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1. REUNIÕES TÉCNICAS COM A SECRETARIA DE CAPTAÇÃO DE 
RECURSOS, URBANISMO E HABITAÇÃO 

 As reuniões entre equipe técnica da Aut
de Recursos, Urbanismo e 
e são pautadas em definições sobre a elaboração da revisão do Plano 
Diretor de São João de Meriti.

 Nesta agenda estiveram presentes: a Secretária Maria Gabriela Bessa, a 
Subsecretária de habitação Júlia Coelho,
Recursos, Júlia Sobreira e Superintende de Projetos
Representando a equipe 
Pires, e os arquitetos Wagner Vils, Túlio Mota e Márcia Gouveia.   

 REUNIÃO AUTOGRAFICS E SEMCAREUH 
 
REGISTRO DA REUNIÃO:
 Reunião sobre a Oficina de Capacitação do Comitê de 
Acompanhamento do PD
 Previsão para 40 pessoas
 Coffee-Break é de responsabilidade
material; 
 Bloquinho com a programação e caneta será 
Secretaria; 
 Além disso, a empresa ficará responsável por levar pastinha contendo
o mapa municipal, programação, 
 PowerPoint e papel 
27/8; 
 Inserir na lista de p
do Comitê; 
 Lista das secretarias convidadas, Plano Redução de Risco e PLHIS 
(Júlia vai enviar) 
 Na capacitação –
da revisão, motivos para fazer a revisão
secretarias); 
 Na área do shopping existe uma disputa da área (ambiental e 
logística); 
 Visita de campo dia 5/9 às 9
 Dia 12/9 – 15h – 
 IPPUR – 18/9 – Oficina com professores para o PD
 Seminário 25/9 –

                             

                                                                                                                                                                
 
 

REUNIÕES TÉCNICAS COM A SECRETARIA DE CAPTAÇÃO DE 
RECURSOS, URBANISMO E HABITAÇÃO - SEMCAREUH 

ões entre equipe técnica da Autografics e a Secretaria de Captação 
de Recursos, Urbanismo e Habitação (SEMCAREUH) ocorrem com frequ
e são pautadas em definições sobre a elaboração da revisão do Plano 
Diretor de São João de Meriti. 

Nesta agenda estiveram presentes: a Secretária Maria Gabriela Bessa, a 
Subsecretária de habitação Júlia Coelho, a Subsecretária de Captação de 

lia Sobreira e Superintende de Projetos, Suzana Barbosa. 
Representando a equipe da Autografics, estavam a coordenadora Cláudia 
Pires, e os arquitetos Wagner Vils, Túlio Mota e Márcia Gouveia.   

AUTOGRAFICS E SEMCAREUH – 26 de Agosto de 2019

REGISTRO DA REUNIÃO: 
Reunião sobre a Oficina de Capacitação do Comitê de 

Acompanhamento do PD; 
Previsão para 40 pessoas; 

de responsabilidade da empresa  que levará todo o 

m a programação e caneta será fornecido 

Além disso, a empresa ficará responsável por levar pastinha contendo
mapa municipal, programação, etc; 

papel timbrado serão enviados pela Secretaria até dia 

Inserir na lista de presença campo para preencher com X se faz parte 

Lista das secretarias convidadas, Plano Redução de Risco e PLHIS 

– começar falando o que é o plano diretor, o objetivo 
, motivos para fazer a revisão... (importância de juntar 

Na área do shopping existe uma disputa da área (ambiental e 

Visita de campo dia 5/9 às 9h30; 
 Reunião do Conselho de Desenvolvimento 

Oficina com professores para o PD nas escolas
– Programação com Suzana; 
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REUNIÕES TÉCNICAS COM A SECRETARIA DE CAPTAÇÃO DE 

ografics e a Secretaria de Captação 
Habitação (SEMCAREUH) ocorrem com frequência 

e são pautadas em definições sobre a elaboração da revisão do Plano 

Nesta agenda estiveram presentes: a Secretária Maria Gabriela Bessa, a 
a Subsecretária de Captação de 

Suzana Barbosa. 
Autografics, estavam a coordenadora Cláudia 

Pires, e os arquitetos Wagner Vils, Túlio Mota e Márcia Gouveia.    

26 de Agosto de 2019 

Reunião sobre a Oficina de Capacitação do Comitê de 

que levará todo o 

fornecido pela 

Além disso, a empresa ficará responsável por levar pastinha contendo 

Secretaria até dia 

resença campo para preencher com X se faz parte 

Lista das secretarias convidadas, Plano Redução de Risco e PLHIS 

começar falando o que é o plano diretor, o objetivo 
(importância de juntar 

Na área do shopping existe uma disputa da área (ambiental e 

envolvimento . Urbano; 
nas escolas; 



                                                                                                                             

 Alexandre da Comunicação 
PD pago pela PMSJM; 
 Na Capacitação –
Comitê; 
 Enviar os briefings para Secretaria que env
 Júlia enviou programação da Capacitação para olharmos e 
oferecermos uma melhor apresentação (enxuta)
 Enviar para a secretaria briefing sobre APRESENTAÇÃO na semana 
que vem. CONHECIMENTO, contendo Visão de Futuro, enquetes, entregar 
na semana do dia 09/09
 

Reunião 

 
 REUNIÃO AUTOGRAFICS E SEMCAREUH 

2019 
 
REGISTRO DA REUNIÃO:

 Informar agenda para visitas setoriais nas secretarias 
(levantar demandas de cada

  Reunião do Conselho adiado para dia 25/9 
– Autografics  deve 

  Seminário vai ser adiado para outubro
   Autografics vai articular com as secretarias para agendar visitas 

setoriais (11, 12 e 13 de agosto)
  Lista de contatos das secretarias será informado pela Suzana
  Visitas: Obras, Ambie
   Usar folha de rosto dos produtos de me

(Resumo); 
 
 

                             

                                                                                                                                                                
 
 

Alexandre da Comunicação – ver a possibilidade de fazer cartilha do 

– Comunicação gravar depoimentos de membros do 

nviar os briefings para Secretaria que enviará para Comunicação
lia enviou programação da Capacitação para olharmos e 

oferecermos uma melhor apresentação (enxuta); 
secretaria briefing sobre APRESENTAÇÃO na semana 

que vem. CONHECIMENTO, contendo Visão de Futuro, enquetes, entregar 
na semana do dia 09/09; 

 

Reunião de Alinhamento Plano Diretor – 26/08/2019

REUNIÃO AUTOGRAFICS E SEMCAREUH – 05 de setembro de 

REGISTRO DA REUNIÃO: 
Informar agenda para visitas setoriais nas secretarias 
(levantar demandas de cada pasta);  
Reunião do Conselho adiado para dia 25/9 – 15h (Colégio Fluminense) 

deve falar da importância do Conselho para o PD
Seminário vai ser adiado para outubro; 
Autografics vai articular com as secretarias para agendar visitas 

iais (11, 12 e 13 de agosto); 
Lista de contatos das secretarias será informado pela Suzana
Visitas: Obras, Ambiente, Defesa Civil, Fazenda;  
Usar folha de rosto dos produtos de medição contendo valores 
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er a possibilidade de fazer cartilha do 

Comunicação gravar depoimentos de membros do 

iará para Comunicação; 
lia enviou programação da Capacitação para olharmos e 

secretaria briefing sobre APRESENTAÇÃO na semana 
que vem. CONHECIMENTO, contendo Visão de Futuro, enquetes, entregar 

 

26/08/2019 

05 de setembro de 

Informar agenda para visitas setoriais nas secretarias – Autografics 

15h (Colégio Fluminense) 
falar da importância do Conselho para o PD; 

Autografics vai articular com as secretarias para agendar visitas 

Lista de contatos das secretarias será informado pela Suzana; 

dição contendo valores 



                                                                                                                             

Reunião de Alinhamento Plano 

 
 REUNIÃO AUTOGRAFICS E SEMCAREUH 

2019 
 
REGISTRO DA REUNIÃO:

 Reunião sobre o Plano de Trabalho (PT)
 Plano de Trabalho

item a ser tratado (amenizar microclima 
permeabilidade do solo, habitaçã
Saúde pública com Meio Ambiente 
indicador ambiental;

 Nas visitas às secretarias 
oficina; 

 Oficina Técnica e Reunião Técnica precisa
 Levantar os Conselhos nas visitas às secretarias (como está o 

conselho, frequência 
 Serão três câmaras temáticas e, 

de fechamento; 
 Inserir nas Diretrizes e proposições o MEIO AMBIENTE
 As Audiências Pública

15 dias, e não mais de 10 dias, como ante
a serem divulgados, entregar 

 Seminário está previsto para dia 17 de outubro
 Audiência pública –
 Fase 5 – Retirar Câmara técnica e descrever que será

Conselho; 
 Júlia vai enviar o documento do MPU que informa 

disseram não ter participado do PD 2006
 Fechar as agendas participativas com data certa 

enviar na 4ª feira;
 
 

                             

                                                                                                                                                                
 
 

 

Reunião de Alinhamento Plano Diretor – 05/09/2019

REUNIÃO AUTOGRAFICS E SEMCAREUH – 09 de setembro de 

REGISTRO DA REUNIÃO: 
Reunião sobre o Plano de Trabalho (PT); 
Plano de Trabalho – Item mobilidade – inserir MEIO AMBIENTE como 
item a ser tratado (amenizar microclima – maior arborização, 
permeabilidade do solo, habitação em encostas, fundo de vale
Saúde pública com Meio Ambiente  Ver se o Ambient
indicador ambiental; 
Nas visitas às secretarias solicitar preenchimento do formulário da 

Oficina Técnica e Reunião Técnica precisam ser homogeneizada. 
Levantar os Conselhos nas visitas às secretarias (como está o 

ncia das reuniões, formação, lei de criação
Serão três câmaras temáticas e, a pedido, haverá uma última reunião 

Inserir nas Diretrizes e proposições o MEIO AMBIENTE; 
Públicas terão divulgação iniciada com antecedência de 

, e não mais de 10 dias, como anteriormente previsto.
a serem divulgados, entregar uma semana antes para a SE
Seminário está previsto para dia 17 de outubro; 

– Produto – mudar decreto para publicação
Retirar Câmara técnica e descrever que será pactuado com o 

lia vai enviar o documento do MPU que informa quais as 
disseram não ter participado do PD 2006; 
Fechar as agendas participativas com data certa – Autografics vai 

; 
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09 de setembro de 

inserir MEIO AMBIENTE como 
maior arborização, 

o em encostas, fundo de vale);  
Ver se o Ambiente tem algum 

solicitar preenchimento do formulário da 

ser homogeneizada.  
Levantar os Conselhos nas visitas às secretarias (como está o 

riação); 
haverá uma última reunião 

com antecedência de 
riormente previsto. Materiais 

semana antes para a SEMCAREUH.; 

mudar decreto para publicação; 
pactuado com o 

quais as entidades 

Autografics vai 



                                                                                                                             

Reunião de Alinhamento Plano 

 

2. REUNIÕES TÉCNICAS COM SECRETARIAS MUNICIPAIS

Para a revisão do Plano Diretor de São João de Meriti, a atualização dos 
dados secundários e do conhecimento da equipe técnica da prefeitura ao 
longo dos anos é fundamental para consolidar 
município. 
Como o plano diretor é uma legislação territorial, os dados levantados nas 
secretarias municipais considerar
Dessa forma, por exemplo, dados da Secretaria de Educação são úteis ao 
Plano Diretor quanto 
abrangência e não a qualidade do ensino ou quantidade de docentes. 
 As secretarias municipais 

 Secretaria de Ambiente e Sustentabilidade 
 Secretaria Municipal de 
 Secretaria Municipal de Transporte 
 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ind

Comércio – SEMDEIC
 Secretaria Municipal de Cultura, Direitos Humanos e Igualdade Racial 

– SEMCULDHIR 
 Secretaria Municipal de Assistência S
 Secretaria Municipal de Serviços Públicos 
 Secretaria Municipal de Educação 
 Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento 
 Secretaria Municipal de Ordem Pública 
 Secretaria Municipal de Saúde 
 Secretaria Municipal de Governo e Coordenação Geral 

 
Além das pastas da administração municipal, dados coletados em outras 
esferas são importantes como:

 CEDAE 
 Batalhão de Polícia

                             

                                                                                                                                                                
 
 

 

Reunião de Alinhamento Plano Diretor – 09/09/2019

REUNIÕES TÉCNICAS COM SECRETARIAS MUNICIPAIS

Para a revisão do Plano Diretor de São João de Meriti, a atualização dos 
dados secundários e do conhecimento da equipe técnica da prefeitura ao 
longo dos anos é fundamental para consolidar uma leitura técnica sobre o 

é uma legislação territorial, os dados levantados nas 
secretarias municipais consideraram a espacialização das informações. 
Dessa forma, por exemplo, dados da Secretaria de Educação são úteis ao 

 à espacialização das unidades de ensino e sua 
abrangência e não a qualidade do ensino ou quantidade de docentes. 

As secretarias municipais visitadas foram: 
Secretaria de Ambiente e Sustentabilidade - SEMAS 
Secretaria Municipal de Obras – SEMOB 
Secretaria Municipal de Transporte – SMT 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ind

SEMDEIC 
Secretaria Municipal de Cultura, Direitos Humanos e Igualdade Racial 

Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMUAS 
Secretaria Municipal de Serviços Públicos – SEMSERP 
Secretaria Municipal de Educação – SEME 
Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento – SEMFAP
Secretaria Municipal de Ordem Pública – SEMOP 
Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS 

a Municipal de Governo e Coordenação Geral - 

Além das pastas da administração municipal, dados coletados em outras 
esferas são importantes como: 

Batalhão de Polícia 
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REUNIÕES TÉCNICAS COM SECRETARIAS MUNICIPAIS 

Para a revisão do Plano Diretor de São João de Meriti, a atualização dos 
dados secundários e do conhecimento da equipe técnica da prefeitura ao 

uma leitura técnica sobre o 

é uma legislação territorial, os dados levantados nas 
a espacialização das informações. 

Dessa forma, por exemplo, dados da Secretaria de Educação são úteis ao 
à espacialização das unidades de ensino e sua 

abrangência e não a qualidade do ensino ou quantidade de docentes.  

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Indústria e 

Secretaria Municipal de Cultura, Direitos Humanos e Igualdade Racial 

SEMFAP 

 SEMUG 

Além das pastas da administração municipal, dados coletados em outras 



                                                                                                                             

 Bombeiros 
 Secretaria de Habitação 

Estas visitas não foram marcadas
programação da equipe para realização, de acordo com o planejamento 
feito para a elaboração do Diagnóstico. 

Segue abaixo tabela com
assim como informações pendentes a serem solicitadas através de ofícios às 
respectivas secretarias ou em outras fontes:

DADOS/INFORMAÇÕES

Análise da questão habitacional

 Déficit Habitacional 

 Áreas com Habitação de Interesse 
Social 

 Loteamentos e Ocupações Informais

 Levantamentos de imóveis 
subutilizados 

 Vazios Urbanos 

Análise da infraestrutura

 Identificação de rede de esgoto e 
fossa 

 Identificação de rede de 
abastecimento de água

 Identificação sistema de drenagem

 Identificação Resíduos Sólidos

 Identificação de Hidrantes Públicos

 Identificação Iluminação Pública

Análise do uso e ocupação do solo

 Perímetro Urbano atual

                             

                                                                                                                                                                
 
 

Secretaria de Habitação  

Estas visitas não foram marcadas até a presente data 
programação da equipe para realização, de acordo com o planejamento 
feito para a elaboração do Diagnóstico.  

com dados obtidos nas reuniões técnicas realizadas 
assim como informações pendentes a serem solicitadas através de ofícios às 
respectivas secretarias ou em outras fontes: 

DADOS/INFORMAÇÕES FONTE OBSERVAÇÃO

Análise da questão habitacional SEMCAREUH Faltou 
entrevista

 PLHIS 

Áreas com Habitação de Interesse PLHIS 

Loteamentos e Ocupações Informais PLHIS / SEMOB 

Levantamentos de imóveis SEMOB / Campo 

SEMOB / Campo 

Análise da infraestrutura   

Identificação de rede de esgoto e SEMOB / SEMAS 

Identificação de rede de 
abastecimento de água 

SEMOB / CEDAE 

Identificação sistema de drenagem SEMOB 

Identificação Resíduos Sólidos PMRR / 
SEMSERP 

Identificação de Hidrantes Públicos Bombeiros 

Identificação Iluminação Pública SEMOB / 
SEMSERP 

Análise do uso e ocupação do solo  

Perímetro Urbano atual SEMOB 
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ente data constando da 
programação da equipe para realização, de acordo com o planejamento 

obtidos nas reuniões técnicas realizadas 
assim como informações pendentes a serem solicitadas através de ofícios às 

OBSERVAÇÃO 

Faltou 
entrevista 

OK 

OK 

Parcial 

Parcial 

Parcial 

 

OK 

Parcial 

OK 

OK 

Não avaliado 

Parcial 

 

OK 



                                                                                                                             

 Ocupação Urbana consolidada

 Diferentes tipos de uso

 Áreas verdes e arborizadas

 Identificação de equipamentos 
públicos 

 Áreas de programas especiais

Identificação das áreas de restrição à 
ocupação, expansão e adensamento

 Leis Ambientais 

 Patrimônio Cultural 

 Áreas de Risco (escorregamento, 
erosão, deslizamento, enchente, 
inundação) 

 Faixas de domínio 

 Empreendimentos de Impacto

Análise da capacidade institucional

 Atuação das Secretarias

 Conselhos Municipais

 Associações e demais entidades da 
sociedade 

 Convênios, contratos entre 
município e demais entidades

Análise da capacidade de investimento

 Situação fiscal e financeira

 Fontes de financiamento

 Potencialidades de receitas

                             

                                                                                                                                                                
 
 

Ocupação Urbana consolidada SEMOB 

Diferentes tipos de uso SEMOB 

Áreas verdes e arborizadas SEMAS 

Identificação de equipamentos SEMAS 

Áreas de programas especiais SEMOB / 
SEMCAREUH 

Identificação das áreas de restrição à 
ocupação, expansão e adensamento 

 

SEMAS 

 SEMCULDHIR / 
Luciana Neiva 

Áreas de Risco (escorregamento, 
erosão, deslizamento, enchente, 

SEMOP / SEMOB 

SEMOB 

Empreendimentos de Impacto SEMOB - SEMAS 

Análise da capacidade institucional  

Atuação das Secretarias SEMUG 

Conselhos Municipais SEMUG 

Associações e demais entidades da SEMDEIC 

Convênios, contratos entre 
município e demais entidades 

SEMCAREUH 

Análise da capacidade de investimento  

fiscal e financeira SEMFAP / 
SEMUG 

Fontes de financiamento SEMFAP / 
SEMUG 

Potencialidades de receitas SEMFAP / 
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OK 

OK 

OK 

OK 

Parcial 

 

OK 

OK 

OK 

OK 

OK 

 

OK 

Parcial 

Parcial 

NÃO 

 

Parcial 

NÃO 

NÃO 



                                                                                                                             

 Fatores Limitadores

 

Segue abaixo registro das reuniões com as secretarias realizadas no 
período:  

2.1. REUNIÃO COM SECRETARIA DE AMBIENTE E 
SUSTENTABILIDADE

LOCAL: Secretaria de Meio Ambiente 
andar. 

DATA: 17 de setembro de 2019

Participantes: 

• Túlio Mota 
• Wagner Vils 
• Chen Kuang 
SEMAS 
• Fabiana Braga 
Ambiental 
• Lurdes – membro do CONDEMA 
Ambiente 
 

REGISTRO DA REUNIÃO:

• Relatou que não conhece o Plano Diretor de
do Comitê de Acompanhamento viu que algumas coisas do Plano est
sendo realizadas, entretanto não as mencionou

• Novos empreendimentos demandam licenciamento junto 
mas não existe um trâmite interno regularizado que cons
pedidos de licenciamento chegue

• Possui uma base de geoprocessamento em escala 1/2000, que foi 
sendo adequada com imagens aéreas de 2011 até 2016 (última imagem 
aérea feito pela Câmara Metropolitana);

• A base de geoprocessament
saúde, unidades de conservação, área de risco (dado não é municipal) 
geológico e hidrológico (alagamentos), entre outros;

                             

                                                                                                                                                                
 
 

SEMUG 

Fatores Limitadores SEMFAP / 
SEMUG 

Segue abaixo registro das reuniões com as secretarias realizadas no 

REUNIÃO COM SECRETARIA DE AMBIENTE E 
SUSTENTABILIDADE 

LOCAL: Secretaria de Meio Ambiente - Av. Presidente Lincoln, 899, 2º 

DATA: 17 de setembro de 2019 

Túlio Mota – Equipe Autografics 
Wagner Vils – Equipe Autografics 
Chen Kuang Hsiao – Responsável pelo Geoprocessamento na 

Fabiana Braga – Superintendente de Licenciamento e Controle 

membro do CONDEMA – Conselho Municipal de Meio 

REGISTRO DA REUNIÃO: 

Relatou que não conhece o Plano Diretor de 2006, mas que na oficina 
do Comitê de Acompanhamento viu que algumas coisas do Plano est

, entretanto não as mencionou; 

Novos empreendimentos demandam licenciamento junto 
mas não existe um trâmite interno regularizado que cons
pedidos de licenciamento cheguem até à SEMAS; 

Possui uma base de geoprocessamento em escala 1/2000, que foi 
sendo adequada com imagens aéreas de 2011 até 2016 (última imagem 
aérea feito pela Câmara Metropolitana); 

eoprocessamento tem atualizado dados como escolas, 
saúde, unidades de conservação, área de risco (dado não é municipal) 
geológico e hidrológico (alagamentos), entre outros; 
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NÃO 

Segue abaixo registro das reuniões com as secretarias realizadas no 

Av. Presidente Lincoln, 899, 2º 

Responsável pelo Geoprocessamento na 

Superintendente de Licenciamento e Controle 

Conselho Municipal de Meio 

2006, mas que na oficina 
do Comitê de Acompanhamento viu que algumas coisas do Plano estão 

Novos empreendimentos demandam licenciamento junto à SEMAS, 
mas não existe um trâmite interno regularizado que considere que os 

Possui uma base de geoprocessamento em escala 1/2000, que foi 
sendo adequada com imagens aéreas de 2011 até 2016 (última imagem 

o tem atualizado dados como escolas, 
saúde, unidades de conservação, área de risco (dado não é municipal) 



                                                                                                                             

• SJM fez seu Plano de Saneamento Básico em 2014;

• O município possui 56 morros;

• Situação de alagamento no Rio Pavuninha e Rio São Paulo;

• Projeto de Urbanização do PAC contemplou área conhecida como Trio 
de Ouro, com produção de habitações do P
(PMCMV); 

• Existem cinco ou 
Parque Ambiental – Parque Municipal Jardim Jurema (não possui plano de 
manejo); 

• As Áreas de Proteção Ambiental (APAs) 
ocupação está no entorno;

• Chen acha que deveria ter incentivo para que as pessoas utilizem as 
APAs para lazer; 

• Existe um Horto Municipal que estava fechado, mas está em fase de 
reativação; 

• Existem quatro hortas em escolas;

• Já houve doação de mudas para reflorestamento através de 
compensação ambiental;

• Já houve programa de plantio utilizando pneus no 
população, em certa parte, continua fazendo;

• Já houve coleta seletiva. Hoje só é feito em 

• Existe cooperativa de catadores 

• Existe proposta de Vereador para ampliação da APA Aeronáutica. Está 
em tramitação; 

• Existe projeto de mirante no Morro do Pau Branco, que não é uma 
APA. Já houve tentativa de transformar o local em 
Ambiental ou Área Verde;

• Parte da equipe da Secretaria atua n
cinco fiscais e cinco analistas 

• Ressaltam a falta de integração entre as secretarias. Os técnicos da 
prefeitura desconhecem o setor de geoprocessamento e acham que é 
restrito à Secretaria de Ambiente e Sustentabilidade (
caso; 

                             

                                                                                                                                                                
 
 

SJM fez seu Plano de Saneamento Básico em 2014; 

O município possui 56 morros; 

lagamento no Rio Pavuninha e Rio São Paulo;

Projeto de Urbanização do PAC contemplou área conhecida como Trio 
de Ouro, com produção de habitações do Programa Minha Casa 

ou seis Áreas de Proteção Ambiental (
Parque Municipal Jardim Jurema (não possui plano de 

As Áreas de Proteção Ambiental (APAs) não são muito ocupadas. A 
ocupação está no entorno; 

Chen acha que deveria ter incentivo para que as pessoas utilizem as 

Existe um Horto Municipal que estava fechado, mas está em fase de 

hortas em escolas; 

Já houve doação de mudas para reflorestamento através de 
compensação ambiental; 

Já houve programa de plantio utilizando pneus no 
população, em certa parte, continua fazendo; 

Já houve coleta seletiva. Hoje só é feito em três CIEPs; 

Existe cooperativa de catadores – Cooperangel; 

Existe proposta de Vereador para ampliação da APA Aeronáutica. Está 

iste projeto de mirante no Morro do Pau Branco, que não é uma 
APA. Já houve tentativa de transformar o local em Área de Proteção 

ou Área Verde; 

Parte da equipe da Secretaria atua na Fiscalização e Licenciamento: 
analistas de licenciamento; 

Ressaltam a falta de integração entre as secretarias. Os técnicos da 
prefeitura desconhecem o setor de geoprocessamento e acham que é 

à Secretaria de Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS)
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lagamento no Rio Pavuninha e Rio São Paulo; 

Projeto de Urbanização do PAC contemplou área conhecida como Trio 
asa Minha Vida 

seis Áreas de Proteção Ambiental (APAs) e um 
Parque Municipal Jardim Jurema (não possui plano de 

não são muito ocupadas. A 

Chen acha que deveria ter incentivo para que as pessoas utilizem as 

Existe um Horto Municipal que estava fechado, mas está em fase de 

Já houve doação de mudas para reflorestamento através de 

Já houve programa de plantio utilizando pneus no passado, cuja 

 

Existe proposta de Vereador para ampliação da APA Aeronáutica. Está 

iste projeto de mirante no Morro do Pau Branco, que não é uma 
Área de Proteção 

a Fiscalização e Licenciamento: 

Ressaltam a falta de integração entre as secretarias. Os técnicos da 
prefeitura desconhecem o setor de geoprocessamento e acham que é 

), que não é o 



                                                                                                                             

• Lei 1756/2010 – 
restritiva; 

• Decreto 11032/2011 
Ambiental. Mesmo assim, ainda necessita de uma nova abordagem. Já 
houve envio de proposta para adequação do Decreto para a PGM;

• Lei 1642/2010 – 

• Não existe procedimento oficial que considere a obrigação de a 
solicitação de licença passar pela 
(SEMAS); 

• Já houve ocasiões em que a fiscalização foi autuar um 
empreendimento que já possuía alvará definitivo emitido pela Fazenda sem 
ter sido analisado pela Secretaria de Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS);

• Aprovação de Fossa Filtro de todos os projetos é de responsabilidade 
da SEMAS; 

• Não existe um levantamento da 
fossa filtro; 

• De acordo com a Superintendente de Licenciamento, o ideal seria que 
somente grandes empreendimentos necessitassem passar pelo 
licenciamento ambiental;

• A SEMAS também
árvores. Contudo, não existe profissional específico para essa finalidade. 
Desta forma, é remanejada 
árvores; 

• A fiscalização trabalh
campo para licença de obra;

• Cabe ao agente de licenciamento analisar o que precisa ter no projeto 
a ser licenciado; 

• Existe um Conselho Municipal de Meio Ambiente 

• O COMDEMA se 
sendo: nove da esfera da administraçã
organizada; 

• O COMDEMA atua sobre demandas do Fórum Municipal e demais 
questões levadas pelos conselheiros;

                             

                                                                                                                                                                
 
 

 Trata do Licenciamento Ambiental. Legislação muit

Decreto 11032/2011 – Trata de dispensa de Licenciamento 
Ambiental. Mesmo assim, ainda necessita de uma nova abordagem. Já 
houve envio de proposta para adequação do Decreto para a PGM;

 Trata de compensação ambiental; 

Não existe procedimento oficial que considere a obrigação de a 
solicitação de licença passar pela Secretaria de Ambiente e Sustentabilidade 

Já houve ocasiões em que a fiscalização foi autuar um 
ento que já possuía alvará definitivo emitido pela Fazenda sem 

Secretaria de Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS);

Aprovação de Fossa Filtro de todos os projetos é de responsabilidade 

Não existe um levantamento da quantidade de imóveis que possuem 

De acordo com a Superintendente de Licenciamento, o ideal seria que 
somente grandes empreendimentos necessitassem passar pelo 
licenciamento ambiental; 

ambém é responsável pela autorização de supr
árvores. Contudo, não existe profissional específico para essa finalidade. 
Desta forma, é remanejada uma pessoa para fazer a análise de corte de 

A fiscalização trabalha a partir de denúncias e também por visitas de 
obra; 

Cabe ao agente de licenciamento analisar o que precisa ter no projeto 

Existe um Conselho Municipal de Meio Ambiente - COMDEMA

O COMDEMA se reúne mensalmente e possui dezoito
da esfera da administração municipal e nove da sociedade civil 

O COMDEMA atua sobre demandas do Fórum Municipal e demais 
questões levadas pelos conselheiros; 
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tal. Legislação muito 

spensa de Licenciamento 
Ambiental. Mesmo assim, ainda necessita de uma nova abordagem. Já 
houve envio de proposta para adequação do Decreto para a PGM; 

Não existe procedimento oficial que considere a obrigação de a 
Secretaria de Ambiente e Sustentabilidade 

Já houve ocasiões em que a fiscalização foi autuar um 
ento que já possuía alvará definitivo emitido pela Fazenda sem 

Secretaria de Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS); 

Aprovação de Fossa Filtro de todos os projetos é de responsabilidade 

quantidade de imóveis que possuem 

De acordo com a Superintendente de Licenciamento, o ideal seria que 
somente grandes empreendimentos necessitassem passar pelo 

é responsável pela autorização de supressão de 
árvores. Contudo, não existe profissional específico para essa finalidade. 

para fazer a análise de corte de 

ncias e também por visitas de 

Cabe ao agente de licenciamento analisar o que precisa ter no projeto 

COMDEMA 

dezoito conselheiros, 
da sociedade civil 

O COMDEMA atua sobre demandas do Fórum Municipal e demais 



                                                                                                                             

• Sugerem a articulação do Plano Diretor com a ONG Casa da Cultura 
(localizada na Praça da Bandeira)
sugerida pelos moradores presentes.

• Sugerem considerar na revisão do Plano Diretor política ambiental 
que considere reciclagem e coleta de óleo usado;

• Ressaltaram ainda que um membro da 
Sustentabilidade (SEMAS), 
ajudar na indicação de lideranças locais

 

Reunião com a Secretaria de Ambiente e Sustentabilidade 

 

Material solicitado à SEMAS:

• Mapa georreferenciado
Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS)

• Plano de Saneamento 2014 Completo (Relatório Síntese já 
encontrado na Internet)
• Delimitação e dados sobre as 
(APAs) e o Parque Municipal Jardim Jurema;
• Planos ou projetos da Secretaria para este e próximos anos;
• Envio da Lei 1756/2010 
• Envio do Decreto 11032/2010 
Ambiental; 
• Envio da Lei 1642/2010 
• Envio de decreto/
 

INFORMAÇÕES DA SECRETARIA:

Secretário: André Luiz Mazoni

                             

                                                                                                                                                                
 
 

Sugerem a articulação do Plano Diretor com a ONG Casa da Cultura 
da Bandeira) e com a ONG em Parque Araruama, 

sugerida pelos moradores presentes. 

Sugerem considerar na revisão do Plano Diretor política ambiental 
que considere reciclagem e coleta de óleo usado; 

Ressaltaram ainda que um membro da Secretaria de Ambiente e 
bilidade (SEMAS), Sr. Sérgio, secretário do CONDEMA, poderá 

ajudar na indicação de lideranças locais; 

 

Reunião com a Secretaria de Ambiente e Sustentabilidade – 17/09/2019

SEMAS: 

eferenciado (programa KGIS) utilizado pela 
Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS); 

Plano de Saneamento 2014 Completo (Relatório Síntese já 
encontrado na Internet); 

Delimitação e dados sobre as Áreas de Proteção Ambiental 
e o Parque Municipal Jardim Jurema; 

nos ou projetos da Secretaria para este e próximos anos;
Envio da Lei 1756/2010 – Licenciamento Ambiental;
Envio do Decreto 11032/2010 – Dispensa de Licenciamento 

Envio da Lei 1642/2010 – Trata de compensação ambiental;
Envio de decreto/lei de criação do CONDEMA. 

INFORMAÇÕES DA SECRETARIA: 

Secretário: André Luiz Mazoni 
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Sugerem a articulação do Plano Diretor com a ONG Casa da Cultura 
e com a ONG em Parque Araruama, 

Sugerem considerar na revisão do Plano Diretor política ambiental 

Secretaria de Ambiente e 
Sr. Sérgio, secretário do CONDEMA, poderá 

 

17/09/2019 

utilizado pela Secretaria de 

Plano de Saneamento 2014 Completo (Relatório Síntese já 

Áreas de Proteção Ambiental 

nos ou projetos da Secretaria para este e próximos anos; 
Licenciamento Ambiental; 

Dispensa de Licenciamento 

Trata de compensação ambiental; 



                                                                                                                             

A Secretaria Municipal de Ambiente e Sustentabilidade é o órgão 
responsável pelo planejamento, coordenação e execução da gestão 
ambiental pública no município de São João de Meriti, assim como a 
formulação e implementação de políticas na área de meio ambie
as suas competências podemos destacar:

I. Realizar o planejamento, a formulação e execução das políticas 
públicas na área de meio ambiente; 

II. Exercer o licenciamento ambiental municipal de atividades e 
empreendimentos em território municipal

III. Promover a fiscalização ambiental e o combate às várias formas de 
poluição e a crimes contra o meio ambiente; 

IV. O controle, monitoramento e gestão de unidades de conservação 
municipal;  

V. Coordenação do Conselho e do Fundo Municipal de Meio Amb

VI. Promover a realização de projetos ambientais na cidade, contribuindo 
para o avanço da Educação Ambiental e do desenvolvimento sustentável, 
entre outras atividades correlatas; 

VII. Administração do Horto Municipal.

 ORGANOGRAMA DA SECRETARIA

                             

                                                                                                                                                                
 
 

A Secretaria Municipal de Ambiente e Sustentabilidade é o órgão 
responsável pelo planejamento, coordenação e execução da gestão 
ambiental pública no município de São João de Meriti, assim como a 
formulação e implementação de políticas na área de meio ambie
as suas competências podemos destacar: 

Realizar o planejamento, a formulação e execução das políticas 
públicas na área de meio ambiente;  

Exercer o licenciamento ambiental municipal de atividades e 
empreendimentos em território municipal;  

Promover a fiscalização ambiental e o combate às várias formas de 
poluição e a crimes contra o meio ambiente;  

O controle, monitoramento e gestão de unidades de conservação 

Coordenação do Conselho e do Fundo Municipal de Meio Amb

Promover a realização de projetos ambientais na cidade, contribuindo 
para o avanço da Educação Ambiental e do desenvolvimento sustentável, 
entre outras atividades correlatas;  

Administração do Horto Municipal. 

ORGANOGRAMA DA SECRETARIA 
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A Secretaria Municipal de Ambiente e Sustentabilidade é o órgão 
responsável pelo planejamento, coordenação e execução da gestão 
ambiental pública no município de São João de Meriti, assim como a 
formulação e implementação de políticas na área de meio ambiente. Dentre 

Realizar o planejamento, a formulação e execução das políticas 

Exercer o licenciamento ambiental municipal de atividades e 

Promover a fiscalização ambiental e o combate às várias formas de 

O controle, monitoramento e gestão de unidades de conservação 

Coordenação do Conselho e do Fundo Municipal de Meio Ambiente;  

Promover a realização de projetos ambientais na cidade, contribuindo 
para o avanço da Educação Ambiental e do desenvolvimento sustentável, 



                                                                                                                             

 

2.2. REUNIÃO COM SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

LOCAL: Secretaria de Meio Ambiente 
andar. 
DATA: 17 de setembro de 2019
 

Participantes: 
• Túlio Mota 
• Wagner Vils 
• Elizeu Santos 
• Luiz Cláudio 
 

REGISTRO DA REUNIÃO:

• Orçamento Municipal se encontra disponibilizado de forma integral no 
portal da transparência no sit
(LOA), Plano Plurianual (
• A dotação pode ser alterada e
no ato no site; 
• A maior dificuldade na atualização do IPTU é a falta de segurança de 
algumas localidades; 

                             

                                                                                                                                                                
 
 

 

REUNIÃO COM SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

Secretaria de Meio Ambiente - Av. Presidente Lincoln, 899, 1º 

DATA: 17 de setembro de 2019 

Túlio Mota – Equipe Autografics 
Wagner Vils – Equipe Autografics 

Santos – Funcionário atuante na fazenda municipal
udio – funcionário atuante no planejamento

REGISTRO DA REUNIÃO: 

Orçamento Municipal se encontra disponibilizado de forma integral no 
portal da transparência no site da prefeitura – Lei Orçament

Plano Plurianual (PPA) e Lei de Diretrizes Oorçamentárias (
A dotação pode ser alterada e, pelo sistema, a adequação é corrigida 

A maior dificuldade na atualização do IPTU é a falta de segurança de 
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REUNIÃO COM SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO 

Av. Presidente Lincoln, 899, 1º 

Funcionário atuante na fazenda municipal 
funcionário atuante no planejamento 

Orçamento Municipal se encontra disponibilizado de forma integral no 
Orçamentária Anual 

de Diretrizes Oorçamentárias (LDO); 
a adequação é corrigida 

A maior dificuldade na atualização do IPTU é a falta de segurança de 



                                                                                                                             

• O município possui um mapa de zona fiscal para instituir o valor do 
metro quadrado de construção para os imóveis da zona;
• A prefeitura investiu um alto valor de recursos para a realização de 
um cadastramento completo da cidade para atualiz
imóveis e adequar a cobrança de IPTU. Foi contratada empresa para fazer 
geoprocessamento para cadastro imobiliário, e 
veículo apropriado nas ruas, para levantar a verticalidade dos imóveis e foto 
aérea para desenho de ocupação dos lotes;
• A listagem de Isenções de IPTU será repassada;
• Não foi utilizado instrumento de IPTU progressivo no município desde 
a vigência do PD 2006; 
• Sugerem imóveis que beiram a Via Dutra para ser utilizado o 
instrumento de IPTU Progressivo. Mas o sistema não permite;
• O levantamento dos imóveis e terrenos que pertencem ao município é 
possível conseguir através da SEMAD 
Administração. Procurar Meire, do setor de patrimônio;
• Mapas que demonstram imóveis
mapoteca da Secretaria de Obras;
• O sistema permite fazer um levantamento de empresas (CNPJ) por 
bairro; 
• Não é possível saber o número de veículos, pois os dados de 
emplacamento são gerados pelo Estado, que não repassa
• Foi revisado o Código Tributário 
• A Light não informa à 
de Meriti; 
• A SEMFAP possui aproximadamente 
englobando: IPTU, ISS, TAXAS, Auditores da área 
• Sobre atores sociais que devem participar do processo participativo 
indicam os vereadores, pois os mesmos conhecem lideranças locais por 
bairro. 
 
Material solicitado à SEMFAP:

• Solicitar prévia do orçamento de 2020 e 2021;
• Solicitar mapa d
• Lista de Isenções de IPTU
• Levantamento de tipos de 

 

INFORMAÇÕES DA SECRETARIA:

 
Secretário: Márcio Bahiense de C. Lyra
 

                             

                                                                                                                                                                
 
 

O município possui um mapa de zona fiscal para instituir o valor do 
metro quadrado de construção para os imóveis da zona; 

investiu um alto valor de recursos para a realização de 
cadastramento completo da cidade para atualizar o cadastro dos 

imóveis e adequar a cobrança de IPTU. Foi contratada empresa para fazer 
mento para cadastro imobiliário, e que faz levantamento por 

veículo apropriado nas ruas, para levantar a verticalidade dos imóveis e foto 
nho de ocupação dos lotes; 

A listagem de Isenções de IPTU será repassada; 
Não foi utilizado instrumento de IPTU progressivo no município desde 

 
Sugerem imóveis que beiram a Via Dutra para ser utilizado o 

Progressivo. Mas o sistema não permite; 
O levantamento dos imóveis e terrenos que pertencem ao município é 

possível conseguir através da SEMAD – Secretaria Municipal de 
Administração. Procurar Meire, do setor de patrimônio; 

Mapas que demonstram imóveis públicos podem ser encontrados na 
mapoteca da Secretaria de Obras; 

O sistema permite fazer um levantamento de empresas (CNPJ) por 

Não é possível saber o número de veículos, pois os dados de 
emplacamento são gerados pelo Estado, que não repassa ao município;

Código Tributário Municipal em 2018; 
A Light não informa à prefeitura o cadastro de clientes de São João 

SEMFAP possui aproximadamente 50 fiscais de tributos, 
englobando: IPTU, ISS, TAXAS, Auditores da área fazendária; 

Sobre atores sociais que devem participar do processo participativo 
indicam os vereadores, pois os mesmos conhecem lideranças locais por 

SEMFAP: 
Solicitar prévia do orçamento de 2020 e 2021; 
Solicitar mapa de zonas fiscais; 
Lista de Isenções de IPTU; 
Levantamento de tipos de empresa, quantidade, por bairro.

INFORMAÇÕES DA SECRETARIA: 

Secretário: Márcio Bahiense de C. Lyra 
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O município possui um mapa de zona fiscal para instituir o valor do 

investiu um alto valor de recursos para a realização de 
ar o cadastro dos 

imóveis e adequar a cobrança de IPTU. Foi contratada empresa para fazer o 
que faz levantamento por 

veículo apropriado nas ruas, para levantar a verticalidade dos imóveis e foto 

Não foi utilizado instrumento de IPTU progressivo no município desde 

Sugerem imóveis que beiram a Via Dutra para ser utilizado o 
 

O levantamento dos imóveis e terrenos que pertencem ao município é 
Secretaria Municipal de 

públicos podem ser encontrados na 

O sistema permite fazer um levantamento de empresas (CNPJ) por 

Não é possível saber o número de veículos, pois os dados de 
ao município; 

prefeitura o cadastro de clientes de São João 

50 fiscais de tributos, 
 

Sobre atores sociais que devem participar do processo participativo 
indicam os vereadores, pois os mesmos conhecem lideranças locais por 

empresa, quantidade, por bairro. 



                                                                                                                             

Compete à Secretaria Municipal de Fazenda:
I. Administrar, fiscalizar e arrecadar 
II. Estabelecer o Plano Plurianual, as Diretrizes Orçamentárias e os 

Orçamentos Anuais mediante lei;
III. Administrar as finanças municipais e políticas fiscais e tributárias, 

visando o equilíbrio e a sustentabilidade int
públicas; 

IV. realizar a gestão orçamentária do Município, observando a Lei de 
Responsabilidade Fiscal 
LDO e a Lei Orçamentária Anual 

 
ORGANOGRAMA DA SECRETARIA

                             

                                                                                                                                                                
 
 

ecretaria Municipal de Fazenda: 
dministrar, fiscalizar e arrecadar os tributos de sua competência;
stabelecer o Plano Plurianual, as Diretrizes Orçamentárias e os 

Orçamentos Anuais mediante lei; 
dministrar as finanças municipais e políticas fiscais e tributárias, 

visando o equilíbrio e a sustentabilidade intertemporal das

lizar a gestão orçamentária do Município, observando a Lei de 
Responsabilidade Fiscal – LRF, a Lei de Diretrizes Orçamentárias 
LDO e a Lei Orçamentária Anual – LOA; 

ORGANOGRAMA DA SECRETARIA 
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tributos de sua competência; 
stabelecer o Plano Plurianual, as Diretrizes Orçamentárias e os 

dministrar as finanças municipais e políticas fiscais e tributárias, 
ertemporal das contas 

lizar a gestão orçamentária do Município, observando a Lei de 
LRF, a Lei de Diretrizes Orçamentárias – 
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2.3. REUNIÃO COM SECRETARIA
HUMANOS E IGUALDADE RACIAL 

LOCAL: Secretaria de Cultura 
Panamense, 23-76 
DATA: 17 de setembro de 2019
 

Participantes: 
• Túlio Mota 
• Wagner Vils 
• Miriam Santos 
• Amélia Magalhães 
• Crislaine Roque 

 
REGISTRO DA REUNIÃO:
• Foi informado que existe uma Cooperativa de Catadores chamada 
COOPERANGEL; 
• O Morro do Pau Branco já foi uma 
deixou de ser por conta de projeto e obra do 
Crescimento (PAC) na localidade, que atuou com obras de urbanização e 
drenagem; 
• Existe projeto elaborado
Mirante no Morro do Pau Branco e retornar a ár
Mirante está na cota 120, 
• A maior área verde do município é o Parque Jurema, que é uma APA 
bem delimitada; 
• Foi informado que 
município está ligado a Defesa Civil. 
possui agentes em algumas áreas de risco no município;
• Sugestão de incentivo a utilização
através de estímulo ao uso e financiamento, iniciando pelos edifícios 
públicos; 
• Também deveria ser incentivada a reutilização de água de chuva em 
locais onde existe alagamento, uma vez que a permeabilidade do solo é 
baixa devido à grande quantidade de construções;
• Sugestão de maior efetividade no controle do 
do PD, e que seja feito um TAC (termo de ajuste de conduta) para os casos 
anteriores; 
• O município possui uma limpeza urbana ineficiente. Não existe col
seletiva e poucas áreas com lixeira nos logradouros;
• Cinquenta e cinco
grande maioria queima seu lixo nessas localidades;
• SJM possui uma grande quantidade de MEI (Microempreendedor 
Individual), sendo o 3º maior município em número de MEIs do Estado;

                             

                                                                                                                                                                
 
 

REUNIÃO COM SECRETARIA DE CULTURA, DIREITOS 
HUMANOS E IGUALDADE RACIAL - SEMCULDHIR 

LOCAL: Secretaria de Cultura – Subsecretaria de Turismo 
76 – Jardim Meriti 

DATA: 17 de setembro de 2019 

Túlio Mota – Equipe Autografics 
Wagner Vils – Equipe Autografics 
Miriam Santos –Subsecretária de Turismo 
Amélia Magalhães – superintendente de Turismo 
Crislaine Roque – Coordenadora de projetos e marketing

REGISTRO DA REUNIÃO: 
Foi informado que existe uma Cooperativa de Catadores chamada 

O Morro do Pau Branco já foi uma Área de Proteção Ambienta (
deixou de ser por conta de projeto e obra do Plano de Aceleração do 

na localidade, que atuou com obras de urbanização e 

elaborado pela SEMCAREUH para a construção de um 
Mirante no Morro do Pau Branco e retornar a área como proteção ambiental

na cota 120, a mais alta do município; 
A maior área verde do município é o Parque Jurema, que é uma APA 

nformado que o único grupo de agentes comunitários no 
a Defesa Civil. NUDEC – Núcleo de Defesa Civil e 

possui agentes em algumas áreas de risco no município; 
incentivo a utilização de energia solar no município, 

de estímulo ao uso e financiamento, iniciando pelos edifícios 

Também deveria ser incentivada a reutilização de água de chuva em 
locais onde existe alagamento, uma vez que a permeabilidade do solo é 

grande quantidade de construções; 
maior efetividade no controle do cumprimento das leis 

e que seja feito um TAC (termo de ajuste de conduta) para os casos 

O município possui uma limpeza urbana ineficiente. Não existe col
seletiva e poucas áreas com lixeira nos logradouros; 

Cinquenta e cinco morros no município não possuem coleta de lixo. A 
grande maioria queima seu lixo nessas localidades; 

SJM possui uma grande quantidade de MEI (Microempreendedor 
o o 3º maior município em número de MEIs do Estado;
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DE CULTURA, DIREITOS 

Subsecretaria de Turismo -  Rua 

 
Coordenadora de projetos e marketing 

Foi informado que existe uma Cooperativa de Catadores chamada 

Área de Proteção Ambienta (APA) e 
Plano de Aceleração do 

na localidade, que atuou com obras de urbanização e 

REUH para a construção de um 
ea como proteção ambiental. 

A maior área verde do município é o Parque Jurema, que é uma APA 

único grupo de agentes comunitários no 
Núcleo de Defesa Civil e 

energia solar no município, 
de estímulo ao uso e financiamento, iniciando pelos edifícios 

Também deveria ser incentivada a reutilização de água de chuva em 
locais onde existe alagamento, uma vez que a permeabilidade do solo é 

imento das leis 
e que seja feito um TAC (termo de ajuste de conduta) para os casos 

O município possui uma limpeza urbana ineficiente. Não existe coleta 

morros no município não possuem coleta de lixo. A 

SJM possui uma grande quantidade de MEI (Microempreendedor 
o o 3º maior município em número de MEIs do Estado; 



                                                                                                                             

• A mão-de-obra em SJM é muito desqualificada;
• Existe a necessidade de facilitar a legalização de EPP, ME e MEI;
• Não existe IPTU social em SJM
• Sobre o Turismo, está sendo feito pela 
Rio de Janeiro (UFRRJ)
entre outubro e novembro de 2019;
•  O Turismo em SJM é predominantemente de 
hotéis e comércios atuantes;
• São três hotéis e 
• O restaurante OASIS foi o primeiro restaurante com sistema rodízio 
do Estado; 
• O Hotel OASIS não existe mais e seu edifício foi ocupado por diversas 
famílias; 
• Não existe levantamento de imóveis vazios e sua situação em SJM;
• Sobre imóveis com reconhecimento histórico, nenhum é tombado a 
nível municipal. Entretanto, o
é tombado pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (
• Existe a necessidade de preservação de imóveis que fazem parte d
Patrimônio Histórico de SJM; 
• O município possui diversas referências na gastronomia, mas não 
possui um Polo Gastronômico oficial. No Centro, na área da ciclovia, à noite, 
é conhecido como um polo gastronômico informal;
• O SEBRAE tem ajudado na formaç
SJM, contudo, o programa é rígido e dificilmente sofre alterações. Segundo 
a Mirian, o correto seria compor um CIRCUITO GASTRONÔMICO uma vez 
que os restaurantes de referência não são próximos;
• A Rodoviária é um grande proble
turismo e sua localização
analisada no contexto da análise da estruturação do território e da análise 
setorial da Mobilidade urbana,  dentro da elaboração do
• O município possui um Parque de Eventos, em Venda Velha, que está 
à venda. O prefeito espera vender o 
de salários de aposentados do município;
• O Parque de Eventos foi doado pela SENDAS e possui
aproximadamente 53.000,00
• Miriam apresentou um projeto para o Parque de Eventos
venda do terreno destinado ao projeto
Encontrou-se um terreno ao lado do Shopping Grande
possui 23.000,00m. O projeto
investigação para elaboração do 
para execução do mesmo
• Também encontrou um terreno ao lado da casa de espetáculos Via 
Show, mas não sabe de quem é a propriedade;

                             

                                                                                                                                                                
 
 

obra em SJM é muito desqualificada; 
Existe a necessidade de facilitar a legalização de EPP, ME e MEI;
Não existe IPTU social em SJM; 
Sobre o Turismo, está sendo feito pela Universidade Fe

) um inventário turístico que deverá estar concluído 
entre outubro e novembro de 2019; 

O Turismo em SJM é predominantemente de negócios; 
is e comércios atuantes; 

is e dezesseis motéis no município; 
O restaurante OASIS foi o primeiro restaurante com sistema rodízio 

O Hotel OASIS não existe mais e seu edifício foi ocupado por diversas 

Não existe levantamento de imóveis vazios e sua situação em SJM;
com reconhecimento histórico, nenhum é tombado a 

. Entretanto, o Terreiro de Candomblé, ILÊ AXÉ OPÔ AFONJÁ, 
Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (INEPAC

Existe a necessidade de preservação de imóveis que fazem parte d
Patrimônio Histórico de SJM;  

O município possui diversas referências na gastronomia, mas não 
possui um Polo Gastronômico oficial. No Centro, na área da ciclovia, à noite, 
é conhecido como um polo gastronômico informal; 

O SEBRAE tem ajudado na formação de um polo gastronômico em 
SJM, contudo, o programa é rígido e dificilmente sofre alterações. Segundo 
a Mirian, o correto seria compor um CIRCUITO GASTRONÔMICO uma vez 
que os restaurantes de referência não são próximos; 

A Rodoviária é um grande problema identificado pela equipe do 
turismo e sua localização e o sua relação com o entorno

no contexto da análise da estruturação do território e da análise 
setorial da Mobilidade urbana,  dentro da elaboração do Diagnostico;

possui um Parque de Eventos, em Venda Velha, que está 
venda. O prefeito espera vender o terreno para quitar dívidas com atrasos 

de salários de aposentados do município; 
O Parque de Eventos foi doado pela SENDAS e possui

000,00m²; 
Miriam apresentou um projeto para o Parque de Eventos

destinado ao projeto, fomentou a procura d
um terreno ao lado do Shopping Grande Rio que a prefeitura 

m. O projeto do Parque de Eventos será 
investigação para elaboração do Diagnóstico, sendo esta reunião subsídio 
para execução do mesmo; 

Também encontrou um terreno ao lado da casa de espetáculos Via 
Show, mas não sabe de quem é a propriedade; 
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Existe a necessidade de facilitar a legalização de EPP, ME e MEI; 

Universidade Federal Rural do 
um inventário turístico que deverá estar concluído 

egócios; existem 

O restaurante OASIS foi o primeiro restaurante com sistema rodízio 

O Hotel OASIS não existe mais e seu edifício foi ocupado por diversas 

Não existe levantamento de imóveis vazios e sua situação em SJM; 
com reconhecimento histórico, nenhum é tombado a 

, ILÊ AXÉ OPÔ AFONJÁ, 
INEPAC); 

Existe a necessidade de preservação de imóveis que fazem parte do 

O município possui diversas referências na gastronomia, mas não 
possui um Polo Gastronômico oficial. No Centro, na área da ciclovia, à noite, 

ão de um polo gastronômico em 
SJM, contudo, o programa é rígido e dificilmente sofre alterações. Segundo 
a Mirian, o correto seria compor um CIRCUITO GASTRONÔMICO uma vez 

tificado pela equipe do 
e o sua relação com o entorno deverá ser 

no contexto da análise da estruturação do território e da análise 
Diagnostico; 

possui um Parque de Eventos, em Venda Velha, que está 
para quitar dívidas com atrasos 

O Parque de Eventos foi doado pela SENDAS e possui uma área de 

Miriam apresentou um projeto para o Parque de Eventos que com a 
de outro local. 

Rio que a prefeitura 
será objeto de 

, sendo esta reunião subsídio 

Também encontrou um terreno ao lado da casa de espetáculos Via 



                                                                                                                             

• Existe um projeto
Cândido. Inicialmente o museu seria instalado na Casa do Embaixador (até 
mesmo para preservar o local), contudo, devido sua localização estar em 
área de risco de segurança, o imóvel acabou sendo aos poucos sa
seu estado atual de manutenção
• Uma outra ideia seria utilizar terreno do chamado Sítio Carioca. Nesta 
área, seria possível alocar o Circo (que será retirado 
o Museu Marinheiro João C
reativação). Ainda haveria a proximidade com o novo Mirante;
• Existe um estudo recente feito pela 
de Janeiro (UFRRJ) sobre a Baixada Fluminense que apontou o município de 
São João de Meriti como o pior em 
quesito apontado foi a grande quantidade de esgoto aparente;
• Como sugestão ao P
Comerciais do município e nos Centro
completa e arborização;
• Um problema informado foi 
placas com o nome das ruas e a utilização da nomenclatura correta de vias, 
que passaram por diversas mudanças;
• A Subsecretaria atua no Conselho de Turismo que foi formado pela 
Lei nº 2.185 de 11/12/2018.
 

Reunião com Subsecretaria de Turismo 

 
ORGANOGRAMA DA SECRETARIA

Compete à Subsecretaria de Turismo
 
 
“a missão de promover os direitos individuais e coletivos da pessoa humana, através de 
articulações com as demais secretarias e intersetoriais, garantindo a transversalidade da 
igualdade racial na implantação de políticas públicas, programas e ações.

                             

                                                                                                                                                                
 
 

Existe um projeto da secretaria em criar o Museu Marinheiro João 
ndido. Inicialmente o museu seria instalado na Casa do Embaixador (até 

mesmo para preservar o local), contudo, devido sua localização estar em 
área de risco de segurança, o imóvel acabou sendo aos poucos sa

de manutenção é ruim; 
outra ideia seria utilizar terreno do chamado Sítio Carioca. Nesta 

área, seria possível alocar o Circo (que será retirado do Parque de Eventos), 
o Museu Marinheiro João Cândido e o Horto Municipal (que está em fase de 
reativação). Ainda haveria a proximidade com o novo Mirante;

Existe um estudo recente feito pela Universidade Federal Rural do Rio 
sobre a Baixada Fluminense que apontou o município de 

São João de Meriti como o pior em pavimentação de vias e calçadas. Outro 
grande quantidade de esgoto aparente;

Como sugestão ao Plano Diretor, priorizar melhorias nos Centros 
Comerciais do município e nos Centros de Bairros, com urbanização 
completa e arborização; 

Um problema informado foi a falta de CEP em diversas ruas, falta de 
placas com o nome das ruas e a utilização da nomenclatura correta de vias, 
que passaram por diversas mudanças; 

A Subsecretaria atua no Conselho de Turismo que foi formado pela 
.185 de 11/12/2018. 

om Subsecretaria de Turismo – 17/09/2019

ORGANOGRAMA DA SECRETARIA 
 

Subsecretaria de Turismo: 

a missão de promover os direitos individuais e coletivos da pessoa humana, através de 
secretarias e intersetoriais, garantindo a transversalidade da 

igualdade racial na implantação de políticas públicas, programas e ações.” 
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da secretaria em criar o Museu Marinheiro João 
ndido. Inicialmente o museu seria instalado na Casa do Embaixador (até 

mesmo para preservar o local), contudo, devido sua localização estar em 
área de risco de segurança, o imóvel acabou sendo aos poucos saqueado e 

outra ideia seria utilizar terreno do chamado Sítio Carioca. Nesta 
o Parque de Eventos), 

está em fase de 
reativação). Ainda haveria a proximidade com o novo Mirante; 

Universidade Federal Rural do Rio 
sobre a Baixada Fluminense que apontou o município de 

pavimentação de vias e calçadas. Outro 
grande quantidade de esgoto aparente; 

, priorizar melhorias nos Centros 
de Bairros, com urbanização 

falta de CEP em diversas ruas, falta de 
placas com o nome das ruas e a utilização da nomenclatura correta de vias, 

A Subsecretaria atua no Conselho de Turismo que foi formado pela 

17/09/2019 

a missão de promover os direitos individuais e coletivos da pessoa humana, através de 
secretarias e intersetoriais, garantindo a transversalidade da 
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2.4. REUNIÃO COM SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
SEMSERP 

LOCAL: Rua Panamense, s/n
DATA: 18 de setembro de 2019
 

Participantes: 
• Márcia Gouveia 
• Túlio Mota 
• Wagner Vils 
• João Roberto Silva 
• Márcio – Subsecretário da SEMSERP
 

REGISTRO DA REUNIÃO:
• São de responsabilidade da SEMSERP a limpeza municipal, 
saneamento, pavimentação, varrição, terraplanagem, raspagem e pintura;
• Não faz mais parte da SEMSERP as ações de Coleta de Lixo (cuja 
empresa executora é a VERDE), iluminação 
Todas estão alocadas agora na Secretaria de Obras;
• O município já teve uma usina de asfalto. Hoje não 
em processo judicial. Produzia 
custo operacional é elevado.
no local da existente, mas o volume de recursos chega aproximadamente a 
680 mil reais; 
• Desde então o município adquire asfalto por uma terceirizada que 
atua em diversos municípios da Baixada Fluminense. A mã
equipe da Secretaria que atua com ações de Tapa
consumo diário de 50 toneladas de asfalto;
• Para asfaltar rua inteira é feita licitação para terceirizada;
• O contrato do asfalto se encerrou e aguardam a nova licitação
meses; 
• A SEMSERP é a secretaria com um dos maiores efetivos da prefeitura 
com aproximadamente 500 funcionários;
• O esgotamento sanitário
CEDAE atua somente no abastecimento de água;
• Aproximadamente 30% d
individual de esgoto que abrange ruas de Vi
e Coelho da Rocha. A secretaria faz o trabalho de desentupimento do 
esgoto; 
• Como a rede de esgoto não possui destino final e nenhuma Est
de Tratamento de Esgoto, o esgoto colhido é lançado na rede de águas 
pluviais. Existe ETE da CEDAE em Duque de Caxias e Belford Roxo, mas o 
esgoto de SJM não vai a nenhuma dessas ETEs;

                             

                                                                                                                                                                
 
 

REUNIÃO COM SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

Rua Panamense, s/n, Primeiro Piso– Villar dos Telles.
DATA: 18 de setembro de 2019 

Márcia Gouveia – Equipe Autografics  
Túlio Mota – Equipe Autografics  
Wagner Vils – Equipe Autografics 
João Roberto Silva – Secretário da SEMSERP 

Subsecretário da SEMSERP 

REGISTRO DA REUNIÃO: 
São de responsabilidade da SEMSERP a limpeza municipal, 

saneamento, pavimentação, varrição, terraplanagem, raspagem e pintura;
Não faz mais parte da SEMSERP as ações de Coleta de Lixo (cuja 

empresa executora é a VERDE), iluminação pública e parques e jardins. 
Todas estão alocadas agora na Secretaria de Obras; 

O município já teve uma usina de asfalto. Hoje não é usada, pois está 
em processo judicial. Produzia entre 60 e 80 toneladas por hora. Contudo, o 
custo operacional é elevado. Existe a pretensão de se fazer uma nova usina 
no local da existente, mas o volume de recursos chega aproximadamente a 

Desde então o município adquire asfalto por uma terceirizada que 
atua em diversos municípios da Baixada Fluminense. A mão de obra é da 
equipe da Secretaria que atua com ações de Tapa-Buraco que demanda um 
consumo diário de 50 toneladas de asfalto; 

Para asfaltar rua inteira é feita licitação para terceirizada;
O contrato do asfalto se encerrou e aguardam a nova licitação

A SEMSERP é a secretaria com um dos maiores efetivos da prefeitura 
com aproximadamente 500 funcionários; 

O esgotamento sanitário é de responsabilidade da prefeitura. A 
CEDAE atua somente no abastecimento de água; 

Aproximadamente 30% do esgoto é canalizado através de tubulação 
individual de esgoto que abrange ruas de Vilar dos Teles, Jardim Metrópole

a. A secretaria faz o trabalho de desentupimento do 

Como a rede de esgoto não possui destino final e nenhuma Est
de Tratamento de Esgoto, o esgoto colhido é lançado na rede de águas 
pluviais. Existe ETE da CEDAE em Duque de Caxias e Belford Roxo, mas o 
esgoto de SJM não vai a nenhuma dessas ETEs; 
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REUNIÃO COM SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - 

Villar dos Telles. 

São de responsabilidade da SEMSERP a limpeza municipal, 
saneamento, pavimentação, varrição, terraplanagem, raspagem e pintura; 

Não faz mais parte da SEMSERP as ações de Coleta de Lixo (cuja 
pública e parques e jardins. 

usada, pois está 
80 toneladas por hora. Contudo, o 

Existe a pretensão de se fazer uma nova usina 
no local da existente, mas o volume de recursos chega aproximadamente a 

Desde então o município adquire asfalto por uma terceirizada que 
o de obra é da 

Buraco que demanda um 

Para asfaltar rua inteira é feita licitação para terceirizada; 
O contrato do asfalto se encerrou e aguardam a nova licitação há seis 

A SEMSERP é a secretaria com um dos maiores efetivos da prefeitura 

é de responsabilidade da prefeitura. A 

o esgoto é canalizado através de tubulação 
lar dos Teles, Jardim Metrópole 

a. A secretaria faz o trabalho de desentupimento do 

Como a rede de esgoto não possui destino final e nenhuma Estação 
de Tratamento de Esgoto, o esgoto colhido é lançado na rede de águas 
pluviais. Existe ETE da CEDAE em Duque de Caxias e Belford Roxo, mas o 



                                                                                                                             

• São João de Meriti já iniciou no passado articulação com empresa
faria a coleta do esgoto. Grupo Água do Brasil. A empresa investiu em 
projeto de esgotamento sanitário para todo o município. De acordo com o 
Sr. João, não houve acordo entre a empresa e a CEDAE, que não quis 
receber o esgoto em nenhuma de 
• No Projeto de Despoluição da Baia de Guanabara
de São João de Meriti deveria ir uma parte para a ETE Pavuna (Duque de 
Caxias) e outra parte para a ETE Sarapu
• A varrição dos logradouros é feita nos centros d
Metrópole (abrangendo todo esse bairro);
• O efetivo de garis corresponde
comissionado. Não existe gari comunitário;
• A urbanização do bairro Jardim Metrópole
Baixada Viva, do Governo do Es
• A pavimentação de alguns morros do município foi feita pelo PAC;
• Segundo o secretário, a maior dificuldade encontrada pela sua equipe 
é a questão de falta de 
entrem nas áreas de baixa renda. Como locais mais complicados citou: Vila 
União, Tomazinho, Éden, São Mat
• O trabalho de recolher o entulho 
atualmente é feito com uma logística que o torna bem realiz
• São feitas de 800 a 1000 viagens com caminhão de entulho por mês. 
Ao todo são 16 caminhões para retirar o entulho;
• A retirada de entulho é feita sob an
também pelo Disk Entulho da prefeitura;
• Muitas lixeiras no município foram retiradas por estarem em 
estado de conservação 
• Retratam como grandes problemas no município o alto nível de 
crescimento de forma totalmente desorganizada. Existe pouco 
monitoramento desse crescimento;
• Jardim Meriti é o bairro que mais cresce, de acordo com a percepção 
do secretário; 
• Maioria das obras são feitas sem licença;
• Muitas árvores são 
• Existem alagamento
Citou: Buraco do prefeito, Sendol
esquina da Rua Euclides da Cunha com Av. do Canal;
• A equipe da SEMSERP é responsável por fazer a dragagem dos rios 
canalizados do município;
• Parte do entulho recolhido
vai para um aterro em Pilar (Duque de Caxias) que só recebe entulho;
• O lixo domiciliar, recolhido pela empresa Verde, é enviado para um 
posto de transferência que fica 

                             

                                                                                                                                                                
 
 

São João de Meriti já iniciou no passado articulação com empresa
faria a coleta do esgoto. Grupo Água do Brasil. A empresa investiu em 
projeto de esgotamento sanitário para todo o município. De acordo com o 
Sr. João, não houve acordo entre a empresa e a CEDAE, que não quis 

nenhuma de suas ETEs; 
Projeto de Despoluição da Baia de Guanabara, a rede de

de São João de Meriti deveria ir uma parte para a ETE Pavuna (Duque de 
ra parte para a ETE Sarapuí (Belford Roxo); 

arrição dos logradouros é feita nos centros de bairros e
(abrangendo todo esse bairro); 

efetivo de garis corresponde a 60% funcionários e 40% cargo 
comissionado. Não existe gari comunitário; 

ação do bairro Jardim Metrópole foi feita pelo Programa 
Baixada Viva, do Governo do Estado; 

A pavimentação de alguns morros do município foi feita pelo PAC;
ecretário, a maior dificuldade encontrada pela sua equipe 

falta de segurança, impedindo que funcionários
entrem nas áreas de baixa renda. Como locais mais complicados citou: Vila 

n, São Mateus e Pedreira; 
O trabalho de recolher o entulho está a cargo da 

atualmente é feito com uma logística que o torna bem realizado; 
São feitas de 800 a 1000 viagens com caminhão de entulho por mês. 

Ao todo são 16 caminhões para retirar o entulho; 
A retirada de entulho é feita sob análise de necessidade na rua e 

Entulho da prefeitura; 
Muitas lixeiras no município foram retiradas por estarem em 

 e não foram repostas; 
Retratam como grandes problemas no município o alto nível de 

crescimento de forma totalmente desorganizada. Existe pouco 
rescimento; 

Jardim Meriti é o bairro que mais cresce, de acordo com a percepção 

Maioria das obras são feitas sem licença; 
são retiradas sem licença e jogadas na rua;

Existem alagamentos em algumas áreas mais críticas n
Citou: Buraco do prefeito, Sendolâdia (em frente ao campo do Audax) e a 
esquina da Rua Euclides da Cunha com Av. do Canal; 

A equipe da SEMSERP é responsável por fazer a dragagem dos rios 
canalizados do município; 

entulho recolhido é retirado para reciclagem. 
vai para um aterro em Pilar (Duque de Caxias) que só recebe entulho;

ixo domiciliar, recolhido pela empresa Verde, é enviado para um 
posto de transferência que fica na Fazenda Botafogo. De lá, o lixo é levado
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São João de Meriti já iniciou no passado articulação com empresa que 
faria a coleta do esgoto. Grupo Água do Brasil. A empresa investiu em 
projeto de esgotamento sanitário para todo o município. De acordo com o 
Sr. João, não houve acordo entre a empresa e a CEDAE, que não quis 

a rede de esgoto 
de São João de Meriti deveria ir uma parte para a ETE Pavuna (Duque de 

e bairros e no Jardim 

a 60% funcionários e 40% cargo 

foi feita pelo Programa 

A pavimentação de alguns morros do município foi feita pelo PAC; 
ecretário, a maior dificuldade encontrada pela sua equipe 

funcionários da secretaria 
entrem nas áreas de baixa renda. Como locais mais complicados citou: Vila 

está a cargo da SEMSERP e 
ado;  

São feitas de 800 a 1000 viagens com caminhão de entulho por mês. 

lise de necessidade na rua e 

Muitas lixeiras no município foram retiradas por estarem em péssimo 

Retratam como grandes problemas no município o alto nível de 
crescimento de forma totalmente desorganizada. Existe pouco 

Jardim Meriti é o bairro que mais cresce, de acordo com a percepção 

na rua; 
em algumas áreas mais críticas no município. 

frente ao campo do Audax) e a 

A equipe da SEMSERP é responsável por fazer a dragagem dos rios 

é retirado para reciclagem. A maior parte 
vai para um aterro em Pilar (Duque de Caxias) que só recebe entulho; 

ixo domiciliar, recolhido pela empresa Verde, é enviado para um 
Fazenda Botafogo. De lá, o lixo é levado 



                                                                                                                             

pela Comlurb (Companhia de limpeza da cidade do Rio de Janeiro) 
Aterro Sanitário de Seropédica;
• Não existe qualquer trabalho educativo feito pela SEMSERP. Segundo 
o Secretário, a SEMSERP é uma secretaria de manutenção somente;
• O Secretário entr
metas utilizado para o primeiro semestre de 2019. Está desenvolvido sobre 
três plataformas: pintura e adequações dos prédios utilizados pela 
SEMSERP, obras de prevenção de enchentes crônicas e pontos de 
alagamento e eliminação dos pontos de descarte de entulho em todas as 
vias principais. 
 

Reunião com Secretaria de Serviços Públicos 

 
  INFORMAÇÕES DA SECRETARIA:
 

Compete à Secretaria Municipal de Serviços Públicos:
I. Atividades voltadas à execução dos serviços de limpeza 
II. Serviços de manutenção pública 
III. Planejar, desenvolver, controlar e executar atividades inerentes à 
manutenção de vias públicas, estradas e caminhos municipais.
 

ORGANOGRAMA DA SECRETARIA

                             

                                                                                                                                                                
 
 

(Companhia de limpeza da cidade do Rio de Janeiro) 
Aterro Sanitário de Seropédica; 

Não existe qualquer trabalho educativo feito pela SEMSERP. Segundo 
o Secretário, a SEMSERP é uma secretaria de manutenção somente;

O Secretário entregou à equipe da Autografics um cronograma de 
metas utilizado para o primeiro semestre de 2019. Está desenvolvido sobre 

intura e adequações dos prédios utilizados pela 
bras de prevenção de enchentes crônicas e pontos de 

liminação dos pontos de descarte de entulho em todas as 

Reunião com Secretaria de Serviços Públicos – 18/09/2019

INFORMAÇÕES DA SECRETARIA: 

Compete à Secretaria Municipal de Serviços Públicos: 
Atividades voltadas à execução dos serviços de limpeza 
Serviços de manutenção pública  
Planejar, desenvolver, controlar e executar atividades inerentes à 

manutenção de vias públicas, estradas e caminhos municipais.

ORGANOGRAMA DA SECRETARIA 
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(Companhia de limpeza da cidade do Rio de Janeiro) para o 

Não existe qualquer trabalho educativo feito pela SEMSERP. Segundo 
o Secretário, a SEMSERP é uma secretaria de manutenção somente; 

egou à equipe da Autografics um cronograma de 
metas utilizado para o primeiro semestre de 2019. Está desenvolvido sobre 

intura e adequações dos prédios utilizados pela 
bras de prevenção de enchentes crônicas e pontos de 

liminação dos pontos de descarte de entulho em todas as 

18/09/2019 

Atividades voltadas à execução dos serviços de limpeza  

Planejar, desenvolver, controlar e executar atividades inerentes à 
manutenção de vias públicas, estradas e caminhos municipais. 



                                                                                                                             

 
 

2.5. REUNIÃO COM A DEFESA CIVIL 
DE ORDEM PÚBLICA 

LOCAL: Rua Panamense, S/Nº 
DATA: 18 de setembro de 2019
 

Participantes: 
• Márcia Gouveia
• Wagner Vils 
• Rafael Souza
• Diogo – alocado na SEMOB, mas atuando na Defesa Civil para 
cobrir férias 
 

REGISTRO DA REUNIÃO:
• O Plano Municipal de Redução de Riscos 
apoiar a reunião. A empresa A
• De acordo com o PMRR e com o geógrafo da Defesa Civil, as áreas R4 
e R3 são as mais perigosas quanto ao risco de deslizamento;
• São 120 setores divididos nos dois níveis, sendo: R3 
2.528 imóveis e R4 – 74 áreas com 5
essas áreas são propensas a escorregamento e
restritas à ocupação; 

                             

                                                                                                                                                                
 
 

 

REUNIÃO COM A DEFESA CIVIL – ALOCADA NA SECRETARIA 
DE ORDEM PÚBLICA - SEMOP 

LOCAL: Rua Panamense, S/Nº – Jardim Meriti 
DATA: 18 de setembro de 2019 

Márcia Gouveia – Equipe Autografics 
Wagner Vils – Equipe Autografics  
Rafael Souza – Geólogo e Geógrafo da Defesa Civil

alocado na SEMOB, mas atuando na Defesa Civil para 

REGISTRO DA REUNIÃO: 
O Plano Municipal de Redução de Riscos (PMRR)foi utilizado para 

A empresa Autografics já possui a versão digital do plano;
De acordo com o PMRR e com o geógrafo da Defesa Civil, as áreas R4 

e R3 são as mais perigosas quanto ao risco de deslizamento; 
São 120 setores divididos nos dois níveis, sendo: R3 – 

74 áreas com 5.097 imóveis (dados de 2013). Todas 
essas áreas são propensas a escorregamento e, portanto
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ALOCADA NA SECRETARIA 

Geólogo e Geógrafo da Defesa Civil 
alocado na SEMOB, mas atuando na Defesa Civil para 

foi utilizado para 
são digital do plano; 

De acordo com o PMRR e com o geógrafo da Defesa Civil, as áreas R4 
 
 66 áreas com 

.097 imóveis (dados de 2013). Todas 
portanto, são áreas 



                                                                                                                             

• Sobre problemas e dificuldades do município acentuaram que as 
penalidades não são cumpridas, pois 
para atrapalhar a fiscalização;
• Ressaltaram a falta de calçadas nas vias e a péssima conservação das 
existentes, sendo encontradas com facilidades calçadas que foram ocupadas 
pelos imóveis lindeiros;
• Sugeriram como prioridade para o Plano Diretor o 
transporte coletivo, com melhoria das condições atuais, e também o 
estímulo ao uso de bicicletas (mobilidade ativa) com construção de ciclovias 
e estacionamentos de bicicletas;
• Ressaltaram a grande ineficiência da drenagem pluvial. Vias sem 
boca-de-lobo; 
• Esclareceu que durante longo tempo o asfalto era financiado pelo 
Departamento Estadual de Estradas (
recursos humanos para o recapeamento de vias;
• Sobre a geologia do solo de SJM esclareceu que é um solo unif
bom, formado por gnaise e granito;
• A Defesa Civil conta com 35 funcionários em seu efetivo;
• Não existe agente comunitário de Defesa Civil, mas ainda funciona 
um núcleo em Venda Velha correspondente ao NUPDEC 
Proteção e Defesa Civil. 
bem; 
• O município conta com 12 sirenes colocadas em 12 áreas mais 
propensas a sofrerem deslizamentos em períodos de chuvas fortes;
• Essas sirenes eram custeadas pelo Estado, que pagava a empresa 
que fazia sua manutenção. Contudo, com o problema que o Estado passou 
nos últimos anos, a empresa não fazia mais a manutenção dos 
equipamentos. Recentemente ess
Estado; 
• A cada 4 sirenes existe um pluviômetro que aciona automatic
a sirene quando atinge um nível preocupante. Hoje o município possui 4 
pluviômetros; 
• A equipe da Defesa Civil tem realizado simulados em comunidades 
que possuem as sirenes. Mas o envolvimento dos moradores é baixa;
• Sobre as inundações (
marginais), recentemente foi feito aumento da calha do Rio Sarapui que 
diminuiu as inundações de suas margens. 
problema está no Centro da cidade;
• Relatou que houve investimento para melh
Estrada São João-Caxias. Hoje quando alaga, o escoamento é rápido e 
permite a passagem de veículos. Diogo disse que esse tipo de obra a 
população não percebe e não valoriza.
 

                             

                                                                                                                                                                
 
 

Sobre problemas e dificuldades do município acentuaram que as 
penalidades não são cumpridas, pois os políticos usam de seus mandat
para atrapalhar a fiscalização; 

Ressaltaram a falta de calçadas nas vias e a péssima conservação das 
existentes, sendo encontradas com facilidades calçadas que foram ocupadas 
pelos imóveis lindeiros; 

Sugeriram como prioridade para o Plano Diretor o 
transporte coletivo, com melhoria das condições atuais, e também o 
estímulo ao uso de bicicletas (mobilidade ativa) com construção de ciclovias 
e estacionamentos de bicicletas; 

Ressaltaram a grande ineficiência da drenagem pluvial. Vias sem 

Esclareceu que durante longo tempo o asfalto era financiado pelo 
Departamento Estadual de Estradas (DER) e a prefeitura entrava com 
recursos humanos para o recapeamento de vias; 

Sobre a geologia do solo de SJM esclareceu que é um solo unif
bom, formado por gnaise e granito; 

A Defesa Civil conta com 35 funcionários em seu efetivo;
Não existe agente comunitário de Defesa Civil, mas ainda funciona 

um núcleo em Venda Velha correspondente ao NUPDEC 
Proteção e Defesa Civil. Mas como o trabalho é voluntário, não anda muito 

O município conta com 12 sirenes colocadas em 12 áreas mais 
propensas a sofrerem deslizamentos em períodos de chuvas fortes;

Essas sirenes eram custeadas pelo Estado, que pagava a empresa 
sua manutenção. Contudo, com o problema que o Estado passou 

nos últimos anos, a empresa não fazia mais a manutenção dos 
equipamentos. Recentemente essa manutenção voltou a ser feita pelo 

A cada 4 sirenes existe um pluviômetro que aciona automatic
a sirene quando atinge um nível preocupante. Hoje o município possui 4 

A equipe da Defesa Civil tem realizado simulados em comunidades 
que possuem as sirenes. Mas o envolvimento dos moradores é baixa;

Sobre as inundações (quando água do rio transborda e atinge áreas 
ecentemente foi feito aumento da calha do Rio Sarapui que 

diminuiu as inundações de suas margens. Quanto ao Rio Pavuna, o maior 
problema está no Centro da cidade; 

Relatou que houve investimento para melhorar alagamento da 
Caxias. Hoje quando alaga, o escoamento é rápido e 

permite a passagem de veículos. Diogo disse que esse tipo de obra a 
população não percebe e não valoriza. 
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Sobre problemas e dificuldades do município acentuaram que as 
políticos usam de seus mandatos 

Ressaltaram a falta de calçadas nas vias e a péssima conservação das 
existentes, sendo encontradas com facilidades calçadas que foram ocupadas 

Sugeriram como prioridade para o Plano Diretor o estímulo ao 
transporte coletivo, com melhoria das condições atuais, e também o 
estímulo ao uso de bicicletas (mobilidade ativa) com construção de ciclovias 

Ressaltaram a grande ineficiência da drenagem pluvial. Vias sem 

Esclareceu que durante longo tempo o asfalto era financiado pelo 
e a prefeitura entrava com 

Sobre a geologia do solo de SJM esclareceu que é um solo uniforme e 

A Defesa Civil conta com 35 funcionários em seu efetivo; 
Não existe agente comunitário de Defesa Civil, mas ainda funciona 

um núcleo em Venda Velha correspondente ao NUPDEC – Núcleo de 
Mas como o trabalho é voluntário, não anda muito 

O município conta com 12 sirenes colocadas em 12 áreas mais 
propensas a sofrerem deslizamentos em períodos de chuvas fortes; 

Essas sirenes eram custeadas pelo Estado, que pagava a empresa 
sua manutenção. Contudo, com o problema que o Estado passou 

nos últimos anos, a empresa não fazia mais a manutenção dos 
manutenção voltou a ser feita pelo 

A cada 4 sirenes existe um pluviômetro que aciona automaticamente 
a sirene quando atinge um nível preocupante. Hoje o município possui 4 

A equipe da Defesa Civil tem realizado simulados em comunidades 
que possuem as sirenes. Mas o envolvimento dos moradores é baixa; 

sborda e atinge áreas 
ecentemente foi feito aumento da calha do Rio Sarapui que 

Rio Pavuna, o maior 

orar alagamento da 
Caxias. Hoje quando alaga, o escoamento é rápido e 

permite a passagem de veículos. Diogo disse que esse tipo de obra a 



                                                                                                                             

Reunião com Defesa Civil 

 
 A atribuição e o
secretaria. 
 

2.6. REUNIÃO COM SECRETARIA DE OBRAS 

LOCAL: Av. Presidente Lincoln, 899, 2º andar.

DATA: 25 de setembro de 2019

Participantes: 
 Cláudia Pires 
 Túlio Mota – Equipe Autografics
 Wagner Vils –
 João Maltez –
 Waldeci Montezuma 
 Paulo Godim –
 Luiz Neves –

Projetos 
 Alexandre Campaneli 

Superintendente
 Sebastião – Chefe da Mapoteca

 
REGISTRO DA REUNIÃO:
• Luiz Neves destaca/sugere que o cargo de Diretor de Obras seja 
indicado/votado/ocupado por funcionários técnicos da secretaria
• Necessidade de revisão do zoneamento, pois o Plano Diretor atual 
divide o município em duas macrozonas (simples e consolidada), sendo que 
a ZUS (simples), conforme descrita no Plano Diretor, não existe mais
• Necessidade de revisão do coeficiente de utili
para todo o município; 

                             

                                                                                                                                                                
 
 

 

Reunião com Defesa Civil – 18/09/2019 

A atribuição e o organograma não foram sistematizados pela 

REUNIÃO COM SECRETARIA DE OBRAS - SEMOB 

LOCAL: Av. Presidente Lincoln, 899, 2º andar. 

DATA: 25 de setembro de 2019 

udia Pires – Equipe Autografics 
Equipe Autografics 
– Equipe Autografics 
– Subsecretário 

Waldeci Montezuma – Engenheiro Civil – Fiscal de Obras
– Arquiteto – Rede Simples – Viabilidade empresas
– Engenheiro Civil – Coordenador de Análise de 

ampaneli – Engenheiro Civil – Fiscal de Obras e 
Superintendente 

Chefe da Mapoteca 

REGISTRO DA REUNIÃO: 
Luiz Neves destaca/sugere que o cargo de Diretor de Obras seja 

indicado/votado/ocupado por funcionários técnicos da secretaria
Necessidade de revisão do zoneamento, pois o Plano Diretor atual 

divide o município em duas macrozonas (simples e consolidada), sendo que 
(simples), conforme descrita no Plano Diretor, não existe mais
Necessidade de revisão do coeficiente de utilização, que é o mesmo 

 

                                   28 

 

organograma não foram sistematizados pela 

Fiscal de Obras 
Viabilidade empresas 

Coordenador de Análise de 

Fiscal de Obras e 

Luiz Neves destaca/sugere que o cargo de Diretor de Obras seja 
indicado/votado/ocupado por funcionários técnicos da secretaria;; 

Necessidade de revisão do zoneamento, pois o Plano Diretor atual 
divide o município em duas macrozonas (simples e consolidada), sendo que 

(simples), conforme descrita no Plano Diretor, não existe mais; 
zação, que é o mesmo 



                                                                                                                             

• Necessidade de delimitação exata (utilizando
para as zonas especiais
• A Lei de Alinhamento atual gera insatisfação na população (Lei de 
1981, sem planta); 
• O município não possui cadas
• Desafio: Legalização X Dinâmica da Realidade de Pobreza do 
Município; 
• O exemplo da Av. Presidente Linco
bastante rigor na fiscalização e cobra
via em que há mais invest
qualidade urbana favorece os investimentos?
• Calçadas: apropriação por parte dos estabelecimentos e inclusive dos 
moradores, usada como estacionamento, com desníveis e interferências que 
prejudicam a mobilidade e
• Importância de se entender o município sobre a lógica da 
informalidade; 
• As multas aplicas não vão para um fundo específico
• No município tem pouca demanda de parcelamento. As principais 
demandas são desmembramento e remembr
 
 
 

Reunião com a Secretaria Municipal de Obras 

 

3. VISITA TÉCNICA DE CAMPO

Foram realizadas visitas de campo em todo o território do município de São 

João de Meriti para reconhecimento das características morfológicas das 

quadras e bairros, bem como identificação preliminar dos principais 

problemas de infraestrutura e de ocupação

município. Foram realizadas duas visitas principais, sendo uma no dia 

                             

                                                                                                                                                                
 
 

Necessidade de delimitação exata (utilizando-se de limites físicos) 
para as zonas especiais; 

A Lei de Alinhamento atual gera insatisfação na população (Lei de 

O município não possui cadastro de vias; 
Legalização X Dinâmica da Realidade de Pobreza do 

O exemplo da Av. Presidente Lincoln: nesta rua a prefeitura atua com 
bastante rigor na fiscalização e cobrança dos parâmetros urbanísticos, 
via em que há mais investimento por parte dos moradores. Será que a 
qualidade urbana favorece os investimentos? 

Calçadas: apropriação por parte dos estabelecimentos e inclusive dos 
moradores, usada como estacionamento, com desníveis e interferências que 
prejudicam a mobilidade e circulação dos pedestres; 

Importância de se entender o município sobre a lógica da 

As multas aplicas não vão para um fundo específico; 
No município tem pouca demanda de parcelamento. As principais 

demandas são desmembramento e remembramento; 

 

Reunião com a Secretaria Municipal de Obras – 25/09/2019

VISITA TÉCNICA DE CAMPO 

Foram realizadas visitas de campo em todo o território do município de São 

João de Meriti para reconhecimento das características morfológicas das 

quadras e bairros, bem como identificação preliminar dos principais 

problemas de infraestrutura e de ocupação dos diferentes lugares do 

município. Foram realizadas duas visitas principais, sendo uma no dia 
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se de limites físicos) 

A Lei de Alinhamento atual gera insatisfação na população (Lei de 

Legalização X Dinâmica da Realidade de Pobreza do 

refeitura atua com 
nça dos parâmetros urbanísticos, é a 

imento por parte dos moradores. Será que a 

Calçadas: apropriação por parte dos estabelecimentos e inclusive dos 
moradores, usada como estacionamento, com desníveis e interferências que 

Importância de se entender o município sobre a lógica da 

No município tem pouca demanda de parcelamento. As principais 

 

25/09/2019 

Foram realizadas visitas de campo em todo o território do município de São 

João de Meriti para reconhecimento das características morfológicas das 

quadras e bairros, bem como identificação preliminar dos principais 

dos diferentes lugares do 

município. Foram realizadas duas visitas principais, sendo uma no dia 



                                                                                                                             

05/09/2019, em que se visitou todos os bairros do município e outra no dia 

03/10/2019, acompanhados dos fiscais da Secretaria de Obras 

nos bairros Venda Velha, Parque Araruama, Sumaré, Éden, Tomazinho e 

São Matheus. Esta visita com os fiscais se deu nos bairros de atuação de 

fiscalização de cada fiscal. 

 

 

Jardim Noya(05/09/2019) 
 

Av. Marginal – Jardim Noya(05/09/2019)

Ciclovia – Tomazinho(05/09/2019)

                             

                                                                                                                                                                
 
 

05/09/2019, em que se visitou todos os bairros do município e outra no dia 

03/10/2019, acompanhados dos fiscais da Secretaria de Obras 

da Velha, Parque Araruama, Sumaré, Éden, Tomazinho e 

São Matheus. Esta visita com os fiscais se deu nos bairros de atuação de 

fiscalização de cada fiscal.  

   

Ponte Rio Sarapuí –DivisaBelfort Roxo(05/09/2019)

 

Jardim Noya(05/09/2019) Camelódromo – Vilar dos Teles(05/09/2019)

  

Tomazinho(05/09/2019) Coelho da Rocha(05/09/2019) 
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05/09/2019, em que se visitou todos os bairros do município e outra no dia 

03/10/2019, acompanhados dos fiscais da Secretaria de Obras – SEMOB, 

da Velha, Parque Araruama, Sumaré, Éden, Tomazinho e 

São Matheus. Esta visita com os fiscais se deu nos bairros de atuação de 

   

DivisaBelfort Roxo(05/09/2019) 

 

Vilar dos Teles(05/09/2019) 

 

 



                                                                                                                             

Passagem sob Linha Férrea
Porto(05/09/2019) 

Via Fechada - Éden (05/09/2019)                                                            Rodoviária Éden(05/09/2019)

4. PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS REFERENTES AO PLANO DIRETOR

4.1. REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO URBANO

No dia 25/09 a Secretaria de Captação de Recursos, Urbanismo e Habitação 
– SEMCAREUH realizou reunião do Conselho Mun
Urbano com o objetivo de fazer a eleição do conselho (
por falta de quórum), bem como apresentar a equip
respectiva proposta metodológica
da revisão do Plano Diretor. 
Para a ocasião a equipe preparou uma apresentação de todas as atividades 
já realizadas no processo de revisão do Plano Diretor, visando o
nivelamento destas informações junto aos candidatos ao Conselho. 
data para a reunião foi marcada sendo combinada com os presentes, o 
envio de novo convite para sua realizaç

                             

                                                                                                                                                                
 
 

  

Passagem sob Linha Férrea–Agostinho Faixa de Domínio Linha Férrea 

  

Éden (05/09/2019)                                                            Rodoviária Éden(05/09/2019)

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS REFERENTES AO PLANO DIRETOR

REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO URBANO 

25/09 a Secretaria de Captação de Recursos, Urbanismo e Habitação 
SEMCAREUH realizou reunião do Conselho Municipal de Desenvolvimento 

Urbano com o objetivo de fazer a eleição do conselho (fato que não ocorreu 
por falta de quórum), bem como apresentar a equipe da Autografics e 
respectiva proposta metodológica, além do cronograma para a elaboração 

iretor.  
Para a ocasião a equipe preparou uma apresentação de todas as atividades 
já realizadas no processo de revisão do Plano Diretor, visando o
nivelamento destas informações junto aos candidatos ao Conselho. 

ão foi marcada sendo combinada com os presentes, o 
envio de novo convite para sua realização.  
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Faixa de Domínio Linha Férrea – Éden(05/09/2019) 

 

Éden (05/09/2019)                                                            Rodoviária Éden(05/09/2019) 

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS REFERENTES AO PLANO DIRETOR 

25/09 a Secretaria de Captação de Recursos, Urbanismo e Habitação 
cipal de Desenvolvimento 

que não ocorreu 
e da Autografics e 

cronograma para a elaboração 

Para a ocasião a equipe preparou uma apresentação de todas as atividades 
já realizadas no processo de revisão do Plano Diretor, visando o 
nivelamento destas informações junto aos candidatos ao Conselho. Nova 

ão foi marcada sendo combinada com os presentes, o 



                                                                                                                             

Reunião para montagem do C

 

1. CONTEÚDO PARA A COMUNICAÇÃO DO PLANO DIRETOR

Neste período foram produzidos conteúdos para a elaboração de cartazes e 

folderes, que serão anexados na próxima medição, efetivo período em que 

serão reproduzidos os materiais

 

2. CONTEÚDO PRELIMINAR
PLANOS VIGENTES COM INTERFACE DIRETA AO PLANO DIRETOR

PDUI- RMRJ- Plano Diretor Urbano Integrado da Região 
Metr

A questão metropolitana de SJM

O município de São João do Meriti é um dos componentes da RMBH e 
segundo PEDUI, apresenta indicadores de desenvolvimento humano que 
evoluíram no decorrer do tempo:

                             

                                                                                                                                                                
 
 

 

união para montagem do Conselho Municipal de Desenvolvimento 
- 25/09/2019 

 

CONTEÚDO PARA A COMUNICAÇÃO DO PLANO DIRETOR

Neste período foram produzidos conteúdos para a elaboração de cartazes e 

serão anexados na próxima medição, efetivo período em que 

serão reproduzidos os materiais necessários à divulgação do Plano Diretor

PRELIMINAR SOBRE ANÁLISE DAS LEGISLAÇÕES E 
PLANOS VIGENTES COM INTERFACE DIRETA AO PLANO DIRETOR

 

Plano Diretor Urbano Integrado da Região 
Metropolitana do Rio de Janeiro  

A questão metropolitana de SJM 

O município de São João do Meriti é um dos componentes da RMBH e 
segundo PEDUI, apresenta indicadores de desenvolvimento humano que 
evoluíram no decorrer do tempo: 
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esenvolvimento Urbano- CMDU 

CONTEÚDO PARA A COMUNICAÇÃO DO PLANO DIRETOR 

Neste período foram produzidos conteúdos para a elaboração de cartazes e 

serão anexados na próxima medição, efetivo período em que 

ão do Plano Diretor. 

SOBRE ANÁLISE DAS LEGISLAÇÕES E 
PLANOS VIGENTES COM INTERFACE DIRETA AO PLANO DIRETOR 

Plano Diretor Urbano Integrado da Região 

O município de São João do Meriti é um dos componentes da RMBH e 
segundo PEDUI, apresenta indicadores de desenvolvimento humano que 



                                                                                                                             

Entretanto, dentro da estrutura metropolitana, o município se constitui por 
si, um importante elo urbano de assentamento habitacional de origem de 
setores médios e pobres tendo ao mesmo tempo, oportunidades 
privilegiadas de desenvolvimento sócio espacial pela sua pos
privilegiada na metrópole.

O Plano Metropolitano aponta aspectos importantes para a condução de 
uma revisão de um P
documento. O Plano Diretor, aprovado em 2006, possui uma articulação 
importante com as propostas do PDUI e que deverão ser consideradas na 
revisão. Particularmente as propostas de mobilidade e habitação poss
estreita convergência com a estrutura pensada para a revisão do plano. No 
que tange à mobilidade, principalmente sobre trilhos, presente 
discussões dos cidadãos meritienses
aprovação do Plano Metropolitano feita

“A expansão deve ser pensada para dar suporte a áreas em que se deseja 
adensar a ocupação e facilitar as conexões, bem como aquelas regiões 

                             

                                                                                                                                                                
 
 

Fonte PDUI, 2017:5 

dentro da estrutura metropolitana, o município se constitui por 
si, um importante elo urbano de assentamento habitacional de origem de 
setores médios e pobres tendo ao mesmo tempo, oportunidades 
privilegiadas de desenvolvimento sócio espacial pela sua pos
privilegiada na metrópole. 

O Plano Metropolitano aponta aspectos importantes para a condução de 
Plano Diretor que já dialoga diretamente com este 

documento. O Plano Diretor, aprovado em 2006, possui uma articulação 
importante com as propostas do PDUI e que deverão ser consideradas na 
revisão. Particularmente as propostas de mobilidade e habitação poss
estreita convergência com a estrutura pensada para a revisão do plano. No 

mobilidade, principalmente sobre trilhos, presente 
dos cidadãos meritienses, durante suas audiências públicas da 

aprovação do Plano Metropolitano feitas  sobre o tema: 

“A expansão deve ser pensada para dar suporte a áreas em que se deseja 
adensar a ocupação e facilitar as conexões, bem como aquelas regiões 
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dentro da estrutura metropolitana, o município se constitui por 
si, um importante elo urbano de assentamento habitacional de origem de 
setores médios e pobres tendo ao mesmo tempo, oportunidades 
privilegiadas de desenvolvimento sócio espacial pela sua posição 

O Plano Metropolitano aponta aspectos importantes para a condução de 
lano Diretor que já dialoga diretamente com este 

documento. O Plano Diretor, aprovado em 2006, possui uma articulação 
importante com as propostas do PDUI e que deverão ser consideradas na 
revisão. Particularmente as propostas de mobilidade e habitação possuem 
estreita convergência com a estrutura pensada para a revisão do plano. No 

mobilidade, principalmente sobre trilhos, presente nas 
e suas audiências públicas da 

“A expansão deve ser pensada para dar suporte a áreas em que se deseja 
adensar a ocupação e facilitar as conexões, bem como aquelas regiões 



                                                                                                                             

estratégicas para economia da metrópole como um todo. Outro aspecto do 
resgate dos trilhos está na 
(PDUI, 2017:143) 

Outro aspecto convergente com o anotado pelas leituras sobre a mobilidade 
em SJM é que “A estrutura radial centrada na capital Rio de Janeiro “reforça 
uma estrutura de deslocamentos que aumenta a
áreas e relega aos usuários de transporte coletivo
deslocamento e grande número de transbordos.”

No campo da Habitação
(PDUI- Plano Diretor Metropolitano da RMRJ 2017:151
altos índices de inadequação
e também a incidência de assentamentos precários 
urbana adequada. Em n
cidade do Rio de Janeiro.

Em São João de Meriti 
Habitação (PLHIS, 2010:
precariedade habitacional
subnormais chega a quarenta e três
horizontal: 

 “a unidade habitacional tipo “casa” na RMRJ predomina completamente, e 
até cresceu um pouco, de 74% para 75% (mais de 530 mil unidades entre 
os dois censos), sobre a modalidade de a
para 24% do total.’  (PDUI, 2017: 195

PLANOS SETORIAIS MUNICIPAIS

Plano Municipal de Redução de Risco.

O PMRR de São João d
metodologia do plano, foram indicados pela Prefeitura 
Municipal 369 pontos/áreas. Estes pontos/

 82 pontos levantados em 2011 pelo DRM
3 - 1 e espacializados no Desenho 1 (Anexo A);  (162 pontos críticos 
indicados pela PMSJM apresentados na Tabela 
Desenho 1 (Anexo A);  
 87 áreas sujeitas aos processos de escorregamento, indicadas pela 
PMSJM (Desenho 1/ Anexo A); 
 38 áreas sujeitas à inundação indicadas pela PMSJM (Desenho 1/ 
Anexo A).  

                             

                                                                                                                                                                
 
 

estratégicas para economia da metrópole como um todo. Outro aspecto do 
resgate dos trilhos está na superação das barreiras por eles impostas.”

Outro aspecto convergente com o anotado pelas leituras sobre a mobilidade 
“A estrutura radial centrada na capital Rio de Janeiro “reforça 

uma estrutura de deslocamentos que aumenta a dependência de outras 
áreas e relega aos usuários de transporte coletivo,  altos tempos de 
deslocamento e grande número de transbordos.”  (PDUI, 2017: 143

No campo da Habitação, há um déficit habitacional de 387.216 
Metropolitano da RMRJ 2017:151), considerando os 

índices de inadequação domiciliar como o ônus excessivo habitacional 
ncia de assentamentos precários sem 

Em números absolutos, o maior déficit se concentra 
de Janeiro. 

Meriti os números apresentados no Plano Municipal de 
PLHIS, 2010: p.29) indicam 16.845 domicílios em condição de 

precariedade habitacional. Segundo PDUI, o número de assentamentos 
quarenta e três. Predomina a unidade

a unidade habitacional tipo “casa” na RMRJ predomina completamente, e 
até cresceu um pouco, de 74% para 75% (mais de 530 mil unidades entre 
os dois censos), sobre a modalidade de apartamento que passou de 25% 

PDUI, 2017: 195) 

PLANOS SETORIAIS MUNICIPAIS 

Plano Municipal de Redução de Risco. 

O PMRR de São João de Meriti foi realizado em 2013.  De acordo com a 
lano, foram indicados pela Prefeitura e Def

Municipal 369 pontos/áreas. Estes pontos/áreas correspondem a: 

82 pontos levantados em 2011 pelo DRM-RJ apresentados na Tabela 
1 e espacializados no Desenho 1 (Anexo A);  (162 pontos críticos 

indicados pela PMSJM apresentados na Tabela 3-2 e espacializados no 
Desenho 1 (Anexo A);   

87 áreas sujeitas aos processos de escorregamento, indicadas pela 
PMSJM (Desenho 1/ Anexo A);  

38 áreas sujeitas à inundação indicadas pela PMSJM (Desenho 1/ 
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estratégicas para economia da metrópole como um todo. Outro aspecto do 
superação das barreiras por eles impostas.” 

Outro aspecto convergente com o anotado pelas leituras sobre a mobilidade 
“A estrutura radial centrada na capital Rio de Janeiro “reforça 

dependência de outras 
altos tempos de 

PDUI, 2017: 143) 

.216 (base 2010), 
considerando os 

ônus excessivo habitacional 
 infraestrutura 

se concentra na 

dos no Plano Municipal de 
16.845 domicílios em condição de 

. Segundo PDUI, o número de assentamentos 
. Predomina a unidade habitacional 

a unidade habitacional tipo “casa” na RMRJ predomina completamente, e 
até cresceu um pouco, de 74% para 75% (mais de 530 mil unidades entre 

partamento que passou de 25% 

Meriti foi realizado em 2013.  De acordo com a 
e Defesa Civil 

áreas correspondem a:  

RJ apresentados na Tabela 
1 e espacializados no Desenho 1 (Anexo A);  (162 pontos críticos 

2 e espacializados no 

87 áreas sujeitas aos processos de escorregamento, indicadas pela 

38 áreas sujeitas à inundação indicadas pela PMSJM (Desenho 1/ 



                                                                                                                             

Estes pontos deverão 
atualização desse dado
de revisão do Plano, para

 Como parte dos procedimentos metodológicos
houve:  

a)Caracterização do meio físico e do uso e ocupação do solo nas áreas de 
risco selecionadas, visando o entendimento dos processos desencadeadores 
de desastres; 

b)Mapeamento das situações de risco relacionadas a movimentos de massa 
e/ou inundações, com delimitação
moradias e número de pessoas ameaçadas; c) Indicação de alternativas 
para execução de intervenções estruturais visando o controle e redução dos 
riscos mapeados, com estimativa de custos e critérios de priorização.

Análise do risco:  

a) Tipologia do processo esperado e a sua probabilidade ou possibilidade de 
ocorrência;  

b) Vulnerabilidade dos elementos sob risco; e 

c) Potencial de danos. 

Os principais elementos de análise a serem considerados incluirão: 

a) Características morfológicas e morfométricas do terreno (altura e 
inclinação de vertentes e taludes 

b) Materiais geológicos e perfil de alteração (solo residual, saprolito, rocha 
alterada, coberturas coluvionares); 

c) Estruturas geológicas (foliação, fraturas e outras descontinuidades 
geológicas); 

d) Evidências de movimentação (cicatrizes de escorregamentos, trincas no 
terreno, degraus de abatimento, inclinação de árvores); 

e) Cobertura do terreno (solo exposto, vegetação, cultur
lançado e aterro);   

f) Condições associadas às águas pluviais, concentração de águas 
superficiais e surgências d’água

g) Identificação dos processos de instabilização predominantes, delimitando 
e caracterizando os setores de risco

                             

                                                                                                                                                                
 
 

 ser georreferenciados e haverá um 
dado e monitoramento dos pontos, por parte da equipe 

para a Defesa Civil, de modo a subsidiar o 

procedimentos metodológicos para elaboração do PMRR 

terização do meio físico e do uso e ocupação do solo nas áreas de 
risco selecionadas, visando o entendimento dos processos desencadeadores 

b)Mapeamento das situações de risco relacionadas a movimentos de massa 
e/ou inundações, com delimitação dos setores de risco, indicação de 
moradias e número de pessoas ameaçadas; c) Indicação de alternativas 
para execução de intervenções estruturais visando o controle e redução dos 
riscos mapeados, com estimativa de custos e critérios de priorização.

a) Tipologia do processo esperado e a sua probabilidade ou possibilidade de 

b) Vulnerabilidade dos elementos sob risco; e  

Os principais elementos de análise a serem considerados incluirão: 

as morfológicas e morfométricas do terreno (altura e 
inclinação de vertentes e taludes – naturais, de corte e aterro); 

b) Materiais geológicos e perfil de alteração (solo residual, saprolito, rocha 
alterada, coberturas coluvionares);  

geológicas (foliação, fraturas e outras descontinuidades 

d) Evidências de movimentação (cicatrizes de escorregamentos, trincas no 
terreno, degraus de abatimento, inclinação de árvores);  

e) Cobertura do terreno (solo exposto, vegetação, culturas, li

f) Condições associadas às águas pluviais, concentração de águas 
superficiais e surgências d’água; 

Identificação dos processos de instabilização predominantes, delimitando 
e caracterizando os setores de risco; 
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haverá um pedido de 
, por parte da equipe 

o diagnóstico. 

para elaboração do PMRR 

terização do meio físico e do uso e ocupação do solo nas áreas de 
risco selecionadas, visando o entendimento dos processos desencadeadores 

b)Mapeamento das situações de risco relacionadas a movimentos de massa 
dos setores de risco, indicação de 

moradias e número de pessoas ameaçadas; c) Indicação de alternativas 
para execução de intervenções estruturais visando o controle e redução dos 
riscos mapeados, com estimativa de custos e critérios de priorização. 

a) Tipologia do processo esperado e a sua probabilidade ou possibilidade de 

Os principais elementos de análise a serem considerados incluirão:  

as morfológicas e morfométricas do terreno (altura e 
naturais, de corte e aterro);  

b) Materiais geológicos e perfil de alteração (solo residual, saprolito, rocha 

geológicas (foliação, fraturas e outras descontinuidades 

d) Evidências de movimentação (cicatrizes de escorregamentos, trincas no 

as, lixo, entulho 

f) Condições associadas às águas pluviais, concentração de águas 

Identificação dos processos de instabilização predominantes, delimitando 



                                                                                                                             

h) Indicação de diretrizes para o gerenciamento das áreas de risco por meio 
de medidas estruturais  e não estruturais

i) Estimativa de custos e priorização das intervenções com levantamento de 
fontes potenciais de recursos para a implementação das intervençõe
prioritárias, no âmbito dos governos federal, estadual e municipal

j) Realização da audiência pública

Resultados do Trabalho executado

1. Identificação e análise de riscos (cartografia de riscos).

2. Monitoramento permanente e adoção de medidas de 

acidentes e redução de riscos.

3. Planejamento para situações de emergência (Plano de Contingência).

4. Informação pública, capacitação e mobilização social para autoproteção.

5. Implantação de medidas estruturais para redução de risco. 
PMRR). 

Plano Local de Habitação de Interesse Social

Elaborado em 2009, o Plano Local de São João d
Consultoria RJ Planejamento Integrado e contou, em sua metodologia, com 
as seguintes diretrizes de estudo: 

Área 1: Éden, Agostinho Porto, Vila Norma. Local: CIEP 138.

Área 2: Vila Tiradentes, Tomazinho, Engenheiro Belford, São Mateus, Centro 
de 

São João. Local: Sincovane.

Área 3: Coelho da Rocha, Jardim Meriti, Vila Rosali. Local: Apolo.

Área 4: Venda Velha, Parque Ar

Área 5: Vilar dos Teles, Jardim Paraíso, Jardim Metrópole, Jardim Sumaré.

Local: Colégio Meriti. 

Segundo informações do PLHIS, 
distritos: São João de Meriti (centro)

No diagnóstico das Necessidades Habitac
que “Segundo os dados apontados no Relatório do HBB, existem cerca de 
70 loteamentos irregulares do ponto de vista urbanístico e de 

                             

                                                                                                                                                                
 
 

ndicação de diretrizes para o gerenciamento das áreas de risco por meio 
de medidas estruturais  e não estruturais; 

Estimativa de custos e priorização das intervenções com levantamento de 
fontes potenciais de recursos para a implementação das intervençõe
prioritárias, no âmbito dos governos federal, estadual e municipal

ealização da audiência pública. 

esultados do Trabalho executado 

1. Identificação e análise de riscos (cartografia de riscos). 

2. Monitoramento permanente e adoção de medidas de prevenção de

acidentes e redução de riscos. 

3. Planejamento para situações de emergência (Plano de Contingência).

4. Informação pública, capacitação e mobilização social para autoproteção.

5. Implantação de medidas estruturais para redução de risco. 

Plano Local de Habitação de Interesse Social-PLHIS  

Elaborado em 2009, o Plano Local de São João de Meriti foi elaborado pela 
anejamento Integrado e contou, em sua metodologia, com 

as seguintes diretrizes de estudo:  

den, Agostinho Porto, Vila Norma. Local: CIEP 138. 

Área 2: Vila Tiradentes, Tomazinho, Engenheiro Belford, São Mateus, Centro 

São João. Local: Sincovane. 

Área 3: Coelho da Rocha, Jardim Meriti, Vila Rosali. Local: Apolo.

Área 4: Venda Velha, Parque Araruama. Local: EM. Getúlio de Moura.

Área 5: Vilar dos Teles, Jardim Paraíso, Jardim Metrópole, Jardim Sumaré.

Segundo informações do PLHIS, o município de SJM está dividi
São João de Meriti (centro), São Mateus e Coelho da Rocha.

No diagnóstico das Necessidades Habitacionais municipais, o PLHIS 
que “Segundo os dados apontados no Relatório do HBB, existem cerca de 
70 loteamentos irregulares do ponto de vista urbanístico e de 
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ndicação de diretrizes para o gerenciamento das áreas de risco por meio 

Estimativa de custos e priorização das intervenções com levantamento de 
fontes potenciais de recursos para a implementação das intervenções 
prioritárias, no âmbito dos governos federal, estadual e municipal; 

prevenção de 

3. Planejamento para situações de emergência (Plano de Contingência). 

4. Informação pública, capacitação e mobilização social para autoproteção. 

5. Implantação de medidas estruturais para redução de risco. (Fonte: SJM – 

Meriti foi elaborado pela 
anejamento Integrado e contou, em sua metodologia, com 

Área 2: Vila Tiradentes, Tomazinho, Engenheiro Belford, São Mateus, Centro 

Área 3: Coelho da Rocha, Jardim Meriti, Vila Rosali. Local: Apolo. 

aruama. Local: EM. Getúlio de Moura. 

Área 5: Vilar dos Teles, Jardim Paraíso, Jardim Metrópole, Jardim Sumaré. 

SJM está dividido em três 
e Coelho da Rocha. 

o PLHIS informa 
que “Segundo os dados apontados no Relatório do HBB, existem cerca de 
70 loteamentos irregulares do ponto de vista urbanístico e de 



                                                                                                                             

infraestrutura.” E que a Prefei
loteamentos, concluindo que:

“a análise superficial dos mapas, excluindo como áreas elegíveis de favelas 
aquelas situadas dentro 
metodologia eficaz para a identificação de favelas.” 

À clandestinidade da produção 
políticos e até a colaboração da comunidade
suprir de infra os loteamentos clandestinos. (PLHIS, 2009:13)

Também de acordo com o PLHIS, 
ocuparam vazios da malha urbana onde a ocupação era proibida legalmente 
em áreas “non aedificandis” ou áreas de difícil ocupação como nas encostas 
dos morros” coadunando com a situação histórica de ocupação do território 
onde as partes banhadas pelos rios Pavuna e Sarapuí eram geralmente 
inundáveis.  

Segundo o PLHIS nas margens da dragagem de canais de drenagem 
importantes e ao longo do Rio Sarapui se assentam as primeiras favelas do 
município. 

“As primeiras favelas de São João
margens do Rio Sarapuí, por este motivo a mais conhecida favela de São 
João de Meriti se chama Favela do Dique.” 

As favelas em SJM se encontram nas áreas 
próximas aos eixos rodoviários de maior porte, configurando
extensões lineares de ocupação.

“Como exemplos clássicos do primeiro tipo apontamos as favelas situadas 
às margens do Sarapuí como a Rua Baiana, São Marcos, Tucão e Favela do 
Dique; e aquelas situadas ao lon
Analândia II e Juriti.” 

Outros exemplos de locais
áreas de encostas como a Vila Ruth que hoje, por conta da violência do 
tráfico, são áreas interditadas para a livre passage
guetos empobrecidos no município já empobrecido pela informalidade da 
habitação.  

Nas visitas de campo, feitas de forma pontual, o 
considerados classificador
o seguinte: 

“Infraestrutura instalada (transporte coletivo, água, esgoto, luz, coleta de 
lixo, pavimentação e telefone);

                             

                                                                                                                                                                
 
 

aestrutura.” E que a Prefeitura não mapeou nem cadastrou estes 
concluindo que: 

a análise superficial dos mapas, excluindo como áreas elegíveis de favelas 
aquelas situadas dentro dos loteamentos aprovados, 
metodologia eficaz para a identificação de favelas.” (PLHIS, 2009:13)

landestinidade da produção habitacional associou-se a ação de grupos 
colaboração da comunidade, que sempre trabalhou para 

os loteamentos clandestinos. (PLHIS, 2009:13) 

Também de acordo com o PLHIS, “as favelas de São João de Meriti 
ocuparam vazios da malha urbana onde a ocupação era proibida legalmente 
em áreas “non aedificandis” ou áreas de difícil ocupação como nas encostas 

coadunando com a situação histórica de ocupação do território 
as partes banhadas pelos rios Pavuna e Sarapuí eram geralmente 

Segundo o PLHIS nas margens da dragagem de canais de drenagem 
importantes e ao longo do Rio Sarapui se assentam as primeiras favelas do 

“As primeiras favelas de São João de Meriti ocuparam justamente as 
Sarapuí, por este motivo a mais conhecida favela de São 

João de Meriti se chama Favela do Dique.”  (PLHIS, 2009:14) 

As favelas em SJM se encontram nas áreas non edificandi de seus rios ou 
rodoviários de maior porte, configurando

extensões lineares de ocupação. 

Como exemplos clássicos do primeiro tipo apontamos as favelas situadas 
às margens do Sarapuí como a Rua Baiana, São Marcos, Tucão e Favela do 
Dique; e aquelas situadas ao longo da Linha Vermelha como Analândia I, 

de locais favelizados são aqueles que se encontram em 
áreas de encostas como a Vila Ruth que hoje, por conta da violência do 
tráfico, são áreas interditadas para a livre passagem e configuram
guetos empobrecidos no município já empobrecido pela informalidade da 

Nas visitas de campo, feitas de forma pontual, o levantamento 
s classificadores das condições adequadas de moradia

“Infraestrutura instalada (transporte coletivo, água, esgoto, luz, coleta de 
pavimentação e telefone); 

                                   37 

não mapeou nem cadastrou estes 

a análise superficial dos mapas, excluindo como áreas elegíveis de favelas 
 não é uma 

(PLHIS, 2009:13) 

ação de grupos 
trabalhou para 
 

favelas de São João de Meriti 
ocuparam vazios da malha urbana onde a ocupação era proibida legalmente 
em áreas “non aedificandis” ou áreas de difícil ocupação como nas encostas 

coadunando com a situação histórica de ocupação do território 
as partes banhadas pelos rios Pavuna e Sarapuí eram geralmente 

Segundo o PLHIS nas margens da dragagem de canais de drenagem 
importantes e ao longo do Rio Sarapui se assentam as primeiras favelas do 

justamente as 
Sarapuí, por este motivo a mais conhecida favela de São 

 

de seus rios ou 
rodoviários de maior porte, configurando-se como 

Como exemplos clássicos do primeiro tipo apontamos as favelas situadas 
às margens do Sarapuí como a Rua Baiana, São Marcos, Tucão e Favela do 

go da Linha Vermelha como Analândia I, 

s que se encontram em 
áreas de encostas como a Vila Ruth que hoje, por conta da violência do 

m e configuram-se como 
guetos empobrecidos no município já empobrecido pela informalidade da 

levantamento dos itens 
s das condições adequadas de moradia apontam 

“Infraestrutura instalada (transporte coletivo, água, esgoto, luz, coleta de 



                                                                                                                             

Acesso a equipamentos públicos de educação, saúde, segurança, cultura e

Lazer; 

Instalações sanitárias adequadas condições m
habitabilidade; 

Utilização por uma única família (excetuando

Um dormitório permanente para cada dois moradores”

 A análise dos números do déficit
PLHIS, aponta: 

 Déficit Absoluto encon
9.500 em termos de domicílios com ônus de aluguel social.
 A questão mais delicada diz respeito ao indicador por adensamento 
excessivo que terá como projeção um total de 17.144 domicílios nestas 
condições. 
 Em termos de ausência de infraestrutura os números
elevados, pois teremos como projeção para 2020 um total de 16.845 
domicílios. 

Segundo dados do município em 2009, os assentamentos precários, do total 
de trinta e seis, vinte e um estão localizados
irregulares. O total de domicílios permanentes 
era de 3.293; deste total, 3212 são de casas, 10 são de blocos de 
apartamentos e o restante
números demonstram 
incidência de 97,54% 
domicílio, registra-se que a maioria 
número tem-se os domicílios com 
2 moradores. Outro dado encontrado é que, na 
predominam a existência

Outro dado importante é que deste total, 2
demonstrando a preocupação das famílias em ter seu imóvel 
mesmo que a documentação não seja formal com escritura e RGI. Também 
do total identificado, cerca de 3
seja 96,23% dos domicílios.

Identificou-se que em SJM , a questão do acesso 
subdividida em duas ver

 Proprietários de imóveis sem registros
 Posseiros ou cessionários (PLHIS,2009:
 

                             

                                                                                                                                                                
 
 

Acesso a equipamentos públicos de educação, saúde, segurança, cultura e

Instalações sanitárias adequadas condições mínimas de conforto 

Utilização por uma única família (excetuando-se casos de opção voluntária)

Um dormitório permanente para cada dois moradores” 

A análise dos números do déficit habitacional, de acordo com os dados do 

Déficit Absoluto encontraremos uma projeção de 10.785 domicílios e 
9.500 em termos de domicílios com ônus de aluguel social. 

A questão mais delicada diz respeito ao indicador por adensamento 
excessivo que terá como projeção um total de 17.144 domicílios nestas 

termos de ausência de infraestrutura os números
mos como projeção para 2020 um total de 16.845 

Segundo dados do município em 2009, os assentamentos precários, do total 
, vinte e um estão localizados em áreas com loteamentos 

total de domicílios permanentes em aglomerados subnormais 
deste total, 3212 são de casas, 10 são de blocos de 

apartamentos e o restante são unidades de um único cômodo. 
 que predominam os domicílios unifamiliar

de 97,54% no município. Sobre o número de moradores por 
se que a maioria é ocupado por 3 moradores

se os domicílios com 4 moradores, seguido por domic
Outro dado encontrado é que, na maioria dos domicílios, 

predominam a existência famílias formadas por mulheres com 

Outro dado importante é que deste total, 2.871 estão quitados, 
demonstrando a preocupação das famílias em ter seu imóvel 
mesmo que a documentação não seja formal com escritura e RGI. Também 
do total identificado, cerca de 3.091 possuem banheiro dentro da casa, ou
seja 96,23% dos domicílios. 

se que em SJM , a questão do acesso à terra pode se 
em duas vertentes: 

Proprietários de imóveis sem registros 
seiros ou cessionários (PLHIS,2009: 31-32) 
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Acesso a equipamentos públicos de educação, saúde, segurança, cultura e 

ínimas de conforto e 

se casos de opção voluntária); 

, de acordo com os dados do 

traremos uma projeção de 10.785 domicílios e 

A questão mais delicada diz respeito ao indicador por adensamento 
excessivo que terá como projeção um total de 17.144 domicílios nestas 

termos de ausência de infraestrutura os números também são 
mos como projeção para 2020 um total de 16.845 

Segundo dados do município em 2009, os assentamentos precários, do total 
em áreas com loteamentos 

em aglomerados subnormais 
deste total, 3212 são de casas, 10 são de blocos de 

cômodo. Esses 
domicílios unifamiliares, com 
o número de moradores por 

3 moradores; em menor 
por domicílios com 

dos domicílios, 
com filhos. 

871 estão quitados, 
demonstrando a preocupação das famílias em ter seu imóvel próprio, 
mesmo que a documentação não seja formal com escritura e RGI. Também 

091 possuem banheiro dentro da casa, ou 

ode se 



                                                                                                                             

No sentido de minimizar o problema existente, já foram identificados 
através do relatório do Programa Habitar Brasil BID, medidas e diretrizes 
visando: 

I - a regularização fundiária e a urbanização específica dos assentamentos 
irregulares das populações de baixa renda e sua integração à malha 
urbana; 
II - a democratização do acesso à terra e a ampliação da oferta de moradias 
para as populações de baixa e
III - a redistribuição da renda urbana e do solo na cidade, recuperando para 
a coletividade a valorização decorrente da ação do Poder Público;
IV- a criação de incentivos fiscais para regularização dos imóveis e lotes, 
com taxas diferenciadas
V- a implementação de um “mutirão
ampliando a questão da regularidade fundiária e territorial;
VI- a formalização de convênio junto aos cartórios locais para revisão dos 
valores cobrados para r
de baixa renda; 
VII- a aplicação dos instrumentos contidos no Estatuto da Cidade e 
referendados pela aprovação da revisão do Plano Diretor, no ano de 2006;
VIII- a busca por novas fontes de financiamento, 
Governo Federal ou de organismos Internacionais para mapear o problema 
e hierarquizar as situações encontradas, visando atuar nas situações mais 
complexas. 
No próprio Plano Diretor aprovado, está claramente identificado o seguinte:

No atendimento às diretrizes o Poder Público promoverá:

I - a regularização das áreas de manutenção de Habitação de Interesse 
Social; 
II - a provisão pública e a diversificação de mercado na produção de 
Habitação de Interesse Social;
III - o reassentamento 
áreas ocupadas em situação de risco;
IV - o estímulo a ações conjuntas dos setores público e privado na produção 
e na manutenção de Habitação de Interesse Social;
V - a aplicação dos instrumentos redistributivos
da cidade.  
Em levantamento, realizado
cerca de 63 (sessenta e três) 
2010). 
A maioria destas áreas está sendo ocupada com campos de futebol
algumas são glebas de grandes proprietários, ambientalm
como alagadiços, morros e franjas de morro são as mais propícias a uma 

                             

                                                                                                                                                                
 
 

No sentido de minimizar o problema existente, já foram identificados 
através do relatório do Programa Habitar Brasil BID, medidas e diretrizes 

a regularização fundiária e a urbanização específica dos assentamentos 
das populações de baixa renda e sua integração à malha 

a democratização do acesso à terra e a ampliação da oferta de moradias 
populações de baixa e média renda; 

a redistribuição da renda urbana e do solo na cidade, recuperando para 
a coletividade a valorização decorrente da ação do Poder Público;

a criação de incentivos fiscais para regularização dos imóveis e lotes, 
com taxas diferenciadas para população de baixa renda; 

a implementação de um “mutirão” de regularização dos imóveis, 
ampliando a questão da regularidade fundiária e territorial; 

a formalização de convênio junto aos cartórios locais para revisão dos 
valores cobrados para regularização e diminuição das taxas para população 

a aplicação dos instrumentos contidos no Estatuto da Cidade e 
referendados pela aprovação da revisão do Plano Diretor, no ano de 2006;

a busca por novas fontes de financiamento, através de recursos do 
Governo Federal ou de organismos Internacionais para mapear o problema 
e hierarquizar as situações encontradas, visando atuar nas situações mais 

No próprio Plano Diretor aprovado, está claramente identificado o seguinte:

o atendimento às diretrizes o Poder Público promoverá: 

a regularização das áreas de manutenção de Habitação de Interesse 

a provisão pública e a diversificação de mercado na produção de 
Habitação de Interesse Social; 

o reassentamento e/ou a recuperação do ambiente degradado das 
áreas ocupadas em situação de risco; 

o estímulo a ações conjuntas dos setores público e privado na produção 
e na manutenção de Habitação de Interesse Social; 

a aplicação dos instrumentos redistributivos da renda urbana e do solo 

realizado para diagnóstico do PLHIS, foram identificadas 
(sessenta e três) áreas com mais de 10.000,00m² 

A maioria destas áreas está sendo ocupada com campos de futebol
algumas são glebas de grandes proprietários, ambientalmente sensíveis 

morros e franjas de morro são as mais propícias a uma 
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No sentido de minimizar o problema existente, já foram identificados 
através do relatório do Programa Habitar Brasil BID, medidas e diretrizes 

a regularização fundiária e a urbanização específica dos assentamentos 
das populações de baixa renda e sua integração à malha 

a democratização do acesso à terra e a ampliação da oferta de moradias 

a redistribuição da renda urbana e do solo na cidade, recuperando para 
a coletividade a valorização decorrente da ação do Poder Público; 

a criação de incentivos fiscais para regularização dos imóveis e lotes, 

” de regularização dos imóveis, 

a formalização de convênio junto aos cartórios locais para revisão dos 
egularização e diminuição das taxas para população 

a aplicação dos instrumentos contidos no Estatuto da Cidade e 
referendados pela aprovação da revisão do Plano Diretor, no ano de 2006; 

através de recursos do 
Governo Federal ou de organismos Internacionais para mapear o problema 
e hierarquizar as situações encontradas, visando atuar nas situações mais 

No próprio Plano Diretor aprovado, está claramente identificado o seguinte: 

a regularização das áreas de manutenção de Habitação de Interesse 

a provisão pública e a diversificação de mercado na produção de 

ou a recuperação do ambiente degradado das 

o estímulo a ações conjuntas dos setores público e privado na produção 

enda urbana e do solo 

foram identificadas 
² cada (PLHIS, 

A maioria destas áreas está sendo ocupada com campos de futebol e 
ente sensíveis 

morros e franjas de morro são as mais propícias a uma 



                                                                                                                             

ocupação desordenada tipo favela, ignoradas que foram pelo mercado 
formal. 

Do total levantado, identificamos o 
2.221.317,60m2. 

Trinta e uma áreas foram descartadas pelo uso esportivo social, já relatado 
e por questões ambientais, tanto do ponto de vista da preservação das 
poucas áreas com cobertura vegetal e por declividades não r

As demais foram divididas em dois grupos: Com mais de 10.000 m2

- 16 totalizando 1.962.055,20 m2

Com menos de 10.000 m2

– 17 totalizando 222.100,1 m2

Em relação ao parcelamento, verificamos em visita ao território que quase a 
totalidade das residências são horizontais e os vazios existentes podem ser 
identificados de diferentes formas:

 Lotes parcelados legalmente, que nunca foram ocupados, numa 
proporção pequena; 
 Lotes que já foram ocupados e hoje se constituem em ruínas, em 
bairros decadentes; 
 Lotes ocupados, com construções pouco densas.

No PLHIS, pg. 32, há associação da questão h
Risco, pois: 

 Existem no município
pela própria população;
precariedade habitacional foi a questão mais importante 
moradores e 10 áreas onde há clara identificação de coabitação.

O PLHIS recomendou qu
em duas grandes linhas de ação: prov
de assentamentos precários, vinculadas à política municipal de habitação, 
com especial atenção à desenvolvimento de programas para cada uma 
dessas áreas de atuação.

As Recomendações importantes deste Documento são:

Apontar as áreas de carências e 
deverão ser objeto da revisão de números do PLHIS.

Plano de Assistência Social 

                             

                                                                                                                                                                
 
 

ocupação desordenada tipo favela, ignoradas que foram pelo mercado 

Do total levantado, identificamos o somatório destes vazios como tendo 

Trinta e uma áreas foram descartadas pelo uso esportivo social, já relatado 
e por questões ambientais, tanto do ponto de vista da preservação das 
poucas áreas com cobertura vegetal e por declividades não recomendadas.

As demais foram divididas em dois grupos: Com mais de 10.000 m2

16 totalizando 1.962.055,20 m2 

Com menos de 10.000 m2 

17 totalizando 222.100,1 m2 

Em relação ao parcelamento, verificamos em visita ao território que quase a 
sidências são horizontais e os vazios existentes podem ser 

identificados de diferentes formas: 

Lotes parcelados legalmente, que nunca foram ocupados, numa 

Lotes que já foram ocupados e hoje se constituem em ruínas, em 

Lotes ocupados, com construções pouco densas. 

há associação da questão habitacional a questão de 

unicípio 34 áreas consideradas de risco, identificadas 
pela própria população; 24 áreas de ocupação/grilagem; 15 ár
precariedade habitacional foi a questão mais importante apontada
moradores e 10 áreas onde há clara identificação de coabitação.

que o município estruturasse sua política habitacional 
em duas grandes linhas de ação: provisão de novas moradias e integração 
de assentamentos precários, vinculadas à política municipal de habitação, 
com especial atenção à desenvolvimento de programas para cada uma 
dessas áreas de atuação. 

As Recomendações importantes deste Documento são: 

carências e demais necessidades habitacionais que 
deverão ser objeto da revisão de números do PLHIS. 

Plano de Assistência Social  
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ocupação desordenada tipo favela, ignoradas que foram pelo mercado 

somatório destes vazios como tendo 

Trinta e uma áreas foram descartadas pelo uso esportivo social, já relatado 
e por questões ambientais, tanto do ponto de vista da preservação das 

ecomendadas. 

As demais foram divididas em dois grupos: Com mais de 10.000 m2 

Em relação ao parcelamento, verificamos em visita ao território que quase a 
sidências são horizontais e os vazios existentes podem ser 

Lotes parcelados legalmente, que nunca foram ocupados, numa 

Lotes que já foram ocupados e hoje se constituem em ruínas, em 

abitacional a questão de 

risco, identificadas 
24 áreas de ocupação/grilagem; 15 áreas onde a 

apontada pelos 
moradores e 10 áreas onde há clara identificação de coabitação. 

sua política habitacional 
isão de novas moradias e integração 

de assentamentos precários, vinculadas à política municipal de habitação, 
com especial atenção à desenvolvimento de programas para cada uma 

 

necessidades habitacionais que 



                                                                                                                             

Em 2015, o salário médio mensal
2 salários mínimos. A proporção de pe
população total municipal 
municípios do estado, 
municípios do Estado
respectivamente. Já na compar
posição 1987, de 5.570 
respectivamente. Considerando domicílios com rendimentos mensais de até 
meio salário mínimo por pessoa, tinha 35,
condições, o que o colocava na posição 3
posição 3.484, de 5.570 dentre 

Este estudo terá sua analise potencializada no cruzamento de dados sócio 
econômicos a ser feito a partir da anál
e do diagnóstico executado. 

Estudo de Desenvolvimento Urbano no Eixo Pavuna
Metropolitano  

Estudo desenvolvido pela Câmara metropolitana, desenvolvido pela 
consultoria SYSTRA-TECTRAN
potencialidades da Mobilidade Metropolitana para oferecer uma nova opção 
de transporte coletivo em uma região da Baixada Fluminense que ficou, até 
então, desatendida e fora das atenções. No entanto, o Projeto de 
Desenvolvimento do Eixo Pavuna 
norte da Região Metropolitana do Rio de Janeiro com área de influência 
direta em cinco municípios dentre os vinte e um que compõem a RMRJ, 
entre eles São João do Meriti, com extensão de 22 quilômetros.

O estudo tratou de estudar a área do entorno da via férrea que liga o porto 
do Rio aos Estados de São Paulo e Minas Gerais, atualmente sob concessão 
da MRS Logística S.A sendo  percorrida por 1 a 5 trens de carga por dia e 
com área de domínio de 50 metros em toa sua exte
hectares.  

Segundo o mesmo trabalho
multimodal da Pavuna, composto pela estação final da Linha 2 do Metrô 
(que leva à Estação Botafogo), uma estação do ramal de Belford Roxo do 
trem de passageiros so
importante de linhas de ônibus. A
suporte ao desenvolvimento de atividades industriais e logísticas ao longo 
do seu traçado com percurso  de 71 km sendo que o serviço existe des
2014 entre Duque de Caxias e Itaguaí. (SYSTRA
 

                             

                                                                                                                                                                
 
 

Em 2015, o salário médio mensal da população de São João de Meriti
2 salários mínimos. A proporção de pessoas ocupadas em relação à 

municipal era de 15%. Na comparação com os outros 
municípios do estado, São João de Meriti ocupava a posiç

stado, e posição 67, de 92 municípios do Estado, 
Já na comparação com cidades do país todo, ficava na 

570 municípios e 2.171, de 5570 municípios brasileiros
respectivamente. Considerando domicílios com rendimentos mensais de até 

rio mínimo por pessoa, tinha 35,4% da população nessas 
condições, o que o colocava na posição 3,8 de 92 município no 

570 dentre os municípios do Brasil. (IBGE, 

Este estudo terá sua analise potencializada no cruzamento de dados sócio 
econômicos a ser feito a partir da análise intersetorial dos planos existentes 
e do diagnóstico executado.  

Estudo de Desenvolvimento Urbano no Eixo Pavuna

Estudo desenvolvido pela Câmara metropolitana, desenvolvido pela 
TECTRAN-APUR teve intuito de invest

potencialidades da Mobilidade Metropolitana para oferecer uma nova opção 
de transporte coletivo em uma região da Baixada Fluminense que ficou, até 
então, desatendida e fora das atenções. No entanto, o Projeto de 
Desenvolvimento do Eixo Pavuna – Arco Metropolitano que estrutura oo 
norte da Região Metropolitana do Rio de Janeiro com área de influência 
direta em cinco municípios dentre os vinte e um que compõem a RMRJ, 
entre eles São João do Meriti, com extensão de 22 quilômetros.

tudar a área do entorno da via férrea que liga o porto 
do Rio aos Estados de São Paulo e Minas Gerais, atualmente sob concessão 
da MRS Logística S.A sendo  percorrida por 1 a 5 trens de carga por dia e 
com área de domínio de 50 metros em toa sua extensão totalizando 110 

Segundo o mesmo trabalho, este corredor de trem se liga com o polo 
multimodal da Pavuna, composto pela estação final da Linha 2 do Metrô 
(que leva à Estação Botafogo), uma estação do ramal de Belford Roxo do 
trem de passageiros sob concessão da SuperVia, assim como um número 
importante de linhas de ônibus. Além de estabelecer uma conexão de 
suporte ao desenvolvimento de atividades industriais e logísticas ao longo 
do seu traçado com percurso  de 71 km sendo que o serviço existe des
2014 entre Duque de Caxias e Itaguaí. (SYSTRA-TECTRAN-APUR, 
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São João de Meriti era de 
ssoas ocupadas em relação à 

era de 15%. Na comparação com os outros 
posição 48, de 92 

municípios do Estado, 
ação com cidades do país todo, ficava na 

pios brasileiros, 
respectivamente. Considerando domicílios com rendimentos mensais de até 

4% da população nessas 
município no Estado e na 

do Brasil. (IBGE, 2015). 

Este estudo terá sua analise potencializada no cruzamento de dados sócio 
ise intersetorial dos planos existentes 

Estudo de Desenvolvimento Urbano no Eixo Pavuna-Arco 

Estudo desenvolvido pela Câmara metropolitana, desenvolvido pela 
teve intuito de investigar as 

potencialidades da Mobilidade Metropolitana para oferecer uma nova opção 
de transporte coletivo em uma região da Baixada Fluminense que ficou, até 
então, desatendida e fora das atenções. No entanto, o Projeto de 

o Metropolitano que estrutura oo 
norte da Região Metropolitana do Rio de Janeiro com área de influência 
direta em cinco municípios dentre os vinte e um que compõem a RMRJ, 
entre eles São João do Meriti, com extensão de 22 quilômetros. 

tudar a área do entorno da via férrea que liga o porto 
do Rio aos Estados de São Paulo e Minas Gerais, atualmente sob concessão 
da MRS Logística S.A sendo  percorrida por 1 a 5 trens de carga por dia e 

otalizando 110 

, este corredor de trem se liga com o polo 
multimodal da Pavuna, composto pela estação final da Linha 2 do Metrô 
(que leva à Estação Botafogo), uma estação do ramal de Belford Roxo do 

b concessão da SuperVia, assim como um número 
lém de estabelecer uma conexão de 

suporte ao desenvolvimento de atividades industriais e logísticas ao longo 
do seu traçado com percurso  de 71 km sendo que o serviço existe desde 

APUR, 2017:9).  



                                                                                                                             

Tem-se aí uma grande oportunidade para desenvolvimento de atividades 
ligadas à mobilidade quanto às funções estruturantes que queremos 
destacar no território como habitação e uso misto, articulado ao potencial 
de mobilidade e acessibilidade para transito d
projeto urbano abrange potencialmente 3.300 hectares. 

Segundo relatório, o diagnóstico permitiu destacar 

“as principais forças e fraquezas da área de estudo, resumidos a seguir:

- Ambiente degradado (água, vegetação) 

- Déficit de equipamentos de diversas escalas (local/global) 

- Déficit de empregos  

- Ocupações ilegais  

- Dinâmica fraca do mercado imobiliário 

Ao contrário, a principal força da área de estudo cabe no seu potencial, 
ligado aos seguintes aspectos: 

- Área construível disponível 

- Evolução possível dos documentos de urbanismo de forma a introduzir 
qualidade urbana ao longo do traçado

- Introduzir qualidade urbana à dinâmica de Pavuna => op
atrair empregos 

- Possibilidade de promover alojamentos 

Onde um dos principais problemas detectado é a variabilidade de legislação 
urbanística ao longo do trecho por conta dos inúmeros municípios instalados 
em sua área de influência. Particularmente em SJM por força do Plano 
Diretor de 2006, “o Eixo VEM compreende a área das avenidas/ruas 
consideradas eixos de desenvolvimento metropolitano por fazerem ligação 
com outras cidades. Essas vias possuem estímulo a verticalização e 
previsão de alargamento.”

Em termo de proposta, o estudo co
movem a revisão do Plano Diretor: mobilidade e habitação e está facilitado 
inclusive pelos parâmetros urbanísticos vigentes. 

A Lei orgânica do município

Art. 17 - Compete ao Município, no que diz respeito ao ordena
territorial, no desenvolvimento do município: 

I. Legislar sobre assuntos de interesse local; 

                             

                                                                                                                                                                
 
 

se aí uma grande oportunidade para desenvolvimento de atividades 
ligadas à mobilidade quanto às funções estruturantes que queremos 
destacar no território como habitação e uso misto, articulado ao potencial 
de mobilidade e acessibilidade para transito de cargas e passageiros.  O 
projeto urbano abrange potencialmente 3.300 hectares.  

Segundo relatório, o diagnóstico permitiu destacar  

“as principais forças e fraquezas da área de estudo, resumidos a seguir:

Ambiente degradado (água, vegetação)  

de equipamentos de diversas escalas (local/global)  

 

Dinâmica fraca do mercado imobiliário  

Ao contrário, a principal força da área de estudo cabe no seu potencial, 
ligado aos seguintes aspectos:  

uível disponível  

Evolução possível dos documentos de urbanismo de forma a introduzir 
qualidade urbana ao longo do traçado 

Introduzir qualidade urbana à dinâmica de Pavuna => oportunidade para 

Possibilidade de promover alojamentos sociais locativos de qualidade 

Onde um dos principais problemas detectado é a variabilidade de legislação 
urbanística ao longo do trecho por conta dos inúmeros municípios instalados 
em sua área de influência. Particularmente em SJM por força do Plano 

o Eixo VEM compreende a área das avenidas/ruas 
consideradas eixos de desenvolvimento metropolitano por fazerem ligação 
com outras cidades. Essas vias possuem estímulo a verticalização e 
previsão de alargamento.” 

Em termo de proposta, o estudo converge para os pressupostos iniciais que 
movem a revisão do Plano Diretor: mobilidade e habitação e está facilitado 
inclusive pelos parâmetros urbanísticos vigentes.  

A Lei orgânica do município 

Compete ao Município, no que diz respeito ao ordena
territorial, no desenvolvimento do município:  

Legislar sobre assuntos de interesse local;  
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se aí uma grande oportunidade para desenvolvimento de atividades 
ligadas à mobilidade quanto às funções estruturantes que queremos 
destacar no território como habitação e uso misto, articulado ao potencial 

e cargas e passageiros.  O 

“as principais forças e fraquezas da área de estudo, resumidos a seguir: 

Ao contrário, a principal força da área de estudo cabe no seu potencial, 

Evolução possível dos documentos de urbanismo de forma a introduzir 

ortunidade para 

iais locativos de qualidade  

Onde um dos principais problemas detectado é a variabilidade de legislação 
urbanística ao longo do trecho por conta dos inúmeros municípios instalados 
em sua área de influência. Particularmente em SJM por força do Plano 

o Eixo VEM compreende a área das avenidas/ruas 
consideradas eixos de desenvolvimento metropolitano por fazerem ligação 
com outras cidades. Essas vias possuem estímulo a verticalização e 

nverge para os pressupostos iniciais que 
movem a revisão do Plano Diretor: mobilidade e habitação e está facilitado 

Compete ao Município, no que diz respeito ao ordenamento físico 



                                                                                                                             

II. Suplementar a legislação federal e estadual no que couber;
III. Aplicar suas rendas, prestando contas e publicando balancetes nos 
prazos da Lei;  
IV. Promover, no que couber, adequado ordenamento territorial 
mediante planejamento e controle de uso, do parcelamento e da ocupação 
do solo urbano;  
V.  Promover a proteção do patrimônio histórico
legislação e a ação fiscalizadora estadual
VI. Elaborar e executar a política de desenvolvimento urbano com o 
objetivo de ordenar as funções sociais das áreas habitadas do Município e 
garantir o bem-estar de seus habitantes; 
VII. Elaborar e executar o plano diretor como instrumento básico da 
política de desenvolvimento e de expansão urbana; 
VIII. Exigir do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado, ou 
não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento, na forma do 
plano diretor, sob pena, sucessivamente, de parcelamento ou edificaç
compulsória, imposto progressivo no tempo sobre a propriedade e 
desapropriação, assegurado o valor de indenização e os juros legais; 
IX. Planejar e promover a Defesa Civil permanente contra as calamidades 
públicas;  

Donde se tem que: 

O Art. 87 determina qu
pelo Poder Público Municipal, conforme diretrizes fixadas em Lei, 
objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções da cidade e seus 
bairros, dos distritos e dos aglomerados humanos e garantir o
dos seus habitantes.”  
E  
§ 1º - O Plano Diretor, aprovado pela Câmara Municipal, é instrumento 
básico da política de desenvolvimento e da expansão urbana. 
§ 2º - A propriedade cumpre a sua função social quando atende às 
exigências fundamentais

§ 3º - Os imóveis urbanos desapropriados pelo Município serão pagos com 
prévia e justa indenização em dinheiro; 

§ 4º - O proprietário de solo urbano incluído no Plano Diretor, com área não 
edificada ou não utilizada, nos termos da Lei Federal deverá promover seu 
adequado aproveitamento sob pena, sucessivamente de: 

I. Parcelamento ou edificação compulsórios; 
II. Imposto sobre a propriedade urbana progressivo no tempo.

                             

                                                                                                                                                                
 
 

Suplementar a legislação federal e estadual no que couber;
Aplicar suas rendas, prestando contas e publicando balancetes nos 

Promover, no que couber, adequado ordenamento territorial 
mediante planejamento e controle de uso, do parcelamento e da ocupação 

Promover a proteção do patrimônio histórico-cultural, observadas a 
legislação e a ação fiscalizadora estadual e federal;  

Elaborar e executar a política de desenvolvimento urbano com o 
objetivo de ordenar as funções sociais das áreas habitadas do Município e 

estar de seus habitantes;  
Elaborar e executar o plano diretor como instrumento básico da 

olítica de desenvolvimento e de expansão urbana;  
Exigir do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado, ou 

não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento, na forma do 
plano diretor, sob pena, sucessivamente, de parcelamento ou edificaç
compulsória, imposto progressivo no tempo sobre a propriedade e 
desapropriação, assegurado o valor de indenização e os juros legais; 

Planejar e promover a Defesa Civil permanente contra as calamidades 

O Art. 87 determina que “A política de desenvolvimento urbano executado 
pelo Poder Público Municipal, conforme diretrizes fixadas em Lei, 
objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções da cidade e seus 
bairros, dos distritos e dos aglomerados humanos e garantir o

O Plano Diretor, aprovado pela Câmara Municipal, é instrumento 
básico da política de desenvolvimento e da expansão urbana.  

A propriedade cumpre a sua função social quando atende às 
exigências fundamentais de ordenação urbana expressas no Plano Diretor. 

Os imóveis urbanos desapropriados pelo Município serão pagos com 
prévia e justa indenização em dinheiro;  

O proprietário de solo urbano incluído no Plano Diretor, com área não 
utilizada, nos termos da Lei Federal deverá promover seu 

adequado aproveitamento sob pena, sucessivamente de:  

Parcelamento ou edificação compulsórios;  
Imposto sobre a propriedade urbana progressivo no tempo.
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Suplementar a legislação federal e estadual no que couber; 
Aplicar suas rendas, prestando contas e publicando balancetes nos 

Promover, no que couber, adequado ordenamento territorial 
mediante planejamento e controle de uso, do parcelamento e da ocupação 

cultural, observadas a 

Elaborar e executar a política de desenvolvimento urbano com o 
objetivo de ordenar as funções sociais das áreas habitadas do Município e 

Elaborar e executar o plano diretor como instrumento básico da 

Exigir do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado, ou 
não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento, na forma do 
plano diretor, sob pena, sucessivamente, de parcelamento ou edificação 
compulsória, imposto progressivo no tempo sobre a propriedade e 
desapropriação, assegurado o valor de indenização e os juros legais;  

Planejar e promover a Defesa Civil permanente contra as calamidades 

A política de desenvolvimento urbano executado 
pelo Poder Público Municipal, conforme diretrizes fixadas em Lei,  tem por 
objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções da cidade e seus 
bairros, dos distritos e dos aglomerados humanos e garantir o bem estar 

O Plano Diretor, aprovado pela Câmara Municipal, é instrumento 
 

A propriedade cumpre a sua função social quando atende às 
de ordenação urbana expressas no Plano Diretor.  

Os imóveis urbanos desapropriados pelo Município serão pagos com 

O proprietário de solo urbano incluído no Plano Diretor, com área não 
utilizada, nos termos da Lei Federal deverá promover seu 

Imposto sobre a propriedade urbana progressivo no tempo. 



                                                                                                                             

Ou seja, reproduzindo o que a Constituição Brasileira e o Estatuto das 
Cidades determina e que está em concordância com os princípios da revisão 
do plano diretor.  

Legislações complementares 

O município trabalha com a seguinte legislação complementar:

LEI Nº 1721 DE 06 DE ABRIL DE 
o Decreto 749 de 17/08/281

Segundo plano diretor, os marcos legais são responsáveis por atender as 
condições de habitabilidade que trata a lei.

No Art. 34 - A Política Municipal de Habi
regerá as legislações urbanística, edilícia e ambiental que ordenam e 
controlam o uso e ocupação do solo.

§ 1º - As Leis de que trata o caput desse artigo são:

I – Lei de Parcelamento;
II – Lei de Uso e Ocupação do Solo 
III – Código de Obras; 
IV – Legislação específica para as Áreas de Especial Interesse;
V – Lei de Responsabilidade Ambiental;
VI – Código de Posturas;
VII – Leis ordinárias, que disciplinem as matérias referidas, seus respectivos 
regulamentos e demais normas admissíveis pertinentes.
O plano diretor também previu que
consolidada e revista, no que couber, a fim de se adequar às disposições 
desta Lei, no prazo de seis meses após a promulgação, excetuando a
Ambiental e os Códigos de Obras e de Posturas, que terão prazo de um 
ano; 

§ 3º - Deverá também ser adequado a essa Lei, o Código Tributário no q
couber, no prazo de um ano: 

- Lei nº 558 de dezembro de 1989
devendo s er revisado por este trabalho.

LEI Nº 1723 DE 06 DE ABRIL
regulamentação sobre o Uso do Solo do Município de São João de Meriti, 
nos termos da Lei Complementar 089, de 21 de novembro de 2006, que 
institui o Plano Diretor e 

-Lei 220 28 de setembro
revisto. 

                             

                                                                                                                                                                
 
 

Ou seja, reproduzindo o que a Constituição Brasileira e o Estatuto das 
Cidades determina e que está em concordância com os princípios da revisão 

Legislações complementares  

O município trabalha com a seguinte legislação complementar:

LEI Nº 1721 DE 06 DE ABRIL DE 2010 – Parcelamento do solo 
749 de 17/08/281 

Segundo plano diretor, os marcos legais são responsáveis por atender as 
condições de habitabilidade que trata a lei. 

A Política Municipal de Habitação, Uso do Solo e Habitabilidade 
regerá as legislações urbanística, edilícia e ambiental que ordenam e 
controlam o uso e ocupação do solo. 

As Leis de que trata o caput desse artigo são: 

Lei de Parcelamento; 
Lei de Uso e Ocupação do Solo / Zoneamento; 

 
Legislação específica para as Áreas de Especial Interesse;

Lei de Responsabilidade Ambiental; 
Código de Posturas; 
Leis ordinárias, que disciplinem as matérias referidas, seus respectivos 

e demais normas admissíveis pertinentes. 
plano diretor também previu que: § 2º - A legislação em vigor deverá ser 

consolidada e revista, no que couber, a fim de se adequar às disposições 
desta Lei, no prazo de seis meses após a promulgação, excetuando a
Ambiental e os Códigos de Obras e de Posturas, que terão prazo de um 

Deverá também ser adequado a essa Lei, o Código Tributário no q
couber, no prazo de um ano: sendo que este foi modificado recentemente.

i nº 558 de dezembro de 1989 - Código de Posturas está desatualizado 
devendo s er revisado por este trabalho. 

LEI Nº 1723 DE 06 DE ABRIL DE 2010: que “Institui o Zoneamento e a 
regulamentação sobre o Uso do Solo do Município de São João de Meriti, 
nos termos da Lei Complementar 089, de 21 de novembro de 2006, que 
institui o Plano Diretor e substitui a lei 281/ 1971 de zoneamento e 

ro de 1981- Projeto de alinhamento: que deverá ser 
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Ou seja, reproduzindo o que a Constituição Brasileira e o Estatuto das 
Cidades determina e que está em concordância com os princípios da revisão 

O município trabalha com a seguinte legislação complementar: 

do solo – Substituiu 

Segundo plano diretor, os marcos legais são responsáveis por atender as 

tação, Uso do Solo e Habitabilidade 
regerá as legislações urbanística, edilícia e ambiental que ordenam e 

Legislação específica para as Áreas de Especial Interesse; 

Leis ordinárias, que disciplinem as matérias referidas, seus respectivos 

A legislação em vigor deverá ser 
consolidada e revista, no que couber, a fim de se adequar às disposições 
desta Lei, no prazo de seis meses após a promulgação, excetuando a Lei 
Ambiental e os Códigos de Obras e de Posturas, que terão prazo de um 

Deverá também ser adequado a essa Lei, o Código Tributário no que 
sendo que este foi modificado recentemente. 

Código de Posturas está desatualizado 

“Institui o Zoneamento e a 
regulamentação sobre o Uso do Solo do Município de São João de Meriti, 
nos termos da Lei Complementar 089, de 21 de novembro de 2006, que 

a lei 281/ 1971 de zoneamento e  

Projeto de alinhamento: que deverá ser 



                                                                                                                             

Segundo o Art. 35 - 
uma Macrozona Urbana que abrange todo o território municipal.

Parágrafo único. A Macrozona Urbana será ocupada na forma da 
Complementar do Plano Diretor e Leis de Uso e Ocupação do Solo/ 
Zoneamento, Lei Complementar de Parcelamento da Terra; Lei 
Complementar do Código de Obras, a serem revistas para adequação às 
diretrizes e determinações da presente Lei.

A revisão do Plano Diretor deverá ser pautada pela revisão desta lei pois  as 
diretrizes da consolidação das zonas urbanas está concentrada na 
infraestrutura instalada que está sendo verificada por pesquisas qualitativas 
e quantitativas e diversas vistorias dos técnicos. 

Lei 1093- 06 de dezembro de 2000
passeio mas não observa a eficácia desta lei. 

Outra regulação que deverá ser observada é Decreto 841 de março de 
1982, recuo na via presidente Lincoln 
para misto, em relação aos instrumentos urbanísticos previstos para 
promover a mobilidade urbana municipal. 

Lei 1642/2008 – TAC
Ajustamento de Conduta, O plano diretor, em seu artigo, 

O Art. 43 - O Código de Obras será mo
nesta Lei, à futura Lei de Zoneamento e às exigências técnicas 
contemporâneas, em forma de Lei Complementar seguindo a Lei Orgânica 
de São João de Meriti. 

§ 1°- O assentamento de máquinas, motores e equipamentos tais como
elevadores e estações de tratamento, serão feitos em obediência às Normas 
Brasileiras da ABNT em vigor.

§ 2°- As instalações provisórias como feiras, circos, parques de diversões 
serão reguladas no Código de Obras e terão que seguir os preceitos da 
Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros e das autoridades de segurança, para 
serem licenciadas. 

Código Municipal de Obras com alterações pela Lei nº 1722, de 06 de abril 
de 2010. 

 

                             

                                                                                                                                                                
 
 

 O território de São João de Meriti é constituído por 
uma Macrozona Urbana que abrange todo o território municipal.

A Macrozona Urbana será ocupada na forma da 
Complementar do Plano Diretor e Leis de Uso e Ocupação do Solo/ 
Zoneamento, Lei Complementar de Parcelamento da Terra; Lei 
Complementar do Código de Obras, a serem revistas para adequação às 
diretrizes e determinações da presente Lei. 

o Diretor deverá ser pautada pela revisão desta lei pois  as 
diretrizes da consolidação das zonas urbanas está concentrada na 

ra instalada que está sendo verificada por pesquisas qualitativas 
e quantitativas e diversas vistorias dos técnicos.  

06 de dezembro de 2000: Institui multa pra quem não faz 
passeio mas não observa a eficácia desta lei.  

Outra regulação que deverá ser observada é Decreto 841 de março de 
1982, recuo na via presidente Lincoln – 6 metros e modifica zoneamento 

misto, em relação aos instrumentos urbanísticos previstos para 
promover a mobilidade urbana municipal.  

TAC – A legislação de 2008 prevê Termo de 
Ajustamento de Conduta, O plano diretor, em seu artigo,  

O Código de Obras será modificado e adaptado ao preceituado 
nesta Lei, à futura Lei de Zoneamento e às exigências técnicas 
contemporâneas, em forma de Lei Complementar seguindo a Lei Orgânica 

O assentamento de máquinas, motores e equipamentos tais como
elevadores e estações de tratamento, serão feitos em obediência às Normas 
Brasileiras da ABNT em vigor. 

As instalações provisórias como feiras, circos, parques de diversões 
serão reguladas no Código de Obras e terão que seguir os preceitos da 

Civil, do Corpo de Bombeiros e das autoridades de segurança, para 

Código Municipal de Obras com alterações pela Lei nº 1722, de 06 de abril 
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O território de São João de Meriti é constituído por 
uma Macrozona Urbana que abrange todo o território municipal. 

A Macrozona Urbana será ocupada na forma da Lei 
Complementar do Plano Diretor e Leis de Uso e Ocupação do Solo/ 
Zoneamento, Lei Complementar de Parcelamento da Terra; Lei 
Complementar do Código de Obras, a serem revistas para adequação às 

o Diretor deverá ser pautada pela revisão desta lei pois  as 
diretrizes da consolidação das zonas urbanas está concentrada na 

ra instalada que está sendo verificada por pesquisas qualitativas 

: Institui multa pra quem não faz 

Outra regulação que deverá ser observada é Decreto 841 de março de 
6 metros e modifica zoneamento 

misto, em relação aos instrumentos urbanísticos previstos para 

A legislação de 2008 prevê Termo de 

dificado e adaptado ao preceituado 
nesta Lei, à futura Lei de Zoneamento e às exigências técnicas 
contemporâneas, em forma de Lei Complementar seguindo a Lei Orgânica 

O assentamento de máquinas, motores e equipamentos tais como 
elevadores e estações de tratamento, serão feitos em obediência às Normas 

As instalações provisórias como feiras, circos, parques de diversões 
serão reguladas no Código de Obras e terão que seguir os preceitos da 

Civil, do Corpo de Bombeiros e das autoridades de segurança, para 

Código Municipal de Obras com alterações pela Lei nº 1722, de 06 de abril 


