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O Modelo de Gestão da PMPA atua  por meio de 

12 programas, que concentram  541 ações municipais de prestação de 
serviços e realização de obras para a comunidade. 

1) eixo ambiental : Porto do Futuro, Transforma Porto Alegre e 
Cidade Integrada.

2)   eixo social : Lugar de Criança é na Família e na Escola, A 
Receita é Saúde, Vizinhança Segura e Porto da Inclusão. 

3)eixo econômico / financeiro : Cresce Porto Alegre, Cidade 
Inovadora e Mais Recursos, Mais Serviços. 

4)eixo de gestão: conta com os programas Gestão Total e Cidade 
Solidária e Participativa. 

Modelo de Gestão



Programa  Porto do  FuturoPrograma  Porto do  Futuro

AÇÃO : Revitalização do     AÇÃO : Revitalização do     

4º Distrito4º Distrito
Secretarias envolvidas: SPM SMAM SMC EPTC SMOV SMIC             

DMLU DMAE SMGAE SECOPA SEACIS DEP

Ação de caráter intersetorial  e multidisciplinar envolvendo 
órgãos públicos e diversos atores da  sociedade.  

Objetivo: formular diretrizes, projetos e planos concertados 
entre o poder público e privado que  constituam respostas 
aos anseios e demandas da sociedade, de forma  a 
qualificar o espaço urbano de maneira ordenada e 
planejada, buscando o desenvolvimento sustentável desta 
região e melhoria da qualidade de vida.
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Abrangência espacial do Projeto Abrangência espacial do Projeto 

4º Distrito 4º Distrito 

Área de abrangência



Contextualização HistóricaContextualização Histórica
-território históricamente industrial e operário – séc.XIX e meados  
do XX,  cuja característica, mais tarde foi reforçada pela Lei 
Complementar 43/79 (1º PDDU).

-sofreu processo de êxodo das indústrias que preferiram seguir 
rumo à Região Metropolitana e a outros pólos industriais onde o 
custo do solo era mais atrativo, havia maior oferta de mão-de-
obra e incentivos fiscais.

-este esvaziamento das atividades industriais, somado aos 
constantes alagamentos e conflitos viários decorrentes das 
barreiras físicas originadas pelos corredores de ônibus e linha do 
TRENSURB, transformaram o 4º Distrito em uma região de  pouca 
atratividade imobiliária e comercial, e de dinâmicas sociais 
decadentes.



-neste contexto, a Lei Complementar 434/99 ( Plano Diretor de 
Desenvolvimento Urbano Ambiental - PDDUA) identifica o 4º 
Distrito como território para ações conjuntas e articuladas  entre 
o Poder Público e o Setor privado, visando promover e dinamizar 
a  reconversão econômica, a melhoria da qualidade de vida e  a 
qualificação da cidadania.

-a reconversão econômica, pressupõe a formação de Parcerias 
Público Privadas - PPPs em obras de infraestrutura, qualificação 
dos espaços urbanos e serviços, devendo vir acompanhadas da 
densificação habitacional e miscigenação de usos.

-o somatório destas ações possibillitará a Revitalização do 4º 
Distrito.



Aspectos legais Aspectos legais -- PDDUAPDDUA
Corredor de  Centralidade e de Urbanidade 

• Tornar  mais eficiente o sistema de    
transporte urbano e  de ingresso 
metropolitano.

• Estruturar o sistema de espaços 
abertos.

• Estimular a diversidade de usos.

• Estimular a densificação, orientando o      
uso do solo.

•Estruturar redes de pólos comerciais.

considerando a presença de patrimônio 
cultural a ser valorizado, necessitando 
investimentos públicos e privados que 
propiciem a interação social.



Aspectos legais Aspectos legais -- PDDUAPDDUA
macrozona 1-

Cidade Radiocêntrica

Incentivo à miscigenação 
e proteção ao patrimônio 
cultural.

macrozona 2 - Corredor de 
Desenvolvimento

Estratégica para 
empreendimentos auto-
sustentávies de 
polarização metropolitana, 
com integração de 
equipamentos como o 
Aeroporto e CEASA.  



Aspectos legais Aspectos legais -- PDDUAPDDUA

Qualificação do território municipal, valorizando o patrimônio cultural e natural.

Qualificação Ambiental

Orla

4º Distrito

Recuperação de corpos d’água

Recuperação paisagística
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Aspectos legais Aspectos legais -- PDDUAPDDUA

Estabelecimento de políticas que dinamizem a 
economia da cidade e a melhoria da qualidade 
de vida. 

Capacitação do Município para  promover  seu 
desenvolvimento através de ações  políticas  e 
instrumentos de gerenciamento do solo urbano.

Promoção Econômica Produção da Cidade

Revitalização Econômica



• Desenvolvimento das etapas de levantamentos, 
conceituação e proposição de diretrizes com vistas 
à elaboração do projeto urbano para a duplicação 
da rua Voluntários da Pátria (trecho entre Viaduto 
da Conceição / Rodoviária e a Ponte do Guaíba / av. 
Sertório) .

• “Prospecção de Áreas Habitacionais com Vistas à 
Revitalização do 4º Distrito” (reciclagem de uso de 
prédios inventariados e / ou sub-utilizados).

Plano de Trabalho  2009



• Elaboração do diagnóstico e diretrizes das áreas de 
interface com a Orla  Norte X 4º Distrito, em conjunto 
com o Gt Orla.

• Desenvolvimento de diretrizes conforme demandas 
da SECOPA.

• Conceituação e diagnóstico de setores da Área 2 e 3 
Navegantes /  Humaitá em parceria com a Faculdade 
de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário 
Metodista  IPA .

Plano de Trabalho  2009



Apresentação  Plano de  

Revitalização do 4º Distrito

na Câmara de Vereadores

13 agosto / 2009

Apresentação  do Plano de 

Revitalização do 4º Distrito

Para a comunidade do

bairro Humaitá e alunos do Curso de

Arquitetura e Urbanismo do  IPA

06 de abril



Questionário e reuniões com moradores do 4º 
Distrito e depoimentos de personalidades influentes 

na área, como os presidentes da Associação  dos  
Moradores de Bairro, da Associação  dos Lojistas e 
pessoas que moram há mais de 70 anos nos bairros, 
são  alguns dos instrumentos utilizados pelo projeto 

para a complementação da história e auxílio no 
diagnóstico da região.



As respostas  do questionário compõem o banco de dados

do projeto  e auxiliam no desenvolvimento da

região de acordo com o interesse dos moradores.

Como, por exemplo, na pergunta

referente a realocação de moradias devido à intervenção de projeto,

58% dos moradores

são extremamente favoráveis. 



Participação na Semana Acadêmica Integrada das 

Tecnologias - IPA - Unidade DC Shopping

Planejamento Urbano, infra-estrutra e empreendedorismo no 

4º Distrito 

27 e 28 outubro 2009



4º DISTRITO4º DISTRITO

ÁREA 1ÁREA 1

Perímetro PreferencialPerímetro Preferencial

ÁREA 2 ÁREA 2 
Perímetro de Perímetro de 
Transição Transição 

ÁREA 3ÁREA 3
Perímetro do PIEC e Perímetro do PIEC e 
Arena do GrêmioArena do Grêmio

Área 3

Área 2

Área 1



Objetivos gerais do ProjetoObjetivos gerais do Projeto
Área 1 Área 1 –– Perímetro PreferencialPerímetro Preferencial
•• Revitalização Urbana e Reconversão econômicaRevitalização Urbana e Reconversão econômica
-- prospecção de oportunidades para novos empreendimentos.prospecção de oportunidades para novos empreendimentos.

-- miscigenação de usos.miscigenação de usos.

-- densificação / prospecção de unidades habitacionais através da densificação / prospecção de unidades habitacionais através da reciclagem dos  prédios. reciclagem dos  prédios. 

subutilizados e obras novas.subutilizados e obras novas.

-- alternativas para romper a barreira  da av Farrapos.alternativas para romper a barreira  da av Farrapos.

--alternativa de conexão com o Centro Histórico.alternativa de conexão com o Centro Histórico.

-- alternativas de romper a barreira física do Trensurb.alternativas de romper a barreira física do Trensurb.

-- valorização do patrimônio cultural x novas oportunidades de empvalorização do patrimônio cultural x novas oportunidades de empreendimentos .reendimentos .

Área 2 Área 2 –– Perímetro de TransiçãoPerímetro de Transição
•• Qualificação do espaço Público.Qualificação do espaço Público.

•• Resgate da conexão entre a Orla e a Área da Igreja dos NavegantResgate da conexão entre a Orla e a Área da Igreja dos Navegantes.es.

•• Alternativas  de conexão entre as Áreas 1, 2 e 3.Alternativas  de conexão entre as Áreas 1, 2 e 3.

Área 3 Área 3 –– Perímetro Perímetro PIEC e Arena do Grêmio PIEC e Arena do Grêmio 
••Acesso à cidade e à habitação. Acesso à cidade e à habitação. 

••Desenvolvimento sócioDesenvolvimento sócio--econômico da região.econômico da região.

••Integração metropolitana.Integração metropolitana.
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