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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
E TURISMO - 2013/2016



A seguir serão
apresentadas ações

desenvolvidas pela Secretaria
de Desenvolvimento Econômico

e Turismo da Prefeitura de
Pelotas, na gestão de

2013-2016. Este relatório
está dividido em três áreas:





MERCADO CENTRAL DE PELOTAS

Gestão e manutenção; trabalho em conjunto com 
a Secretaria de Cultura na aprovação de projetos 
e atividades culturais e educativas no Mercado; 
revitalização e qualificação do espaço; obra de 
subestação de energia elétrica; revitalização da 
área gastronômica; gestão da agenda de eventos 
regulares como o Samba no Mercado, Choro no 
Mercado, Terça com Música e Mercado das Pulgas; 
produção de material publicitário para divulgação 
do Mercado.



EVENTOS

A SDET esteve presente e apoiou eventos de pe-
queno, médio e grande porte, voltados ao turismo 
local, regional, nacional e internacional com o intui-
to de divulgar o município de Pelotas de forma 
atrativa e buscando vender uma imagem positiva 
da cidade. Foram cerca de 100 eventos entre 2013 
e 2016.

DENTRE OS PRINCIPAIS ESTÃO:



TEMPORADA DE VERÃO

Em parceria com a SMED, SECULT e CEG, a SDET 
participou da organização e programação esporti-
va, cultura e turística das quatro edições da Tem-
porada de Verão. A participação da SDET ocorreu 
através da gestão do espaço e da agenda, cedên-
cia de estagiários para atendimento ao público no 
geral, informações turísticas e distribuição de ma-
teriais, aquisição de bicicletas, triciclos, cadeiras e 
guarda-sóis, aluguel de container de apoio, identi-
ficação visual dos pontos de acesso à cidade e á 
praia, desenvolvimento de material impresso es-
pecífico e hotsite com programação e plano de 
mídia para outdoors com ação para convidar tu-
ristas á visitarem a praia.



CAVALGADA CULTURAL DA COSTA DOCE

Atividade realizada anualmente no mês de janeiro, 
a Cavalgada busca valorizar a história do gaúcho 
através da valorização da das raízes farroupilhas e 
do fomento ao turismo cultural percorrendo a 
costa da Laguna dos Patos de Guaíba até Pelotas. 
A SDET apoia a Cavalgada Cultural através de 
contratação de serviços e divulgação.



FESTIVAL INTERNACIONAL SESC DE MÚSICA

O Festival promovido pelo Sistema Fecomércio, 
com apoio institucional da Prefeitura de Pelotas, 
através da SECULT e da SDET. A SDET apoiou 
este evento através da divulgação e da distribui-
ção de 300 kits com folhetaria informativa e pro-
mocional do município.



FESTIVAL INTERNACIONAL SESC DE MÚSICA

O Festival promovido pelo Sistema Fecomércio, 
com apoio institucional da Prefeitura de Pelotas, 
através da SECULT e da SDET. A SDET apoiou 
este evento através da divulgação e da distribui-
ção de 300 kits com folhetaria informativa e pro-
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NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES

A SDET apoia a celebração à Nossa Senhora dos 
Navegantes, ocorrida todos os anos na Colônia de 
Pescadores Z3, através de locação de estrutura, 
como pirâmides e sonorização, além da articula-
ção com as demais secretarias.



FENADOCE

A SDET ficou a cargo da organização do estande 
institucional da Prefeitura, realizando os agenda-
mentos de utilização do espaço pelas secretarias 
e demais órgãos da administração pública, contra-
tação da empresa responsável pela recepção dos 
visitantes no estande, atendimento e distribuição 
do material de divulgação da cidade e coordena-
ção das ações em geral; promoção de city-tours 
no Expresso Quindim e recepção das excursões 
aos finais de semana e feriados. 



FESTIVAL DE GASTRONOMIA

A SDET participou da construção da programação 
e das atividades das duas edições do Festival de 
Gastronomia, apoiando os jantares e abertura e 
encerramento e promovendo o 1º seminário de 
Turismo Gastronômico da Costa Doce.



SEMANA DE PELOTAS

Dentre as atividades desenvolvidas para a cele-
bração do aniversário do município, a SDET apoia 
na divulgação e promoção de ações tais como 
torneios de xadrez, mateada, distribuição de 
doces tradicionais e passeios turísticos guiados, 
além do apoio nas atividades das demais secreta-
rias.



REVEZAMENTO DA TOCHA OLÍMPICA

Dentre as atividades desenvolvidas para a cele-
bração do aniversário do município, a SDET apoia 
na divulgação e promoção de ações tais como 
torneios de xadrez, mateada, distribuição de 
doces tradicionais e passeios turísticos guiados, 
além do apoio nas atividades das demais secreta-
rias.



DIA DO PATRIMÔNIO

A SDET colaborou com as quatro edições do Dia 
do Patrimônio através da divulgação, promoção de 
passeios guiados pelo Centro Histórico, disponibili-
zação dos materiais informativos, com a abertura 
dos CATs e da então sede, Quartel Legalista.



DIA DO TURISMO

Promovido pela SDET em parceria com diversas 
instituições, a data é alusiva ao Dia Mundial do Tu-
rismo e do Turismólogo. Para promoção da data, a 
SDET promoveu passeios turísticos com o Expres-
so Quindim, além da distribuição de doces, pales-
tras e mostras de turismo, a fim de sensibilizar os 
moradores e atrair turistas.



EXPOFEIRA

A SDET ficou a cargo da organização do estande 
institucional da Prefeitura, realizando os agenda-
mentos de utilização do espaço pelas secretarias 
e demais órgãos da administração pública, contra-
tação da empresa responsável pela recepção dos 
visitantes no estande, atendimento e distribuição 
do material de divulgação da cidade e coordena-
ção das ações em geral.



FESTIVAL DE TURISMO DE GRAMADO

A SDET esteve representando a Prefeitura de Pe-
lotas no Festival Internacional de Turismo de Gra-
mado, que atinge cerca de 200 mil pessoas e 200 
veículos de comunicação. Em três edições, partici-
pou em parceria com o SEBRAE e em uma edição 
com estande próprio. Em todas as edições foram 
propostas ações de valorização ao turismo e cul-
tura de Pelotas, através da distribuição de mate-
riais, degustação de doces tradicionais e cristaliza-
dos, apresentação da Corte da Fenadoce e visita 
a estandes e autoridades na Feira.



PELOTAS DOCE NATAL

A SDET apoiou as quatro edições do Pelotas Doce 
Natal através de divulgação, apoio na elaboração 
da agenda cultural e aditivos na prestação de 
serviços no Mercado Central, para atender ao pú-
blico.



CENTROS DE ATENÇÃO AO TURISTA

Projeto consiste em qualificar, expandir e realizar a 
gestão dos Centros de Atenção ao Turista da 
cidade (Mercado Central, Rodoviária e Laranjal), que 
funciona apenas na temporada de verão. Atender e 
orientar os turistas e a população local com infor-
mações dos atrativos do município e região, promo-
vendo o atendimento qualificado aos turistas e a 
população de Pelotas com abrangência local, regio-
nal, estadual, nacional e internacional. 
A SDET é responsável pela gestão dos espaços e 
pela equipe dos estagiários de turismo, contratados 
pela Prefeitura e pela Secretaria de Turismo, Espor-
te e Lazer do Rio Grande do Sul.
Através do monitoramento realizado através de 
pesquisas aplicaadas nos CATs, a SDET e a SETEL 
registraram o fluxo de cerca de 95 mil pessoas 
atendidas em Pelotas entre 2013 e 2016.



REGIONALIZAÇÃO TURÍSTICA

Em 2016 os municípios turísticos do estado foram 
convocados para uma oficina de regionalização 
turística proposta pela Secretaria de Turismo, Es-
porte e Lazer do Rio Grande do Sul, para a com-
posição do novo Mapa do Turismo Brasileiro, ela-
borado pelo Ministério do Turismo. Na ocasião, a 
Região Turística da Costa Doce passou a ter 19 
municípios: Arambaré, Arroio Grande, Camaquã, 
Canguçu, Chuí, Cristal, Guaíba, Jaguarão, Morro 
Redondo, Pedro Osório, Pelotas, Rio Grande, Santa 
Vitória do Palmar, São Lourenço do Sul, São José 
do Norte, Sertão Santana, Tapes, Tavares e 
Turuçu. A partir desse encontro, a região reestru-
turou-se e passou a marcar reuniões mensais e 
pautar ações em conjunto.



CONSELHO ESTADUAL DE TURISMO 

Em 2016, Pelotas conquistou uma cadeira no Con-
selho Estadual de Turismo (CONETUR), represen-
tando a Região Turística da Costa Doce.



APL TURISMO NA COSTA DOCE

A proposta do Projeto de Arranjo Produtivo Local 
do Turismo na na Costa Doce foi escrito pela SDET 
em parceria com o Pelotas Convention & Visitors 
Bureau e SEBRAE, ficando na suplência em 2015. 
Em 2016 o projeto foi aprovado, ficando a SDET 
responsável pela elaboração do Plano de Traba-
lho. O convênio para o repasse das verbas do Go-
verno do Estado será assinado ainda em 2016.



MATERIAL GRÁFICO

LICITAÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO - 2015:
• 10.000 livretos de turismo;
• 7.500 livretos do desenvolvimento econômico;
• 5.000 livretos do parque tecnológico;
• 50.000 folders com mapa turístico;
• 5.000 folders com mapa de bolso da Praia do Laranjal;
• 2.500 flyers do microcrédito;
• 2.500 flyers da junta comercial;
• 5.000 sacolas para folhetaria;
• 5.000 cartões de visita para a equipe SDET;
• 5.000 pastas com bolso (para documentos);

MATERIAL GRÁFICO EXTRA (FORA DA LICITAÇÃO):
• 20.000 folders Pelotas para visitar, morar e investir;
• 12.000 revistas Encante-se com Pelotas;
• 33.000 flyers Pelotas Tem;

Aproximadamente 220.000 de impressos 
desde 2013;



SITE INSTITUCIONAL TURISMO

Reformulação de conteúdo e layout em 2013;
Integração com Pelotas Tem, redesign de layout e de estrutura 
em 2016/2017;



PELOTAS TEM

Desenvolvimento de aplicativo para smartphones, tablets e 
desktop; trilingue; sistema operacional iOS e Android; serviços, 
roteiro, agenda unificada de eventos, história da cidade.

Base de dados atual do aplicativo: 1.500 cadastros;
Mais de 5.200 downloads;



CAMPANHAS DE MARKETING

• Diversão segura (redes sociais e peças gráficas 
impressas);
• Responsabilidade social (redes sociais e peças 
gráficas impressas);
• Promoção e lançamento Pelotas Tem (mídia im-
pressa em jornais - DP e DM, blogs - Amigos de 
Pelotas, Pelotas 13h, Site DP e DM e tv - RBS Tv);



MERCADO DAS PULGAS

Criação de conceito e identidade visual para a 
versão pelotense do mercado das pulgas, instituí-
do em 2013.



SINALIZAÇÃO TURÍSTICA

• mais de 230 placas instaladas;
• foram instaladas placas indicando as Charquea-
das e o seu caminho de acesso.
• Projeto de Sinalização Turística de solo para a 
zona rural: R$26.000,00 – 30 placas SDET + 
placas com apoio da ECOSUL (BR392);
• Projeto a ser executado de instalação de 88 
placas na área urbana (inclui placas viárias e de 
pedestres): R$550.000,00 (Governo Federal);
• Projeto de Sinalização Turística de solo para a 
zona urbana: R$ 20.000,00 – 13 placas (Aumento 
de Metas);



TERMINAL TURÍSTICO

• Obra do Terminal Turístico concluída : está em 
fase de entrega de mobiliário e inauguração;

• Trabalhará com turismo emissivo e receptivo e 
funcionará também como Centro de Atenção ao 
Turista – CAT;



CADASTROS NO SICONV (MTUR)

• Qualificar a infraestrutura turística de Pelotas, 
através da implementação de sinalização das 
zonas costeiras dos Balneários da Laguna dos 
Patos no município: R$ 250.000,00;
• Qualificar a infraestrutura turística de Pelotas 
através da implementação de um pórtico temáti-
co na principal entrada do município: R$ 
250.000,00;
• Qualificar a infraestrutura turística de Pelotas, 
através da realização de melhoria na via de 
acesso às Charqueadas: R$400.000,00;



TOTENS DIGITAIS

• Projeto de Implantação de 06 totens digitais de 
informações turíticas (aplicativo Pelotas Tem): R$ 
80.000,00.



TOTENS DIGITAIS

• Projeto de Implantação de 06 totens digitais de 
informações turíticas (aplicativo Pelotas Tem): R$ 
80.000,00.





VISITAS TÉCNICAS

Visitas com o intuito de conhecer o modelo de go-
vernança e as realidades de cada Parque Tecnoló-
gico: contexto em que nasceram, áreas que 
atuam, bussiness plan.

• TECNOPUC;
• TECNOSINOS;
• Parque Canoas de Inovação;
• Parque Científico e Tecnológico UPF Planalto 
Médio;
• Parque Tecnológico de Sorocaba;
• Ulbra Tech;



VISITA AS EMPRESAS DE TI DA CIDADE

Prospecção de interesse, apresentação do projeto 
do Pelotas Parque Tecnológico.

• AG2 NURUM
• Sitionet
• Conrad Caine/Possible
• Gestor S.A
• Brasoftware



INSTITUIÇÕES DE ENSINO

Aproximação das Instituições de Ensino Superior a 
fim de dar aderência e creditação do projeto PPT 
e as políticas públicas de Ciência, Inovação e Tec-
nologia, como por exemplo APL Saúde



BUSINESS PLAN PELOTAS PARQUE

Com base no mapeamento, nas visitas técnicas, 
no diálogo com os setores e com a participação 
colaborativa dos atores envolvidos, foi concretiza-
do o Plano de Negócios do PPT, documento que 
norteou as ações futuras.



PARTICIPAÇÃO NA DIGITAL CITIES

Stand do PPT no evento e participação nos en-
contros pré-evento: bate-papo com as empresas 
de tecnologia da cidade, com apresentação de 
cases de sucesso e oportunidades no setor



ASSINATURA DO CONTRATO PARA OBRA

Durante o Digital Cities, o Prefeito assinou o con-
trato com a empresa vencedora do certame lici-
tatório para obra de adaptação do prédio do Pe-
lotas Parque Tecnológico.



MISSÃO AO URUGUAI 

Participação na Jornada sobre Centros Tecnológi-
cos em Montevideo.



MISSÃO A PORTUGAL E AO PAÍS BASCO

Bechmarking em parques de sucesso e assinatura 
de termos de compromisso.

• ACLIMA;
• LISPOLIS;



EXPOSIÇÃO NA BITS/CEBITS

Exposição do PPT/Prefeitura na BITS/CeBITS - 
Principal feira sul-americanana do setor de TI, rea-
lizada em Porto Alegre com a participação de pro-
fissionais e empresas de desenvolvimento e servi-
ço. Foco em business matchmaking.



CONSELHO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Em 2014 houve a reativação e eleição do Conselho 
Municipal de Ciência e Tecnologia.



CONSULTORIA INVENTTA

Planejamento Estratégico do PPT com a consulto-
ria da INVENTTA – empresa especialista em PE de 
Parques Tecnológicos.

Imersão com os players: Prefeitura, UFPEL, em-
presas (Gestum e Freedom) e APL Saúde



DIAGNÓSTICO INVENTTA

Estruturação do tema Tecnologia e Inovação (es-
feras pública e privada);  Apresentação de case 
Nos Coworking;



ACOMPANHAMENTO DE OBRA

Acompanhamento e auxílio nas questões relativas 
a obra do PPT junto a UGP e empresas fornece-
doras de serviços a obra.

Realização de reuniões e visitas periódicas para 
acompanhamento.



IDENTIDADE VISUAL

Elaboração da marca, material gráfico, digital e 
audiovisual do PPT

- Livreto
- Apresentação digital
- Site
- Mídias sociais



ASSOCIAÇÃO CIVIL TECNOSUL

Estudo e proposta de alteração da Associação 
Civil TECNOSUL. Proposta validada pela Assem-
bléia Geral da Associação, instância onde o poder 
público, as IES, entidades de classe e empresas 
estão representados.

CONSOLIDAÇÃO E ELEIÇÃO TECNOSUL

Consolidação e eleição do Conselho de Adminis-
tração e Diretoras-Executivas do TECNOSUL – 
Pelotas Parque Tecnológico



ELABORAÇÃO DE PROJETOS

Elaboração de projetos complementares:
• Mobiliário para espaços comuns (humanização 
do espaço);
• Intervenções artísticas;
• Fachada PPT;
• Resíduos sólidos;
• Fibra Óptica;

PROCESSOS LICITATÓRIOS

Elaboração dos processos licitatórios para aquisi-
ção de: 
• Mobiliário administrativo;
• Equipamento de informática;
• Fachada PPT;
• Catracas de controle de acesso;



PLANO DE INFRAESTRUTURA

Elaboração, submissão, aprovação e apresenta-
ção do projeto “Plano de Infraestrutura para o 
Desenvolvimento” no Banco de Oportunidades da 
América Latina – Encontro de Governos com Insti-
tuições de Desenvolvimento e Financiamento



PGQP

Participação no Comitê Sul  do Programa Gaúcho 
de Qualidade Produtiva - PGQP.

O Programa Gaúcho da Qualidade e Produtividade 
(PGQP) tem a missão de promover a competitivi-
dade sustentável do Rio Grande do Sul para a 
melhoria da qualidade de vida das pessoas atra-
vés da busca da excelência em gestão



VISITA SENADOR LASIER MARTINS

Recepção do Senador Lasier Martins no Pelotas 
Parque Tecnológico para apresentação da estrtu-
tura e do projeto

Encontro e aproximação possibilitou a captação 
de Emenda Parlamentar no valor de R$400.000 a 
ser aplicado em melhorias no Pelotas Parque Tec-
nológico



ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS

Participação e auxílio nos Arranjos Produtivos 
Locais
- APL Complexo Industrial da Saúde
- APL Naval e Energia
- APL Alimentos



CLUSTER DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE RS

Movimento motivado pela internacionalização do 
clúster alemão Medical Valley, que escolheu como 
destino o RS. Realização de reuniões periódicas 
para a criação do grupo e assinatura de Termo de 
Cooperação entre o governo do estado e 44 enti-
dades representativas de universidades, hospitais, 
empresas, prefeituras, planos de saúdes, associa-
ções empresariais e setoriais, parques tecnológi-
cos e arranjos produtivos locais.
Além do desenvolvimento de tecnologias, da gera-
ção de postos de trabalho e da geração de renda, 
o objetivo do cluster é impulsionar o desenvolvi-
mento econômico e melhorar os indicadores de 
saúde da população, trazendo melhoria no atendi-
mento em saúde. A meta é que o Rio Grande do 
Sul se torne uma referência na geração de conhe-
cimento e na produção de tecnologias a serviço da 
medicina e da saúde.



VISITA CLUSTER MEDICAL VALLEY

Recepção e alinhamento com o clúster Medical 
Valley, o APL Complexo Industrial da Saúde e as 
empresas de tecnologia em saúde de Pelotas 
para parcerias de negócio e acesso a novos mer-
cados.

A proposta da Medical Valley é a internacionaliza-
ção de parcerias de fomento à indústria e à pes-
quisa na área da saúde, criando uma rede de co-
laboração de estratégias. Cluster, na interpreta-
ção local, significa arranjos produtivos. O foco da 
Alemanha tem dimensão interdisciplinar voltada a 
equipamentos de imagens, de monitoramento de 
sinais, de implantes e da oftalmologia.



HOSPITALAR (BR) E FEIRA MÉDICA (ALE)

Participação na HOSPITALAR (Brasil) e represen-
tação na Feira MEDICA (Alemanha)

- maiores feiras do setor de saúde do mundo; 
acompanhamento de comitiva do Cluster de Tec-
nologias da Saúde RS com o intuito de estreitar os 
laços e expor os potenciais das nossas empresas



SALA RELAÇÕES INSTITUCIONAIS PPT

Organização da Sala de Relações Institucionais do 
Pelotas Parque Tecnológico com as instituições e 
entidades parceiras do projeto

• UFPel;
• IFSul;
• EMBRAPA;
• UCPel;
• SENAC;
• Incubadora Conectar;
• Incubadora CIEMSUL;
• SEPRORGS;
• SEBRAE;
• APL Saúde;
• APL Alimentos;



APRESENTAÇÃO DAS INSTALAÇÕES

Apresentação das instalações do Pelotas Parque 
Tecnológico para as empresas, impressa e comu-
nidade

• Apresentação da estrutura da Secretaria de De-
senvolvimento Econômico e Turismo e da Compa-
nhia de Informática de Pelotas

• Assinatura do Termo de Cooperação com o 
SEBRAE para consolidação de calendário de 
eventos junto ao Pelotas Parque Tecnológico





ARRANJOS
PRODUTIVOS LOCAIS

ÁREAS
EMPRESARIAIS

EMPREENDIMENTOS
EM PELOTAS

INCENTIVOS 
FISCAIS



APL SAÚDE

Este APL é um dos eixos da atuação do programa 
Mais Saúde do Governo Federal, englobando os 
setores da indústria de base química e biotecnoló-
gica, da indústria de base mecânica, eletrônica e 
de materiais e de serviços de saúde, como hospi-
tais, ambulatórios  e serviços de diagnóstico. 

Atualmente é o setor que mais recebe investimen-
tos em PD&I no mundo.



APL ALIMENTOS

O Arranjo Produtivo de Alimentos da região Sul, 
está localizado em Pelotas e é formado por uma 
histórica base produtiva de agricultores. 
A produção abastece o mercado in natura e 
também o industrial. Com localização privilegiada, 
próxima aos grandes centros de consumo com 
vantagens para a logística, escoamento e expor-
tação da produção. Atualmente desempenha  um 
papel significativo no cenário produtivo nacional de 
alimentos.
Destaca-se pela proximidade dos portos de Pelo-
tas e Rio Grande, e também dos aeroportos re-
gional e internacional. 



APL NAVAL E ENERGIA

O Polo Naval e Offshore de Rio Grande, São José 
do Norte e Pelotas, é composto pelos Estaleiros 
Rio Grande - ERG 1 e 2, Honório Bicalho e Estalei-
ros do Brasil – EBR, é um dos principais atores na 
retomada da indústria naval brasileira. 
O APL tem como principal objetivo aumentar a 
eficiência das empresas localizadas no arranjo, 
promover o adensamento produtivo na região e 
mitigar as externalidades negativas do desenvolvi-
mento econômico. 
2º Porto do País para o desenvolvimento do co-
mércio internacional brasileiro.



APL TURISMO NA COSTA DOCE

A Costa Doce está inserida dentro dos COREDES 
Centro–Sul e Sul, que representa atualmente em 
áreas territoriais 45.342,00 Km², com uma popu-
lação estimada de 1. 099.633 (IBGE, 2010). 
Com o destaque no turismo, o crescimento do 
número de turistas na região e do desenvolvimen-
to do Polo Naval que fortaleceu ainda mais o 
setor, justificam e estimulam a qualificação e 
abertura de novos empreendimentos turísticos. 
A Costa Doce visa fortalecer o APL, ampliando as 
possibilidades de diversificação da economia, com 
ganhos econômicos e sociais a toda população da 
região, dando assim, visibilidade ao produto turísti-
co regional, buscando democratizar as atividades 
através de ações integradas, entre os municípios 
que fazem parte deste destino turístico.



APL CONSTRUÇÃO CIVIL

Compreende o conjunto das atividades produtivas 
que envolvem os setores da indústria, comércio e 
serviços e que interage com o poder público e a 
infraestrutura científica e tecnológica, com grande 
importância para o desenvolvimento econômico e 
social influindo diretamente na qualidde de vida da 
população e na infraestrutura econômica local e 
regional. Este setor produtivo é responsável por 
70% da produção local pois é constituído por 36 
segmentos, sendo: 21 na Indústria, é constituído 
por 36 segmentos, sendo: 21 na Indústria, 14 no 
Comércio e 5 nos Serviços.



PORTO

VILA PRINCESAÁREAS EMPRESARIAIS E DE 
TRANSIÇÃO INDUSTRIAL



VILA PRINCESA:

• Centro de Distribuição Fruki;
• Eixo Sul;

SANGA FUNDA:

• Expansão do Parque Tecnológico e área empresarial;
• Dos 38ha compreendidos na área da Sanga Funda, 10 ha serão 
destinados para o uso e ampliação do Pelotas Parque Tecnológico e
28ha serão destinados para novas áreas empresariais do município.

ÁREAS EMPRESARIAIS E DE 
TRANSIÇÃO INDUSTRIAL



ÁREAS EMPRESARIAIS E DE 
TRANSIÇÃO INDUSTRIAL

PORTO:

• Novo acesso ao Porto;
• Regramento dos terminais existentes - Jaime Power, Sagres, Porto Público, 
• Novo terminal: Madeira CMPC - Celulose Rio-Grandense

TREVO FENADOCE:

• Distrito empresarial misto (residencial e empresarial);
• Centro de distribuição AMBEV;
• Plataforma logística;
• Delta Plastics;



EPREENDIMENTOS EM
PELOTAS

EMPREENDIMENTOS EMPRESARIAIS E AGRONEGÓCIO



EPREENDIMENTOS EM
PELOTAS

HOTELARIA

IMOBILIÁRIA



Vinda do Escritório da Junta Comercial junto a SDET em fevereiro

de 2014, e em março de 2016 mudança para a Mobilidade Urbana

onde houve integração junto ao setor de alvarás e ao protocolo geral

do município. A capacitação de servidores agilizou a análise processual

em Pelotas, proporcionando um grande ganho em prazos e agilidade.

Em maio será implantada a REDESIMPLES no município o que minimizará

ainda mais os prazos de trâmites dos processos das empresas no município.

O EDIFICAPEL também está concentrado no mesmo endereço o que

facilita para o usuário a busca de informações no mesmo ambiente.

M I C R O C R É D I T O J U N T A  C O M E R C I A L

PROCESSOS DE
DESBUROCRATIZAÇÃO



INCENTIVOS FISCAIS
LEIS DE INCENTIVO PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA

ICMS       

IPTU
ISSQN
ITBI
Subsídio de áreas

incentivo estadual

incentivo municipal



• Atualmente o aeroporto atende 11 municípios. 
Com voos regulares ligando Pelotas à capital Porto 
Alegre;
• mais de 59 mil embarques e desembarques de 
passageiros em  2014;
• Dos passageiros embarcados 70%, são originá-
rios da cidade de Pelotas;
• Os outros 30% são provenientes de Rio Grande e 
região;
• De cada 70 passageiros embarcados, 29 passa-
geiros tem destino final Porto Alegre enquanto que 
o restante seguem via conexão para o centro do 
pais;
• As projeções apontam para a manutenção do 
crescimento de passageiros com leves oscilações 
mas sempre numa crescente.



• 500 metros de cais acostável
• Calado de 5,18 metros com indicativo de drena-
gem para 8,5metros.
• 3 armazéns, cada um com 2000m²
• Hidrovia binacional Brasil - Uruguai

PORTO DE PELOTAS



CONSELHOS

CONSELHOS SECRETARIADOS PELA SDET:
• COMDEST: Conselho Municipal do Desenvolvimento Sustentável 

e Trabalho: 38 reuniões; 
• COMTUR: Conselho Municipal de Turismo: 10 reuniões;
• COMICRO: Comitê Gestor da Lei Geral Municipal da Microempresa, 

Empresa de Pequeno Porte e do Empreendedor Individual: 03 reuniões;
• CMCT: Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia: 09 reuniões;

CONSELHOS QUE FAZEMOS PARTE:
• CONPLAD: Conselho do Plano Diretor: 18 reuniões;
• COMPAM: Conselho Municipal de Proteção Ambiental: 36 reuniões;
• CONSSEDI: Conselho Superior Socioeconômico de Desenvolvimento 

e Inovação: 22 reuniões;
• COMDER: Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural: 44 reuniões;
• TECNOSUL: Parque Científico e Tecnológico: 22 reuniões;




