas municipais, publicações e eventos, com o objetivo de tornar mais 
acessíveis as informações acerca do Patrimônio Cultural da cidade e do seu potencial econômico e turístico.

Resultados Esperados

Uma população mais consciente da importância da manutenção do Patrimônio Cultural, que contribui na fiscalização deste bem coletivo, além de 
comerciantes que entendem que os investimentos realizados na valorização dos bens e áreas protegidas podem reverter em um incremento da 
visitação destes locais por cariocas e turistas, com resultados econômicos positivos.

Um órgão municipal de Patrimônio Cultural mais eficiente em suas ações e com maior autonomia.
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Secretaria Municipal de Urbanismo - SMU

Dimensão: Governança

Área de Resultado: 0007 - Governança para os Cidadãos

Programa: Rio Metropolitano

Descrição Iniciativa

A Prefeitura vem desenvolvendo uma série de projetos de impacto metropolitano e, para tal, precisa ampliar a estrutura de governança para o 
atingimento de objetivos compartilhados de forma sistêmica na rede urbana da metrópole.

Para ampliar a participação do Município do Rio de Janeiro no processo decisório sugere-se o “Rio Metropolitano” composta por duas ações estratégicas:

• Participação efetiva da Prefeitura do Rio de Janeiro no processo de elaboração do PEDUI (Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano Integrado da 
Região Metropolitana do Rio de Janeiro), hoje a cargo da Câmara Metropolitana do Governo do Estado;

• Elaboração de ações setoriais e integradas, compartilhadas com municípios metropolitanos, tais como operações urbanas consorciadas 
Interfederativas, compartilhamento institucional de serviços públicos de saneamento e políticas integradas de transporte, segurança e saúde, dentre 
outras, a partir da celebração de termos de cooperação técnica com os 20 municípios membros da região metropolitana.

Resultados Esperados

• Fortalecimento da estrutura de governança sobre as ações do Município do Rio de Janeiro que possuam impacto metropolitano. Sua realização se 
dará a partir do planejamento e articulação dos projetos da cidade do Rio de Janeiro de forma compartilhada com investimentos, planos, programas e 
projetos do Estado e municípios metropolitanos, propiciando maior integração das propostas, otimização dos investimentos e ampliação dos resultados 
obtidos.

• Promoção, através de políticas públicas, de integração entre os municípios da grande região metropolitana objetivando a melhoria da qualidade de 
vida do cidadão.
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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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