RESOLUÇÃO “SECONSERVA” Nº 018 Rio de Janeiro, 15 de maio de 2013

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela
legislação em vigor,
Considerando os termos do Decreto n° 36.459 de 22 de novembro de 2012, que dispõe sobre procedimentos a serem adotados nos
processos referentes à autorização para construção de canteiros ajardinados ou colocação de dispositivos especiais nos passeios dos
logradouros públicos;
Considerando a necessidade de unificar procedimentos e padronizar elementos a serem implantados nos passeios e logradouros
públicos;
RESOLVE:
Art. 1.° Instituir o novo manual de Normas para Implantação de Canteiros Ajardinados Fixos e/ou Dispositivos Especiais Fixos –
Apêndice;
Art. 2.° Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
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5.3 - NBR 9050
NORMAS PARA IMPLANTAÇÃO DE CANTEIROS AJARDINADOS FIXOS E/OU DISPOSITIVOS ESPECIAIS FIXOS
1 - INTRODUÇÃO
A responsabilidade para a concessão de autorizações para implantação de dispositivos especiais fixos e canteiros ajardinados
fixos passou a ser da Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos, a partir da emissão do Decreto de nº 36.459, de
22/11/2012.
Foi constatada a necessidade de unificar procedimentos, bem como padronizar os elementos a serem implantados nos
passeios e logradouros públicos, com o objetivo de assegurar aos pedestres o direito de uso de calçadas e espaços públicos e melhorar
a ambiência, especialmente, em áreas emblemáticas da Cidade, livrando dos obstáculos os logradouros de grande circulação de
pedestres.
Estas normas, adequadas aos novos padrões aprovados, foram compiladas com objetivo de orientar e disseminar
procedimentos aos interessados na implementação de dispositivos especiais fixos e canteiros ajardinados fixos, atendendo a legislação
pertinente, considerando normas e instruções baixadas pelos demais órgãos e autoridades competentes.
A proposta não é encorajar a instalação de dispositivos em geral, mas fiscalizar e padronizar os procedimentos devolvendo aos
usuários, sempre que possível, logradouros e espaços públicos livres de barreiras físicas. O estacionamento irregular continuará a ser
combatido com aplicação de multas e utilização de reboques, a partir de fiscalização regular e dos diversos canais de comunicação
disponibilizados pela Prefeitura.
Integram este documento o modelo do requerimento, endereço das Gerências de Conservação, responsáveis por todo o
processo, especificações e detalhes, constantes dos anexos I a VI.
Todo o procedimento poderá ser realizado, via internet, através do sitewww.rio.rj.gov.br/SECONSERVA, como canal preferencial
para atendimento, ou através das Gerências de Conservação.
A construção dos canteiros ajardinados fixos e/ou a colocação dos dispositivos especiais fixos serão sempre a título precário.
Casos excepcionais e áreas de projetos urbanísticos específicos poderão ser submetidos à avaliação do Centro de Arquitetura
e Urbanismo da Secretaria Municipal de Urbanismo e/ou outros órgãos pertinentes.
CANTEIROS AJARDINADOS FIXOS E/OU DISPOSITIVOS ESPECIAIS FIXOS
2 - PROCEDIMENTOS PARA CONSULTA PRÉVIA
2.1 - DO PEDIDO
O pedido de autorização para a construção de canteiros ajardinados fixos e/ou para colocação de dispositivos especiais fixos será feito
pelo proprietário do imóvel ou seu representante legal, através de formulários próprios (ANEXO I) , fornecidos pela Gerência de
Conservação que atua na fiscalização do endereço alvo da consulta (ver relação de endereços de Gerências de Conservação no
ANEXO II), bem como para tomar ciência do modelo do croqui a ser apresentado para análise.
Procedimentos por meio digital: www.rio.rj.gov.br/SECONSERVA.
2.2 - O CROQUI
O croqui deverá conter o levantamento da calçada onde se pretende executar o canteiro ajardinado e/ou instalar dispositivos especiais
fixos, sem escala, conforme modelo abaixo.
Modelo:

Neste levantamento deverão figurar todos os elementos existentes sobre a calçada, tais como: postes, árvores, caixas de correio,
orelhões, tampões, banca de jornal, frades, canteiros etc, com suas respectivas cotas, bem como os existentes nos passeios laterais até
a distância de 1,50m das divisas. Deverá ser informado, ainda, o uso da edificação fronteiriça: residencial, comercial e outros, marcando
no desenho a posição de possíveis lojas e seus usos, portões de garagem, entrada social e de serviço e qualquer outra característica
existente. Esse desenho deverá conter, também, a marcação da localização e as dimensões propostas dos canteiros ajardinados fixos
e/ou dispositivos especiais fixos, objetos da Consulta.
A Consulta prévia dar-se-á a partir da apresentação do levantamento (croqui) da calçada em que se pretende executar canteiro
ajardinado e/ou implantar dispositivos especiais fixos, incluindo aqueles a serem implantados e do preenchimento do requerimento
(ANEXO I).
No ato da solicitação da Consulta Prévia, será agendada data para informar ao interessado o parecer sobre a possibilidade da
autorização solicitada, bem como as orientações que se fizerem necessárias, com vistas à elaboração do Projeto Final a ser
apresentado em escala 1:50.
3 - PROCEDIMENTOS PARA REQUERER AUTORIZAÇÃO
3.1 – COMPETÊNCIA E DOCUMENTOS EXIGIDOS
Caso tenha existido consulta prévia, o proprietário ou seu representante legal deverá comparecer a Gerencia de Conservação local (ver
ANEXO II), munido de cópias das respectivas identidade e CPF, duas vias do Projeto Final, prova de propriedade do imóvel (IPTU e
RGI). Em se tratando de Condomínios, deverá ser apresentada, também, cópia da ata da última assembleia de condomínio e da ata que
elegeu o síndico. Na hipótese da inexistência de consulta prévia deverá ser preenchido o requerimento constante do ANEXO I.
Caso o procedimento tenha sido realizado por meio digital, a mesma documentação deverá ser escaneada e encaminhada através do
site www.rio.rj.gov.br/SECONSERVA.
3.2 – PROJETO
O PROJETO será composto por planta baixa na escala de 1:50 e deverá conter o endereço, alvo da solicitação, e todos os elementos
existentes sobre a calçada, tais como: postes, árvores, caixas de correio, orelhões, tampões, banca de jornal, frades, canteiros etc, com
suas respectivas cotas, bem como os existentes nos passeios laterais até a distância de 1,50m das divisas. Deverá ser informado,
também, o uso da edificação fronteiriça: residencial, comercial e outros, marcando no desenho a posição de possíveis lojas e seus usos,
portões de garagem, entrada social e de serviço e qualquer outra característica existente. Esse projeto deverá conter, ainda, a
marcação da localização e as dimensões propostas dos canteiros ajardinados fixos e/ou dispositivos especiais fixos, objetos da
solicitação.
Deverá constar declaração assinada pelo proprietário, síndico ou procurador, assumindo total responsabilidade quanto às informações
contidas no Projeto, estando ciente que os erros ou omissões invalidarão sua aprovação.
3.3 – PRAZO
No ato da entrega do requerimento e dos documentos exigidos, deverá ser realizado agendamento de data para o conhecimento do
parecer sobre a autorização solicitada ou exigências que se fizerem necessárias, respeitado o prazo de 15 a 30 dias. Havendo
exigência a ser cumprida, nova data será agendada após seu cumprimento.
Mediante aprovação do requerimento será concedido o prazo de 60 (sessenta) dias para execução do projeto autorizado. A não
execução neste prazo implicará no arquivamento do processo, ou prorrogação do prazo, caso esta seja solicitada formalmente à
Gerência de Conservação Local.
3.4 – AUTORIZAÇÃO
A primeira via do projeto final será parte integrante do processo administrativo a ser inaugurado, sendo a segunda via, após aprovação,
devolvida ao interessado visada pelo profissional que o analisou. Neste caso, o requerente receberá autorização numerada (ANEXO III),
que permitirá o início da execução dos serviços.
3.5 - VISTORIA
Uma vez concluídos os serviços, o interessado deverá comunicar o fato à Gerência de Conservação local, para vistoria e aceite.
3.6 - ACEITAÇÃO

Realizada a vistoria e aceitos os serviços, o interessado deverá comparecer à Gerência de Conservação local, para retirada da
aceitação numerada dos serviços executados (ANEXO IV).
4 - ESPECIFICAÇÕES DE DISPOSITIVOS ESPECIAIS FIXOS, CANTEIROS AJARDINADOS
4.1 - DISPOSITIVOS ESPECIAIS FIXOS
Os dispositivos especiais fixos deverão ser do tipo Ciclovia ou do tipo Olegário. :

O balizador Copacabana poderá ser adotado nas regiões em cujos projetos urbanísticos já contemplem este tipo de balizador.

4.2 – CANTEIROS AJARDINADOS FIXOS
As jardineiras fixas obedecerão a um afastamento de 0,50m do meio fio e poderão ser construídas com dimensões mínimas de 1,00m x
70m, podendo variar, no máximo, até 6,00m x 1,00m. Construídas com tentos em concreto, com 0,10m de largura por 0,20m de altura,
obedecerão aos detalhes e especificações abaixo:

4.3 - CERCAS PROTETORAS DE CANTEIROS AJARDINADOS FIXOS
As cercas protetoras de canteiros fixos serão do modelo Curvo, confeccionadas em ferro, compostas por vergalhão de ½ polegada e
barra chata de 1 ½ x 3/8 polegadas, fixadas por dentro do tento, na área do canteiro ajardinado, por chumbadores do tipo pé-de-galinha,
com acabamento em tinta esmalte na cor verde folha. Os espaçamentos e raios de curvatura deverão reproduzir os detalhes abaixo:

4.4 - GOLAS DE ÁRVORES
As golas de árvores terão dimensões mínimas de 1.00m x 1.00m e obedecerão detalhes e especificações abaixo:

4.5 – BANCOS AO REDOR DE ÁRVORES
Situações especiais admitirão a execução de bancos conforme modelo, dimensões e especificações, correspondentes ao modelo
Catete:

5 - LEGISLAÇÃO
5.1 – ARTIGO 4º DO REGULAMENTO 04 APROVADO PELO DECRETO Nº 29.881, DE 18/09/2008
Para execução de canteiros e/ou implantação de obstrutores deverão ser atendidas as orientações contidas no Regulamento nº 04,
(ANEXO VI) destacando-se:
Os canteiros deverão constituir uma faixa contínua ao longo do meio-fio, observando-se as interrupções correspondentes aos
dispositivos do mobiliário urbano.
•
Poderão ser colocados dispositivos especiais, nos seguintes casos:
I – passeios com largura inferior a 2,70 m;
II – trechos de passeios nas faixas dos pedestres junto às entradas de veículos;
III – locais em que não seja possível a construção de canteiros.
•
Nos passeios dos logradouros, deverá sempre ser mantida livre uma faixa para
pedestres de no mínimo 1,50 m, exceto em ZIC, ZT-1, ZT-2, CB-1, CB-2 e CB-3, em que a faixa mínima será de 2,50 m, para o
trânsito de pedestres.
•
Os canteiros ajardinados fixos e os dispositivos especiais fixos deverão ser mantidos em perfeito estado de conservação, às
expensas do proprietário do imóvel.
•
A construção dos canteiros ajardinados fixos e/ou a colocação dos dispositivos especiais fixos serão sempre a título precário.
•
A reconstrução dos canteiros fixos e/ou a recolocação dos dispositivos especiais fixos serão de obrigação do responsável
pelas obras realizadas nos passeios dos logradouros.
•
As jardineiras fixas já aprovadas serão mantidas, podendo a administração intimar os responsáveis, a qualquer tempo, a
adequá-las aos novos padrões aprovados.
Obs.: Zoneamento por bairro e logradouro, disponível em aplicativo desenvolvido pela SMU: http://intranetsmu/paginas/framelegbb.asp
5.2 - PORTARIA FPJ Nº 024, DE 04/02/2010
Na implantação de canteiros ajardinados fixos deverão ser utilizadas espécies arbóreas de pequeno porte, preferencialmente as
relacionadas na PORTARIA FPJ Nº 024 de 04 de fevereiro de 2010, publicada no D.O.M. em 05 de fevereiro de 2010, conforme abaixo
transcritas. Poderão ser utilizadas outras espécies além destas, mediante avaliação submetida à aprovação da Fundação Parques e
Jardins.

IDENTIFICAÇÃO
Nome
Nome
Científico
Vulgar
Nº
1 Byrsonima sericea
Muricí
Callistemom
2 imperialis
Callistemom
Cordia
3 superba
Cordia/Babosa branca
Cybistax
4 antisiphyllitica
Ipê verde
5 Eugenia brasiliensis
Grumixama
Eugenia
6 uniflora
Pitanga
7 Humiria balsamifera
Caganita
Lagerstroemia
8 indica
Extremosa/ Julieta
Murraya
9 exotica
Murta
Psidium
10 canttleianum
Araçá
Tibouchina
11 granulosa
Quaresmeira

CARACTERÍSTICAS
Cor da
Flor
Floração
Amarela
set/nov

Família
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P
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P
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P
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P

Rutaceae

E

Branca

Out/Jan

P
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P
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5.3 - NBR 9050
A Norma Brasileira 9050 recomenda a manutenção de uma Faixa Livre destinada à circulação de pedestres, com largura mínima de
1,50m. A largura da Faixa Livre será influenciada pela quantidade de obstáculos e pela frequência de pedestres por minuto por metro.
Calçadas sujeitas a grande fluxo de pedestres deverão ser objeto de estudo específico, podendo ser realizada consulta junto ao Órgão
competente.
ANEXO I
folha1 - frente

Folha 2 – verso

ANEXO II

ANEXO III

ANEXO IV

*OMITIDO NO D.O. RIO DE Nº 40 DE 16/05/2013

