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A Secretaria de Conservação e 

Serviços Públicos (Seconser) com-

pleta dez anos no dia 21 de março. 

Ela foi criada através da Lei Mu-

nicipal Nº 3.022 de 21 de março de 

2013, com a finalidade de concentrar e 

coordenar os serviços de manutenção e 

conservação da cidade, assim como das 

principais prestadoras de serviço público ao 

cidadão. 

É composta pelas Subsecretarias de Conservação, Rios e Canais, Infraestrutura e 

Logística, Serviços Concedidos, Diretoria de Iluminação Pública. 

A Seconser tem como atribuições a conservação e manutenção da infraestrutura 

urbana da cidade, incluindo praças e parques naturais, além da prestação do serviço 

de iluminação pública.  

Nestes dez anos de Seconser, as equipes da secre-

taria realizaram: 

- 142.189 serviços de tapa buraco 

-  310.832 trocas de lâmpadas 

- 64.120 podas de árvores 

- 11.271 plantios de árvores  

- Limparam 359 vezes rios e canais da cidade e 

um total de 248,06 quilômetros  

Estatísticas dos  
dez anos 



As ruas e avenidas de Niterói tem recebi-

do mudas com plantas adequadas ao lo-

cal em que estão sendo plantadas.  

São plantas e árvores da Mata Atlânti-

ca, com raízes pivotantes, capazes de 

absorver água de camadas mais pro-

fundas do solo.  

O novo canteiro da Avenida Rui Barbosa, 

em São Francisco, ganhou seis novos oitis. 

Essa espécie de árvore mantém a identida-

de do bairro que já possui oitis no primeiro 

canteiro desta importante via da cidade.  

A Seconser vai começar a instalar em breve novos 

brinquedos para a criançada em praças da cidade. 

As praças 14 de fevereiro (Fonseca), Nereu 

Guerra (Barreto), Rio do Ouro, Alameda Paris 

(Morro do Cavalão) estão ganhando parque infan-

til pequeno. Ele conta com dois balanços, um es-

correga e um pequeno muro de escalada. 

Já as praças Carlos Magaldi (Fonseca), Leo-

poldina (Barreto), Euclides da Cunha (Engenhoca) 

e Belarmino (Caramujo) estão ganhando parque in-

fantil médio, que tem o dobro de brinquedos do pe-

queno e serão acoplados.  

E nas praças Cesar Tinoco (Ingá), Mineirinho (Fonseca) e 

Luiz Gomes da Silva (Piratininga) serão instalados parques infantis grandes, que possuem o 

triplo do número de aparelhos do pequeno e também serão acoplados. 

Esta só é a primeira etapa de instalação de acordo com o cronograma da empresa que 

venceu a licitação do serviço. Ao todo, 110 praças serão beneficiadas com os novos brinquedos.  

 



Niterói se tornou o segundo município 

brasileiro a receber o selo 'Cidade Amiga 

das Árvores' oferecido pela Sociedade 

Brasileira de Arborização (SBAU). A 

Seconser é o órgão responsável por cuidar 

das árvores na cidade e está orgulhosa do 

prêmio. 

A cidade ganhou o prêmio por se en-

quadrar perfeitamente nos fundamentos das ações que a SBAU preconiza para seus projetos 

de inclusão e reinclusão das árvores nas cidades. Desta forma, Niterói está contribuindo para 

avançar a arboricultura brasileira.  

Segundo a entidade, Niterói tem procurado proporcionar aos cidadãos inúmeros benefí-

cios relacionados à estabilidade do climática, ao conforto ambiental, melhoria da qualidade 

do ar e de vida de sua população, influenciando na saúde física e mental. Além disso, de 

acordo com a SBAU, Niterói tem agido na redução da poluição sonora, visual e ainda auxili-

ando na conservação do ambiente, considerando componentes bióticos mais importantes da 

cidade relacionados a aspectos ecológicos, estéticos e sociais. 

A primeira cidade a receber o selo foi Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. Veja 

A Seconser fez homenagens às mulheres no Dia Interna-

cional da Mulher, festejado em 8 de março, com um painel reu-

nindo as funcionárias para uma foto. 

"A mulher representa a coragem, a força, mas ao mesmo 

tempo a delicadeza de uma flor, e pelo simples fato dela sair da 

zona de conforto e ir além dos seus sonhos, isso representa o 

seu empoderamento, sendo ela livre para ser o que ela quiser e 

quando quiser. A mulher ideal é a melhor que você pode ser!" 

https://www.instagram.com/reel/Cpp1-a_Iq73/?igshid=YmMyMTA2M2Y=


Niterói está ocupando o 4º lugar na 15ª Ran-

king de Saneamento de 2023 do Instituto Trata 

Brasil. O relatório faz uma análise dos indicadores 

do Sistema Nacional de Informações sobre Sane-

amento (SNIS), ano de 2021, publicado pelo Mi-

nistério das Cidades.  

Desde 2009, o Instituto Trata Brasil monitora 

os indicadores dos maiores municípios brasileiros 

com base na população, com o objetivo de dar luz a um 

problema histórico vivido no país.   

Niterói deu um salto de qualidade. No ano passado, ocupava a 23ª colocação do ran-

king. Segundo o Trata Brasil, o principal motivo ao qual se atribui seu avanço é a redução 

de 2,43 pontos percentuais nas perdas na distribuição. Apesar de pequena, tal variação fez 

com que o município tivesse atingido a meta de 25%, passando a receber nota máxima não 

somente neste indicador, como nos de investimentos. Assim, Niterói passou a receber  

nota máxima em três indicadores, que somados totalizam 20% do peso da nota  

    total do Ranking. A cidade é a primeira no estado do rio no ranking. 

    De acordo com os dados, Niterói tem taxa de 100% no atendimento  

                   de água, cobertura de 95,55% no atendimento de esgoto  

                                 e 100% no tratamento. Veja 

A Ilha da Conceição se tornará o primeiro bairro 

de Niterói que terá totalmente iluminação por LED. A 

Seconser fez em março a instalação de 92 luminárias 

no Morro do Mic. Com potência de 50W, elas vão 

substituir as de vapor de sódio de 70 W. Além disso, 

foram implantadas mais 17 luminárias em outras ruas. 

A economia será de 1.759 kw por mês. 

100% LED 

https://www.instagram.com/p/CqBMPOnO3W7/?igshid=MDJmNzVkMjY=


Este é um Boletim interno, produzido pela Secretaria 
Municipal de Conservação, e sua circulação é restrita aos 

órgãos que compõem a estrutura organizacional da 
Prefeitura Municipal de Niterói 

A Seconser está utilizando o primeiro carro 

elétrico da Prefeitura de Niterói. Ele está sendo 

usado na fiscalização do contrato de manutenção e 

conservação das estações do BHLS. 

A medida visa a substituição de 150 veículos da 

frota da Prefeitura por elétricos até o ano que vem.  

Para essa integração, será feita uma licitação ainda 

neste semestre que contemplará ainda a 

construção de dois telhados 

fotovoltaicos (usina de 

energia solar) na sede da 

Seconser e da SEOP. 

O carro não faz barulho e 

ajuda a diminuir o 

consumo de gás. É movido 

por motor à bateria. Veja 
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