
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE PELOTAS

SECRETARIA DE QUALIDADE AMBIENTAL

Instrução Normativa nº 01/2022

Secretaria de Qualidade Ambiental 

Institui  a  Comissão  de  Gestão  Ambiental  Territorial  –
CGAT,  com  a  finalidade  de  tratar  sobre  os  espaços
territoriais e seus componentes a serem especialmente
protegidos no Município de Pelotas.

Considerando que a Constituição Federal de 1988, preceitua no Art. 225 que todos têm
direito  ao  meio  ambiente  ecologicamente  equilibrado,  bem  de  uso  comum  do  povo  e
essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever
de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações;

Considerando que incube ao poder público definir, em todas as unidades da Federação,
espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos como forma de
assegurar efetivamente o direito constitucional acima descrito;

Considerando  que  a  definição  dos  espaços  territoriais  e  seus  componentes  a  serem
especialmente  protegidos devem ser  embasados em análise  científica  que justifique as
exigências de preservação e conservação;

Considerando  que  o  Município  de  Pelotas  já  possui  legislação  própria  que  determina
critérios ambientais para a ocupação e uso do seu território por meio do instrumento das
Áreas de Especial Interesse do Ambiente Natural (AEIAN);

Considerando que as exigências de preservação e conservação determinadas pelas Áreas 
de Especial Interesse do Ambiente Natural (AEIAN) não possuem justificativa documentada 
para conhecimento público.

O Secretário Municipal de Qualidade Ambiental, no uso de suas atribuições decide:

Art. 1º Fica instituída, no âmbito da Secretaria de Qualidade Ambiental (SQA), a Comissão

de  Gestão  Ambiental  Territorial,  criada  com  a  finalidade  de  tratar  sobre  os  espaços

territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos no Município de Pelotas.

Parágrafo único. A expressão “Comissão de Gestão Ambiental Territorial” e a sigla “CGAT”

se equivalem para efeito de referência e comunicação.
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Art. 2º A CGAT têm como objetivos:

I. Revisar o arcabouço legal municipal, estadual e federal vigente pertinente a

finalidade da comissão;

II. Analisar  ambientalmente  o  espaço  territorial  do  município  in  loco  e/ou

remotamente;

III. Definir  critérios  objetivos  de  preservação  e  conservação  dos  espaços

territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos;

IV. Descrever  as  características  ambientais  que  justifiquem  a  preservação,

conservação e recuperação dos espaços territoriais e seus componentes a serem

especialmente protegidos;

V. Propor  redação  de  projeto  de  lei  sobre  os  espaços  territoriais  e  seus

componentes a serem especialmente protegidos;

VI. Propor  mapa  georreferenciado  sobre  os  espaços  territoriais  e  seus

componentes a serem especialmente protegidos.

Art. 3º A CGAT têm como metas:

I. Apresentar  proposta  de  redação  de  projeto  de  lei  sobre  os  espaços

territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos em até 8 (oito)

meses a contar da data de publicação deste ato administrativo;

II. Apresentar proposta preliminar de mapa georreferenciado sobre os espaços

territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos em até 8 (oito)

meses a contar da data de publicação deste ato administrativo;

III. Concluir  todos os objetivos em até 12 (doze) meses a contar da data de

publicação deste ato administrativo.

Parágrafo  único. O  cumprimento  das  metas  supracitadas  fica  condicionado  à

disponibilidade  dos  recursos  necessários  à  realização  do  trabalho  que  deverão  ser

planificados e apresentados à consideração do Secretário Municipal em até 15 (quinze) dias

a contar da data de publicação deste ato administrativo.

Art. 4º A CGAT será constituída por membros vinculados à SQA e nomeados através de

Portaria emitida pelo Secretário de Qualidade Ambiental.

Parágrafo  único. Colaboradores  sem  vínculo  institucional  com  a  SQA  poderão  ser

convidados a participar de ações específicas da comissão mediante aprovação de seus
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membros.

Art. 5º Dentre os membros da CGAT serão nomeados coordenadores e secretários. 

Art. 6º Compete ao coordenador em exercício as seguintes atribuições:

I. Apresentar à consideração do Secretário Municipal o plano de trabalho da

comissão;

Convocar e coordenar as reuniões da Comissão;

II. Garantir  que  a  finalidade,  os  objetivos  e  metas  expressos  neste  ato

administrativo sejam observados por todos os membros;

III. Outras atribuições correlatas.

Art. 7º Compete ao secretário em exercício as seguintes atribuições:

I. Assistir administrativamente a comissão;

II. Secretariar as reuniões;

III. Providenciar  os  recursos  necessários  à  realização  do  trabalho  conforme

planejamento;

IV. Outras atribuições correlatas.

Art. 8º As apreciações e manifestações em reunião da comissão serão lavradas em ata.

Parágrafo único. Havendo a necessidade de deliberação sobre determinado assunto, a

decisão será aprovada pela maioria simples dos membros presentes e no caso de empate

por voto de desempate do coordenador em exercício.

Art. 9º Esta Instrução Normativa entrará em vigor a contar da sua publicação.

Pelotas, 27 de dezembro de 2022.

Eduardo Daudt Schaefer

Secretário de Qualidade Ambiental
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