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“O INFERNO DOS VIVOS NÃO É ALGO QUE SERÁ; SE EXISTE, É AQUELE QUE JÁ 

ESTÁ AQUI, O INFERNO NO QUAL VIVEMOS TODOS OS DIAS, QUE 

FORMAMOS ESTANDO JUNTOS. EXISTEM DUAS MANEIRAS DE NÃO SOFRER. 

A PRIMEIRA É FÁCIL PARA A MAIORIA DAS PESSOAS: ACEITAR O INFERNO E 

TORNAR-SE PARTE DESTE ATÉ O PONTO DE DEIXAR DE PERCEBÊ-LO. A 

SEGUNDA É ARRISCADA E EXIGE ATENÇÃO E APRENDIZAGEM CONTÍNUAS: 

PROCURAR E RECONHECER QUEM E O QUE, NO MEIO DO INFERNO, NÃO É 

INFERNO, E PRESERVÁ-LO, E ABRIR ESPAÇO.” 

 

Cidades Invisíveis 

Italo Calvino  
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Foto de divulgação Prefeitura do Rio 

UM PROGRAMA, MAIS MORADORES, 
UM CENTRO RENOVADO 

Em 14 de julho de 2021 iniciava-se uma nova era para o Centro do Rio, 

com a entrada em vigor do pacote de leis do Plano Urbano Reviver 

Centro. Concebido para promover a recuperação urbanística, social e 

econômica da 2ª Região Administrativa (Centro e Lapa), uma área de 5,72 

quilômetros quadrados da cidade, que concentra 800 mil empregos 

formais, mas tem a segunda menor densidade populacional, com apenas 

41 mil moradores, o Reviver Centro chegava com a tarefa de atrair mais 

habitantes, mais vitalidade para o coração do Rio e de toda Região 

Metropolitana. 

A construção de novas moradias e a transformação de uso de prédios 

comerciais para residenciais ou mistos são o carro-chefe deste programa, 

aproveitando o grande potencial já construído e terrenos vazios e sem 
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uso há décadas na área. Era imperativo reverter a inércia de produção de 

moradias que perdurou por décadas na região, aproximar os cariocas 

dos empregos e de novas habitações, potencializar a qualidade de vida, 

uma vez que cada metro quadrado do Centro do Rio contém em si o 

resumo de toda a cidade, com sua infraestrutura instalada de transporte, 

educação, saúde, serviços, cultura e lazer. 

Na busca por soluções para sua área central, o Rio não está sozinho. Pelo 

mundo, grandes metrópoles fazem o mesmo. Mas com o Reviver Centro, 

o Rio saiu na frente. 

 

Foto de divulgação SMPU 

Mirando num futuro promissor de mais cariocas optando por viver na 

área central, era necessário olhar com atenção os serviços públicos locais 

no curto e no médio prazos. Anos de crise econômica e de pandemia do 

coronavírus haviam cobrado um preço muito caro para quem vive e 

empreende no Centro da Cidade. Por isso, para além de trazer mais gente 

para morar, o Plano Urbano fixou diretrizes para a gestão e manutenção 
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do espaço e dos bens históricos de maneira a recuperar a ambiência da 

região. Ações locais de melhorias de iluminação, conservação, 

sinalização, paisagismo, ordem pública, segurança e assistência social 

começaram a tomar lugar e chegaram para ficar. 

ELABORAÇÃO DA LEGISLAÇÃO EM TEMPO RECORDE 
E PLATAFORMA VIRTUAL COLABORATIVA 

A elaboração do Plano Urbano Reviver Centro aconteceu num tempo 

recorde de pouco mais de três meses, entre janeiro e março de 2021, 

período em que a Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, o 

Instituto Rio Patrimônio da Humanidade e o Instituto Pereira Passos 

discutiram e elaboraram os textos do Projeto de Lei Complementar nº 

11/2021, que institui o programa para requalificação urbana e ambiental, 

incentivos à reconversão e conservação das edificações existentes e à 

produção de unidades residenciais na área da 2ª Região Administrativa, 

e do Projeto de Lei nº 190/2021, que institui benefícios fiscais, ambos 

para fomento de novas moradias. Integram ainda o Programa Reviver 

Centro, programas e projetos necessários para atingir seus objetivos, 

como o de Locação Social e Moradia Assistida, Distrito de Baixa Emissão, 

Distrito de Conhecimento e Distrito de Vivência e Memória Africana. 

Para dar transparência ao processo e oportunidade de participação à 

população sobre a elaboração do plano, a equipe da SMPU, do IRPH e 

do IPP criou a plataforma virtual Reviver.Rio. Nela, os interessados na 

revitalização do Centro puderam participar de duas consultas públicas 

antes do pacote de leis ser enviado à Câmara dos Vereadores. 

Participaram das duas primeiras consultas 8.704 pessoas, que 

responderam a questões sobre o que faltava ao Centro da Cidade para 

que ele se tornasse atrativo a novos moradores e quais os investimentos 

de que a região precisava. Uma terceira consulta mais propositiva pedia 

que a população desse sua opinião direta sobre o texto do Projeto de Lei 
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Complementar, que foi colocado à disposição para leitura na plataforma 

digital. 

 
 

A PRIMEIRA CONSULTA 
PÚBLICA EM 2021 
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A primeira consulta pública recebeu a adesão de 5.056 pessoas, a maioria 

na faixa etária dos 30 aos 49 anos (2.448 pessoas). Outros 1.140 

participantes tinham entre 18 e 29 anos. Na faixa dos 50 aos 59 anos, 844 

pessoas atenderam à pesquisa. Outras 607 pessoas tinham 60 anos ou 

mais. Do total de entrevistados, 52,06% responderam sim à pergunta 

sobre o interesse em morar na área central. 

 

 

Daqueles que responderam que morariam na região central, a grande 

maioria informou que viveria no bairro do Centro propriamente dito: 

1994 pessoas clicaram nesta opção. A Lapa ficou em segundo lugar, com 

1340 pessoas. A Gamboa apareceu em terceiro, com 659 participantes. A 

Saúde em quarto lugar, com 510 intenções. Santo Cristo fechou a lista 

com 378 votos. 



 

 
9 

 

| REVIVER CENTRO  

 
 

 

Quando questionados sobre o que seria necessário melhorar na área do 

Centro, os participantes da pesquisa disseram que a segurança era a 

maior preocupação. Um percentual de 19,17% dos participantes apontou 

o tema como prioridade para investimentos. O transporte público 

apareceu em segundo, com 13,14% dos votos. Saúde e Educação 

surgiram em terceiro, com 12,79% das intenções. Acessibilidade 

(12,63%), Esporte e Lazer (10,77%), Comércio (9,41%), Meio Ambiente 

(9,1%) , Cultura (8,82%) e outros serviços ( 4,19%) fecharam a lista. 
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A segurança também apareceu em outro recorte da pesquisa: 51,36% 

informaram que não se sentem seguros circulando a pé na área. A 

esmagadora maioria dos entrevistados (77,63%) informou que não 

utilizaria carro próprio se vivesse no Centro. Um percentual de 29,35% 

dos participantes disse que usaria bicicleta como meio de transporte 

preferido. Outros 55,62% informaram que usariam bicicleta se houvesse 

investimento em ciclovias. 

A SEGUNDA CONSULTA 
PÚBLICA EM 2021 

 

 

O reordenamento do comércio ambulante que ocupa as ruas do Centro 

do Rio foi a ação prioritária que o poder público precisaria adotar para 

33,24% dos participantes da segunda rodada de consulta pública do 

Plano Urbano Reviver Centro. A pesquisa reuniu as opiniões de 3.725 

pessoas e aprofundou o diagnóstico sobre a 2ª Região Administrativa, 

que abrange o Centro da cidade e bairros do entorno.  
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Quando questionadas sobre a situação no Rio em 2021, em comparação 

com 5 anos anteriores, 45,15% disseram que a vida estava pior na cidade. 

Outros 32,03% disseram que a vida estava muito pior. Um total de 11, 

57% considerava que a vida estava igual há cinco anos anteriores. Outros 

10, 27% acharam que estava melhor e 0,98% muito melhor. Além do 

reordenamento do comércio ambulante, que apareceu como 

investimento imperativo para 33,24% das pessoas, ter mais espaços de 

parques para que as famílias possam usufruir juntas de momentos de 

lazer foi apontado por 14,92% dos entrevistados como uma iniciativa 

importante. Outros 12,87% dos participantes acharam necessário que o 

Centro do Rio tivesse um mercado público. 

Uma nova iluminação pública apareceu em quarto lugar, com a 

preferência de 12,81% dos que atenderam à pesquisa. Novas ciclovias e 

bicicletários atraíram os votos de 9,38% das pessoas, assim como 7,21% 

escolheram mais espaços para pedestres como investimento primordial. 

Também foram listados maior acessibilidade de cadeirantes e carrinhos 

de bebê (4,33%), novos espaços de jardins (2,68%), criação de hortas 

comunitárias (1,99%) e melhorias na sinalização das ruas (0,58%). 
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Convidados ainda a classificar os serviços públicos da região numa com 

notas de 1 a 5, os participantes deram notas para a manutenção de 

calçadas, troca de lâmpadas de iluminação pública, limpeza de bueiros, 

drenagem de vias alagadas, reparo de vazamentos de canos de água e 

esgoto, e manutenção de brinquedos e ou equipamentos quebrados de 

áreas de lazer ou praças.  A nota média para esses serviços variou entre 

2,9 a 2,1: quando o assunto era manutenção de calçadas e de brinquedos 

e equipamentos de praças e parques, os participantes consideram que o 

trabalho realizado pelo poder público deveria receber nota 2,1; a limpeza 

dos bueiros levou nota 2,2; a drenagem de vias alagadas, 2,4; reparos de 

vazamentos, 2,5; e troca de lâmpadas de iluminação pública 2,6. 
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A consulta pública questionou os participantes qual o principal motivo 

que os mobilizava a não morar no Centro da cidade. Um percentual de 

27,7% informou que o motivo mais relevante é a falta de segurança. Um 

contingente de 17,7% dos entrevistados disse que a área central precisa 

de mais investimentos em infraestrutura. Outros 14,6% apontaram os 

valores dos imóveis. 

 

A pesquisa quis saber ainda que tipo de lazer o Centro do Rio 

necessitava. Na questão, os entrevistados podiam escolher mais de uma 

opção. Um percentual de 65,44% dos entrevistados apontou para a 

necessidade de mais eventos e feiras de rua. Outros 57,76% pediram por 
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mais praças na região; 56,43% indicaram que era preciso mais quadras 

de esportes; 54,33% queriam mais cinemas; 32,14% prefeririam mais 

centros culturais; 29,02% apontaram a necessidade de mais teatros. 

A TRAMITAÇÃO LEGISLATIVA E 
SANÇÃO DO PACOTE DE LEIS 

 

Foto de divulgação SMPU 

O pacote de leis foi enviado à Câmara dos Vereadores no final do mês 

de abril de 2021, iniciando a fase de discussões no Legislativo. Em todo 

período de tramitação, foram realizadas cinco audiências públicas no 

âmbito da Câmara, para discussão do tema com vereadores, elucidação 

de dúvidas e debate sobre as regras do plano urbano, todas com a 

participação da equipe da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, 

do Instituto Rio Patrimônio da Humanidade e do Instituto Pereira Passos. 

Foram pouco mais de dois meses de tramitação na Casa de Leis, quando 

o pacote de leis recebeu mais de 120 emendas para que tivesse o melhor 

resultado da discussão proposta. Aprovado em plenário em duas 
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sessões, nos dias 22 e 23 de junho de 2021, o pacote foi sancionado pelo 

prefeito Eduardo Paes em 14 de julho de 2021. 

 

 

Foto de divulgação SMPU 

 

O GABINETE DE  
CRISE DO CENTRO 

Ao passo que o pacote de leis tramitava na Câmara dos Vereadores, e 

para dar respaldo às ações de curto e médio prazo necessárias no Centro 

do Rio, a Prefeitura criou por decreto nº 48.607, de 11 de março de 2021, 

o Gabinete de Crise do Centro da Cidade. Presidido pelo prefeito 

Eduardo Paes, o Gabinete criou uma rotina para discutir e planejar ações 

de revitalização da área central, impactada pelas dificuldades sociais e 

econômicas decorrentes da pandemia do Coronavírus. Foram cinco 

reuniões do gabinete de crise, que atendia ainda à necessidade de 
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ampliar os mecanismos de gestão participativa e de consulta da 

população residente e dos demais grupos com interesses no Centro. 

Fazem parte do Gabinete de Crise representantes das secretarias 

municipais de Planejamento Urbano, Conservação e Ordem Pública; da 

Gerência Executiva Local da região; da Subprefeitura do Centro; da 

Câmara de Vereadores; instituições educacionais, culturais ou religiosas; 

administradores de condomínios; proprietários de imóveis; associações 

de empresas e investidores; e moradores da região. A organização do 

Gabinete de Crise fica a cargo da SMPU. 

 

Foto de divulgação SMPU 
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O COMITÊ GESTOR DO 
PROGRAMA REVIVER CENTRO 

Criado pelo decreto 49.117, de 14 de julho de 2021,  mesmo dia da 

sanção do pacote de leis do Reviver Centro, o Comitê Gestor do 

Programa dá assento a representantes das secretarias de 

Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação (SMDEIS), de 

Fazenda e Planejamento (SMPF), de Habitação (SMH), de Conservação 

(Seconserva), Instituto Rio Patrimônio da Humanidade (IRPH), Instituto 

Pereira Passos (IPP), e Subprefeitura do Centro, sob a liderança da 

Secretaria Municipal de Planejamento Urbano. Em um ano, o comitê 

gestor já se reuniu seis vezes para traçar os rumos da gestão do espaço 

público da região.  

 

Fotos de divulgação SMPU 
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UM PAINEL 3D PARA MONITORAR 
A EVOLUÇÃO DO REVIVER 

 

Foto de divulgação SMPU 

Em 8 de outubro de 2021, foi lançado o Painel de Monitoramento 3D do 

Reviver Centro. Hospedado no site Reviver.Rio, o painel de 

monitoramento passou a permitir a qualquer carioca acompanhar a 

evolução do projeto urbano, uma vez que é atualizado periodicamente 

com informações sobre os empreendimentos residenciais e mistos 

licenciados dentro do escopo da nova legislação do Reviver Centro. 

Elaborado por técnicos do Instituto Pereira Passos com dados 

disponibilizados pelas Secretarias Municipais de Planejamento Urbano 

(SMPU), Fazenda e Planejamento (SMFP) e de Desenvolvimento 

Econômico Inovação e Simplificação (SMDEIS), além do Instituto Rio 

Patrimônio da Humanidade (IRPH), o Painel de Monitoramento 3D do 

Reviver Centro apresenta, em ambiente online, de fácil manuseio, a visão 

tridimensional da área central. 
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Além das informações dos licenciamentos urbanísticos associados ao 

Reviver Centro, ele oferece a visualização do estoque de edificações 

existentes na região, com destaque para os imóveis com múltiplas 

inscrições imobiliárias, mas que possuem dono único, e os terrenos e 

parâmetros para possíveis novas construções. Trata-se de uma maquete 

virtual, com objetivo de dar transparência e facilitar a compreensão da 

dinâmica imobiliária na reocupação residencial do Centro. Desde sua 

criação, a ferramenta recebeu 21.968 visitas. 

 

Foto de divulgação SMPU 
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O ACORDO DE MONITORAMENTO DO 
MERCADO IMOBILIÁRIO COM SECOVI - RIO 

 
Fotos de divulgação SMPU 

Em 28 de outubro de 2021, o Instituto Pereira Passos e o Secovi Rio 

assinaram acordo de cooperação técnica para intercâmbio de dados e 

realização de estudos sobre a dinâmica imobiliária da cidade. A troca de 

experiências e informações é considerada de fundamental importância 

para acompanhar e monitorar a transformação do Centro, dentro do 

contexto do Plano Urbano Reviver Centro. O encontro para a assinatura 

do convênio aconteceu na sede do Secovi Rio. O monitoramento de 

mercado busca dar suporte à compreensão da dinâmica imobiliária na 

área do Reviver Centro através do acompanhamento dos valores e das 

variações praticadas em vendas, locações e lançamentos. Os dados deste 

monitoramento são disponibilizados na plataforma Reviver.Rio. A 

divulgação periódica dessas informações possibilitará a construção de 

gráficos de variações e análises que permitam o acompanhamento do 

mercado imobiliário no Centro do Rio.  
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Fotos de divulgação SMPU 

O PLANO DE REQUALIFICAÇÃO 
DO CENTRO DO RIO 

Ainda dentro do Reviver Centro, foi desenvolvido o Plano de 

Requalificação do Centro do Rio de Janeiro, a partir da publicação do 

Decreto nº 48.348, de 1º de janeiro de 2021, que instituiu o Grupo de 

Trabalho de Requalificação do Centro do Rio de Janeiro. O Plano de 

Requalificação é composto de ações Intersetoriais coordenado e uma 

carteira de propostas de projetos e programas, visando a recuperação, 

conservação e ordenamento do espaço público, trazendo melhorias que 

serão fundamentais para a atração de novos moradores a partir da 

produção de novas unidades residenciais. 

Além do plano de ações, a carteira de programas e projetos contida neste 

plano abrange as diversas áreas de atuação da Prefeitura do Rio de 

Janeiro, principalmente no que diz respeito à gestão do espaço público. 

O principal objetivo desse Plano de Requalificação é a melhoria dos 

serviços públicos prestados pela municipalidade na área de abrangência 

do Programa Reviver Centro, contribuindo dessa forma com a 

requalificação e melhor conservação do espaço e equipamentos públicos 

da região, aliados a um conjunto de propostas legislativas e 
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regulamentadoras que, em conjunto, pretendem revitalizar a região 

central e incrementar a população residente na região.  

O plano foi desenvolvido através da realização de reuniões temáticas 

sobre legislação urbanística, patrimônio cultural, assistência social, 

habitação, mobilidade urbana, conservação dos espaços públicos, 

segurança e área portuária. Os órgãos convidados a enviarem 

representantes ao GT foram: SMPU, IRPH, IPP, SMDEIS, SMFP, SME, SMH, 

SMAS, SMTR, CET-RIO, Rio Luz, SECONSERVA, Rio-Águas, FPJ, 

COMLURB, SEOP, Defesa Civil, GM-Rio, 

SMC, CDURP, PGM, Subprefeitura do 

Centro e GEL da II RA. 

Durante as reuniões temáticas, os 

órgãos cujas atribuições eram afetas ao 

tema da reunião foram convidados a 

apresentarem o trabalho que cada um 

desenvolve na região central, suas 

propostas de melhorias, ideias, 

programas e projetos para a área, além 

de ações emergenciais. Também foram 

convidados a apresentar as dificuldades 

e problemas encontrados que 

dificultam a prestação de um serviço 

melhor para a população.  

PROJETO DE RECUPERAÇÃO DO SISTEMA  
HISTÓRICO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA  

O sistema histórico de iluminação pública do Centro do Rio vai passar 

por um amplo processo de recuperação dentro do Plano Urbano Reviver 

Centro. Para tirar o projeto do papel, foi criado em março de 2021 um 

grupo de trabalho para fazer a modelagem técnica e econômica da 
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recuperação dessas peças que remontam ao início do século XX. O Grupo 

de Trabalho composto por representantes das secretarias municipais de 

Planejamento Urbano e Conservação, da Rioluz, do Instituto Rio 

Patrimônio da Humanidade, da Gerência Executiva Local do Centro e do 

consórcio SmartLuz, responsável pelo projeto Luz Maravilha, trabalhou 

no mapeamento dos elementos de iluminação pública e luminárias 

históricos existentes e nas demandas futuras da região do Centro onde 

esse tipo de iluminação se faz presente.  

 
 

Reunião do GT do Projeto de Recuperação do Sistema Histórico de Iluminação Pública. Foto de 

divulgação SMPU. 

 
 

Tipologias dos elementos históricos de iluminação pública identificados no Centro 
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Da ação em campo foram selecionados seis tipos de peças para moldes. 

O objetivo era chegar a um plano de ação para a restauração de postes, 

arandelas, arcos e cordoalhas em ferro fundido existentes e a reposição 

de peças faltantes. A produção das novas peças ficará a cargo do 

consórcio Smart Luz, dentro do programa Luz Maravilha, uma Parceria 

Público Privada administrada pela RioLuz. 

 
Arco histórico de iluminação pública. Foto arquivo IRPH. 
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Retirada e reposição de postes históricos após a modelagem. Fotos de divulgação SMPU. 

 

LICENÇAS DE NOVOS 
RESIDENCIAIS EM UM ANO 

 

Fotos de divulgação SMPU. Lançamento do primeiro residencial do Reviver Centro, o Cores do 
Rio, Rua Irineu Marinho, 52. 
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Em 30 de julho de 2021, duas semanas após a sanção da Lei 

Complementar 229/2021 e da Lei 6.999/2021, a Prefeitura recebeu o 

primeiro pedido de enquadramento de empreendimento imobiliário 

dentro das regras do Reviver Centro.  

Desde que foi sancionado o pacote de leis, os números de 

licenciamentos do Reviver se revelaram promissores. Dos 22 pedidos de 

licenças vinculados às novas regras urbanísticas, 18 já foram concedidos, 

totalizando 1317 unidades residenciais e outros 4, que preveem 471 

unidades residenciais, encontram-se em análise. Isso perfaz um total de 

1.788 unidades residenciais no período na região. Com relação às 

características dos empreendimentos, dos 22 pedidos, 17 são 

reconversões e 5 são construções novas. Os pedidos são um indicativo 

do interesse no Centro da cidade e da eficiência do plano, quando 

comparamos com a quantidade de unidades residenciais licenciadas na 

região nos últimos 10 anos anteriores à lei: de 2011 a meados de 2021, 

foram licenciadas 1.208 unidades residenciais no Centro do Rio. 

 

Ressaltamos que os números de 2009 a 2020 não incluem 

transformações de uso. No período, verificamos apenas um 

empreendimento de porte considerável de retrofit para o uso residencial. 
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Logradouro nº
Descrição da 

licença

Data de 

emissão

Legislação 

especial
Uso e ativ.

Total 

Licenças

Total Unid. 

Res.

Total Unid 

Não Res
ATC (m²)

Total 18 1317 14 73811

RUA 

CARLOS 

SAMPAIO

351
transformação 

de uso 
13/08/2021 MISTO 1 1 0 21

RUA IRINEU 

MARINHO
52

modif icação de 

projeto 

aprovado sem 

acréscimo de 

área 

16/08/2021 LC  229/21 MISTO 1 121 1 5829

RUA ACRE 33
construção de 

prédio
30/08/2021 MISTO 1 119 1 5865

RUA VINTE 

DE ABRIL
28

transformação 

de uso 
13/09/2021 MISTO 1 1 0 26

RUA VINTE 

DE ABRIL
28

transformação 

de uso 
20/09/2021 MISTO 1 1 0 28

AVN 

GOMES 

FREIRE

647
transformação 

de uso 
28/10/2021 LC  229/21 MISTO 1 1 0 33

BCO DOS 

CARMELITA

S

3
transformação 

de uso 
24/11/2021 RESID. 1 1 0 240

PCA 

TIRADENTE

S

10
transformação 

de uso 
27/12/2021 LC  229/21 MISTO 1 1 0 33

PCA 

TIRADENTE

S

10
transformação 

de uso 
27/12/2021 LC  229/21 MISTO 1 1 0 33

PCA 

TIRADENTE

S

10
transformação 

de uso 
27/12/2021 LC  229/21 MISTO 1 1 0 42

AVN 

GOMES 

FREIRE

647
transformação 

de uso 
28/10/2021 LC  229/21 MISTO 1 1 0 33

AVN PRES 

VARGAS
1140

construção de 

prédio
12/01/2022 LC  229/21 MISTO 1 360 4 18073

RUA 

RIACHUELO
201

transformação 

de uso 
17/03/2022 LC  229/21 MISTO 1 115 1 4911

RUA MARQ 

DE POMBAL
75

transformação 

de uso 
30/03/2022 LC  229/21 MISTO 1 240 2 20461

RUA DO 

ROSÁRIO
171

transformação 

de uso 
04/04/2022 LC  229/21 MISTO 1 29 1 1811

BEC DE 

BRAGANÇ

A

22
transformação 

de uso 
04/04/2022 LC  229/21 MISTO 1 6 2 543

AVN PRES 

VARGAS
62

transformação 

de uso 
13/04/2022 LC  229/21 MISTO 1 95 1 7580

RUA 

VISCONDE 

DE 

INHAÚMA

95

Modif icação 

sem acréscimo 

com 

transformação 

de uso

06/06/2022 LC 229/21 MISTO 1 223 1 8249

Fonte: PU/CGPP/GNIU a partir dados do Sistema de Licenciamento – SisLic (SMDEIS)

(*) Aprovação LC 229/21

Licenças emitidas, número de unidades e área total licenciada, por endereço, nos bairros Centro e 

Lapa na II RA - 14/07 2021(*) a Junho 2022
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Fonte SMPU/CGPP e SMDEIS 

Logradouro nº Uso e ativ.
Total 

Licenças

Total Unid. 

Res.

Total Unid 

Não Res
ATC (m²)

Total   4   471   5  35 337

Rua do Acre 54 misto 1 244 1  11 438

Rua do Passeio 56 misto 1 122 2  15 567

Rua do Lavradio 62/64 misto 1 45 1  3 520

Rua N. S. Fátima 51/55 misto 1 60 1  4 812

Fonte: PU/CGPP/GNIU a partir dados do Sistema de Licenciamento – SisLic (SMDEIS)

Pedidos de licenças, número de unidades e área total licenciada, por 

endereço, nos bairros Centro e Lapa na II RA - LC 229/21 - Junho 2022

Total 

Licenças

Total 

Unid. 

Total 

Unid. 

Res.

Total 

Unid Não 

Res

ATC (m²)

  22  1 807  1 788   19  109 148

  18  1 331  1 317   14  73 811

  4   476   471   5  35 337

Fonte: PU/CGPP/GNIU a partir dados do Sistema de Licenciamento – SisLic (SMDEIS)

Licenças Emitidas

Pedidos de Licença

Licenças emitidas, pedidos de licença, número de unidades e área total 

licenciada, nos bairros Centro e Lapa na II RA - LC 229/21 - Junho 2022

TIPO

Total
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Fonte SMPU/CGPP e SMDEIS 
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EXEMPLOS 
DE RETROFITS 

 

Rua do Lavradio 62-64 

 

Rua do Passeio 56 
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Rua do Rosário 171 

 

Beco do Bragança, 22 
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Avenida Presidente Vargas 62 

 

Rua do Riachuelo, 201 
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Rua Marques de Pombal, 75 

 

Rua Visconde de Inhaúma, 95 
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EXEMPLOS 
DE NOVAS CONSTRUÇÕES 

 

Rua Irineu Marinho, 52 – já lançado 

 

 

Avenida Presidente Vargas, 1.140 – já lançado 
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Avenida Nossa Senhora de Fátima, 51/55 

 

Rua Acre 33 
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Rua Acre 54 

 

OPERAÇÕES 
INTERLIGADAS 

Foram registrados desdobramentos das licenças já concedidas à Rua 

Irineu Marinho, 52 e Avenida Presidente Vargas 1.140. Esses 

desdobramentos se referem à emissão de certidões de Direito de 

Utilização de Operação Urbana Interligada e Certidão de Recepção de 

Operação Interligada, conforme tabelas abaixo. 
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Os valores de contrapartida cobrados (ver tabela acima) totalizaram R$ 

1.251.306,10 e já foram pagos. 

A Certidão 001/2022, da Rua Irineu Marinho dá direito, conforme LC 

229/21, a um ATE passível de transferência de 2.049,97m².  
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A certidão 002/2022 dá direito, conforme LC 229/21, a um ATE passível 

de transferência de 6.189,12 m², totalizando 8.239,09m² nas 2 certidões 

de ATE passível de transferência. 

Até hoje, foram emitidas duas certidões de Recepção de OI, ambas 

referentes à certidão de Direito de Utilização de OI 002/2022, Avenida 

Presidente Vargas 1.140, para utilização em Ipanema, respectivamente 

na Rua Alberto de Campos, 100 e na Rua Barão da Torre, 662. Essas 

certidões se referem a um ATE a ser utilizado, respectivamente, de 

312,01m² na Rua Alberto de Campos e 597,16m² na Rua Barão da Torre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rua Barão da Torre, 662 
Ipanema 

Rua Alberto de Campos, 
100 Ipanema 
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A tabela acima mostra que foram utilizados apenas 11% do ATE TOTAL 

passível de transferência e quase 15% do ATE passível de transferência 

correspondente ao direito de transferência referente ao 

empreendimento situado na Avenida Presidente Vargas, 1140. 

 

REUNIÕES COM EMPREENDEDORES, 
SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA, INSTITUIÇÕES CULTURAIS, RELIGIOSAS, 
PREFEITURAS DE OUTRAS CIDADES E MORADORES DO CENTRO  

Ao longo do primeiro ano do Reviver Centro, e mesmo antes, durante a 

elaboração do escopo do pacote de leis, as equipes da Secretaria 

Municipal de Planejamento Urbano, do Instituto Pereira Passos e do 

Instituto Rio Patrimônio da Humanidade receberam para reuniões 

representantes de empreendedores, instituições culturais e religiosas, e 

entidades da sociedade civil organizada para esclarecer as regras do 

novo plano urbano e receber o feedback das necessidades da região do 

Centro do Rio. Também foram realizados encontros com delegações de 

prefeituras de outras cidades do país, para troca de experiências e 

exposição do case do Reviver Centro, além de reuniões no território do 

Centro para ouvir moradores. 
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Reunião com moradores no Beco das Letras. Foto de divulgação SMPU 

 

Visita de missão diplomática da Índia à SMPU. Foto de divulgação SMPU 
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Reunião com representantes de entidades culturais do Centro, no Palácio da Cidade. Foto de 
divulgação SMPU. 

 

Reunião com representantes de entidades religiosas presentes no Centro do Rio. Foto de 
divulgação SMPU. 
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Visita de presidentes das regionais do Conselho de Arquitetura e Urbanismo dos estados ao 
Centro do Rio. Foto de divulgação SMPU 

 

 

Visita do prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, ao Centro do Rio. Foto de divulgação SMPU 
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ÁREAS DE 
EXCELÊNCIA URBANA 

 

Desde que o plano foi sancionado, já foram lançadas as áreas de 

excelência urbana da Cinelândia, Largo da Carioca, Buraco do Lume, 

Praça Mahatma Gandhi e toda a extensão da Avenida Rio Branco (do 

Castelo à Praça Mauá), que receberam forças-tarefa de serviços de 

recuperação de calçadas de pedras portuguesas, pavimentos de 

paralelepípedos, iluminação com LED, remoção de mobiliário urbano 

velho e consertos no mobiliário urbano de uso diário, otimização de 

sinalização (com a retirada de postes inservíveis), plantio de novas 

árvores, limpeza, ordenamento urbano e acolhimento de população de 

rua. Ainda há muito o que fazer, porque a cidade ficou muitos anos 

abandonada. Mas nosso objetivo com as ações de gestão do espaço 
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público é que elas sejam permanentes e se ampliem, tomando toda a 2ª 

Região Administrativa. 

 

Vistoria da área de excelência urbana da Cinelândia com secretários. Foto de divulgação SMPU 
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CINELÂNDIA 

Em 14 de abril de 2021, antes mesmo da votação do pacote de leis do 

Reviver Centro, a Prefeitura do Rio lançava a primeira área de excelência 

urbana do Reviver Centro na Cinelândia.  

 
 

Alto/esquerda: Ação da Rioluz na Cinelândia. Foto de divulgação Prefeitura do Rio. 

Abaixo/esquerda: Ação da Comlurb na Cinelândia. Foto de divulgação Prefeitura do Rio. 

Direita:  Ação da Comlurb na Cinelândia. Foto de divulgação Prefeitura do Rio. 

PRAÇA MAHATMA GANDHI 

Em 15 de junho de 2021, a ação de revitalização se estendeu à Praça 

Mahatma Gandhi, no Passeio, com remoção de suas grades, liberando-a 

à circulação de pedestres. O objetivo era integrar visualmente o espaço 

com a Praça Marechal Floriano (Cinelândia) e o eixo visual em direção ao 

Aterro do Flamengo, convidando a população do Rio a se apropriar e 

usufruir do local. Além da retirada do gradil, a praça recebeu um mutirão 

de serviços da Comlurb e Rioluz, e apoio no ordenamento público por 

parte da Secretaria Municipal de Ordem Pública e da Guarda Municipal. 
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Ação da Fundação Parques e Jardins e da Seconserva na Praça Mahatma Gandhi. Foto: Ricardo 
Cassiano/Prefeitura do Rio 

 

BOULEVARD RIO BRANCO 

Em 17 de junho de 2021, aconteceu o lançamento da segunda área de 

excelência urbana no polígono da Avenida Rio Branco até a Rua Nilo 

Peçanha, incluindo a Rua da Ajuda e a saída do Metrô da Carioca. 

 
 

Ação Fundação Parques e Jardins na Avenida Rio Branco. Foto: Marcelo Piu/Prefeitura do Rio 
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LARGO DA CARIOCA 

A terceira área de excelência urbana do Centro, no Largo da Carioca, foi 

lançada em 24 de setembro de 2021. 

 
 

Ação da Seconserva no Largo da Carioca. Foto: Alexandre Macieira/Prefeitura do Rio 

BURACO DO LUME 

A área de excelência urbana do Buraco do Lume foi lançada em 4 de 

fevereiro de 2022. 

 
 

Ações Comlurb no Buraco do Lume. Foto: Alexandre Macieira/Prefeitura do Rio 
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EXTENSÃO DA AVENIDA RIO BRANCO 

Para cobrir toda a extensão da Avenida Rio Branco, as áreas de excelência 

urbana foram estendidas para o restante da Avenida Rio Branco em 7 de 

março (trecho próximo à Rua Sete de Setembro), 12 de abril (Rua 

Visconde de Inhaúma) e 3 de maio (arredores da Praça Mauá). 

 
 

Ação Comlurb na Avenida Rio Branco. Foto: Alexandre Macieira/Prefeitura do Rio 

INVESTIMENTOS EM 
ESPAÇO PÚBLICO  

Além de estimular a produção de moradias, o Reviver Centro reserva um 

olhar cuidadoso para o espaço público da região. Após anos de 

esvaziamento social e urbano, o Centro do Rio carecia de ações de 

impacto de conservação, iluminação, limpeza, paisagismo, segurança e 

ordenamento urbano. As necessidades de melhorias se refletem nos 

números registrados pelos órgãos públicos nas ações realizadas já nas 

primeiras áreas de excelência urbana implantadas na Cinelândia, Largo 

da Carioca, Buraco do Lume, Praça Mahatma Gandhi e toda a extensão 

da Avenida Rio Branco. Nestes locais foram realizadas forças-tarefa para 

recuperação do espaço público. Depois, o trabalho de conservação 

passou a ser diário e permanente. O objetivo é que as áreas de excelência 
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urbana se ampliem tomando toda a 2ª Região Administrativa (Centro e 

Lapa).  

AÇÕES COMLURB 

▪ 73 mil m² de varrição; 

▪ 19 mil m² de roçada mecanizada; 

▪ 904 m² de capina; 

▪ 58 mil m² de lavagem mecânica de logradouros públicos; 

▪ 228 árvores podadas; 

▪ 7 árvores removidas porque ameaçavam cair; 

▪ 95 bancos consertados e pintados; 

▪ 3 bancos removidos; 

▪ Grandes monumentos lavados com jateamento para retirada de 

sujeira; 

▪ 8,32 toneladas de resíduos removidos do passeio público; 

▪ 58 pichações removidas; 

▪ 104 postes com propagandas irregulares foram limpos; 

▪ 46 postes pintados; 

▪ 60 papeleiras instaladas; 

▪ 38 golas de árvores pintadas. 

AÇÕES CONSERVAÇÃO 

▪ Mais de 7,3 mil m² de recuperação de calçadas em pedras 

portuguesas; 

▪ Mais de um mil m² de paralelos recuperados; 

▪ Mais de 530 metros de meios-fios reassentados; 

▪ Cerca de 400 caixas de ralo limpas e desobstruídas; 

▪ Cerca de 90 grelhas de bueiros repostas; 

▪ Recuperação de golas de árvores; 

▪ Colocação de frades. 



 

 
50 

 

Relatório Anual | 2021-2022 

AÇÕES RIOLUZ 

▪ 77 postes de ferro substituídos por postes de fibra mais 

duráveis e resistentes às descargas elétricas e corrosão; 

▪ 318 novas luminárias de led instaladas; 

▪ 2 mil metros de cabos substituídos; 

▪ 159 postes pintados. 

AÇÕES CET-RIO 

▪ 94 placas de sinalização substituídas; 

▪ 139 placas limpas e reposicionadas; 

▪ 5 placas removidas; 

▪ 70 postes inservíveis removidos da via pública; 

▪ 5 postes de sinalização instalados em locais necessários; 

▪ 3 colunas e 3 braços de sinalização sem função removidos; 

▪ 2 braços de sinalização remanejados de lugar; 

▪ 33 travessias de pedestres repintadas; 

▪ 42 m² de pinturas antigas removidas do pavimento da região. 

AÇÕES ORDEM PÚBLICA 

▪ 1.078 ações de ordenamento urbano; 

▪ 6.120 abordagens de ambulantes; 

▪ 11.200 mercadorias irregulares apreendidas; 

▪ 213 autos de apreensão lavrados; 

▪ 50 toneladas de material obstruindo vias públicas removidos; 

▪ 7 estruturas irregulares removidas do passeio público; 

▪ 97,3% de redução do comércio irregular na avenida rio branco; 

▪ 86 bancas de jornais fiscalizadas; 

▪ 50 bancas autuadas; 

▪ 120 autos de infração lavrados. 
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AÇÕES ASSISTÊNCIA SOCIAL 

▪ Criação de uma base especializada para o centro; 

▪ Acolhimento 24 horas por dia; 

▪ 65.321 atendimentos de população de rua; 

▪ 41.574 encaminhamentos diversos; 

▪ 14.756 acolhimentos em abrigos da prefeitura. 

AÇÕES PARQUES E JARDINS 

▪ Remoção do gradil da Praça Mahatma Gandhi; 

▪ Plantio de mudas em canteiros das avenidas do Centro. 

 

APLICATIVO DE MONITORAMENTO 
DAS AÇÕES DE ESPAÇO PÚBLICO 

 

Dashboard de monitoramento do Programa de Conservação dos Espaços Públicos do Centro 

Imagem ilustrativa fornecida pelo IRPH 

Para a realização, controle e monitoramento desse trabalho, o Instituto 

Rio Patrimônio da Humanidade (IRPH), em parceria com o Instituto 

Pereira Passos (IPP) desenvolveu uma aplicação de georreferenciamento 
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para mobile, permitindo que o levantamento dos problemas 

identificados ao longo das vistorias (que são realizadas em conjunto por 

representantes de todos os órgãos envolvidos) fosse agilizado, 

registrado em banco de dados exclusivo para o projeto. Além disso, para 

o monitoramento das ações, foi desenvolvido um dashboard que, além 

de ser atualizado em tempo real, ainda permite que as informações, 

prazos e ações possam ser monitoradas por todos os órgãos que 

participam do projeto, facilitando o diálogo, planejamento e solução dos 

problemas de forma integrada. 

 

OBRAS DE ARTE EM 
ESPAÇO PÚBLICO 

 
Foto de divulgação SMPU 

A Prefeitura do Rio criou por decreto a Comissão Curatorial Especial para 

indicação de artistas consagrados pela crítica especializada ou pela 

opinião pública, nacionais ou estrangeiros, para a aquisição de obras de 

arte monumentais para espaços públicos do Rio de Janeiro. Vinculada à 

Secretaria de Planejamento Urbano, a comissão é composta pelo 
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arquiteto e urbanista Lauro Augusto de Paiva Cavalcanti; a cientista 

social, historiadora e curadora de arte Vanda Klabin; o documentarista 

Marcelo Maia Dantas; a curadora de arte Keyna Mendonça dos Santos 

Van de Beuque; o doutor em filosofia e crítico de arte Luiz Camillo 

Dolabella Portella Osorio de Almeida; e a curadora e crítica de arte Luisa 

Magoulas de Castro Duarte. 

Os integrantes da Comissão Curatorial Especial não serão remunerados, 

e terão que apresentar ao município, no mínimo, os nomes de 3 artistas 

consagrados pela crítica, estrangeiros ou nacionais, para confecção de 

obras de grande porte; no mínimo, 3 nomes para obras de médio porte; 

e as diretrizes para realização de um concurso nacional para jovens 

artistas, ainda não consagrados, a ser implementado pela Prefeitura do 

Rio. A Comissão terá ainda que sugerir locais para a instalação das obras 

de arte na região central do Rio, ou outras localidades (desde que 

justificadas). A ideia é que as obras de arte fiquem expostas em locais 

públicos de grande circulação. 

 
Foto de divulgação SMPU 
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DISTRITO DE 
BAIXA EMISSÃO  

A lei do Reviver é muito ampla. Então, para além da nossa expectativa 

com novas licenças, e o prosseguimento do trabalho de gestão do 

espaço público, a Prefeitura começa a implantar algumas medidas que a 

lei do Reviver prevê em seu texto. Em 29 de junho de 2022, por meio da 

Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, a Prefeitura lançou o 

Distrito de Baixa Emissão, uma área delimitada com o objetivo de 

implementar ações para a redução de emissões de gases de efeito estufa 

(GEE). A criação do Distrito atende ao compromisso do município em 

promover ruas verdes e saudáveis com o C40, grupo de cidades 

internacionais que se juntaram para pensar nas questões climáticas. 

Atualmente, mais de 30 cidades no mundo assinaram esse compromisso 

e, no Brasil, o Rio de Janeiro foi a primeira. A medida foi lançada ainda 

no Mês do Meio Ambiente. 

 
 

Foto de divulgação SMPU 

 

No Distrito serão priorizadas soluções para impulsionar o 

desenvolvimento sustentável e o cumprimento da agenda climática, 
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ajudando a construir uma cidade ambientalmente responsável. A 

regulamentação do Distrito está alinhada ao Plano de Desenvolvimento 

Sustentável e Ação Climática da Cidade do Rio de Janeiro (PDS). Com 2,3 

Km², o Distrito, delimitado por este programa, fica localizado entre a 

Avenida Beira Mar e a Avenida Marechal Floriano, e entre o Campo de 

Santana e a Orla Conde. A implantação do Distrito de Baixa Emissão no 

Centro será feita em fases até 2030. 

A primeira fase, iniciada agora, consiste na requalificação de 35 mil 

metros quadrados de área pública no Centro, no início do 

monitoramento da qualidade do ar e de GEE, e será finalizada em 2024. 

Além disso, estão sendo desenvolvidas outras ações, como: implantação 

de ciclovias, elaboração do plano de mobilidade limpa, aumento de áreas 

verdes, projetos educativos para engajamento da população e início da 

circulação de caminhões elétricos de coleta de resíduos. 

 
 

Foto de divulgação SMPU 
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Esta iniciativa também está alinhada com a campanha global Cidades 

Pedaláveis, do Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento 

(ITDP), da qual o município do Rio participa como uma das cidades 

líderes. O objetivo da campanha é ampliar e unificar importantes 

iniciativas ligadas à mobilidade por bicicleta, para garantir que esta se 

consolide como opção de transporte seguro, acessível e com emissão 

zero.  Para isto, as cidades líderes devem se empenhar em projetar e 

instalar infraestrutura, adotar políticas e destinar recursos para que as 

pessoas vivam perto de estruturas cicloviárias. 

A ideia é ter uma cidade mais cooperativa, moderna e preparada para a 

liderança no enfrentamento às desigualdades, à mudança do clima e 

outros grandes desafios atuais. Para que o Distrito fosse criado, foram 

estudados casos de outros locais no mundo, como Londres e Medellín, 

também desenvolvidos em áreas centrais da cidade. 

A implementação do Distrito será coordenada pelo Escritório de 

Planejamento da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, tendo 

como órgãos centrais parceiros as secretarias de Planejamento Urbano, 

de Transporte, de Infraestrutura, de Meio Ambiente e o Instituto Pereira 

Passos. Além disso, outros órgãos também participarão das ações, como 

a CET-Rio e a Comlurb. O projeto também conta com o apoio de 

instituições externas. 

CONFIRA ALGUMAS AÇÕES DA PRIMEIRA FASE 

• Secretaria de Fazenda e Planejamento: Lançamento do decreto de 

regulamentação do DBE-Centro e licitação para locação de 30 

carros elétricos e 10 de representação para frota municipal. 

 

• Secretarias de Planejamento Urbano e de Infraestrutura: áreas de 

requalificação urbana da primeira fase. 
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• CET-Rio: Diversas ciclovias serão implantadas de 2022 a 2024. 

Existiam 3,2 km na área correspondente ao distrito e, neste ano, 

foram feitos mais 2,3 km, totalizando 5,5 km. Outros 1,9 km serão 

implementados até 2024. 

 

• Secretaria de Transporte: Plano de mobilidade limpa, que 

contempla, por exemplo, eixos estratégicos como políticas de 

gestão da circulação e estacionamento, transporte público zero 

emissões e mobilidade não-motorizada (pedestres e ciclistas). 

 

• Secretaria de Meio Ambiente e Fundação Parques e Jardins: Plano 

de monitoramento da qualidade do ar, aumento de vegetação e 

ações de educação ambiental. 

 

• Comlurb: Coleta de baixa emissão de resíduos através do uso de 

veículos elétricos. 

 

• Instituto Pereira Passos e Secretaria de Meio Ambiente: Plano de 

Monitoramento de GEE.Rio tem papel fundamental na agenda 

sustentável nos últimos anos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
58 

 

Relatório Anual | 2021-2022 

O FUTURO DO REVIVER CENTRO 

CRÉDITO IMOBILIÁRIO DO 
REVIVER CENTRO 

 

Lançamento do Crédito Imobiliário Reviver Centro. Foto de Marcelo Piu/Prefeitura do Rio 

Na semana em que o Reviver Centro completou um ano, a Prefeitura 

do Rio anunciou em 11/07/2022 o Crédito Imobiliário Reviver Centro. O 

programa cria uma carta de crédito especial para que servidores 

públicos municipais possam se habilitar à compra de imóveis em área 

de abrangência no coração do Reviver. O município publicou edital de 

chamamento para empreendedores imobiliários interessados em 

investir na reconversão (retrofit) de imóveis ociosos do Centro em 

empreendimentos residenciais para atender à demanda da carta de 

crédito.  
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Ao menos 60% das unidades nos empreendimentos que aderirem ao 

programa serão priorizadas para os mais de 100 mil servidores 

municipais. A prefeitura fomentará a demanda pelos empreendimentos, 

disponibilizando ao servidor público, por meio do Previ-Rio, 

financiamento imobiliário com condições diferenciadas de mercado: 

taxas de juros mais baixas, taxa de administração zero, crédito de até 

100% do valor do imóvel, além de maior agilidade no processo 

burocrático da documentação tanto a relativa ao servidor como a 

relacionada ao imóvel.  

 

Lançamento do Crédito Imobiliário Reviver Centro. Foto de Marcelo Piu/Prefeitura do Rio 
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REFORMA DO PRÉDIO DO 
AUTOMÓVEL CLUB DO BRASIL 

 

 

Fachada do antigo Automóvel Clube do Brasil. Imagem do Google Street View 

Em 13/07/2022, a Secretaria Municipal de Infraestrutura publicou no 

Diário Oficial do Município despacho autorizando a abertura de 

licitação, na modalidade de concorrência, para a restauração e reforma 
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do prédio do antigo Automóvel Club do Brasil, na Rua do Passeio 90, 

no Centro. A concorrência foi orçada em cerca de R$ 38,3 milhões. E o 

prazo de execução das obras, a partir da assinatura do contrato, é de 

540 dias. Com a publicação do despacho, inicia-se os procedimentos 

para a licitação. 

Originalmente uma residência, projetada em meados do século XIX por 

Manuel de Araújo Porto-Alegre, o prédio foi posteriormente adquirido 

pelo Clube Cassino Fluminense e, em 1854, reformado pelo arquiteto 

Luís Hoske, que o dotou de dois pavimentos, com linhas neoclássicas. 

Em 1924, passou a sediar o Automóvel Club do Brasil. O imóvel foi 

tombado pelo Inepac em 1965, processo nº 03/1.979/1965 - decreto 

"E" 802 de 24/7/1965. 

A reforma do prédio do Automóvel Club do Brasil é uma necessidade 

premente, uma vez que ele também é preservado pela lei 1.139/1987, 

do Corredor Cultural, e encontra-se em estado de conservação 

precário. 

O PROGRAMA DE MORADIA 
DO CENTRO DA CIDADE 

Entre agosto e setembro de 2021, o Instituto Pereira Passos - IPP deu 

início a modelagem do Programa de Moradia como um serviço público, 

visando a oferta de moradia adequada, através de locação social e de 

melhorias habitacionais, inclusive por autogestão. 

Na sequência, entre outubro e novembro de 2021, foi elaborada a 

primeira versão da minuta do decreto de regulamentação do serviço de 

moradia, com a definição das diretrizes, objetivos, linhas programáticas 

e critérios de enquadramento e gerenciamento dos programas de 

Locação Social, Moradia Assistida, Assistência Técnica e Melhorias 
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Habitacionais e Autogestão. Em 13/07/2022, foi publicado o decreto nº 

51.134, que institui o programa de moradia do Reviver Centro. 

 

O QUE É O SERVIÇO DE MORADIA  
DO REVIVER CENTRO? 

O Programa Reviver Centro visa configurar uma alternativa à redução do 

déficit habitacional na cidade do Rio de Janeiro, na perspectiva da 

ampliação da oferta de moradia no Centro com subsídio público, através 

da articulação e integração dos programas de locação social, moradia 

assistida, autogestão, assistência técnica e melhorias habitacionais para 

habitação de interesse social, visando dinamizar e organizar a ação 

pública na oferta de habitação adequada de interesse social na 

abrangência do programa Reviver Centro - II R.A. - para famílias com 

renda até 6 salários mínimos. 

Pretende transformar as edificações subutilizadas localizadas na II Região 

Administrativa da cidade (bairros Centro e Lapa) para o uso residencial 

uni/multifamiliar e/ou misto, assim como reverter o processo de 
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esvaziamento de edifícios comerciais, acelerado pela prática do trabalho 

remoto durante a pandemia. 

POR QUE MORAR NO CENTRO? 

No Centro começou a história da cidade do Rio. Suas paisagens urbanas, 

ruas e praças remontam às transformações que se sucederam ao longo 

dos séculos. A infraestrutura urbana já instalada e consolidada no Centro 

são vantagens potenciais para qualidade de vida, acessibilidade e 

mobilidade urbana. O desafio atual é recuperar a vitalidade desse espaço 

conjugando seus diferentes usos (culturais, comerciais, turísticos e de 

lazer), valorizando, sobretudo, o seu potencial para moradia. Dentre os 

objetivos do Reviver Centro, consta a recuperação de casarios e sobrados 

integrantes do patrimônio cultural. 

CARÁTER INOVADOR DA  
MORADIA COMO SERVIÇO 

O Programa Reviver Centro traz o conceito de moradia como um serviço 

público. Considera o princípio constitucional da função social da 

propriedade, propondo transcender a visão da habitação somente como 

um bem ou uma propriedade. Entende o acesso à moradia como um 

serviço público que atende a uma necessidade essencial da coletividade. 

DESAFIO  

Oferta de moradia como serviço público permanente. 

CONCEITOS URBANÍSTICOS E SOCIAIS 

O Serviço de Moradia pretende estimular novas tecnologias e soluções 

arquitetônicas para a reconversão (retrofit) e/ou a construção de novas 

edificações, priorizando a criação de um parque público e privado de 

locação social, observando as condições específicas dos imóveis vazios e 
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subutilizados e o potencial da infraestrutura urbana já existente na 

região. 

O Programa oferecerá apartamentos de 1 e 2 dormitórios, em habitações 

individuais ou coletivas, em imóveis públicos e/ou privados, além de 

imóveis ou áreas ocupadas coletivamente através da autogestão. 

Para incrementar o parque imobiliário público e privado o programa se 

utilizará dos instrumentos urbanísticos e tributários previstos na Lei 

Complementar nº 229 de 14 de julho de 2021 e na Lei nº 6.999 de 14 de 

julho de 2021. 

LINHAS PROGRAMÁTICAS  
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No final de dezembro de 2021 e início de 2022, a pedido do Secretário 

de Planejamento Urbano, a equipe da Coordenadoria de Projetos 

Especiais do Instituto Pereira Passos, em conjunto com a equipe de 

projetos da Secretaria de Planejamento Urbano e do Instituto Rio 

Patrimônio da Humanidade, elaboraram estudo de viabilidade para 

implementação do Parque Público de Locação Social nos imóveis 

públicos municipais, selecionados segundo critérios de localização e 

potencial construtivo. 

Esta mesma equipe, na sequência, elaborou o Termo de Referência para 

produção das unidades habitacionais de Locação Social e Moradia 

Assistida nos imóveis públicos de maior potencial; realizou vistorias 

técnicas nos imóveis públicos selecionados e promoveu a revisão do 

Decreto de regulamentação do Programa de Moradia. 
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Mais recentemente, entre abril e maio de 2022, a equipe do IPP elaborou 

o Termo de Referência para gerenciamento do Programa de Moradia na 

etapa de implementação do Parque Privado de Locação Social, do 

Serviço de Assistência Técnica e do Programa de Autogestão. Além disso, 

fez um estudo de viabilidade para incentivo à locação social no parque 

privado, através de subsídio monetário, para as famílias enquadradas no 

Programa de Moradia, com renda mensal entre 2 até 3,99 salários-

mínimos e elaborou a respectiva minuta do Decreto para 

regulamentação de subsídio temporário para incentivo à locação social. 

Atualmente, o IPP está elaborando uma minuta para chamamento 

público para modelagem da implantação e gerenciamento do parque 

público do Programa de Locação Social.  

 

Quadro resumo de investimentos 
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O PRO - APAC 

Dentro do escopo do Reviver Centro, foram planejados incentivos à 

conservação do patrimônio cultural. Um deles é o Programa Pró-Apac, 

de concessão de apoio financeiro a projetos culturais voltados à 

conservação ou restauração de imóveis, preservados ou tombados, que 

integrem o patrimônio cultural, histórico, artístico ou arquitetônico da 

Cidade. Já adotado na cidade do Rio em três edições, uma delas em 

parceria com a Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do 

Porto (Cdurp), hoje Companhia Carioca de Parcerias e Investimentos 

(CCPAR), contemplou com recuperação um total de 24 imóveis, num 

investimento de cerca de R$ 7 milhões. Atualmente, o IRPH trabalha no 

lançamento da quarta edição do Pró-Apac, que deverá contemplar de 25 

a 35 imóveis no Centro, com investimento previsto de R$ 15 milhões. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imóveis da Rua Moraes e Vale 
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A CAMPANHA DE PREVENÇÃO 
DE INCÊNDIOS NO CENTRO 

Em parceria com o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil, a Gerência 

Executiva Local do Centro, o IRPH e o Planejamento Urbano estão 

elaborando uma campanha de prevenção de incêndios em imóveis do 

Centro, sobretudo os protegidos, muitos deles impactados pelo declínio 

da economia trazido pela pandemia. A ideia inicial é ser uma campanha 

de orientação, para chamar a atenção para orientações à prevenção de 

incêndios que devem ser cumpridas pelos proprietários e locatários dos 

imóveis. A campanha envolve a produção de uma cartilha de prevenção 

de incêndios, com linguagem acessível, que será divulgada em meio 

digital e também distribuída no Centro. 

O PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO 
CRÍTICA DE MONUMENTOS 

O Programa de Conservação Crítica dos Monumentos tem como objetivo 

ampliar a educação cidadã, especialmente entre crianças e jovens, 

através da compreensão atual dos fatos históricos da escravidão, 

eugenia, racismo, violência contra os direitos humanos e opressão da 

liberdade que atingiram populações negras, indígenas, LGBTQI+ e outras 

minorias sociais, além de propor novos monumentos, sítios e circuitos 

que celebrem a inclusão dos grupos excluídos e perseguidos 

historicamente. 

Monumentos são marcos instalados nos territórios que reforçam a 

construção de uma memória e, por conseguinte, de uma identidade de 

um determinado grupo social. Em geral, a prerrogativa de instalação de 

monumentos nos territórios das cidades é do aparelho de estado e, 

portanto, reflete a narrativa oficial deste mesmo estado. A cidade do Rio 

de Janeiro foi capital da colônia, capital do Império português, capital do 

Império Brasileiro, Capital da Primeira e Segunda República, Estado da 
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Guanabara e, finalmente, capital do Estado do Rio. Diante desta longa 

trajetória e por ter sido o espaço de representação física destes poderes, 

o território do Centro da cidade é repleto destas representações.  

Com o avançar das pesquisas históricas e a inclusão de novas fontes de 

pesquisas, reforçou-se um processo de questionamento da narrativa 

oficial e, consequentemente, de seus signos de poder. No caso brasileiro, 

isso se acentuou, principalmente, ao longo do processo de 

redemocratização e reorganização dos movimentos sociais, quando 

vítimas da violência estatal passaram a exigir do estado reparação pelo 

sofrimento vivido. Nos últimos anos, este questionamento alcançou com 

mais ênfase aos monumentos, 

signos de poder instalados nos 

espaços urbanos das cidades.  

É reconhecendo a força de 

representação de um signo como 

um monumento e, também, 

reconhecendo a legitimidade do 

debate democrático, que a 

Prefeitura da Cidade do Rio de 

Janeiro, através do Instituto Rio 

Patrimônio da Humanidade 

(IRPH), traz para si esta tarefa.  

Apesar de também fazer parte do 

aparelho de estado, o órgão 

executivo municipal de 

patrimônio cultural tem sua 

origem em meio ao processo de 

redemocratização da década de 

1980 e, desde então, traz para Exposição Corpos Presentes - Still Being – Foto de 
Alexandre Macieira|Riotur 
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dentro de sua atuação a mobilização dos movimentos sociais pelo direito 

à cidade. 

Por tratar-se de algo pioneiro e de extrema complexidade política e 

conceitual, o IRPH, por meio deste plano de trabalho, propõe a realização 

de um Seminário, com o objetivo de debater e determinar, com ampla 

participação da sociedade, as diretrizes para a o desenvolvimento de 

políticas públicas voltadas para a conservação crítica de monumentos. 

O DISTRITO DO 
CONHECIMENTO 

Visando atrair novos negócios criativos para a área e evitar a evasão dos 

negócios criativos existentes. Voltado ao design, arquitetura, moda, 

publicidade, midias editorial, audiovisual e de produção de jogos, 

cultura, artes, patrimônio cultural, música, artes cênicas, expressões 

culturais, gastronomia, fotografia, dança. Remissão de IPTU inscritos ou 

não na dívida ativa, redução da alíquota, isenção total por 5 anos a partir 

da implantação e de 50% por mais 5 anos, caso a empresa permaneça. 

Redução do ISS para alíquota de 2% para essas atividades. 

O DISTRITO DE VIVÊNCIA 
E MEMÓRIA AFRICANA 

O projeto Distrito da Vivência e Memória Africana no Rio de Janeiro foi 

criado para contemplar áreas, espaços, paisagens, personagens 

históricos, roteiros e qualquer outro elemento que retrate a cultura de 

matriz africana presentes, ou ainda a serem identificados, no âmbito da 

Pequena África, na forma de Arranjos Produtivos Locais intensivos em 

tecnologias sociais afrobrasileiras. 

Dentre os objetivos do projeto estão o de garantir o reconhecimento e 

preservação dos espaços vinculados à História, Arqueologia e à cultura 

afrobrasileira e reestruturação do patrimônio Nacional localizado na 
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região da Pequena África nas políticas urbanísticas da Cidade do Rio de 

Janeiro, além de atrair novos investimentos para os setores culturais, 

criativos e de inovação social para a área, assim como da manutenção 

do seu rico patrimônio cultural material e imaterial. 

O projeto também visa estabelecer um ecossistema dinâmico, onde a 

função residencial do Centro tenha sinergia com as atividades 

econômicas culturais, criativas, de inovação social, respeitando a 

memória histórica e vocação local, promovendo o uso e ocupação de 

edificações e unidades comerciais com tais atividades, para que seja 

incentivada a atividade turística na região, garantindo as condições 

adequadas de manutenção, preservação, logística, segurança e 

sinalização dos pontos turísticos locais. 

Entretanto, considerando a abrangência, complexidade e importância 

econômica, social e cultural do Distrito, ficou claro que, para sua 

regulamentação, seria necessário a realização de uma pesquisa e 

planejamento multidisciplinar, articulados com a sociedade civil e os 

movimentos sociais negros e afro-brasileiros.  

Portanto, o Instituto Rio Patrimônio da Humanidade (IRPH), em parceria 

com a Coordenadoria Especial de Promoção de Políticas de Igualdade 

Racial (CEPIR), decidiu pela contratação de um ente competente que 

acumule todas as características necessárias para o desenvolvimento do 

projeto. O ente a ser contratado deverá estar capacitado para fazer os 

estudos e pesquisas necessários, bem como realizar as articulações e 

estabelecer contatos com a sociedade civil, sobretudo com os 

movimentos negros atuantes na área e, assim, possa desenvolver um 

plano de implantação e gestão do Distrito. Essa contratação busca, em 

última análise, estabelecer um conjunto integrado de informações, 

diretrizes e ações que subsidiarão a Prefeitura da Cidade do Rio de 

Janeiro, no processo de implementação e regulamentação do Distrito da 

Vivência e Memória Africana no Rio de Janeiro. 
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BUSCAMOS UM CENTRO DE 24 HORAS POR DIA, 7 DIAS DA SEMANA, 

AO INVÉS DE UM CENTRO DE 8 HORAS POR DIA, 5 DIAS NA SEMANA. 

UM CENTRO QUE TENHA VIDA TODO O TEMPO. 

 

Foto de Fábio Motta / Prefeitura do Rio 


