
 

Ato 646 /2010 - Lei 
Complementar Municipal  Data 22/07/2010 Ano 2010 

Fonte DOPA 08/10/2010 Pág.  2       

 

 

LEI COMPLEMENTAR Nº 646, DE 22 DE JULHO DE 2010. 

 

Altera e inclui dispositivos, figuras e 
anexos na Lei Complementar nº 434, de 
1º de dezembro de 1999 – Plano Diretor 
de Desenvolvimento Urbano Ambiental 
de Porto Alegre (PDDUA) –, e 
alterações posteriores, e dá outras 
providências. 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE 

Faço saber, no uso das atribuições que me obriga o § 7º do art. 77 da Lei 
Orgânica do Município de Porto Alegre, que a Câmara Municipal de Porto Alegre 
manteve e eu promulgo os seguintes dispositivos da Lei Complementar nº 646, de 
22 de julho de 2010: 

“Art. 1º ..................................................................................................................... 

‘Art. 1º ...................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

XV – a preservação das zonas de proteção de aeródromos.’ (NR)” 

“Art. 16. Ficam incluídas als. ‘e’, ‘f’, ‘g’ e ‘h’ no inc. II do § 1º do art. 27 da Lei 
Complementar nº 434, de 1999, e alterações posteriores, conforme segue: 

‘Art. 27. .................................................................................................................... 

§ 1º ............................................................................................................................ 

.................................................................................................................................... 

 



II – ............................................................................................................................. 

.................................................................................................................................... 

e) Lageado; 

f) Boa Vista; 

g) Extrema; e 

h) Jardim Floresta. 

.......................................................................................................................’ (NR)” 

“Art. 18. .................................................................................................................... 

‘Art. 32. .................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

XIV – Áreas Especiais de Interesse Recreativo e Desportivo; e 

.......................................................................................................................’ (NR)” 

“Art. 71. Fica incluída Seção III-A no Capítulo VII do Título IV da Parte II da Lei 
Complementar nº 434, de 1999, e alterações posteriores, conforme segue: 

‘Seção III-A 

Das Áreas Especiais de Interesse Recreativo e Desportivo 

Art. 92-B. Áreas Especiais de Interesse Recreativo e Desportivo são aquelas 
áreas públicas onde estão localizados os campos de futebol de várzea, sete ou 
salão, quadras de vôlei ou basquete e áreas de recreação diversas. 

Parágrafo único. O regime urbanístico previsto para essas áreas será mantido, 
preservando os equipamentos existentes descritos no ‘caput’ deste artigo.” 

“Art. 95. Fica incluído art. 113-A na Lei Complementar nº 434, de 1999, e 
alterações posteriores, conforme segue: 

‘Art. 113-A. Nas zonas miscigenadas polarizadas por atividades como bares, 
restaurantes e assemelhados e que se constituem em referenciais de lazer e 
turismo na Cidade, será assegurada aos estabelecimentos localizados em, no 
mínimo, 1 (uma) testada de quarteirão a qualificação desses espaços, 
incorporando inclusive recuos e calçadas, mediante Projeto Especial de Impacto 
Urbano. 

§ 1º O Poder Executivo poderá induzir a qualificação de áreas consideradas 
estratégicas para a revitalização da Cidade, por meio de Projetos Especiais de 



Realização Necessária. 

§ 2º Caberá ao Poder Executivo estabelecer os critérios e os parâmetros para a 
aprovação desses projetos.” 

“Art. 104. .................................................................................................................. 

‘Art. 126. .................................................................................................................. 

§ 1º Fica vedada a instalação de postos de abastecimento em locais que 
concentrem grande público, em proximidades de locais incompatíveis com esse 
tipo de comércio, como presídios, estabelecimentos industriais, unidades de 
conservação ambiental, cruzamentos importantes para o sistema viário e em 
áreas consideradas de risco, como túneis, subestações, instalações militares ou 
depósitos de explosivos e munições, bem como em locais que distem menos de 
500m (quinhentos metros), a partir do ponto de estocagem, do posto de 
abastecimento mais próximo já existente. 

§ 2º A vedação de que trata o § 1º deste artigo não se aplica ao caso de 
ampliação de estabelecimentos para fins de instalação de Gás Natural Veicular – 
GNV.’ (NR)” 

“Art. 111. .................................................................................................................. 

‘Art. 135. .................................................................................................................. 

.................................................................................................................................... 

§ 8º Nas áreas destinadas a praças ou parques públicos, são incluídas na 
definição do programa de atividades dos projetos executivos, a critério dos órgãos 
competentes, as funções fundamentais dos seguintes equipamentos: 

I – efeito paisagístico e ambiental; 

II – áreas ajardinadas e arborizadas; 

III – espelhos d’água; 

IV – monumentos; e 

V – recreação infantil. 

§ 9º Relativamente ao disposto no § 8º deste artigo, em função da topografia e 
das aspirações dos moradores, serão destinados 2% (dois por cento) do total das 
áreas de praças e parques, existentes ou a serem executados na zona urbana 
intensiva do Município, para a construção de quadras de esportes, isoladas ou 
integradas às respectivas áreas.’ (NR)” 

“Art. 114. .................................................................................................................. 



‘Art. 138. .................................................................................................................. 

§ 1º ............................................................................................................................ 

.................................................................................................................................... 

II – urbanização de áreas de lazer, construção, ampliação ou reforma de prédios 
destinados a equipamentos públicos comunitários, na forma conceituada no § 3º 
do art. 137 desta Lei Complementar, executados de acordo com projeto 
arquitetônico devidamente aprovado; ou 

III – conversão em moeda corrente nacional, cujo valor será destinado à aquisição 
de outras áreas para implantação de equipamentos públicos comunitários, cujo 
pagamento deverá ser efetuado na forma regulamentada em decreto. 

.................................................................................................................................... 

§ 3º As obras, os serviços e seus respectivos projetos, referidos no inc. II do § 1º 
deste artigo, adotados em conjunto ou isoladamente, deverão ter valor 
correspondente ao valor avaliado da área de destinação pública. 

.................................................................................................................................... 

§ 7º A critério do SMGP, as áreas destinadas à implantação de equipamentos 
municipais de abastecimento de água e serviços de esgoto cloacal e drenagem 
poderão ser passíveis de aplicação do disposto no art. 51 desta Lei 
Complementar. 

.................................................................................................................................... 

§ 10. Quando houver Área de Preservação Permanente incidindo sobre áreas 
públicas, esta não constará no cômputo da área de destinação pública obrigatória. 

§ 11. O disposto nos §§ 1º, 2º e 3º deste artigo aplica-se a todas as áreas de 
destinação pública oriundas de parcelamento do solo.’ (NR)” 

“Art. 125. .................................................................................................................. 

‘Art. 149. .................................................................................................................. 

§ 1º No desmembramento, as áreas públicas serão destinadas a equipamentos 
públicos comunitários e sistema viário projetado, no percentual estabelecido no 
Anexo 8.2 desta Lei Complementar. 

.......................................................................................................................’ (NR)” 

“Art. 148. Alterem-se, no Grupamento de Atividades das Subunidades 2 e 4 da 
UEU 2 da MZ 7, os códigos GA 03 e GA 05 para o código GA 07.” 

“Art. 149. Ficam incluídas no limite da Macrozona 7 as áreas irregulares limítrofes 
situadas na Macrozona 8 e ocupadas de forma intensiva, com exceção das áreas 



de preservação permanente. 

Parágrafo único. O Executivo Municipal ajustará convenientemente esses novos 
limites e fiscalizará sua observância.” 

“Art. 150. Ficam instituídas como Áreas de Animação as seguintes áreas: 

I – na região central, Mercado, Largo Jornalista Glênio Peres, Praça XV, Viaduto 
Otávio Rocha, Cais Mauá, Praça da Alfândega e adjacências e Corredor Cultural 
da Rua dos Andradas; 

II – na região sul, da Avenida Tramandaí, da Rua Dea Coufal, até a Avenida 
Guaíba; 

III – na região Cidade Baixa: 

a) a Rua João Alfredo, entre a Avenida Érico Veríssimo, o Largo Zumbi dos 
Palmares e a Avenida Loureiro da Silva; 

b) a Avenida Venâncio Aires, entre a Rua Jacinto Gomes e a Avenida Érico 
Veríssimo; 

c) a Avenida General Lima e Silva, entre a Rua Doutor Sebastião Leão e a Rua 
Desembargador André da Rocha; e 

d) a Rua da República, entre a Rua João Alfredo e a Avenida João Pessoa; 

IV – na região Moinhos de Vento, a Rua Fernando Gomes, a Avenida Padre 
Chagas, a Praça Doutor Maurício Cardoso e a Rua Dinarte Ribeiro.” 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, 7 
DE OUTUBRO DE 2010. 

Ver. Mário Manfro, 

1º Vice-Presidente, no 

exercício da Presidência. 

Registre-se e publique-se: 

Ver. Bernardino Vendruscolo, 

1º Secretário. 
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