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APRESENTAÇÃO 
 
 

A atual Política Ambiental do Município de Pelotas está explicitada na Lei Municipal nº 4.594 de 20                 
de outubro de 2000 a qual instituiu o Código do Meio Ambiente do Município de Pelotas. 
 

O que a seguir será apresentado é a proposta de redação de um projeto de lei que tem como                   
pretensão substituir e revogar em sua integralidade a supracitada Lei Municipal n. 4.594/2000 e outras leis                
acessórias. 
 

A proposição e a redação são de autoria de um grupo de servidores da Secretaria Municipal de                 
Qualidade Ambiental (SMQA) que em comissão instituída pelo Secretário Municipal dedicou-se a estudar e              
a elaborar o aperfeiçoamento da legislação que ora se apresenta. 
 

Esta proposta, agora concluída, receberá ainda a apreciação e contribuição do Conselho Municipal             
de Proteção Ambiental (COMPAM) para só então ser encaminhada a decisão da Prefeita Municipal. 
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PROPOSTA DE REDAÇÃO 
 
 

POLÍTICA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 
 

TÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS 

 
Art. 1º A Política Municipal de Meio Ambiente, respeitada a hierarquia em relação aos demais entes                
federativos, é o dispositivo dirigente máximo da gestão ambiental do município, servindo de parâmetro de               
validação a todas as demais normas jurídicas de cunho ambiental de âmbito municipal. 
 
Art. 2º A Política Municipal de Meio Ambiente reúne o conjunto de regras basiladoras das decisões e ações                  
da sociedade e poder público no que diz respeito às questões ambientais no município. 
 

TÍTULO II 
DO DIREITO FUNDAMENTAL 

 
Art. 3º Todos têm direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do                
povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se à sociedade e ao poder público o dever                 
irrenunciável de protegê-lo para as presentes e futuras gerações, preservando, conservando, melhorando e             
recuperando a qualidade ambiental propícia à vida. 
 

TÍTULO III 💬 
DOS PRINCÍPIOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

 
Art. 4º Observado o direito fundamental estabelecido no art. 3º desta lei, são princípios da Política Municipal                 
de Meio Ambiente: 
 
I – Princípio da Ubiquidade: os aspectos ambientais devem sempre ser considerados, desde a escala               
global, regional e local em qualquer decisão ou ação da espécie humana, visto que o meio ambiente é                  
ubíquo, ou seja, está presente em toda parte, e que, portanto, toda e qualquer interferência em sua                 
estrutura, independente do tempo e espaço onde ocorra, tem reflexos em sua totalidade; 
 
II – Princípio da Transdisciplinaridade: nenhuma área de conhecimento específico tem competência para             
tomar decisões isoladas acerca das questões ambientais, mas todas elas estão intimadas a contribuir              
transversalmente a respeito do modo como a sociedade e o poder público se relacionam com o meio                 
ambiente; 
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III – Princípio do Ecocentrismo: a espécie humana não é uma entidade apartada do meio ambiente, mas sim                  
parte indissociável do mesmo, e com este estabelece uma relação de interdependência que traz consigo o                
dever de protegê-lo e respeitá-lo pelo simples fato dos bens naturais dispensarem a valoração pelo homem,                
isto é, possuírem valor por si mesmos; 
 
IV – Princípio da Proteção da Diversidade Biológica: é responsabilidade de todos proteger a vida em                
qualquer forma que esta se apresente visto que a biodiversidade é imprescindível à nossa própria               
existência; 
 
V – Princípio da Sustentabilidade: as necessidades humanas devem em sua completude compatibilizar             
aspectos ambientais, econômicos e sociais; 
 
VI – Princípio da Solidariedade Intergeracional: a satisfação das necessidades humanas da presente             
geração não deve comprometer a capacidade das futuras gerações satisfazerem as suas próprias             
necessidades; 
 
VII – Princípio do Acesso à Informação de Interesse Ambiental: todos devem ter acesso adequado às                
informações relativas ao meio ambiente que sejam de seu interesse, ou de interesse de toda a coletividade,                 
cabendo ao poder público o dever de coletá-las, disponibilizá-las e publicizá-las; 
 
VIII – Princípio da Participação Social: todos devem ter acesso adequado aos mecanismos de participação               
direta da população nos processos de debate sobre as questões ambientais atinentes ao município que               
sejam de seu interesse, ou de interesse de toda a coletividade, cabendo ao poder público o dever de                  
disponibilizá-los e publicizá-los; 
 
IX – Princípio da Prevenção: diante da possibilidade de impacto ambiental negativo quando há plena               
certeza científica quanto aos riscos envolvidos, deve-se adotar as medidas necessárias visando, senão             
evitá-lo, mitigar, reparar e compensar os efeitos adversos ao meio ambiente; 
 
X – Princípio da Precaução: diante da possibilidade de impacto ambiental negativo quando não há plena                
certeza científica quanto aos riscos envolvidos, deve-se adotar as medidas necessárias visando, senão             
evitá-lo, mitigar, reparar e compensar os efeitos adversos ao meio ambiente, ou seja, a incerteza científica                
não deve servir como justificativa para a omissão, na dúvida deve-se dar prevalência ao meio ambiente; 
 
XI – Princípio do Poluidor Pagador: aquele que efetiva ou potencialmente seja capaz, sob qualquer forma,                
de causar impacto ambiental negativo, deve arcar com os custos da adoção das medidas necessárias               
visando, senão evitá-lo, mitigar, reparar e compensar os efeitos adversos ao meio ambiente; 
 
XII – Princípio do Usuário Pagador: aquele que usufrui dos recursos ambientais deve pagar por tal utilização                 
de forma a permitir uma socialização justa e igualitária de seu uso, desestimulando assim desperdícios               
desnecessários; 
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XIII – Princípio do Protetor Recebedor: aquele que preserva, conserva, melhora e recupera a qualidade               
ambiental além de sua obrigação, em benefício da sociedade, deve receber benefícios e incentivos pelas               
práticas protecionistas em favor dos serviços ambientais prestados; 
 
XIV – Princípio da Responsabilidade Ambiental: aquele que causar impacto ambiental negativo ou for              
omisso em, senão evitá-lo, mitigar, reparar e compensar os efeitos adversos ao meio ambiente estará               
sujeito a responder concomitantemente, naquilo que couber, a tríplice responsabilização: administrativa,           
penal e civil; 
 
XV – Princípio da Função Ambiental da Propriedade: a imposição ao poder público e à sociedade do dever                  
irrenunciável de proteger o meio ambiente para as presentes e futuras gerações, condiciona limitações ao               
direito de propriedade a qual deve estar compatibilizada ao cumprimento de sua função ambiental; 
 
XVI – Princípio da Supremacia do Interesse Público: havendo conflito ambiental entre o interesse público e                
o privado, prevalecerá o primeiro, observada a ponderação quanto à razoabilidade e proporcionalidade no              
sentido de que possa ser encontrada a solução mais adequada. 
 

TÍTULO IV 
DOS OBJETIVOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

 
Art. 5º Observados o direito fundamental e os princípios respectivamente estabelecidos nos artigos 3º e 4º                
desta lei, são objetivos da Política Municipal de Meio Ambiente: 
 
I – o meio ambiente ecologicamente equilibrado; 
 
II – a preservação, conservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida; 
 
III – a consideração dos aspectos ambientais em qualquer decisão ou ação humana desde a perspectiva                
ecológica e transdisciplinar nas escalas global, regional, local; 
 
IV – a proteção da diversidade biológica através do manejo sustentável dos componentes bióticos e               
abióticos; 
 
V – o desenvolvimento sustentável, compatibilizando aspectos ambientais, econômicos e sociais, de forma             
a satisfazer as necessidades humanas da presente geração sem comprometer a capacidade das futuras              
gerações satisfazerem as suas próprias necessidades; 
 
VI – o acesso adequado às informações de interesse ambiental; 
 
VII – o acesso adequado aos mecanismos de participação direta da sociedade nos processos de debate                
sobre as questões ambientais atinentes ao município; 
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VIII – a adoção das medidas necessárias visando evitar a ocorrência de impacto ambiental negativo e, na                 
impossibilidade deste, mitigar, reparar e compensar os efeitos adversos ao meio ambiente; 
 
IX – a garantia de que aquele que efetiva ou potencialmente seja capaz, sob qualquer forma de causar                  
impacto ambiental negativo, arque com os custos da adoção das medidas necessárias visando, senão              
evitá-lo, mitigar, reparar e compensar os efeitos adversos ao meio ambiente; 
 
X – a garantia de que aquele que usufrui dos recursos ambientais pague por tal utilização; 
 
XI – a garantia de benefícios e incentivos pelos serviços ambientais prestados àquele que preserva,               
conserva, melhora e recupera a qualidade ambiental além de sua obrigação; 
 
XII – a tríplice responsabilização administrativa, penal e civil, naquilo que couber, àquele que causar               
impacto ambiental negativo ou for omisso em, senão evitá-lo, mitigar, reparar e compensar os efeitos               
adversos ao meio ambiente; 
 
XIII – a atuação conjunta e harmônica das entidades e órgãos da sociedade e poder público nas decisões e                   
ações relacionadas às questões ambientais; 
 
XIV – o estabelecimento de diretrizes e respectivas pesquisas, estudos, planos, programas e projetos              
necessários à consecução da Política Municipal de Meio Ambiente; 
 
XV – o financiamento de iniciativas que estejam em consonância com a Política Municipal de Meio                
Ambiente; 
 
XVI – o cadastro de informações de pessoas físicas ou jurídicas que sejam de interesse ambiental; 
 
XVII – a elaboração e o aperfeiçoamento constante das normas jurídicas de cunho ambiental de âmbito                
municipal; 
 
XVIII – a padronização da terminologia ambiental utilizada pelas normas jurídicas de cunho ambiental de               
âmbito municipal; 
 
XIX – a promoção e a realização de pesquisas, estudos, planos, programas e projetos de interesse                
ambiental; 
 
XX – o estabelecimento de padrões de qualidade ambiental compatíveis ao meio ambiente ecologicamente              
equilibrado; 
 
XXI – o monitoramento das condições ambientais do território municipal ao longo do tempo; 
 
XXII – a construção, individual e coletiva, de conhecimentos, habilidades, hábitos e atitudes voltados à               
preservação, conservação, melhoria e recuperação do meio ambiente; 
______________________________________________________________________________________ 

 
Avenida Domingos de Almeida, n. 1490, 96085-470, Areal, Pelotas, RS 

Telefone: (53) 32.27.54.42 – E-mail: sqa@pelotas.com.br 
 

– 7 – 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE QUALIDADE AMBIENTAL 

______________________________________________________________________________________ 
 
 

XXIII – a anuência e consequente condicionamento e restrição a realização de atividades consideradas              
pelas normas jurídicas vigentes como efetivas ou potencialmente poluidoras e/ou utilizadoras de recursos             
ambientais capazes sob qualquer forma de causar impacto ambiental negativo; 
 
XXIV – a fiscalização do cumprimento das normas jurídicas de cunho ambiental vigentes e a realização de                 
ações destinadas a prevenir, impedir ou fazer cessar as condutas consideradas lesivas ao meio ambiente               
mediante a aplicação das respectivas sanções sempre que cabível; 
 
XXV – o estabelecimento de estratégias de prevenção, preparação e resposta rápida ao atendimento de               
acidentes e desastres ambientais; 
 
XXVI – o planejamento e ordenamento territorial harmônico e sustentável entre os ambientes natural e               
artificial através do estabelecimento de critérios de ocupação e uso do território; 
 
XXVII – a definição e o estabelecimento de espaços territoriais e seus respectivos componentes com               
atributos ambientais relevantes a serem especialmente protegidos; 
 
XXVIII – a redução de todos os níveis de poluição independente do tipo e do meio que desfavoreçam; 
 
XXIX – a gestão dos resíduos sólidos, líquidos e gasosos observada, no que couber, a seguinte ordem de                  
prioridade: a não geração, a redução da geração, o reaproveitamento através da reutilização, reciclagem e               
recuperação, o tratamento e a destinação final ambientalmente adequada dos rejeitos; 
 
XXX – a recuperação de áreas ambientalmente degradadas; 
 
XXXI – o uso sustentável e equitativo dos recursos ambientais, dando-se preferência à utilização dos               
recursos renováveis em detrimento dos não renováveis; 
 
XXXII – a promoção ao desenvolvimento e ao uso de tecnologias ambientalmente sustentáveis; 
 
XXXIII – o estímulo e o apoio a produção e consumo sustentáveis de bens e serviços; 
 
XXXIV – o processo gradual de mudança de práticas e de manejo de agroecossistemas, tradicionais ou                
convencionais, por meio da transformação das bases produtivas e sociais do uso da terra e dos recursos                 
naturais, que levem a sistemas de agricultura que incorporem princípios e tecnologias de base ecológica; 
 
XXXV – o incentivo ao turismo ecológico como instrumento de desenvolvimento ambiental, econômico e              
social da região; 
 
XXXVI – a adoção de medidas e tecnologias que visem evitar e mitigar as interferências antrópicas                
cientificamente comprovadas responsáveis por efeitos adversos ao sistema climático. 
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TÍTULO V 💬 
DOS INSTRUMENTOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

 
Art. 6º Observados os objetivos estabelecidos no art. 5º desta lei, são instrumentos da Política Municipal de                 
Meio Ambiente: 
 
I – o sistema municipal de meio ambiente; 
 
II – o plano municipal de meio ambiente; 
 
III – o relatório anual da gestão ambiental; 
 
IV – o fundo municipal de meio ambiente; 
 
V – as audiências públicas; 
 
VI – os cadastros ambientais; 
 
VII – o acesso público às informações de interesse ambiental; 
 
VIII – as normas jurídicas de cunho ambiental; 
 
IX – o glossário ambiental; 
 
X – as pesquisas, estudos, planos, programas e projetos de interesse ambiental; 
 
XI – os padrões de qualidade ambiental; 
 
XII – o monitoramento ambiental; 
 
XIII – a educação ambiental; 
 
XIV – a anuência ambiental; 
 
XV – a fiscalização ambiental; 
 
XVI – as medidas mitigatórias, reparatórias e compensatórias; 
 
XVII – os benefícios e incentivos fiscais; 
 
XVIII – o zoneamento ambiental; 
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XIX – as áreas de especial interesse do ambiente natural; 
 
XX – a agroecologia; 
 
XXI – o turismo ecológico. 
 

CAPÍTULO I 
DO SISTEMA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

 
Art. 7º O Sistema Municipal de Meio Ambiente é a estrutura adotada para a gestão ambiental do município                  
que contempla a atuação conjunta e harmônica das entidades e órgãos da sociedade e poder público,                
respeitada a autonomia e as atribuições das partes, nas decisões e ações relacionadas às questões               
ambientais. 
 
Art. 8º O Sistema Municipal de Meio Ambiente é constituído: 
 
I – Conselho Municipal de Meio Ambiente (COMUMA); 
 
II – Secretaria Municipal de Gestão Ambiental (SMGA); 
 
III – Demais entidades e órgãos da sociedade e poder público com atuação direta ou indireta sobre às                  
questões ambientais no município. 
 

SEÇÃO I 💬 
DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (COMUMA) 

 
Art. 9º O Conselho Municipal de Proteção Ambiental (COMPAM) doravante passará a se denominar              
Conselho Municipal de Meio Ambiente (COMUMA). 
 
Parágrafo único. A expressão “Conselho Municipal de Meio Ambiente” e a sigla “COMUMA” se equivalem               
para efeito de referência e comunicação. 
 
Art. 10. O Conselho Municipal de Meio Ambiente (COMUMA) é o órgão do Poder Executivo Municipal que                 
tem como finalidade primeira a proposição das diretrizes da Política Municipal de Meio Ambiente bem como                
a fiscalização e avaliação da sua execução. 
 
Parágrafo único. O Conselho Municipal de Meio Ambiente (COMUMA) proporá as diretrizes da Política              
Municipal de Meio Ambiente através do Plano Municipal de Meio Ambiente. 
 
Art. 11. O Conselho Municipal de Meio Ambiente (COMUMA) é de natureza colegiada, permanente,              
independente e democrática bem como de caráter propositivo, consultivo, deliberativo e fiscalizador no             
âmbito de suas atribuições. 
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Art. 12. O Conselho Municipal de Meio Ambiente (COMUMA) é vinculado estruturalmente à Secretaria              
Municipal de Gestão Ambiental (SMGA), a qual deverá oferecer o suporte administrativo e científico              
necessário, visando garantir o seu pleno funcionamento. 
 
Art. 13. O Conselho Municipal de Meio Ambiente (COMUMA) será constituído paritariamente por no máximo               
24 (vinte e quatro) entidades/órgãos, sendo estes exclusivamente representativos da sociedade civil            
organizada ou representativos do poder público. 
 
Parágrafo único. Em razão de sua atuação direta sobre os aspectos ambientais do município os órgãos                
referidos no caput deste artigo são, para fins de representatividade, as secretarias municipais da Prefeitura               
de Pelotas. 
 
Art. 14. Serão oportunizadas às entidades representativas da sociedade civil organizada, o preenchimento             
de 12 (doze) vagas no Conselho Municipal de Meio Ambiente (COMUMA). 
 
Art. 15. O preenchimento das vagas oportunizadas às entidades representativas da sociedade civil             
organizada,  se dará através de eleição, observadas as seguintes condições: 
 
I – quando o número de entidades representativas da sociedade civil organizada, com candidatura              
habilitada, for inferior ao número de 12 (doze) vagas oportunizadas para preenchimento, estas entidades              
serão consideradas automaticamente eleitas; 
 
II – quando o número de entidades representativas da sociedade civil organizada, com candidatura              
habilitada, for igual ao número de 12 (doze) vagas oportunizadas para preenchimento, estas entidades              
serão consideradas automaticamente eleitas; 
 
III – quando o número de entidades representativas da sociedade civil organizada, com candidatura              
habilitada, for superior ao número de 12 (doze) vagas oportunizadas para preenchimento, as entidades              
serão eleitas através de votação. 
 
Art. 16. De forma a assegurar a composição paritária do Conselho Municipal de Meio Ambiente (COMUMA),                
serão oportunizadas às entidades/órgãos representativos do poder público o preenchimento de número de             
vagas equivalente ao de entidades representativas da sociedade civil organizada eleitas. 
 
Art. 17. O preenchimento das vagas oportunizadas as entidades/órgãos representativos do poder público se              
dará através de eleição, observadas as seguintes condições: 
 
I – quando o número de entidades/órgãos representativos do poder público, com candidatura habilitada, for               
inferior ao número de vagas oportunizadas para preenchimento, estas entidades/órgãos serão consideradas            
automaticamente eleitas, sendo as vagas remanescentes, de forma a assegurar a composição paritária do              
Conselho Municipal de Meio Ambiente (COMUMA), preenchidas complementarmente por entidades/órgãos          
do poder público – municipal, estadual e federal – convidadas e definidas a critério do Chefe do Poder                  
Executivo Municipal; 
______________________________________________________________________________________ 
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II – quando o número de entidades/órgãos representativos do poder público, com candidatura habilitada, for               
igual ao número de vagas oportunizadas para preenchimento, estas entidades/órgãos serão consideradas            
automaticamente eleitas; 
 
III – quando o número de entidades/órgãos representativos do poder público, com candidatura habilitada, for               
superior ao número de vagas oportunizadas para preenchimento, as entidades/órgãos serão eleitas através             
de votação. 
 
§ 1º Das vagas oportunizadas às entidades representativas do poder público, 1 (uma) será obrigatoriamente               
preenchida pela Secretaria Municipal de Gestão Ambiental (SMGA). 
 
§ 2º Havendo a necessidade de preenchimento complementar das vagas remanescentes o Chefe do Poder               
Executivo tomará como critério para convite e definição a seguinte ordem de prioridade até que se assegure                 
a composição paritária: 
 
I – entidade/órgão responsável pela gestão ambiental em nível estadual; 
 
II – entidade/órgão responsável pela gestão ambiental em nível federal; 
 
III – entidade/órgão de educação superior em nível estadual ou federal; 
 
IV – outras entidades/órgãos do poder público: municipal, estadual e federal. 
 
Art. 18. A eleição das entidades representativas da sociedade civil organizada e/ou entidades/órgãos             
representativos do poder público ocorrerá, quando couber, através de votação, em reunião extraordinária do              
Conselho Municipal de Meio Ambiente (COMUMA), sendo eleitas aquelas que obtiverem a maioria simples              
dos votos, pessoais e abertos, dentre as pessoas presentes, que comprovarem no ato do voto, domicílio                
eleitoral no município de Pelotas mediante a apresentação do respectivo título eleitoral. 
 
Parágrafo único. Na reunião extraordinária serão eleitas por votação, quando couber, primeiro as             
entidades representativas da sociedade civil organizada e, na sequência, já com o número de vagas               
oportunizadas para preenchimento por equivalência definidas, as entidades/órgãos representativos do poder           
público.  
 
Art. 19. Na eleição das entidades representativas da sociedade civil organizada e/ou entidades/órgãos             
representativos do poder público através de votação, havendo empate entre 2 (duas) ou mais              
entidades/órgãos será realizada votação exclusiva entre as mesmas, persistindo o empate, a escolha se              
dará através de sorteio. 
 
Art. 20. As entidades/órgãos eleitos cumprirão um mandato de 2 (dois) anos consecutivos a contar da data                 
da posse. 
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Art. 21. A eleição das entidades ocorrerá sempre no ano de término do mandato vigente e observará                 
sequencialmente as seguintes etapas e prazos: 
 
I – 1ª Etapa: até o último dia útil do mês de janeiro para o exaro e publicação de resolução do Conselho                      
Municipal de Meio Ambiente (COMUMA) instituindo a Comissão Eleitoral; 
 
II – 2ª Etapa: até 20 (vinte) dias úteis, a contar da conclusão da 1ª etapa, para o exaro e publicação do edital                       
de convocação das eleições; 
 
III – 3ª Etapa: 10 (dez) dias úteis, a contar da conclusão da 2ª etapa, para que as entidades/órgãos                   
interessados em participar do Conselho Municipal de Meio Ambiente (COMUMA) protocolem a inscrição de              
suas candidaturas; 
 
IV – 4ª Etapa: até 10 (dez) dias úteis, a contar da conclusão da 3ª etapa, para que a Comissão Eleitoral                     
analise as inscrições protocoladas, exare e torne público a lista provisória das candidaturas habilitadas à               
eleição; 
 
V – 5ª Etapa: 10 (dez) dias úteis, a contar da conclusão da 4ª etapa, para o protocolo de recurso                    
administrativo referente a lista provisória das candidaturas habilitadas à eleição; 
 
VI – 6ª Etapa: até 10 (dez) dias úteis, a contar da conclusão da 5ª etapa, para que a Comissão Eleitoral                     
analise os recursos administrativos protocolados, exare e torne público a lista definitiva das candidaturas              
habilitadas à eleição; 
 
VII – 7ª Etapa: até 20 (vinte) dias úteis, a contar da conclusão da 6ª etapa, para a realização das eleições                     
das entidades/órgãos; 
 
VIII – 8ª Etapa: até 10 (dez) dias úteis, a contar da conclusão da 7ª etapa, para que o Chefe do Poder                      
Executivo Municipal, quando necessário, convide e defina as entidades/órgãos do poder público –             
municipal, estadual e federal – que complementarmente preencherão as vagas restantes; 
 
IX – 9ª Etapa: até 10 (dez) dias úteis, a contar da conclusão da 8ª etapa, para que a Comissão Eleitoral,                     
exare e torne público a lista provisória das entidades/órgãos eleitos; 
 
X – 10ª Etapa: 10 (dez) dias úteis, a contar da conclusão da 9ª etapa, para o protocolo de recurso                    
administrativo referente à lista provisória das entidades/órgãos eleitos; 
 
XI – 11ª Etapa: até 10 (dez) dias úteis, a contar da conclusão da 10ª etapa, para que a Comissão Eleitoral                     
analise os recursos administrativos protocolados, exare e torne público a lista definitiva das             
entidades/órgãos eleitos; 
 
XII – 12ª Etapa: até 15 (quinze) dias úteis, a contar da conclusão da 11ª etapa, para o exaro e publicação do                      
ato administrativo de nomeação das entidades/órgãos eleitos pelo Chefe do Poder Executivo Municipal; 
______________________________________________________________________________________ 
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XIII – 13ª Etapa: 5 (cinco) de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente para posse das entidades/órgãos eleitos. 
 
Art. 22. A Comissão Eleitoral, instituída através de resolução do Conselho Municipal de Meio Ambiente               
(COMUMA), responsável por organizar e coordenar o processo eleitoral de eleição das entidades/órgãos             
será assim constituída: 
 
I – 2 (duas) entidades representativas da sociedade civil organizada; 
 
II – 2 (duas) entidades/órgãos representativos do poder público, sendo uma delas obrigatoriamente a              
Secretaria Municipal de Gestão Ambiental (SMGA). 
 
Art. 23. O edital de convocação das eleições deverá explicitar, no mínimo, as seguintes informações: 
 
I – Composição do Conselho Municipal de Meio Ambiente (COMUMA); 
 
II – Etapas e prazos legais do processo eleitoral; 
 
III – Exigências para a realização do protocolo de inscrição de candidaturas e recursos administrativos; 
 
IV – Meios de publicização das listas – provisórias e definitivas – das candidaturas habilitadas a eleição e                  
das entidades/órgãos eleitos; 
 
V – Procedimentos para a realização das eleições das entidades/órgãos. 
 
Parágrafo único. O edital de convocação das eleições, as listas – provisórias e definitivas – das                
candidaturas habilitadas a eleição e das entidades/órgãos eleitos deverão ser publicadas no Diário Oficial              
do Município, impresso e/ou na internet, bem como publicizadas no site oficial do município. 
 
Art. 24. Estarão automaticamente inabilitadas as candidaturas das entidades representativas da sociedade            
civil organizada e entidades/órgãos representativos do poder público que: 
 
I – Possuam pendências com o Fundo Municipal de Meio Ambiente; 
 
II – Tenham renunciado ou tenham sido excluídas do Conselho Municipal de Meio Ambiente (COMUMA) no                
mandato vigente. 
 
Parágrafo único. Os mesmos critérios de inabilitação se aplicarão as entidades/órgãos representativos do             
poder público convidados e definidos a critério do Chefe do Poder Executivo Municipal quando ocorrer a                
necessidade de preenchimento de vagas remanescentes. 
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Art. 25. Será condição à análise das inscrições das candidaturas o protocolo dos seguintes documentos: 
 
I – Entidades representativas da sociedade civil organizada: 
 
a) Documento de inscrição de candidatura, elaborado pela Comissão Eleitoral, devidamente preenchido e             
assinado pelo responsável legal pela entidade, manifestando o interesse em participar do Conselho             
Municipal de Meio Ambiente (COMUMA) para o mandato previsto no edital de convocação das eleições,               
informando também, os nomes dos seus respectivos representantes e seus vínculos com a entidade; 
 
b) Cópia de seus atos constitutivos; 
 
c) Cópia da ata de eleição da atual gestão administrativa. 
 
II – Entidades/órgãos representativos do poder público: 
 
a) Documento de inscrição de candidatura, elaborado pela Comissão Eleitoral, devidamente preenchido e             
assinado pelo responsável legal pela entidade, manifestando o interesse em participar do Conselho             
Municipal de Meio Ambiente (COMUMA) para o mandato previsto no edital de convocação das eleições,               
informando também, os nomes dos seus respectivos representantes e seus vínculos com a entidade; 
 
Parágrafo único. O protocolo dos documentos poderá ser realizado por meio físico ou meio digital               
prevalecendo o que determinar o edital de convocação das eleições. 
 
Art. 26. A representação das entidades/órgãos eleitos para o Conselho Municipal de Meio Ambiente              
(COMUMA) será exercida por 1 (um) representante titular e na ausência ou impedimento deste, por 1 (um)                 
representante suplente, ambos indicados no documento de inscrição de candidatura pelas respectivas            
entidades/órgãos que representam. 
 
Art. 27. A indicação dos representantes titulares e suplentes pelas respectivas entidades/órgãos que             
representam deverá observar as seguintes condições: 
 
I – Nenhum dos representantes, titular e suplente, poderá representar mais de 1 (uma) entidade/órgão no                
mesmo mandato; 
 
II – Os representantes, titular e suplente, deverão possuir domicílio eleitoral no município de Pelotas; 
 
III – Os representantes, titular e suplente, deverão possuir comprovado vínculo funcional ou associativo com               
a respectiva entidade/órgão que representam; 
 
 
 
 

______________________________________________________________________________________ 
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IV – Não poderão representar as entidades/órgãos, mediante afastamento como medida cautelar, os             
representantes, titular e suplente, que tenham sido conduzidos, pelos órgãos legais competentes, a             
condição de denunciados por infração ambiental tipificada na legislação municipal, estadual ou federal             
pertinente a qualquer das esferas: administrativa, civil ou penal, garantido seu imediato retorno em caso de                
absolvição; 
 
V – Não poderão representar as entidades/órgãos os representantes, titular e suplente, que tenham              
recebido pelos órgãos legais competentes, sentença condenatória transitada em julgado por infração            
ambiental tipificada na legislação municipal, estadual ou federal pertinente a qualquer das esferas:             
administrativa, civil ou penal nos últimos 5 (cinco) anos anteriores a data de publicação do edital de                 
convocação das eleições; 
 
VI – Não poderão representar as entidades representativas da sociedade civil organizada os             
representantes, titular e suplente, que ocupem cargos na administração pública – direta e indireta –               
municipal. 
 
Art. 28. As entidades/órgãos eleitos poderão substituir seus respectivos representantes, titular e suplente, a              
qualquer tempo mediante prévia comunicação protocolada junto a Secretaria Executiva do Conselho            
Municipal de Meio Ambiente (COMUMA). 
 
Art. 29. Os representantes, titular e suplente, das entidades/órgãos eleitos serão denominados            
“conselheiros” e seu mandato será exercido sem qualquer remuneração, constituindo-se, para todos os             
efeitos, em serviço de relevante interesse público. 
 
Art. 30. A nomeação das entidades/órgãos eleitos ocorrerá por meio de ato administrativo do Chefe do                
Poder Executivo Municipal. 
 
§ 1º Será excluída do Conselho Municipal de Meio Ambiente (COMUMA) a entidade/órgão nomeado que               
não se fizer representar, salvo justificativa fundamentada apresentada a Secretaria Executiva do Conselho             
Municipal de Meio Ambiente (COMUMA), a 3 (três) reuniões consecutivas ou 5 (cinco) alternadas dentro do                
período sequente de 12 (doze) meses. 
 
§ 2º A exclusão ou renúncia não ensejará o ingresso de nova entidade/órgão, excetuando-se somente neste                
caso a obrigatoriedade da paridade prevista para a composição do conselho. 
 
Art. 31. Caberá a Comissão Eleitoral, dentro do prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a contar da data da                    
posse das entidades/órgãos eleitos – 5 (cinco) de junho – convocar a primeira reunião ordinária do                
Conselho Municipal de Meio Ambiente (COMUMA). 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________________ 
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Art. 32. O Conselho Municipal de Meio Ambiente (COMUMA) terá a seguinte estrutura administrativa: 
 
I – Coordenação; 
 
II – Secretaria Executiva; 
 
III – Plenário; 
 
IV – Câmaras Temáticas; 
 
V – Comissões. 
 
Art. 33. A Coordenação, órgão de caráter permanente do Conselho Municipal de Meio Ambiente              
(COMUMA) responsável por coordenar o seu funcionamento, será constituída na primeira reunião ordinária             
do Plenário de cada mandato por: 
 
I – 2 (duas) entidades representativas da sociedade civil organizada; 
 
II – 2 (duas) entidades/órgãos representativos do poder público, sendo uma delas obrigatoriamente à              
Secretaria Municipal de Gestão Ambiental (SMGA). 
 
Parágrafo único. Caberá a cada uma das 4 (quatro) entidades/órgãos presidir alternadamente a             
Coordenação pelo período de 6 (seis) meses iniciando-se o revezamento pela Secretaria Municipal de              
Gestão Ambiental (SMGA). 
 
Art. 34. A Secretaria Executiva, órgão de caráter permanente do Conselho Municipal de Meio Ambiente               
(COMUMA) responsável por assisti-lo administrativamente, será constituída por pelo menos 1 (um) servidor             
público municipal de regime estatutário, designado pela Secretaria Municipal de Gestão Ambiental (SMGA). 
 
Art. 35. O Plenário, órgão de caráter permanente do Conselho Municipal de Meio Ambiente (COMUMA)               
responsável por apreciar e se manifestar sobre os assuntos submetidos, será constituído pelo conjunto dos               
conselheiros, os quais observarão os seguintes regramentos: 
 
I – O Plenário reunir-se-á em caráter ordinário, 1 (uma) vez ao mês, sempre convocado pela sua                 
Coordenação e, extraordinariamente, a qualquer tempo, sempre que convocado pela sua Coordenação ou             
por requerimento dirigido a esta pela maioria absoluta dos conselheiros, pela Secretaria Municipal de              
Gestão Ambiental (SMGA), pelo Chefe do Poder Legislativo Municipal ou pelo Chefe do Poder Executivo               
Municipal; 
 
II – O Plenário reunir-se-á em sessão pública, com a presença da maioria absoluta dos conselheiros, na                 
qual será garantida a participação de qualquer cidadão que se faça presente e se identifique; 
 

______________________________________________________________________________________ 
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III – As apreciações e manifestações em Plenário, lavradas em ata, serão aprovadas por no mínimo 2/3                 
(dois terços) de votos dos conselheiros presentes, havendo empate será realizada nova votação, persistindo              
o empate haverá votação exclusiva entre as entidades/órgãos que constituem a Coordenação, e por fim não                
havendo consenso caberá à entidade/órgão que preside a Coordenação o voto de qualidade. 
 
Art. 36. As Câmaras Temáticas, órgão de caráter permanente do Conselho Municipal de Meio Ambiente               
(COMUMA) responsável por apreciar preliminarmente os assuntos submetidos ao Plenário de forma a             
subsidiar suas manifestações, serão instituídas por meio de resolução, paritariamente por conselheiros das             
entidades representativas da sociedade civil organizada e entidades/órgãos representativos do poder           
público.  
 
Art. 37. As Comissões, órgão de caráter temporário do Conselho Municipal de Meio Ambiente (COMUMA)               
responsável por tratar de assuntos específicos com prazo definido, serão instituídas por meio de resolução,               
paritariamente por conselheiros das entidades representativas da sociedade civil organizada e           
entidades/órgãos representativos do poder público. 
 
Art. 38. O conselheiro deverá declarar-se ou ser declarado impedido de apreciar e se manifestar em                
Plenário, nas Câmaras Temáticas e nas Comissões, em observância ao princípio da moralidade             
administrativa, quando: 
 
I – exista comprovado interesse particular pessoal ou profissional envolvido; 
 
II – exista comprovado interesse particular pessoal ou profissional envolvido de cônjuge ou companheiro, ou               
qualquer parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau; 
 
III – o assunto abordado seja pertinente a processos administrativos relacionados a anuência e/ou              
fiscalização ambiental e o conselheiro tiver prestado serviço de consultoria ambiental e/ou responsabilidade             
técnica, como pessoa física ou jurídica, junto a Secretaria Municipal de Gestão Ambiental (SMGA)              
concomitantemente ao exercício do seu mandato no Conselho Municipal de Meio Ambiente (COMUMA). 
 
Art. 39. Competirá ao Conselho Municipal de Meio Ambiente (COMUMA), observadas as determinações             
previstas nesta lei, as seguintes atribuições: 
 
I – a apreciação e manifestação, de ofício ou mediante solicitação, por meio de requerimentos, denúncias,                
proposições, pareceres, decisões e resoluções, sobre todo e qualquer assunto que se relacione a qualidade               
ambiental do município; 
 
II – a requisição de informações que sejam necessárias à apreciação sobre todo e qualquer assunto que se                  
relacione a qualidade ambiental do município; 
 
III – a proposição das diretrizes da Política Municipal de Meio Ambiente bem como a fiscalização e                 
avaliação da sua execução; 
 
______________________________________________________________________________________ 
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IV – a elaboração e atualização periódica do Plano Municipal de Meio Ambiente; 
 
V – a decisão sobre o financiamento de iniciativas com recursos do Fundo Municipal de Meio Ambiente                 
(FMMA); 
 
VI – a convocação, organização e realização de audiências públicas; 
 
VII – a concessão do acesso público às informações de interesse ambiental que estejam sob sua guarda; 
 
VIII – a proposição mediante justificativa fundamentada e observação do parecer, obrigatório e não              
vinculante, da Secretaria Municipal de Gestão Ambiental (SMGA), da criação, alteração ou revogação de              
norma jurídica de cunho ambiental de âmbito municipal; 
 
IX – o exaro de parecer, obrigatório e não vinculante, sobre a criação, alteração ou revogação de norma                  
jurídica de cunho ambiental de âmbito municipal cuja proposição seja alheia ao Conselho Municipal de Meio                
Ambiente (COMUMA); 
 
X – a elaboração e atualização quando necessária do glossário ambiental; 
 
XI – o estabelecimento de padrões de qualidade ambiental aplicáveis ao território municipal; 
 
XII – a promoção e a realização de ações de educação ambiental junto a sociedade; 
 
XIII – a proposição aos órgãos competentes, mediante justificativa fundamentada, de reconsideração de             
decisões administrativas relacionadas a anuência ambiental; 
 
XIV – a denuncia aos órgãos competentes sobre todo e qualquer fato ou suspeita de infração ambiental de                  
que tenha conhecimento; 
 
XV – a proposição aos órgãos competentes, mediante justificativa fundamentada, de reconsideração de             
decisões administrativas relacionadas a aplicação de sanções decorrentes do cometimento de infrações            
ambientais; 
 
XVI – a proposição aos órgãos competentes, mediante justificativa fundamentada, de reconsideração de             
decisões administrativas relacionadas a concessão de benefícios e incentivos fiscais; 
 
XVII – a definição e estabelecimento do zoneamento ambiental; 
 
XVIII – a definição e estabelecimento dos limites das áreas de preservação permanente de finalidade               
exclusiva; 
 
XIX – a definição e estabelecimento dos limites das áreas de conservação permanente; 
 
______________________________________________________________________________________ 
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XX – a proposição mediante justificativa fundamentada e observação do parecer, obrigatório e não              
vinculante, da Secretaria Municipal de Gestão Ambiental (SMQA), de criação, reformulação (ampliação,            
redução, fusão, desmembramento, etc) e extinção de áreas verdes e unidades de conservação da natureza; 
 
XXI – o exaro de parecer, obrigatório e não vinculante, sobre a criação, reformulação (ampliação, redução,                
fusão, desmembramento, etc) e extinção de áreas verdes e unidades de conservação da natureza. cuja               
proposição seja alheia ao Conselho Municipal de Meio Ambiente (COMUMA); 
 
XXII – o detalhamento das questões relacionadas ao manejo da vegetação e da fauna; 
 
XXIII – a decisão sobre a composição dos seguintes órgãos da estrutura administrativa do Conselho               
Municipal de Meio Ambiente (COMUMA): Coordenação, Câmaras Temáticas e Comissões; 
 
XXIV – a decisão sobre os casos de impedimento, afastamento e exclusão dos conselheiros; 
 
XXV – a decisão sobre os casos de exclusão das entidades; 
 
XXVI – a decisão em última instância administrativa os assuntos referentes ao processo eleitoral do               
Conselho Municipal de Meio Ambiente (COMUMA); 
 
XXVII – a elaboração, aprovação e quando necessário alteração por meio de resolução, em parte ou em                 
sua totalidade, do seu regimento interno consoante a legislação pertinente; 
 
XXVIII – outras competências correlatas. 
 
Art. 40. O detalhamento de aspectos relacionados à estrutura administrativa do Conselho Municipal de Meio 
Ambiente (COMUMA) e seu respectivo funcionamento serão explicitados em seu Regimento Interno o qual              
observará na íntegra as disposições previstas nesta lei. 
 
Parágrafo único. A oficialização do Regimento Interno observará o prazo máximo de 90 (noventa) dias a                
contar da data de publicação desta lei. 
 
Art. 41. As entidades com mandato vigente observarão na íntegra as determinações previstas nesta lei               
quando da sua publicação. 
 

SEÇÃO II 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO AMBIENTAL (SMGA) 

 
Art. 42. A Secretaria Municipal de Qualidade Ambiental (SMQA) doravante passará a se denominar              
Secretaria Municipal de Gestão Ambiental (SMGA). 
 
Parágrafo único. A expressão “Secretaria Municipal de Gestão Ambiental” e a sigla “SMGA” se equivalem               
para efeito de referência e comunicação. 
______________________________________________________________________________________ 
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Art. 43. A Secretaria Municipal de Gestão Ambiental (SMGA) é o órgão do Poder Executivo Municipal que                 
tem como finalidade primeira a execução das diretrizes da Política Municipal de Meio Ambiente. 
 
Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Gestão Ambiental (SMGA) executará as diretrizes da Política              
Municipal de Meio Ambiente explicitadas no Plano Municipal de Meio Ambiente. 
 
Art. 44. A organização da Secretaria Municipal de Gestão Ambiental (SMGA), visando o pleno atendimento               
de suas atribuições, deverá contemplar em sua estrutura administrativa, no mínimo, as seguintes áreas              
temáticas: 
 
I – educação ambiental; 
 
II – anuência ambiental; 
 
III – fiscalização ambiental; 
 
IV – monitoramento ambiental; 
 
V – geotecnologia ambiental; 
 
VI – gestão ambiental territorial; 
 
VII – serviços ambientais. 
 
Art. 45. O detalhamento de aspectos relacionados à estrutura administrativa da Secretaria Municipal de              
Gestão Ambiental (SMGA) e seu respectivo funcionamento serão explicitados em seu Regimento Interno o              
qual observará na íntegra as disposições previstas nesta lei. 
 
Parágrafo único. A oficialização do Regimento Interno observará o prazo máximo de 90 (noventa) dias a                
contar da data de publicação desta lei. 
 
Art. 46. Os servidores da Secretaria Municipal de Gestão Ambiental (SMGA), inclusive aqueles que ocupem               
cargos de direção, chefia e assessoramento, deverão possuir comprovada qualificação para o pleno             
exercício de suas atribuições. 
 
Parágrafo único. Caberá ao Poder Público Municipal promover e realizar ações permanentes de             
capacitação e aperfeiçoamento dos servidores da Secretaria Municipal de Gestão Ambiental (SMGA)            
visando o aprimoramento de sua qualificação para que, no âmbito das atribuições de seus respectivos               
cargos, executem a pleno as diretrizes da Política Municipal de Meio Ambiente. 
 
Art. 47. As reuniões com servidores da Secretaria Municipal de Gestão Ambiental (SMGA) deverão ser               
previamente agendadas, informando para tanto: o dia, o horário, o local, o assunto e os nomes das pessoas                  
que participarão. 
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Parágrafo único. Declarado o interesse de qualquer um dos participantes a reunião poderá ser registrada               
em arquivo de áudio e/ou vídeo bem como poderá ser elaborada ata na qual se registrará resumidamente                 
as respectivas manifestações. 
 
Art. 48. Caberá aos servidores técnicos e analistas ambientais, no âmbito da Secretaria Municipal de               
Gestão Ambiental (SMGA), a realização, apreciação e manifestação sobre demandas de caráter científico             
de interesse ambiental. 
 
Parágrafo único. Os referidos servidores deverão estar legalmente habilitados e registrados pelos seus             
respectivos conselhos profissionais. 
 
Art. 49. Em observância ao princípio da moralidade administrativa será vedado aos servidores da Secretaria               
Municipal de Gestão Ambiental (SMGA) prestar serviços relacionados a qualquer das atribuições do órgão              
previstas nesta lei que dependam de protocolo, apreciação e manifestação da própria Secretaria. 
 
Art. 50. Competirá à Secretaria Municipal de Gestão Ambiental (SMGA), observadas as determinações             
previstas nesta lei, as seguintes atribuições: 
 
I – a promoção e realização de ações voltadas à preservação, conservação, melhoria e recuperação da                
qualidade ambiental do município; 
 
II – a execução das diretrizes da Política Municipal de Meio Ambiente; 
 
III – a elaboração do Relatório Anual da Gestão Ambiental; 
 
IV – a convocação, organização e realização de audiências públicas; 
 
V – a realização do cadastro ambiental de pessoas físicas ou jurídicas que sejam de interesse ambiental; 
 
VI – a concessão do acesso público às informações de interesse ambiental que estejam sob sua guarda; 
 
VII – a proposição mediante justificativa fundamentada e observação do parecer, obrigatório e não              
vinculante, do Conselho Municipal de Meio Ambiente (COMUMA), da criação, alteração ou revogação de              
norma jurídica de cunho ambiental de âmbito municipal; 
 
VIII – o exaro de parecer, obrigatório e não vinculante, sobre a criação, alteração ou revogação de norma                  
jurídica de cunho ambiental de âmbito municipal cuja proposição seja alheia a Secretaria Municipal de               
Gestão Ambiental (SMQA); 
 
IX – o exaro de parecer, obrigatório e não vinculante, sobre a elaboração e atualização do glossário                 
ambiental; 
 
X – a elaboração de termos de referência; 
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XI – o exaro de parecer, obrigatório e não vinculante, sobre o estabelecimento de padrões de qualidade                 
ambiental aplicáveis ao território municipal; 
 
XII – o monitoramento ambiental das condições ambientais do território municipal ao longo do tempo; 
 
XIII – a promoção e a realização de ações de educação ambiental junto a sociedade; 
 
XIV – a anuência e consequente condicionamento e restrição a realização de atividades consideradas pelas               
normas jurídicas vigentes como efetivas ou potencialmente poluidoras e/ou utilizadoras de recursos            
ambientais capazes sob qualquer forma de causar impacto ambiental negativo; 
 
XV – a fiscalização do cumprimento das normas jurídicas de cunho ambiental vigentes e a realização de                 
ações destinadas a prevenir, impedir ou fazer cessar as condutas consideradas lesivas ao meio ambiente               
mediante a aplicação das respectivas sanções sempre que cabível; 
 
XVI – o atendimento a ocorrências de acidentes e desastres ambientais; 
 
XVII – a adoção das medidas mitigatórias, reparatórias e compensatórias em contraponto aos efeitos              
adversos ao meio ambiente decorrentes de impactos ambientais negativos; 
 
XVIII – a apreciação e manifestação sobre concessões de benefícios e incentivos fiscais; 
 
XIX – a coordenação e realização do processo de definição e estabelecimento do zoneamento ambiental; 
 
XX – a coordenação e realização do processo de definição e estabelecimento dos limites das áreas de                 
preservação permanente de finalidade exclusiva; 
 
XXI – a coordenação e realização do processo de definição e estabelecimento dos limites das áreas de                 
conservação permanente; 
 
XXII – a proposição mediante justificativa fundamentada e observação do parecer, obrigatório e não              
vinculante, do Conselho Municipal de Meio Ambiente (COMUMA), de criação, reformulação (ampliação,            
redução, fusão, desmembramento, etc) e extinção de áreas verdes e unidades de conservação da natureza; 
 
XXIII – o exaro de parecer, obrigatório e não vinculante, sobre a criação, reformulação (ampliação, redução,                
fusão, desmembramento, etc) e extinção de áreas verdes e unidades de conservação da natureza. cuja               
proposição seja alheia a Secretaria Municipal de Gestão Ambiental (SMQA); 
 
XXIV – a promoção e realização de ações ecoturísticas como instrumento de desenvolvimento ambiental,              
econômico e social para a região; 
 
XV – o manejo dos componentes bióticos, abióticos e ecossistêmicos que sejam de sua competência; 
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XVI – o exaro de parecer, obrigatório e não vinculante, sobre o detalhamento das questões relacionadas ao                 
manejo da vegetação e da fauna; 
 
XVII – outras competências correlatas. 
 
Parágrafo único. É dever do Poder Público Municipal dotar a Secretaria Municipal de Gestão Ambiental               
(SMGA) de recursos humanos e orçamentários necessários ao cumprimento de suas atribuições. 
 

CAPÍTULO II 
DO PLANO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

 
Art. 51. O Plano Municipal de Meio Ambiente é o documento em que são apresentadas as diretrizes da                  
Política Municipal de Meio Ambiente para as quais serão definidas as pesquisas, estudos, planos,              
programas e projetos necessários à sua consecução. 
 
Art. 52. Caberá ao Conselho Municipal de Meio Ambiente (COMUMA) elaborar o Plano Municipal de Meio                
Ambiente e oficializá-lo através do exaro de resolução específica. 
 
Art. 53. A oficialização do Plano Municipal de Meio Ambiente observará o prazo máximo de 180 (cento e                  
oitenta) dias a contar da data de publicação desta lei e a sua atualização se dará periodicamente no                  
transcorrer dos primeiros 6 (seis) meses de mandato das entidades/órgãos eleitos para o Conselho              
Municipal de Meio Ambiente (COMUMA). 
 
Art. 54. O processo de elaboração e atualização do Plano Municipal de Meio Ambiente deverá contar com a                  
realização de pelo menos 1 (uma) audiência pública visando promover o debate entre a sociedade e o                 
poder público sobre o assunto. 
 
Art. 55. O Plano Municipal de Meio Ambiente tomará como referência em seu processo de atualização os                 
respectivos Relatórios Anuais da Gestão Ambiental apresentados. 
 

CAPÍTULO III 💬 
DO RELATÓRIO ANUAL DA GESTÃO AMBIENTAL 

 
Art. 56. O Relatório Anual da Gestão Ambiental é o documento em que são apresentadas as informações                 
de interesse ambiental do município correspondentes ao ano anterior ao de sua elaboração. 
Art. 57. O Relatório Anual da Gestão Ambiental deverá contemplar, no mínimo, as seguintes informações: 
 
I – relação das entidades que compõem o Conselho Municipal de Meio Ambiente (COMUMA) informando:               
representantes titulares e suplentes; 
 
II – organograma estrutural da Secretaria Municipal de Gestão Ambiental (SMGA); 
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III – relação dos servidores da Secretaria Municipal de Gestão Ambiental (SMGA) informando: nome              
completo, cargo, unidade administrativa ou órgão vinculado de lotação; 
 
IV – relação das ações de educação ambiental realizadas junto a sociedade; 
 
V – relação das anuências ambientais deferidas e indeferidas informando: número do processo             
administrativo, nome completo do requerente, atividade, localização e tipo de anuência requerida; 
 
VI – relação dos autos de infração em tramitação, exarados, informando: número do processo              
administrativo, infração administrativa ambiental cometida e sanção administrativa aplicada; 
 
VII – relação dos autos de infração, transitados e julgados, exarados, informando: número do processo               
administrativo, nome completo do autuado, infração administrativa ambiental cometida e sanção           
administrativa aplicada; 
 
VIII – relação das atividades suspensas e embargadas decorrente de infração administrativa ambiental,             
informando: 
 
IX – relação dos termos de compromisso firmados; 
 
X – relação dos atendimentos a ocorrências de acidentes e desastres ambientais que porventura tenham               
ocorrido; 
 
XI – relação das normas jurídicas de âmbito municipal de cunho ambiental criadas, alteradas ou revogadas; 
 
XII – relação das áreas de especial interesse do ambiente natural criadas, reformuladas (ampliação,              
redução, fusão, desmembramento, etc) e extintas. 
 
Art. 58. Caberá a Secretaria Municipal de Gestão Ambiental (SMGA) elaborar o Relatório Anual da Gestão                
Ambiental e publicá-lo no Diário Oficial do Município, impresso e/ou na internet, bem como publicizá-lo no                
site oficial do município até a data de 5 de junho – Dia Mundial do Meio Ambiente – do ano correspondente                     
ao de sua elaboração. 
 
Art. 59. O Relatório Anual da Gestão Ambiental deverá ser apresentado oficialmente ao Conselho Municipal               
de Meio Ambiente (COMUMA) quando da realização da reunião ordinária do mês de junho. 
 
Art. 60. Cópia do Relatório Anual da Gestão Ambiental permanecerá a disposição para consulta de               
qualquer interessado na sede da Secretaria Municipal de Gestão Ambiental (SMGA). 
 
Art. 61. Os respectivos Relatórios Anuais da Gestão Ambiental servirão de referência ao processo de               
atualização do Plano Municipal de Meio Ambiente. 
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CAPÍTULO IV 💬 
DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

 
Art. 62. O Fundo Municipal de Proteção e Recuperação Ambiental doravante passará a se denominar               
Fundo Municipal de Meio Ambiente. 
 
Art. 63. O Fundo Municipal de Meio Ambiente tem por objetivo financiar iniciativas que estejam em                
consonância com a Política Municipal de Meio Ambiente podendo seus recursos serem requeridos por              
entidades representativas da sociedade civil organizada e entidades/órgãos representativos do poder           
público, sem fins lucrativos, exclusivamente para as seguintes finalidades: 
 
I – Capacitação e aperfeiçoamento pessoal, com estrita relação à temática ambiental e a finalidade pública,                
dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Gestão Ambiental (SMGA); 
 
II – Capacitação e aperfeiçoamento pessoal, com estrita relação à temática ambiental e a finalidade pública,                
dos conselheiros – titulares e suplentes – do Conselho Municipal de Meio Ambiente (COMUMA); 
 
III – Aquisição, construção e manutenção de bens imóveis patrimoniados à Secretaria Municipal de Gestão               
Ambiental (SMGA); 
 
IV – Aquisição e manutenção de bens móveis – exceto material de expediente – patrimoniados à Secretaria                 
Municipal de Gestão Ambiental (SMGA); 
 
V – Realização de estudos, planos, programas e projetos relacionados à preservação, conservação,             
melhoria e recuperação da qualidade ambiental do município; 
 
VI – Contratação de serviços de coleta e análise de amostras ambientais; 
 
VII – Pesquisa e desenvolvimento de tecnologias ambientalmente sustentáveis; 
 
VIII – Implantação e manutenção de Áreas de Especial Interesse do Ambiente Natural; 
 
IX – Realização de eventos (congressos, simpósios, seminários, palestras, etc) com estrita relação à              
temática ambiental; 
 
X – Elaboração de material educativo com estrita relação à temática ambiental, tais como: vídeos, áudios,                
livros, informativos, cartazes, jogos, etc; 
 
XI – Ações de educação ambiental junto a comunidade com durabilidade não inferior a 1 (um) ano e não                   
superior a 2 (dois) anos. 
 

______________________________________________________________________________________ 
 

Avenida Domingos de Almeida, n. 1490, 96085-470, Areal, Pelotas, RS 
Telefone: (53) 32.27.54.42 – E-mail: sqa@pelotas.com.br 

 

– 26 – 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE QUALIDADE AMBIENTAL 

______________________________________________________________________________________ 
 
 

Parágrafo único. Só poderão ser financiadas com recursos do Fundo Municipal de Meio Ambiente (FMMA)               
as iniciativas que tenham como limite geográfico de aplicação o município de Pelotas, salvo aquelas               
explicitadas nos incisos I e II deste artigo.  
 
Art. 64. Constituem recursos do Fundo Municipal de Meio Ambiente: 
 
I – As doações de pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras; 
 
II – As dotações orçamentárias e transferências do Município, do Estado e da União; 
 
III – As transferências de recursos oriundos dos Poderes Legislativo e Judiciário; 
 
IV – Os valores arrecadados decorrentes da aplicação de multas por infrações administrativas ambientais; 
 
V – Os rendimentos decorrentes de suas aplicações financeiras; 
 
VI – Outros recursos a que lhe forem destinados por lei. 
 
Parágrafo único. O Poder Executivo Municipal estabelecerá, quando da elaboração da Lei Diretrizes             
Orçamentárias – LDO, o percentual do orçamento municipal a ser destinado ao Fundo Municipal de Meio                
Ambiente. 
 
Art. 65. Os recursos do Fundo Municipal de Meio Ambiente serão depositados em uma ou mais aplicação                 
financeira, em agência de instituição bancária no município de Pelotas, em conta denominada “Fundo              
Municipal de Meio Ambiente”. 
 
Parágrafo único. Será vedado o depósito dos recursos do Fundo Municipal de Meio Ambiente em               
aplicação financeira que configure situação de risco. 
 
Art. 66. O Fundo Municipal de Meio Ambiente será vinculado ao Conselho Municipal de Meio Ambiente                
(COMUMA) e será gerido pela Coordenação do referido conselho. 
 
Art. 67. Competirá ao Plenário do Conselho Municipal de Meio Ambiente (COMUMA) decidir sobre o               
financiamento de iniciativas de entidades representativas da sociedade civil organizada e entidades/órgãos            
representativos do poder público, sem fins lucrativos, observadas as finalidades previstas nesta lei. 
 
Art. 68. Competirá a Coordenação do Conselho Municipal de Meio Ambiente (COMUMA) as seguintes              
atribuições: 
 
I – Realizar as movimentações financeiras dos recursos do Fundo Municipal de Meio Ambiente junto a                
instituição bancária em que estão depositados tais recursos; 
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II – Apresentar, com periodicidade mensal, relatório financeiro do Fundo Municipal de Meio Ambiente aos               
demais conselheiros apontando os valores arrecadados, empenhados e o saldo disponível; 
 
III – Elaborar e disponibilizar termo de referência detalhando as informações mínimas necessárias a serem               
apresentadas pelas entidades interessadas visando o protocolo de requerimento de recursos do Fundo             
Municipal de Meio Ambiente; 
 
IV – Analisar, exarar parecer e encaminhar os requerimentos de recursos do Fundo Municipal de Meio                
Ambiente para deliberação do Plenário do Conselho Municipal de Meio Ambiente (COMUMA); 
 
V – Celebrar o termo de financiamento das iniciativas deferidas pelo Plenário do Conselho Municipal de                
Meio Ambiente (COMUMA) com as respectivas entidades/órgãos contemplados; 
 
VI – Controlar e fiscalizar o efetivo cumprimento do termo de financiamento das iniciativas deferidas pelo                
Plenário do Conselho Municipal de Meio Ambiente (COMUMA) com as respectivas entidades/órgãos            
contemplados e tomar as devidas providências em caso de descumprimento. 
 
Art. 69. Entidades representativas da sociedade civil organizada e entidades/órgãos representativos do            
poder público, sem fins lucrativos, poderão protocolar junto à Secretaria Executiva do Conselho Municipal              
de Meio Ambiente (COMUMA), a qualquer tempo, requerimento de recursos do Fundo Municipal de Meio               
Ambiente, observadas as finalidades previstas nesta lei, bem como da apresentação das informações             
mínimas necessárias elencadas no termo de referência disponibilizado. 
 
Parágrafo único. Os requerimento de recursos não poderá exceder 10% (dez por cento) do saldo do Fundo                 
Municipal de Meio Ambiente informado pela Secretaria Executiva do Conselho Municipal de Meio Ambiente              
(COMUMA). 
 
Art. 70. Os requerimentos de recursos do Fundo Municipal de Meio Ambiente após protocolados junto à                
Secretaria Executiva do Conselho Municipal de Meio Ambiente (COMUMA) observarão as seguintes etapas             
e prazos de tramitação: 
 
I – 1ª Etapa: até 30 (trinta) dias úteis, a contar da data de protocolo, para que a Coordenação exare parecer,                     
obrigatório e não vinculante, sobre os requerimentos de recursos e encaminhe para apreciação e              
manifestação do Plenário; 
 
II – 2ª Etapa: Até 30 (trinta) dias úteis, a contar da conclusão da 1ª etapa, para que o Plenário decida sobre                      
o financiamento das iniciativas; 
 
III – 3ª Etapa: Até 30 (trinta) dias úteis, a contar da conclusão da 2ª etapa, para que a Coordenação celebre                     
o termo de financiamento das iniciativas deferidas pelo Plenário com as respectivas entidades/órgãos             
contemplados. 
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Parágrafo único. Quando da apreciação do Plenário poderá a entidade/órgão requerente do recurso se              
manifestar oralmente em defesa do seu pleito. 
 
Art. 71. O Fundo Municipal de Meio Ambiente terá vigência por prazo indeterminado e, em caso de                 
extinção, por qualquer que seja o motivo, os recursos remanescentes serão destinados ao patrimônio da               
Prefeitura Municipal de Pelotas, na forma da Lei. 
 

CAPÍTULO V 
DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 

 
Art. 72. As audiências públicas são a reunião presencial, de caráter consultivo, aberta a participação e                
manifestação de qualquer interessado que tem como objetivo promover o debate entre a sociedade e o                
poder público sobre às questões ambientais atinentes ao município. 
 
Art. 73. As audiências públicas poderão ser convocadas por iniciativa do Conselho Municipal de Meio               
Ambiente (COMUMA) e/ou por iniciativa da Secretaria Municipal de Gestão Ambiental (SMGA). 
 
Art. 74. O Conselho Municipal de Meio Ambiente (COMUMA) convocará audiências públicas quando             
instado por: 
 
I – decisão da Coordenação do Conselho Municipal de Meio Ambiente (COMUMA); 
 
II – requerimento dirigido à Coordenação do conselho pela maioria absoluta dos conselheiros; 
 
III – requerimento dirigido à Coordenação do conselho pelo Chefe do Poder Legislativo Municipal; 
 
IV – requerimento dirigido à Coordenação do conselho pelo Chefe do Poder Executivo Municipal; 
 
V – requerimento dirigido à Coordenação do conselho pelo Ministério Público Estadual ou Federal; 
 
VI – requerimento dirigido à Coordenação do conselho pelo conjunto de pelo menos 100 (cem) pessoas                
com domicílio eleitoral no município de Pelotas. 
 
Art. 75. A Secretaria Municipal de Gestão Ambiental (SMGA) convocará audiências públicas quando instada              
por: 
 
I – decisão do Secretário Municipal de Gestão Ambiental; 
 
II – requerimento dirigido ao Secretário Municipal pela maioria absoluta dos servidores da Secretaria; 
 
III – requerimento dirigido ao Secretário Municipal pelo Chefe do Poder Legislativo Municipal; 
 
IV – requerimento dirigido ao Secretário Municipal pelo Chefe do Poder Executivo Municipal; 
______________________________________________________________________________________ 
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V – requerimento dirigido ao Secretário Municipal pelo Ministério Público Estadual ou Federal; 
 
VI – requerimento dirigido ao Secretário Municipal pelo conjunto de pelo menos 100 (cem) pessoas com                
domicílio eleitoral no município de Pelotas. 
 
Art. 76. A organização e realização das audiências públicas, inclusive o detalhamento de aspectos              
relacionados a ordem e tempo das manifestações, será de competência do órgão responsável pela sua               
convocação. 
 
Art. 77. As audiências públicas serão convocadas por meio do exaro e publicação do edital de convocação                 
o qual deverá explicitar, no mínimo, as seguintes informações: assunto, data, hora e local de realização. 
 
Art. 78. O edital de convocação das audiências públicas deverá ser publicado no Diário Oficial do Município,                 
impresso e/ou na internet, bem como publicizado no site oficial do município. 
 
Parágrafo único. Deverá ser observado o prazo mínimo de 10 (dez) dias úteis entre a data de publicação                  
do edital de convocação e a realização da audiência pública. 
 
Art. 79. Da audiência pública lavrar-se-á ata sucinta, arquivando-se, as manifestações redigidas e             
documentos que os acompanharem. 
 

CAPÍTULO VI 💬 
DOS CADASTROS AMBIENTAIS 

 
Art. 80. Os cadastros ambientais tem como finalidade reunir informações de pessoas físicas ou jurídicas               
que sejam de interesse ambiental. 
 
Art. 81. A Secretaria Municipal de Gestão Ambiental (SMGA) instituirá e manterá de ofício os seguintes                
cadastros ambientais: 
 
I – pessoas físicas e jurídicas para as quais tenham sido concedidos benefícios e incentivos fiscais; 
 
II – atividades consideradas efetivas ou potencialmente poluidoras e/ou utilizadoras de recursos ambientais,             
capazes sob qualquer forma de causar impacto ambiental negativo passíveis de anuência ambiental             
municipal. 
 
Art. 82. A Secretaria Municipal de Gestão Ambiental (SMGA) instituirá e manterá mediante requerimento do               
interessado os seguintes cadastros ambientais: 
 
I – profissionais legalmente habilitados e registrados pelos seus respectivos conselhos profissionais a             
prestação de serviços de assessoria e/ou consultoria ambiental; 
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II – entidades representativas da sociedade civil organizada e entidades/órgãos representativos do poder             
público relacionados à área ambiental; 
 
III – indústria, comércio e serviços de relacionados à área ambiental. 
 
Parágrafo único. A documentação necessária a realização do protocolo do requerimento de cadastro             
ambiental estará definida nos respectivos termos de referência elaborados e disponibilizados pela            
Secretaria Municipal de Gestão Ambiental (SMGA). 
 

CAPÍTULO VII 
DO ACESSO PÚBLICO ÀS INFORMAÇÕES DE INTERESSE AMBIENTAL 

 
Art. 83. As entidades e órgãos integrantes do Sistema Municipal de Meio Ambiente ficam obrigados,               
observado o prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da data de protocolo do requerimento do interessado,                  
independentemente de comprovação de interesse específico, a permitir o acesso público a quaisquer             
informações de interesse ambiental que estejam sob sua guarda. 
 
§ 1º Será assegurado o sigilo comercial, industrial, financeiro ou qualquer outro sigilo protegido por lei, bem                 
como o relativo às comunicações internas das entidades e órgãos governamentais desde que indiquem tal               
circunstância de forma expressa e fundamentada. 
 
§ 2º O interessado assumirá a obrigação de não utilizar as informações de interesse ambiental para fins                 
comerciais, sob as penas da lei civil, penal, de direito autoral e de propriedade industrial, assim como de                  
citar as fontes, caso, por qualquer meio, venha a divulgar as aludidas informações. 
 
§ 3º O acesso às informações se dará por meio do fornecimento de cópias cujos custos serão previamente                  
ressarcidos pelo interessado ou consulta presencial na sede da Secretaria Municipal de Gestão Ambiental              
(SMGA) em horário de expediente e na presença de servidor responsável. 
 
§ 4º A documentação necessária a realização do protocolo do requerimento de acesso público às               
informações de interesse ambiental estará definida no respectivo termo de referência elaborado e             
disponibilizados pela Secretaria Municipal de Gestão Ambiental (SMGA). 
 
Art. 84. Do indeferimento do requerimento de acesso às informações de interesse ambiental caberá, por               
iniciativa do interessado e observado o prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar da data de ciência da                   
decisão, o protocolo de recurso administrativo junto a Secretaria Executiva do Conselho Municipal de Meio               
Ambiente (COMUMA) o qual observado o prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar da data de protocolo                  
do recurso administrativo manifestará sua decisão. 
 
Parágrafo único. O conhecimento quanto às decisões tomadas se dará por meio que assegure a certeza                
da ciência do interessado. 
 
 
______________________________________________________________________________________ 

 
Avenida Domingos de Almeida, n. 1490, 96085-470, Areal, Pelotas, RS 

Telefone: (53) 32.27.54.42 – E-mail: sqa@pelotas.com.br 
 

– 31 – 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE QUALIDADE AMBIENTAL 

______________________________________________________________________________________ 
 
 

CAPÍTULO VIII 
DAS NORMAS JURÍDICAS DE CUNHO AMBIENTAL 

 
Art. 85. As normas jurídicas são consideradas de cunho ambiental sempre que o assunto abordado for                
pertinente aos princípios, objetivos e instrumentos explicitados nesta lei. 
 
Art. 86. As normas jurídicas de cunho ambiental de âmbito municipal deverão observar as normas dos                
demais entes federativos e especialmente as disposições da Política Municipal de Meio Ambiente. 
 
Art. 87. Toda e qualquer proposta de criação, alteração ou revogação de norma jurídica de cunho ambiental                 
de âmbito municipal deverá ser apreciada pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente (COMUMA) e              
Secretaria Municipal de Gestão Ambiental (SMGA) aos quais caberá exarar os respectivos pareceres,             
obrigatórios e não vinculantes, sobre o assunto. 
 

CAPÍTULO IX 
DO GLOSSÁRIO AMBIENTAL 

 
Art. 88. O Glossário Ambiental é o documento em que são apresentados de forma padronizada os                
enunciados que definem o significado da terminologia ambiental prevista na Política Municipal de Meio              
Ambiente e demais normas jurídicas de cunho ambiental de âmbito municipal já criadas e que porventura                
venham a ser concebidas. 
 
Art. 89. Caberá ao Conselho Municipal de Meio Ambiente (COMUMA) elaborar o Glossário Ambiental e               
oficializá-lo através do exaro de resolução específica. 
 
Parágrafo único. A elaboração do Glossário Ambiental deverá ser fundamentada por parecer, obrigatório e              
não vinculante, da Secretaria Municipal de Gestão Ambiental (SMGA). 
 
Art. 90. A oficialização do Glossário Ambiental observará o prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias a                  
contar da data de publicação desta lei e a sua atualização se dará sempre que necessário. 
 
Parágrafo único. Até que ocorra a oficialização do Glossário Ambiental a terminologia ambiental prevista              
na Política Municipal de Meio Ambiente e demais normas jurídicas de cunho ambiental de âmbito municipal                
será definida pelos enunciados empregados pelas demais entidades e órgãos que integram o Sistema              
Nacional de Meio Ambiente.  
 

CAPÍTULO X 
DAS PESQUISAS, ESTUDOS, PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS DE INTERESSE AMBIENTAL 

 
Art. 91. Será incentivada a pesquisa que busque avanços no campo da ciência e tecnologia visando                
possibilitar o surgimento de novos processos e produtos que aumentem constantemente a eficiência de              
utilização dos recursos naturais e reduzam os níveis de emissão de poluentes. 
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Art. 92. A Secretaria Municipal de Gestão Ambiental (SMGA) de ofício visando cumprir as atribuições               
legalmente a si conferidas elaborará pesquisas, estudos, planos, programas e projetos de caráter científico              
de interesse ambiental bem como requisitará a sua elaboração e apresentação como exigência à              
apreciação e manifestação sobre demandas a si encaminhadas. 
 
Art. 93. As pesquisas, estudos, planos, programas e projetos de caráter científico de interesse ambiental               
exigidos pela Secretaria Municipal de Gestão Ambiental (SMGA) serão embasados em termos de referência              
nos quais deverão constar explicitamente as informações mínimas necessárias a serem apresentadas à             
apreciação e manifestação quanto ao requerido. 
 
Art. 94. Caberá a Secretaria Municipal de Gestão Ambiental (SMGA) elaborar e disponibilizar os termos de                
referência os quais deverão ser oficializados por meio de ato administrativo do Secretário Municipal. 
 
Art. 95. As pesquisas, estudos, planos, programas e projetos de caráter científico de interesse ambiental               
somente poderão ser realizados por profissionais legalmente habilitados e registrados pelos seus            
respectivos conselhos profissionais. 
 
Art. 96. Não serão protocoladas junto a Secretaria Municipal de Gestão Ambiental (SMGA) as demandas               
que não atendam às exigências explicitadas nos respectivos termos de referência disponibilizados pela             
Secretaria Municipal de Gestão Ambiental (SMGA). 
 

CAPÍTULO XI 
DOS PADRÕES DE QUALIDADE AMBIENTAL 

 
Art. 97. O estabelecimento de padrões de qualidade ambiental tem como finalidade definir cientificamente,              
preferencialmente em termos numéricos, parâmetros referenciais indicadores de condições ambientais          
compatíveis ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. 
 
Art. 98. Caberá ao Conselho Municipal de Meio Ambiente (COMUMA) estabelecer os padrões de qualidade               
ambiental aplicáveis ao território municipal e oficializá-lo através do exaro de resolução específica. 
 
Parágrafo único. O estabelecimento de padrões de qualidade ambiental deverá ser fundamentado por             
parecer, obrigatório e não vinculante, da Secretaria Municipal de Gestão Ambiental (SMGA). 
 
Art. 99. A oficialização dos padrões de qualidade ambiental observará o prazo máximo de 180 (cento e                 
oitenta) dias a contar da data de publicação desta lei. 
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CAPÍTULO XII 
DO MONITORAMENTO AMBIENTAL 

 
Art. 100. O monitoramento ambiental tem como finalidade realizar de forma sistemática, contínua ou              
periodicamente, em micro e/ou macroescala, a coleta, processamento, análise e compartilhamento de            
dados de interesse ambiental, com o objetivo de identificar e avaliar – qualitativa e quantitativamente – as                 
condições ambientais do território municipal ao longo do tempo. 
 
Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Gestão Ambiental (SMGA) adotará, naquilo que couber, o uso               
de geotecnologias nas ações de monitoramento ambiental. 
 
Art. 101. Os padrões de qualidade ambiental estabelecidos servirão de referência normativa no processo de               
avaliação das condições ambientais. 
 
Art. 102. As amostragens químicas, físicas e biológicas decorrentes do monitoramento ambiental que             
ensejarem análise laboratorial deverão ser encaminhadas exclusivamente para laboratórios de análises           
ambientais comprovadamente cadastrados junto a Secretaria Municipal de Gestão Ambiental (SMGA) ou            
aos demais órgãos ambientais competentes nas esferas estadual e federal. 
 
Art. 103. As atividades consideradas pelas normas jurídicas vigentes como efetivas ou potencialmente             
poluidoras e/ou utilizadoras de recursos ambientais capazes sob qualquer forma de causar impacto             
ambiental negativo, passíveis de anuência ambiental deverão executar seu automonitoramento nos termos            
das condições e restrições impostas a sua realização. 
 

CAPÍTULO XIII 
DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 
Art. 104. A educação ambiental tem como finalidade a construção, individual e coletiva, de conhecimentos,               
habilidades, hábitos e atitudes voltados à preservação, conservação, melhoria e recuperação do meio             
ambiente. 
 
Art. 105. A educação ambiental terá como premissa fundamental a concepção do meio ambiente em sua                
totalidade, considerando a interdependência indissociável entre o ser humano e o meio natural do qual faz                
parte. 
 
Art. 106. São princípios básicos da educação ambiental: 
 
I – o enfoque ecocentrista, holístico, democrático e participativo; 
 
II – o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, tendo como perspectivas a inter, a multi e a                  
transdisciplinaridade; 
 
III – a garantia de continuidade e permanência do processo educativo; 
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IV – a permanente avaliação crítica do processo educativo; 
 
V – a abordagem articulada das questões socioambientais do ponto de vista local, regional, nacional e                
global; 
 
VI – o desenvolvimento de ações junto a todos os membros da coletividade, respondendo às necessidades                
e interesses dos diferentes grupos sociais e faixas etárias. 
 
Art. 107. São objetivos fundamentais da educação ambiental: 
 
I – o desenvolvimento de uma compreensão integrada do meio ambiente em suas múltiplas e complexas                
relações, envolvendo aspectos ecológicos, legais, políticos, sociais, econômicos, científicos, culturais e           
éticos; 
 
II – o estímulo e o fortalecimento de uma consciência crítica sobre a problemática socioambiental; 
 
III – o incentivo à participação individual e coletiva, permanente e responsável, na defesa da qualidade                
ambiental como um valor inseparável do exercício da cidadania; 
 
IV – o fortalecimento dos princípios de respeito aos povos tradicionais e comunidades locais e de                
solidariedade internacional como fundamentos para o futuro da humanidade. 
 
Art. 108. Todos têm direito à educação ambiental a qual deverá ser promovida e realizada pelos órgãos e                  
entidades integrantes do Sistema Municipal de Meio Ambiente, pelas instituições educacionais públicas e             
privadas, pelas entidades representativas do poder público e entidades representativas da sociedade civil             
organizada com atuação em educação ambiental, pelos meios de comunicação e demais segmentos da              
sociedade. 
 
Art. 109. As atividades de educação ambiental devem ser desenvolvidas nas seguintes linhas de atuação,               
necessariamente inter-relacionadas: 
 
I – educação ambiental no ensino formal; 
 
II – educação ambiental não-formal; 
 
III – formação de recursos humanos; 
 
IV – desenvolvimento de pesquisas e experimentações; 
 
V – produção e divulgação de material educativo; 
 
VI – a difusão através dos meios de comunicação de programas e campanhas educativas e de informações                 
acerca de temas relacionados ao meio ambiente; 
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VII – mobilização social. 
 
Art. 110. Entende-se por educação ambiental, no ensino formal, a desenvolvida no âmbito dos currículos e                
atividades extracurriculares, de todos os níveis e modalidades, das instituições educacionais públicas e             
privadas. 
 
Art. 111. Entende-se por educação ambiental não-formal as ações e práticas educativas voltadas à              
sensibilização da comunidade, organização, mobilização e participação da coletividade no trato das            
questões ambientais. 
 

CAPÍTULO XIV 
DA ANUÊNCIA AMBIENTAL 

 
Art. 112. A anuência ambiental tem como finalidade condicionar e restringir a realização das etapas de                
localização, instalação, operação, e quando couber, modificação e desativação de atividades consideradas            
pelas normas jurídicas vigentes como efetivas ou potencialmente poluidoras e/ou utilizadoras de recursos             
ambientais capazes sob qualquer forma de causar impacto ambiental negativo. 
 
Parágrafo único. A documentação necessária a realização do protocolo do requerimento de anuência             
ambiental estará definida nos respectivos termos de referência elaborados e disponibilizados pela            
Secretaria Municipal de Gestão Ambiental (SMGA). 
 
Art. 113. O detalhamento das questões relacionadas a anuência ambiental, observadas as normas jurídicas              
dos demais entes federativos, serão tratadas em lei municipal específica a qual deverá ser oficializada               
observado o prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias a contar da data de publicação desta lei. 
 

CAPÍTULO XV 
DA FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 

 
Art. 114. A fiscalização ambiental tem como finalidade garantir o cumprimento das normas jurídicas de               
cunho ambiental vigentes, atuando no desenvolvimento de ações destinadas a prevenir, impedir ou fazer              
cessar as condutas consideradas lesivas ao meio ambiente, verificando a procedência de denúncias, por              
constatação de materialidade e autoria, ou ainda, daquelas condutas infracionais realizadas em            
desconformidade com o que foi anuído pelos atos administrativos exarados pelos órgãos ambientais             
competentes. 
 
Parágrafo único. Constatada a ocorrência de infração ambiental estarão os infratores sujeitos às sanções              
administrativas, e penais, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. 
 
Art. 115. O detalhamento das questões relacionadas à fiscalização ambiental, observadas as normas             
jurídicas dos demais entes federativos, serão tratadas em lei municipal específica a qual deverá ser               
oficializada observado o prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias a contar da data de publicação desta                  
lei. 
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CAPÍTULO XVI 
MEDIDAS MITIGATÓRIAS, REPARATÓRIAS E COMPENSATÓRIAS 

 
Art. 116. A adoção das medidas mitigatórias, reparatórias e compensatórias serão fundamentadas pelo             
Estudo de Impacto Ambiental elaborado pela Secretaria Municipal de Gestão Ambiental (SMGA) ou             
apresentado a esta para apreciação e manifestação. 
 
Art. 117. A adoção de medidas mitigatórias tem como finalidade eliminar ou minimizar os efeitos adversos                
ao meio ambiente decorrentes de impactos ambientais negativos. 
 
Art. 118. A adoção de medidas reparatórias tem como finalidade reparar os efeitos adversos ao meio                
ambiente decorrentes de impactos ambientais negativos, para os quais as medidas mitigatórias não sejam              
exequíveis. 
 
Art. 119. A adoção de medidas compensatórias tem como finalidade compensar os efeitos adversos ao               
meio ambiente decorrentes de impactos ambientais negativos, para os quais as medidas mitigatórias e              
reparatórias não sejam exequíveis. 
 
Art. 120. A supressão de espécimes vegetais, de hábito arbóreo, de 100 (cem) centímetros ou mais de                 
altura, ensejará a adoção, mediante determinação da Secretaria Municipal de Gestão Ambiental (SMGA), de              
uma das seguintes medidas compensatórias: 
 
I – doação de 10 (dez) mudas de espécimes vegetais, de hábito arbóreo, em excelente estado fitossanitário,                 
de no mínimo 100 (cem) centímetros de altura, de um conjunto de até 5 (cinco) espécies diferentes, para                  
cada espécime suprimido; 
 
II – plantio de 5 (cinco) mudas de espécimes vegetais, de hábito arbóreo, em excelente estado fitossanitário,                 
de no mínimo 150 (cento e cinquenta) centímetros de altura, de um conjunto de até 5 (cinco) espécies                  
diferentes, para cada espécime suprimido. 
 
§ 1º As mudas doadas ou plantadas deverão ser nativas do domínio fitogeográfico em que está inserido o                  
município de Pelotas conforme listagem oficializada por resolução do Conselho Municipal de Meio Ambiente              
(COMUMA), salvo exceção considerada pela Secretaria Municipal de Gestão Ambiental (SMGA) mediante            
apresentação de justificativa fundamentada. 
 
§ 2º Definida a adoção da doação como medida compensatória as mudas deverão ser destinadas a                
Secretaria Municipal de Gestão Ambiental (SMGA). 
 
§ 3º Definida a adoção do plantio como medida compensatória as mudas deverão ser plantadas em locais                 
determinados pela Secretaria Municipal de Gestão Ambiental (SMGA) a quem caberá a obrigação de prover               
o devido cuidado e manutenção visando o pleno crescimento dos espécimes. 
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§ 4º Os custos decorrentes de até 25% (vinte e cinco por cento) dos valores correspondentes a doação ou                   
plantio compensatórios devidos poderão, condicionados a concordância entre as partes e firmamento de             
termo de compromisso ambiental, serem convertidos em recursos monetários a serem aplicados pela             
Secretaria Municipal de Gestão Ambiental (SMGA) obrigatoriamente em ações elencadas no Plano            
Municipal de Meio Ambiente que visem objetivamente a preservação, conservação, melhoria e recuperação             
ambiental das áreas de especial interesse do ambiente natural de domínio público. 
 
§ 5º Não haverá a adoção de medidas compensatórias quando o espécime vegetal de hábito arbóreo                
suprimido for classificado como invasor e/ou tóxico em listagem oficializada por resolução do Conselho              
Municipal de Meio Ambiente (COMUMA). 
 
§ 6º Quando o responsável pela supressão do espécime vegetal, de hábito arbóreo, for algum órgão da                 
própria prefeitura caberá a Secretaria Municipal de Gestão Ambiental (SMGA) adotar uma das medidas              
compensatórias previstas. 
 
§ 7º Será passível de isenção, mediante requerimento, o responsável pela supressão do espécime vegetal,               
de hábito arbóreo, que comprovar renda igual ou inferior a 1 (um) salário mínimo regional, cabendo nesta                 
situação a Secretaria Municipal de Gestão Ambiental (SMGA) adotar uma das medidas compensatórias             
previstas. 
 
§ 8º A adoção de medidas compensatórias em razão da supressão de espécimes vegetais, de hábito                
arbóreo, em formações florestais serão aquelas determinadas pelo Código Florestal do Estado do Rio              
Grande do Sul. 
 
Art. 121. A artificialização das características naturais do ambiente promovidas por atividades consideradas             
pelas normas jurídicas vigentes como efetivas ou potencialmente poluidoras e/ou utilizadoras de recursos             
ambientais capazes sob qualquer forma de causar impacto ambiental negativo passíveis de anuência             
ambiental, ensejará a adoção como medida compensatória o pagamento de valor monetário correspondente             
a relação percentual de 0,05% dos custos totais previstos para o estabelecimento da atividade para cada                
1% de área artificializada nos termos das fórmulas complementares a seguir apresentadas: 
 

COMPENSAÇÃO AMBIENTAL PARA 1% DE ÁREA ARTIFICIALIZADA = 0,05 x CUSTO TOTAL DA ATIVIDADE / 100 

⇊ 
COMPENSAÇÃO AMBIENTAL TOTAL = COMPENSAÇÃO AMBIENTAL PARA 1% x PERCENTUAL ARTIFICIALIZADO 

 
§ 1º A adoção de medida compensatória condicionada ao percentual de artificialização do ambiente natural               
tem como premissa incentivar a proposição de projetos e a realização de atividades que visem resguardar                
ao máximo os serviços ambientais oferecidos gratuitamente pelos ecossistemas a toda a coletividade. 
 
§ 2º O percentual de artificialização do ambiente natural será identificado no Estudo de Impacto Ambiental                
apresentado à apreciação e manifestação da Secretaria Municipal de Gestão Ambiental (SMGA). 
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§ 3º Os valores deverão ser aplicados pela Secretaria Municipal de Gestão Ambiental (SMGA)              
obrigatoriamente em ações elencadas no Plano Municipal de Meio Ambiente que visem objetivamente a              
preservação, conservação, melhoria e recuperação ambiental das áreas de especial interesse do ambiente             
natural de domínio público. 
 

CAPÍTULO XVII 
DOS BENEFÍCIOS E INCENTIVOS FISCAIS 

 
Art. 122. A concessão de benefícios e incentivos fiscais tem como finalidade fomentar as iniciativas que                
visem a preservação, conservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental. 
 
Art. 123. Será passível de isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) a área percentual do                 
imóvel caracterizada como Área de Especial Interesse do Ambiente Natural desde que esta observe na               
íntegra as regras de ocupação e uso aplicáveis e/ou que apresentem qualquer tipo de processo de                
degradação ambiental decorrente de ação antrópica. 
 
Art. 124. Será passível de isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) a área percentual do                 
imóvel prejudicada em seu direito de ocupação e uso pela estrutura radicular e/ou caulinar de espécimes                
vegetais imunes a supressão. 
 
Parágrafo único. A isenção prevista no caput deste artigo não se aplica quando o imóvel se localizar em                  
Área de Especial Interesse do Ambiente Natural classificada como Área de Preservação Permanente. 
 
Art. 125. O protocolo do requerimento de redução ou isenção do Imposto de Propriedade Territorial e                
Urbana – IPTU deverá ser realizado pelo interessado junto ao órgão municipal responsável pela concessão               
do benefício o qual demandará internamente à Secretaria Municipal de Gestão Ambiental (SMGA) à              
apreciação e manifestação necessária. 
 
Parágrafo único. O benefício fiscal quando concedido não precisará ser renovado cabendo a Secretaria              
Municipal de Gestão Ambiental (SMGA) fiscalizar o cumprimento das condições e restrições impostas ao              
beneficiado, devendo comunicar imediatamente ao órgão municipal responsável pela concessão quando           
observadas quaisquer irregularidades que justifiquem o cancelamento do benefício. 
 

CAPÍTULO XVIII 
DO ZONEAMENTO AMBIENTAL 

 
Art. 126. O zoneamento ambiental é o instrumento balizador do processo de planejamento e ordenamento               
territorial que visa contribuir para a relação harmônica e sustentável entre os ambientes natural e artificial                
estabelecendo critérios de ocupação e uso do espaço. 
 
Art. 127. O zoneamento ambiental buscará reconhecer as características, potencialidades e fragilidades            
existentes no território, bem como o bônus e o ônus que a interferência humana causa. 
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Art. 128. O zoneamento ambiental observará as seguintes características: 
 
I – ser reproduzível: a solução ou definição deverá ser útil para problemas semelhantes; 
 
II – ser econômico: a racionalização do tempo sem perda da qualidade é fundamental para não onerar o                  
município na sua elaboração; 
 
III – ser preciso: deverá ter a habilidade de retratar clara e racionalmente todas as variáveis que entrem no                   
estudo; 
 
IV – ser inteligível: as aplicações dos resultados bem como a sua fundamentação básica devem ser                
entendidas e trabalhadas por pessoas de diferentes áreas e formações profissionais; 
 
V – ser simples: deverá incorporar somente o necessário em seu escopo; 
 
VI – ser instrumental: as metodologias devem ser de fácil manipulação, adequadas de acordo com as                
possibilidades e características das áreas de estudo; 
 
VII – ser ético: os profissionais envolvidos no trabalho não podem e nem devem ter vinculações diretas ou                  
indiretas com grupos de interesse alheios ao projeto; a neutralidade aliada com a capacitação técnica deve                
prevalecer; 
 
VIII – ser realista: as soluções devem ser adequadas à realidade econômica, política e social do município; 
 
IX – ser multidisciplinar: quanto mais diversificado o grupo de profissionais no seu planejamento e               
execução, muito mais possibilidades de sucesso terá desde que haja uma coordenação eficiente e uma               
mesma linguagem técnica. 
 
X – ser contínuo: ter solução de continuidade independentemente de mudanças de governo ou de               
coordenação técnica; 
 
XI – ter a mesma linguagem: em função principalmente da multidisciplinaridade das equipes envolvidas,              
deve adotar uma linguagem através de vocabulário e filosofia comuns. 
 
Art. 129. Caberá ao Conselho Municipal de Meio Ambiente (COMUMA) definir e estabelecer o zoneamento               
ambiental e oficializá-lo através do exaro de resolução específica. 
 
Parágrafo único. A definição e estabelecimento do zoneamento ambiental será coordenada e realizada, na              
qualidade de membro do conselho, pela Secretaria Municipal de Gestão Ambiental (SMGA). 
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CAPÍTULO XIX 
DAS ÁREAS DE ESPECIAL INTERESSE DO AMBIENTE NATURAL 

 
Art. 130. O Poder Público Municipal, dentro de sua esfera de competência, por meio da definição e                 
estabelecimento das áreas de especial interesse do ambiente natural, atenderá a obrigação constitucional             
de definir espaços territoriais e seus respectivos componentes a serem especialmente protegidos sendo             
vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem tal proteção. 
 
Art. 131. As áreas de especial interesse do ambiente natural são os espaços do território municipal, de                 
domínio público ou privado, em zona urbana ou rural, com atributos ambientais relevantes, especialmente              
protegidas, aos quais se aplicam critérios de ocupação e uso compatíveis às necessidades de preservação               
e conservação ambiental. 
 
§ 1º Os limites das áreas de especial interesse do ambiente natural serão georreferenciados. 
 
§ 2º Por atributos ambientais relevantes compreende-se aqueles relacionados a aspectos geológicos,            
hidrológicos, paleontológicos, ecológicos, de biodiversidade e o bem-estar das populações humanas. 
 
§ 3º Para fins de aplicação de critérios de ocupação e uso compatíveis às necessidades de preservação e                  
conservação ambiental ficam estabelecidas as seguintes justificações: 
 
I – utilidade pública: 
 
a) as atividades de segurança nacional e proteção sanitária; 
 
b) as obras de infraestrutura destinadas às concessões e aos serviços públicos de transporte, sistema               
viário, inclusive aquele necessário aos parcelamentos de solo urbano aprovados pelos Municípios,            
saneamento, gestão de resíduos, energia, telecomunicações, radiodifusão, instalações necessárias à          
realização de competições esportivas estaduais, nacionais ou internacionais, bem como mineração, exceto,            
neste último caso, a extração de areia, argila, saibro e cascalho; 
 
c) atividades e obras de defesa civil; 
 
d) atividades que comprovadamente proporcionem melhorias na proteção das funções ambientais; 
 
e) outras atividades similares devidamente caracterizadas e motivadas em procedimento administrativo           
próprio, quando inexistir alternativa técnica e locacional ao empreendimento proposto, definidas em ato do              
Chefe do Poder Executivo Municipal; 
 
II – interesse social: 
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a) as atividades imprescindíveis à proteção da integridade da vegetação nativa, tais como prevenção,              
combate e controle do fogo, controle da erosão, erradicação de invasoras e proteção de plantios com                
espécies nativas; 
 
b) a exploração agroflorestal sustentável praticada na pequena propriedade ou posse rural familiar ou por               
povos e comunidades tradicionais, desde que não descaracterize a cobertura vegetal existente e não              
prejudique a função ambiental da área; 
 
c) a implantação de infraestrutura pública destinada a esportes, lazer e atividades educacionais e culturais               
ao ar livre em áreas urbanas e rurais consolidadas, observadas as condições estabelecidas nesta Lei; 
 
d) a regularização fundiária de assentamentos humanos ocupados predominantemente por população de            
baixa renda em áreas urbanas consolidadas; 
 
e) implantação de instalações necessárias à captação e condução de água e de efluentes tratados para                
projetos cujos recursos hídricos são partes integrantes e essenciais da atividade; 
 
f) as atividades de pesquisa e extração de areia, argila, saibro e cascalho, outorgadas pela autoridade                
competente; 
 
g) outras atividades similares devidamente caracterizadas e motivadas em procedimento administrativo           
próprio, quando inexistir alternativa técnica e locacional à atividade proposta, definidas em ato do Chefe do                
Poder Executivo Municipal; 
 
III – atividades eventuais ou de baixo impacto ambiental: 
 
a) abertura de pequenas vias de acesso interno e suas pontes e pontilhões, quando necessárias à travessia                 
de um curso d’água, ao acesso de pessoas e animais para a obtenção de água ou à retirada de produtos                    
oriundos das atividades de manejo agroflorestal sustentável; 
 
b) implantação de instalações necessárias à captação e condução de água e efluentes tratados, desde que 
comprovada a outorga do direito de uso da água, quando couber; 
 
c) implantação de trilhas para o desenvolvimento do ecoturismo; 
 
d) construção de rampa de lançamento de barcos e pequeno ancoradouro; 
 
e) construção de moradia de agricultores familiares, remanescentes de comunidades quilombolas e outras             
populações extrativistas e tradicionais em áreas rurais, onde o abastecimento de água se dê pelo esforço                
próprio dos moradores; 
 
f) construção e manutenção de cercas na propriedade; 
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g) pesquisa científica relativa a recursos ambientais, respeitados outros requisitos previstos na legislação             
aplicável; 
 
h) coleta de produtos não madeireiros para fins de subsistência e produção de mudas, como sementes,                
castanhas e frutos, respeitada a legislação específica de acesso a recursos genéticos; 
 
i) plantio de espécies nativas produtoras de frutos, sementes, castanhas e outros produtos vegetais, desde               
que não implique supressão da vegetação existente nem prejudique a função ambiental da área; 
 
j) exploração agroflorestal e manejo florestal sustentável, comunitário e familiar, incluindo a extração de              
produtos florestais não madeireiros, desde que não descaracterizem a cobertura vegetal nativa existente             
nem prejudiquem a função ambiental da área; 
 
k) outras ações ou atividades similares, reconhecidas como eventuais e de baixo impacto ambiental em ato                
do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA ou dos Conselhos Estaduais de Meio Ambiente; 
 
Art. 132. As Áreas de Especial Interesse do Ambiente Natural de domínio público são patrimônio               
inalienável. 
 
Art. 133. As Áreas de Especial Interesse do Ambiente Natural de acordo com sua vocação preservacionista                
ou conservacionista e seus respectivos critérios de ocupação e uso serão assim classificadas: 
 
I – áreas de preservação permanente; 
 
II – áreas de conservação permanente; 
 
a) áreas verdes; 
 
b) unidades de conservação da natureza. 
 

SEÇÃO II 
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE 

 
Art. 134. As áreas de preservação permanente são espaços do território municipal, de domínio público ou                
privado, em zona urbana ou rural, aos quais se aplicam, em decorrência de seus atributos ambientais                
relevantes, critérios de ocupação e uso compatíveis às necessidades de preservação ambiental. 
 
Art. 135. São áreas de preservação permanente: 
 
I – a área no entorno das nascentes e dos olhos d’água, perene e intermitente, qualquer que seja sua                   
situação topográfica, no raio mínimo de 50 (cinquenta) metros; 
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II – a área marginal contígua de ambos os lados de qualquer curso d’água natural, perene e intermitente,                  
excluídos os efêmeros, medida a partir da cota regular da margem, em projeção horizontal, em largura                
mínima de: 
 
a) 30 (trinta) metros, em zona urbana e rural, para os cursos d’água de menos de 10 (dez) metros de                    
largura; 
 
b) 50 (cinquenta) metros, em zona urbana ou rural, para os cursos d’água que tenham de 10 (dez) a 50                    
(cinquenta) metros de largura; 
 
c) 100 (cem) metros, em zona urbana ou rural, para os cursos d’água que tenham de 50 (cinquenta) a 200                    
(duzentos) metros de largura; 
 
d) 200 (duzentos) metros, em zona urbana ou rural, para os cursos d’água que tenham de 200 (duzentos) a                   
600 (seiscentos) metros de largura; 
 
e) 500 (quinhentos) metros, em zona urbana ou rural, para os cursos d’água que tenham largura superior a                  
600 (seiscentos) metros. 
 
III – a área marginal no entorno de qualquer lago, lagoa e laguna natural, perene e intermitente, excluídos                  
os efêmeros, medida a partir da cota regular da margem, em projeção horizontal, em largura mínima de: 
 
a) 30 (trinta) metros, em zona urbana, para os lagos, lagoas e lagunas que tenham 1 (um) hectare ou mais                    
de superfície; 
 
b) 50 (cinquenta) metros, em zona rural, para os lagos, lagoas e lagunas que tenham de 1 (um) hectare até                    
20 (vinte) hectares de superfície; 
 
c) 100 (cem) metros, em zona rural, para os lagos, lagoas e lagunas que tenham 20 (vinte) hectares ou                   
mais de superfície. 
 
IV – a área marginal no entorno dos reservatórios d’água artificiais, decorrentes de barramento ou               
represamento de cursos d’água naturais, medida a partir da cota regular da margem, em projeção               
horizontal, definido na respectiva anuência ambiental em largura mínima de: 
 
a) 15 (quinze) a 30 (trinta) metros, em zona urbana, para reservatórios d’água que tenham 1 (um) hectare                  
ou mais de superfície; 
 
b) 30 (trinta) a 100 (cem) metros, em zona rural, para reservatórios d’água que tenham 1 (um) hectare ou                   
mais de superfície. 
 
V – as restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues; 
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VI – os manguezais, em toda a sua extensão; 
 
VII – os banhados, em toda a sua extensão; 
 
VIII – em veredas, a faixa marginal, em projeção horizontal, com largura mínima de 50 (cinquenta) metros, a 
partir do espaço permanentemente brejoso e encharcado. 
 
IX – as encostas ou partes destas com declividade superior a 45°, equivalente a 100% (cem por cento) na                   
linha de maior declive; 
 
X – as bordas dos tabuleiros ou chapadas, até a linha de ruptura do relevo, em faixa nunca inferior a 100 
(cem) metros em projeções horizontais; 
 
XI – no topo de morros, montes, montanhas e serras, com altura mínima de 100 (cem) metros e inclinação                   
média maior que 25°, as áreas delimitadas a partir da curva de nível correspondente a 2/3 (dois terços) da                   
altura mínima da elevação sempre em relação à base, sendo esta definida pelo plano horizontal               
determinado por planície ou espelho d’água adjacente ou, nos relevos ondulados, pela cota do ponto de                
sela mais próximo da elevação; 
 
XII – as áreas em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros em relação ao nível do mar. 
 
Parágrafo único. Serão aplicadas regras distintas para as seguintes áreas de preservação permanente: 
 
I – a área marginal contígua de ambos os lados do Arroio Pelotas, em área urbana, medida a partir da cota                     
regular da margem, em projeção horizontal, em largura mínima de 100 (cem) metros; 
 
II – a área marginal no entorno da Laguna dos Patos, em área urbana e rural, medida a partir da cota                     
regular da margem, em projeção horizontal, em largura mínima de 100 (cem) metros; 
 
III – a área marginal no entorno da Barragem Santa Bárbara, em área urbana e rural, medida a partir da                    
cota regular da margem, em projeção horizontal, em largura mínima de 100 (cem) metros. 
 
Art. 136. Consideram-se, ainda, áreas de preservação permanente de finalidade exclusiva, quando assim             
declaradas por ato do Poder Público Municipal, as áreas destinadas a uma ou mais das seguintes                
finalidades: 
 
I – conter a erosão do solo e mitigar riscos de enchentes e deslizamentos de terra e de rocha; 
 
II – proteger as restingas ou veredas; 
 
III – proteger várzeas; 
 
IV – abrigar exemplares da fauna ou da flora ameaçados de extinção; 
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V – proteger sítios de excepcional beleza ou de valor científico, cultural ou histórico; 
 
VI – formar faixas de proteção ao longo de rodovias e ferrovias; 
 
VII – assegurar condições de bem-estar público; 
 
VIII – auxiliar a defesa do território nacional, a critério das autoridades militares; 
 
IX – proteger áreas úmidas, especialmente as de importância internacional. 
 
Art. 137. Caberá ao Conselho Municipal de Meio Ambiente (COMUMA) definir e estabelecer os limites das                
áreas de preservação permanente de finalidade exclusiva e oficializá-lo através do exaro de resolução              
específica. 
 
Parágrafo único. A definição dos limites das áreas de preservação permanente de finalidade exclusiva será               
coordenada e realizada, na qualidade de membro do conselho, pela Secretaria Municipal de Gestão              
Ambiental (SMGA). 
 
Art. 138. A intervenção em área de preservação permanente somente ocorrerá nas hipóteses de utilidade               
pública, de interesse social ou de baixo impacto ambiental. 
 
§ 1º A supressão de vegetação nativa protetora de nascentes, dunas e restingas somente poderá ser                
autorizada em caso de utilidade pública. 
 
§ 2º Será dispensada a autorização do órgão ambiental competente para a execução, em caráter de                
urgência, de atividades de segurança nacional e obras de interesse da defesa civil destinadas à prevenção                
e mitigação de acidentes em áreas urbanas. 
 
Art. 139. A vegetação situada em área de preservação permanente deverá ser mantida pelo proprietário da 
área, possuidor ou ocupante a qualquer título, pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado. 
 
Art. 140. Será permitido o acesso de pessoas e animais às áreas de preservação permanente para                
obtenção de água e para realização de atividades de baixo impacto ambiental. 
 

SEÇÃO II 
DAS ÁREAS DE CONSERVAÇÃO PERMANENTE 

 
Art. 141. As áreas de conservação permanente são espaços do território municipal, de domínio público ou                
privado, em zona urbana ou rural, aos quais se aplicam, em decorrência de seus atributos ambientais                
relevantes, critérios de ocupação e uso compatíveis às necessidades de conservação ambiental. 
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Art. 142. São áreas de conservação permanente aquelas delimitadas de forma adjacente às áreas de               
preservação permanente visando estabelecer com estas um gradiente de transição de ocupação e uso do               
território.  
 
Art. 143. Caberá ao Conselho Municipal de Meio Ambiente (COMUMA) definir e estabelecer os limites das                
áreas de conservação permanente e oficializá-lo através do exaro de resolução específica. 
 
Parágrafo único. A definição dos limites das áreas de conservação permanente será coordenada e              
realizada, na qualidade de membro do conselho, pela Secretaria Municipal de Gestão Ambiental (SMGA). 
 
Art. 144. A intervenção em área de conservação permanente somente ocorrerá nas hipóteses de utilidade               
pública, de interesse social ou de baixo impacto ambiental bem como para o desenvolvimento de atividades                
de lazer, esportes, cultura, turismo, pesquisa científica, educação, hospedagem e agropecuária observados            
os seguintes critérios de ocupação e uso: 
 
a) Parcelamento com lote mínimo de 7.500 m2 (sete mil e quinhentos metros quadrados); 
 
b) Taxa de ocupação máxima de 10% (dez por cento); 
 
c) Taxa de artificialização máxima de 20% (vinte por cento); 
 
d) Altura máxima de edificação de 7m (sete metros). 
 
Art. 145. As áreas de conservação permanente, classificadas como áreas verdes e unidades de              
conservação da natureza estarão sujeitas a normas e regras especiais. 
 

SUBSEÇÃO I 
DAS ÁREAS VERDES 

 
Art. 146. As áreas verdes são espaços do território municipal, de domínio público em zona urbana, que                 
desempenham função ecológica, paisagística e recreativa, propiciando a melhoria da qualidade estética,            
funcional e ambiental da cidade, sendo dotadas de vegetação e espaços livres de impermeabilização. 
 
Parágrafo único. Para fins de categorização são consideradas áreas verdes os parques, praças, jardins e               
canteiros centrais de avenidas que atendam as características elencadas no caput deste artigo. 
 
Art. 147. As áreas verdes serão vocacionadas a realização de atividades de lazer, esportes, cultura,               
turismo, pesquisa científica e educação. 
 
Parágrafo único. Fica proibido nas áreas verdes qualquer autorização que permita o uso comercial fixo. 
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SUBSEÇÃO II 
DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA 

 
Art. 148. As unidades de conservação da natureza são espaços do território municipal, de domínio público                
e/ou privado, em zona urbana ou rural, com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo              
Poder Público Municipal, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de              
administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção. 
 
Art. 149. As disposições explicitadas nesta lei se referem exclusivamente às unidades de conservação da               
natureza criadas por ato do Poder Público Municipal. 
 
Art. 150. As unidades de conservação da natureza dividem-se em dois grupos, com características              
específicas: 
 
I – Proteção Integral; 
 
II – Uso Sustentável. 
 
§ 1º O objetivo fundamental das unidades de conservação da natureza do grupo de proteção integral será o                  
de compatibilizar a conservação da natureza com o uso indireto dos seus recursos naturais. 
 
§ 2º O objetivo fundamental das unidades de conservação da natureza do grupo de uso sustentável será o                  
de compatibilizar a conservação da natureza com o uso direto e/ou indireto dos seus recursos naturais. 
 
Art. 151. Constituem o grupo de proteção integral as seguintes categorias de unidades de conservação da                
natureza: 
 
I – Estação Ecológica; 
 
II – Reserva Biológica; 
 
III – Parque Natural Municipal; 
 
IV – Monumento Natural; 
 
V – Refúgio de Vida Silvestre. 
 
Art. 152. Constituem o grupo de uso sustentável as seguintes categorias de unidades de conservação da                
natureza: 
 
I – Área de Proteção Ambiental; 
 
II – Área de Relevante Interesse Ecológico; 
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III – Reserva de Fauna; 
 
IV – Floresta Municipal; 
 
V – Reserva Extrativista; 
 
VI – Reserva de Desenvolvimento Sustentável; 
 
VII – Reserva Particular do Patrimônio Natural. 
 
Art. 153. A escolha da categoria da unidade de conservação da natureza deverá considerar as               
características, potencialidades e fragilidades de ocupação e uso que a área definida para sua criação               
oferece. 
 
Art. 154. O detalhamento das questões relacionadas a cada categoria de unidade de conservação da               
natureza será tratado em seus respectivos regulamentos e planos de manejo. 
 
Art. 155. O ato de criação das unidades de conservação da natureza será precedido obrigatoriamente pelas                
seguintes etapas: 
 
I – a elaboração de estudos científicos que justifiquem a denominação, a categoria, os objetivos, a                
localização, a dimensão e os limites; 
 
II – a realização de audiência pública, convocada por iniciativa da Secretaria Municipal de Gestão Ambiental                
(SMGA), visando apresentar aos interessados, de modo claro, objetivo e linguagem acessível, a proposta              
de unidade de conservação da natureza. 
 
Art. 156. As unidades de conservação da natureza poderão ser criadas por Decreto ou Lei Municipal os                 
quais deverão indicar obrigatoriamente: 
 
I – a denominação, a categoria, os objetivos, a localização, a dimensão, os limites e o responsável por sua                   
gestão; 
 
II – a população tradicional para as categorias que admitam a sua permanência; 
 
III – as atividades econômicas, de segurança e de defesa nacional envolvidas. 
 
Parágrafo único. A denominação de cada unidade de conservação da natureza deverá basear-se,             
preferencialmente, na sua característica natural mais significativa, ou na sua denominação mais antiga,             
dando-se prioridade, neste último caso, às designações indígenas ancestrais. 
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Art. 157. Os limites das unidades de conservação da natureza, bem como, quando couber, de sua                
respectiva zona de amortecimento e corredores ecológicos, serão estabelecidos sempre no ato de sua              
criação. 
 
Parágrafo único. Serão definidos também limites para os espaços aéreo e de subsolo sempre que esses                
tiverem influência sobre quaisquer aspectos ambientais. 
 
Art. 158. A anuência ambiental para a realização de atividades compreendidas nos limites da zona de                
amortecimento e corredores ecológicos, deverá observar o parecer, obrigatório e não vinculante, do             
responsável pela gestão da unidade de conservação da natureza. 
 
Art. 159. A alteração dos limites das unidades de conservação da natureza, bem como, quando couber, de                 
sua respectiva zona de amortecimento e corredores ecológicos, deverá ser justificada pela elaboração de              
estudos e audiência pública nos moldes já empregados quando da intenção de sua criação, observados os                
seguintes procedimentos: 
 
I – a ampliação dos limites das unidades de conservação da natureza sem modificação dos seus limites                 
originais, exceto pelo acréscimo proposto, poderá ser realizada por ato do mesmo nível hierárquico de sua                
criação; 
 
II – a ampliação dos limites das unidades de conservação da natureza com modificação dos seus limites                 
originais, só poderá ser realizada mediante lei específica; 
 
III – a redução dos limites das unidades de conservação da natureza só poderá ser realizada mediante lei                  
específica. 
 
Art. 160. As categorias de unidade de conservação da natureza que constituem o grupo de uso sustentável                 
poderão ser transformadas, total ou parcialmente, em categorias de unidade de conservação da natureza              
que constituem o grupo de proteção integral, por ato do mesmo nível hierárquico de sua criação. 
 
Art. 161. A alteração de categoria de uma unidade de conservação da natureza deverá ser justificada pela                 
elaboração de estudos e audiência pública nos moldes já empregados quando da intenção de sua criação. 
 
Art. 162. A extinção de uma unidade de conservação da natureza, deverá ser justificada pela elaboração de                 
estudos e audiência pública nos moldes já empregados quando da intenção de sua criação, e só poderá ser                  
realizada mediante lei específica. 
 
Art. 163. Os atos de criação, alteração de limites, mudança de categoria e extinção de unidades de                 
conservação da natureza deverão ser publicadas no Diário Oficial do Município, impresso e/ou na internet,               
bem como publicizados no site oficial do município. 
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Art. 164. A gestão das unidades de conservação da natureza será de responsabilidade da Secretaria               
Municipal de Gestão Ambiental (SMGA) ou do proprietário da área conforme exigir a categoria a que                
pertençam. 
 
Parágrafo único. As unidades de conservação da natureza poderão ser geridas de forma compartilhada              
com entidades representativas da sociedade civil organizada ou entidades/órgãos representativos do poder            
público mediante termo de parceria a ser firmado entre as partes. 
 
Art. 165. As unidades de conservação da natureza serão dirigidas “in loco” por profissional designado pelo                
responsável por sua gestão. 
 
Art. 166. As unidades de conservação da natureza terão conselhos de caráter consultivo ou deliberativo               
conforme exigir a categoria a que pertençam. 
 
Art. 167. Os conselhos das unidades de conservação da natureza – consultivos ou deliberativos – serão                
constituídos pelas entidades representativas da sociedade civil organizada e entidades/órgãos          
representativos do poder público que compõem o Conselho Municipal de Meio Ambiente (COMUMA). 
 
Parágrafo único. Serão constituídos também por representante das populações tradicionais os conselhos            
das unidades de conservação da natureza de caráter deliberativo. 
 
Art. 168. Os conselhos das unidades de conservação da natureza – consultivos ou deliberativos – serão                
presididos pelo seu respectivo diretor. 
 
Art. 169. O mandato dos conselheiros será exercido sem qualquer remuneração, constituindo-se, para             
todos os efeitos, em serviço de relevante interesse público. 
 
Art. 170. O detalhamento de aspectos relacionados à estrutura administrativa dos conselhos – consultivos              
ou deliberativos – e seu respectivo funcionamento serão explicitados em seu Regimento Interno o qual               
observará na íntegra as disposições previstas nesta lei. 
 
Parágrafo único. A oficialização do Regimento Interno observará o prazo máximo de 90 (noventa) dias a                
contar da data de criação da unidade de conservação da natureza. 
 
Art. 171 Todas categorias de unidade de conservação da natureza possuirão regulamento e plano de               
manejo os quais deverão ser elaborados e oficializados observado o prazo máximo de 3 (três) anos a contar                  
da data do ato de sua criação. 
 
Parágrafo único. O regulamento e o plano de manejo deverão ser aprovados pelo respectivo conselho da                
unidade de conservação da natureza sempre que este for de caráter deliberativo. 
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Art. 172. O regulamento e o plano de manejo vigentes deverão estar disponíveis para consulta de qualquer                 
interessado na sede da Secretaria Municipal de Gestão Ambiental (SMGA) e sempre que viável na sede da                 
própria unidade de conservação da natureza. 
 
Art. 173. Serão proibidas, nas unidades de conservação da natureza, quaisquer ações em desacordo com o                
seu regulamento e plano de manejo. 
 
Art. 174. As unidades de conservação da natureza poderão admitir a permanência de populações              
tradicionais que comprovadamente habitavam a área compreendida pelos seus limites quando assim            
acolher a categoria a que pertençam. 
 
Parágrafo único. A admissão da permanência e consequente ocupação e uso da área será regulada por                
contrato no qual constará a obrigação imposta às populações tradicionais de observarem o que dispuser o                
regulamento e o plano de manejo da unidade de conservação da natureza. 
 
Art. 175. A exploração comercial de produtos, subprodutos ou serviços inerentes à unidade de conservação               
da natureza dependerá de prévia autorização do responsável pela sua gestão, e sujeitará o explorador a                
pagamento, observadas as disposições previstas no regulamento e plano de manejo. 
 
Art. 176. Os responsáveis pela gestão das unidades de conservação da natureza poderão receber recursos               
ou doações de qualquer natureza, nacionais ou internacionais, com ou sem encargos, provenientes de              
organizações privadas ou públicas ou de pessoas físicas que desejarem colaborar com a sua conservação. 
 
Parágrafo único. A administração dos recursos obtidos cabe ao órgão gestor da unidade, e estes serão                
utilizados exclusivamente na sua implantação, gestão e manutenção. 
 
Art. 177. A estação ecológica terá como objetivo básico a preservação da natureza e a realização de                 
pesquisas científicas. 
 
Art. 178. A estação ecológica será de posse e domínio público. 
 
Parágrafo único. As áreas de domínio privado incluídas na proposta de limites deverão ser desapropriadas               
previamente ao ato de sua criação. 
 
Art. 179. A estação ecológica deverá possuir zona de amortecimento e quando conveniente corredores              
ecológicos. 
 
Art. 180. A visitação pública na estação ecológica será permitida exclusivamente com o objetivo              
educacional e estará sujeita a autorização prévia da Secretaria Municipal de Gestão Ambiental (SMGA),              
observado sempre o que dispuser o seu regulamento e plano de manejo. 
 

______________________________________________________________________________________ 
 

Avenida Domingos de Almeida, n. 1490, 96085-470, Areal, Pelotas, RS 
Telefone: (53) 32.27.54.42 – E-mail: sqa@pelotas.com.br 

 

– 52 – 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE QUALIDADE AMBIENTAL 

______________________________________________________________________________________ 
 
 

Art. 181. A pesquisa científica na estação ecológica será permitida e incentivada e estará sujeita a                
autorização prévia da Secretaria Municipal de Gestão Ambiental (SMGA), observado sempre o que dispuser              
o seu regulamento e plano de manejo. 
 
Art. 182. A gestão da estação ecológica será de responsabilidade da Secretaria Municipal de Gestão               
Ambiental (SMGA) e terá associada a sua estrutura administrativa um conselho de caráter consultivo. 
 
Art. 183. O regulamento e o plano de manejo da estação ecológica serão elaborados pela Secretaria                
Municipal de Gestão Ambiental (SMGA) e oficializados pelo conselho consultivo através do exaro de              
resoluções específicas. 
 
Art. 184. Não será admitido, na estação ecológica, a coleta e o uso dos recursos naturais bem como a                   
introdução de espécies não autóctones. 
 
Art. 185. Serão proibidas, na estação ecológica, a exploração de recursos minerais e a caça amadorística                
ou profissional. 
 
Art. 186. A reserva biológica terá como objetivo básico a preservação integral da biota e demais atributos                 
naturais existentes em seus limites, sem interferência humana direta ou modificações ambientais,            
excetuando-se as medidas de recuperação de seus ecossistemas alterados e as ações de manejo              
necessárias para recuperar e preservar o equilíbrio natural, a diversidade biológica e os processos              
ecológicos naturais. 
 
Art. 187. A reserva biológica será de posse e domínio público. 
 
Parágrafo único. As áreas de domínio privado incluídas na proposta de limites deverão ser desapropriadas               
previamente ao ato de sua criação. 
 
Art. 188. A reserva biológica deverá possuir zona de amortecimento e quando conveniente corredores              
ecológicos. 
 
Art. 189. A visitação pública na reserva biológica será permitida exclusivamente com o objetivo educacional               
e estará sujeita a autorização prévia da Secretaria Municipal de Gestão Ambiental (SMGA), observado              
sempre o que dispuser o seu regulamento e plano de manejo. 
 
Art. 190. A pesquisa científica reserva biológica será permitida e incentivada e estará sujeita a autorização                
prévia da Secretaria Municipal de Gestão Ambiental (SMGA), observado sempre o que dispuser o seu               
regulamento e plano de manejo. 
 
Art. 191. A gestão da reserva biológica será de responsabilidade da Secretaria Municipal de Gestão               
Ambiental (SMGA) e terá associada a sua estrutura administrativa um conselho de caráter consultivo. 
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Art. 192. O regulamento e o plano de manejo da reserva biológica serão elaborados pela Secretaria                
Municipal de Gestão Ambiental (SMGA) e oficializados pelo conselho consultivo através do exaro de              
resoluções específicas. 
 
Art. 193. Não será admitido, na reserva biológica, a coleta e o uso dos recursos naturais bem como a                   
introdução de espécies não autóctones. 
 
Art. 194. Serão proibidas, na reserva biológica, a exploração de recursos minerais e a caça amadorística ou                 
profissional na reserva biológica. 
 
Art. 195. O parque natural municipal terá como objetivo básico a preservação de ecossistemas naturais de                
grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas científicas e o              
desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental, de recreação em contato com a              
natureza e de turismo ecológico. 
 
Art. 196. O parque natural municipal será de posse e domínio público. 
 
Parágrafo único. As áreas de domínio privado incluídas na proposta de limites deverão ser desapropriadas               
previamente ao ato de sua criação. 
 
Art. 197. O parque natural municipal deverá possuir zona de amortecimento e quando conveniente              
corredores ecológicos. 
 
Art. 198. A visitação pública no parque natural municipal será permitida independente do objetivo e estará                
sujeita a autorização prévia da Secretaria Municipal de Gestão Ambiental (SMGA), observado sempre o que               
dispuser o seu regulamento e plano de manejo. 
 
Art. 199. A pesquisa científica no parque natural municipal será permitida e incentivada e estará sujeita a                 
autorização prévia da Secretaria Municipal de Gestão Ambiental (SMGA), observado sempre o que dispuser              
o seu regulamento e plano de manejo. 
 
Art. 200. A gestão do parque natural municipal será de responsabilidade da Secretaria Municipal de Gestão                
Ambiental (SMGA) e terá associada a sua estrutura administrativa um conselho de caráter consultivo. 
 
Art. 201. O regulamento e o plano de manejo do parque natural municipal serão elaborados pela Secretaria                 
Municipal de Gestão Ambiental (SMGA) e oficializados pelo conselho consultivo através do exaro de              
resoluções específicas. 
 
Art. 202. Não será admitido, no parque natural municipal, a coleta e o uso dos recursos naturais bem como                   
a introdução de espécies não autóctones no parque natural municipal. 
 
Art. 203. Serão proibidas, no parque natural municipal, a exploração de recursos minerais e a caça                
amadorística ou profissional. 
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Art. 204. O monumento natural terá como objetivo básico preservar sítios naturais raros, singulares ou de                
grande beleza cênica. 
 
Art. 205. O monumento natural será de posse e domínio público e/ou privado desde que seja possível                 
compatibilizar os objetivos da unidade de conservação da natureza às atividades privadas desenvolvidas             
pelo proprietário, e que haja aquiescência do mesmo ao que dispuser o seu regulamento e plano de                 
manejo. 
 
Parágrafo único. Havendo incompatibilidade entre os objetivos da unidade de conservação da natureza às              
atividades privadas desenvolvidas pelo proprietário ou não havendo aquiescência do mesmo ao que             
dispuser o seu regulamento e plano de manejo, as áreas de domínio privado incluídas na proposta de                 
limites deverão ser desapropriadas previamente ao ato de sua criação. 
 
Art. 206. O monumento natural deverá possuir zona de amortecimento e quando conveniente corredores              
ecológicos. 
 
Art. 207. A visitação pública no monumento natural será permitida independente do objetivo e estará sujeita                
a autorização prévia da Secretaria Municipal de Gestão Ambiental (SMGA), observado sempre o que              
dispuser o seu regulamento e plano de manejo. 
 
Art. 208. A pesquisa científica no monumento natural será permitida e incentivada e estará sujeita a                
autorização prévia da Secretaria Municipal de Gestão Ambiental (SMGA), observado sempre o que dispuser              
o seu regulamento e plano de manejo. 
 
Art. 209. A gestão do monumento natural será de responsabilidade da Secretaria Municipal de Gestão               
Ambiental (SMGA) e terá associada a sua estrutura administrativa um conselho de caráter consultivo. 
 
Art. 210. O regulamento e o plano de manejo do monumento natural serão elaborados pela Secretaria                
Municipal de Gestão Ambiental (SMGA) e oficializados pelo conselho consultivo através do exaro de              
resoluções específicas. 
 
Art. 211. Não será admitido, no monumento natural, a coleta e o uso dos recursos naturais bem como a                   
introdução de espécies não autóctones no monumento natural. 
 
Parágrafo único. Nas áreas de domínio privado, quando houver, poderão ser criados animais e cultivadas               
plantas consideradas compatíveis com o que dispuser o seu plano de manejo. 
 
Art. 212. Serão proibidas, no monumento natural, a exploração de recursos minerais e a caça amadorística                
ou profissional. 
 
Art. 213. O refúgio da vida silvestre terá como objetivo básico proteger ambientes naturais onde se                
asseguram condições para a existência ou reprodução de espécies ou comunidades da flora local e da                
fauna residente ou migratória. 
______________________________________________________________________________________ 

 
Avenida Domingos de Almeida, n. 1490, 96085-470, Areal, Pelotas, RS 

Telefone: (53) 32.27.54.42 – E-mail: sqa@pelotas.com.br 
 

– 55 – 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE QUALIDADE AMBIENTAL 

______________________________________________________________________________________ 
 
 

Art. 214. O refúgio da vida silvestre será de posse e domínio público e/ou privado desde que seja possível                   
compatibilizar os objetivos da unidade de conservação da natureza às atividades privadas desenvolvidas             
pelo proprietário, e que haja aquiescência do mesmo ao que dispuser o seu regulamento e plano de                 
manejo. 
 
Parágrafo único. Havendo incompatibilidade entre os objetivos da unidade de conservação da natureza às              
atividades privadas desenvolvidas pelo proprietário ou não havendo aquiescência do mesmo ao que             
dispuser o seu regulamento e plano de manejo, as áreas de domínio privado incluídas na proposta de                 
limites deverão ser desapropriadas previamente ao ato de sua criação. 
 
Art. 215. O refúgio da vida silvestre deverá possuir zona de amortecimento e quando conveniente               
corredores ecológicos. 
 
Art. 216. A visitação pública no refúgio da vida silvestre será permitida independente do objetivo e estará                 
sujeita a autorização prévia da Secretaria Municipal de Gestão Ambiental (SMGA), observado sempre o que               
dispuser o seu regulamento e plano de manejo. 
 
Art. 217. A pesquisa científica no refúgio da vida silvestre será permitida e incentivada e estará sujeita a                  
autorização prévia da Secretaria Municipal de Gestão Ambiental (SMGA), observado sempre o que dispuser              
o seu regulamento e plano de manejo. 
 
Art. 218. A gestão do refúgio da vida silvestre será de responsabilidade da Secretaria Municipal de Gestão                 
Ambiental (SMGA) e terá associada a sua estrutura administrativa um conselho de caráter consultivo. 
 
Art. 219. O regulamento e o plano de manejo do refúgio da vida silvestre serão elaborados pela Secretaria                  
Municipal de Gestão Ambiental (SMGA) e oficializados pelo conselho consultivo através do exaro de              
resoluções específicas. 
 
Art. 220. Não será admitido, no refúgio da vida silvestre, a coleta e o uso dos recursos naturais bem como a                     
introdução de espécies não autóctones no refúgio da vida silvestre. 
 
Parágrafo único. Nas áreas de domínio privado, quando houver, poderão ser criados animais e cultivadas               
plantas consideradas compatíveis com o que dispuser o seu plano de manejo. 
 
Art. 221. Serão proibidas, no refúgio da vida silvestre, a exploração de recursos minerais e a caça                 
amadorística ou profissional. 
 
Art. 222. A área de proteção ambiental terá como objetivo básico proteger a diversidade biológica,               
disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais. 
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Art. 223. A área de proteção ambiental será de posse e domínio público e/ou privado desde que seja                  
possível compatibilizar os objetivos da unidade de conservação da natureza às atividades privadas             
desenvolvidas pelo proprietário, e que haja aquiescência do mesmo ao que dispuser o seu regulamento e                
plano de manejo. 
 
Parágrafo único. Havendo incompatibilidade entre os objetivos da unidade de conservação da natureza às              
atividades privadas desenvolvidas pelo proprietário ou não havendo aquiescência do mesmo ao que             
dispuser o seu regulamento e plano de manejo, as áreas de domínio privado incluídas na proposta de                 
limites deverão ser desapropriadas previamente ao ato de sua criação. 
 
Art. 224. A área de proteção ambiental será facultativo possuir zona de amortecimento e corredores               
ecológicos. 
 
Art. 225. A visitação pública na área de proteção ambiental será permitida independente do objetivo e                
estará sujeita a autorização prévia da Secretaria Municipal de Gestão Ambiental (SMGA) para as áreas de                
domínio público e do proprietário para as áreas de domínio privado, observado sempre o que dispuser o seu                  
regulamento e plano de manejo. 
 
Art. 226. A pesquisa científica na área de proteção ambiental será permitida e incentivada e estará sujeita a                  
autorização prévia da Secretaria Municipal de Gestão Ambiental (SMGA) para as áreas de domínio público               
e do proprietário para as áreas de domínio privado, observado sempre o que dispuser o seu regulamento e                  
plano de manejo. 
 
Art. 227. A gestão da área de proteção ambiental será de responsabilidade da Secretaria Municipal de                
Gestão Ambiental (SMGA) e terá associada a sua estrutura administrativa um conselho de caráter              
consultivo. 
 
Art. 228. O regulamento e o plano de manejo da área de proteção ambiental serão elaborados pela                 
Secretaria Municipal de Gestão Ambiental (SMGA) e oficializados pelo conselho consultivo através do exaro              
de resoluções específicas. 
 
Art. 229. Será admitido, na área de proteção ambiental, a coleta e o uso dos recursos naturais desde que                   
respeitada a capacidade de suporte dos ecossistemas sendo permitida também a introdução de espécies              
não autóctones na área de proteção ambiental. 
 
Art. 230. Serão proibidas, na área de proteção ambiental, a exploração de recursos minerais e a caça                 
amadorística ou profissional área de proteção ambiental 
 
Art. 231. A área de relevante interesse ecológico terá como objetivo básico manter os ecossistemas               
naturais de importância regional ou local e regular o uso admissível dessas áreas, de modo a                
compatibilizá-lo com os objetivos de conservação da natureza. 
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Art. 232. A área de relevante interesse ecológico será de posse e domínio público e/ou privado desde que                  
seja possível compatibilizar os objetivos da unidade de conservação da natureza às atividades privadas              
desenvolvidas pelo proprietário, e que haja aquiescência do mesmo ao que dispuser o seu regulamento e                
plano de manejo. 
 
Parágrafo único. Havendo incompatibilidade entre os objetivos da unidade de conservação da natureza às              
atividades privadas desenvolvidas pelo proprietário ou não havendo aquiescência do mesmo ao que             
dispuser o seu regulamento e plano de manejo, as áreas de domínio privado incluídas na proposta de                 
limites deverão ser desapropriadas previamente ao ato de sua criação. 
 
Art. 233. A área de relevante interesse ecológico deverá possuir zona de amortecimento e quando               
conveniente corredores ecológicos. 
 
Art. 234. A visitação pública na área de relevante interesse ecológico será permitida independente do               
objetivo e estará sujeita a autorização prévia da Secretaria Municipal de Gestão Ambiental (SMGA) para as                
áreas de domínio público e do proprietário para as áreas de domínio privado, observado sempre o que                 
dispuser o seu regulamento e plano de manejo. 
 
Art. 235. A pesquisa científica na área de relevante interesse ecológico será permitida e incentivada e                
estará sujeita a autorização prévia da Secretaria Municipal de Gestão Ambiental (SMGA) para as áreas de                
domínio público e do proprietário para as áreas de domínio privado, observado sempre o que dispuser o seu                  
regulamento e plano de manejo. 
 
Art. 236. A gestão da área de relevante interesse ecológico será de responsabilidade da Secretaria               
Municipal de Gestão Ambiental (SMGA) e terá associada a sua estrutura administrativa um conselho de               
caráter consultivo. 
 
Art. 237. O regulamento e o plano de manejo da área de relevante interesse ecológico serão elaborados                 
pela Secretaria Municipal de Gestão Ambiental (SMGA) e oficializados pelo conselho consultivo através do              
exaro de resoluções específicas. 
 
Art. 238. Será admitido, na área de relevante interesse ecológico, a coleta e o uso dos recursos naturais                  
desde que respeitada a capacidade de suporte dos ecossistemas sendo proibida a introdução de espécies               
não autóctones na área de relevante interesse ecológico 
 
Art. 239. Serão proibidas, na área de relevante interesse ecológico, a exploração de recursos minerais e a                 
caça amadorística ou profissional na área de relevante interesse ecológico 
 
Art. 240.. A reserva de fauna terá como objetivo básico a realização de estudos científicos sobre o manejo                  
econômico sustentável de recursos faunísticos. 
 
Art. 241. A reserva de fauna será de posse e domínio público. 
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Parágrafo único. As áreas de domínio privado incluídas na proposta de limites deverão ser desapropriadas               
previamente ao ato de sua criação. 
 
Art. 242. A reserva de fauna deverá possuir zona de amortecimento e quando conveniente corredores               
ecológicos. 
 
Art. 243. A visitação pública na reserva de fauna será permitida independente do objetivo e estará sujeita a                  
autorização prévia da Secretaria Municipal de Gestão Ambiental (SMGA), observado sempre o que dispuser              
o seu regulamento e plano de manejo. 
 
Art. 244. A pesquisa científica na reserva de fauna será permitida e incentivada e estará sujeita a                 
autorização prévia da Secretaria Municipal de Gestão Ambiental (SMGA), observado sempre o que dispuser              
o seu regulamento e plano de manejo. 
 
Art. 245. A gestão da reserva de fauna será de responsabilidade da Secretaria Municipal de Gestão                
Ambiental (SMGA) e terá associada a sua estrutura administrativa um conselho de caráter consultivo. 
 
Art. 246. O regulamento e o plano de manejo da reserva de fauna serão elaborados pela Secretaria                 
Municipal de Gestão Ambiental (SMGA) e oficializados pelo conselho consultivo através do exaro de              
resoluções específicas. 
 
Art. 247. Será admitido, na reserva de fauna, a coleta e o uso dos recursos naturais desde que respeitada a                    
capacidade de suporte dos ecossistemas sendo proibida a introdução de espécies não autóctones. 
 
Art. 248. Serão proibidas, na reserva de fauna, a exploração de recursos minerais e a caça amadorística ou                  
profissional. 
 
Art. 249. A floresta municipal terá como objetivo básico o uso múltiplo sustentável dos recursos florestais e                 
a pesquisa científica, com ênfase em métodos para exploração sustentável de florestas nativas. 
 
Art. 250. A floresta municipal será de posse e domínio público sendo admitida a permanência de                
populações tradicionais. 
 
Parágrafo único. As áreas de domínio privado incluídas na proposta de limites deverão ser desapropriadas               
previamente ao ato de sua criação. 
 
Art. 251. A floresta municipal deverá possuir zona de amortecimento e quando conveniente corredores              
ecológicos. 
 
Art. 252. A visitação pública na floresta municipal será permitida independente do objetivo e estará sujeita a                 
autorização prévia da Secretaria Municipal de Gestão Ambiental (SMGA), observado sempre o que dispuser              
o seu regulamento e plano de manejo. 
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Art. 253. A pesquisa científica na floresta municipal será permitida e incentivada e estará sujeita a                
autorização prévia da Secretaria Municipal de Gestão Ambiental (SMGA), observado sempre o que dispuser              
o seu regulamento e plano de manejo. 
 
Art. 254. A gestão da floresta municipal será de responsabilidade da Secretaria Municipal de Gestão               
Ambiental (SMGA) e terá associada a sua estrutura administrativa um conselho de caráter deliberativo. 
 
Art. 255. O regulamento e o plano de manejo da floresta municipal serão elaborados pela Secretaria                
Municipal de Gestão Ambiental (SMGA) e oficializados pelo conselho deliberativo através do exaro de              
resoluções específicas. 
 
Art. 256. Será admitido, na floresta municipal, a coleta e o uso dos recursos naturais desde que respeitada                  
a capacidade de suporte dos ecossistemas sendo permitida também a introdução de espécies não              
autóctones. 
 
Art. 257. Serão proibidas, na floresta municipal, a exploração de recursos minerais e a caça amadorística                
ou profissional. 
 
Art. 258. A reserva extrativista terá como objetivos básicos proteger os meios de vida e a cultura das                  
populações tradicionais, e assegurar o uso sustentável dos recursos naturais da unidade. 
 
Art. 259. A reserva extrativista será de posse e domínio público sendo admitida a permanência de                
populações tradicionais. 
 
Parágrafo único. As áreas de domínio privado incluídas na proposta de limites deverão ser desapropriadas               
previamente ao ato de sua criação. 
 
Art. 260. A reserva extrativista deverá possuir zona de amortecimento e quando conveniente corredores              
ecológicos. 
 
Art. 261. A visitação pública na reserva extrativista será permitida independente do objetivo e estará sujeita                
a autorização prévia da Secretaria Municipal de Gestão Ambiental (SMGA), observado sempre o que              
dispuser o seu regulamento e plano de manejo. 
 
Art. 262. A pesquisa científica na reserva extrativista será permitida e incentivada e estará sujeita a                
autorização prévia da Secretaria Municipal de Gestão Ambiental (SMGA), observado sempre o que dispuser              
o seu regulamento e plano de manejo. 
 
Art. 263. A gestão da reserva extrativista será de responsabilidade da Secretaria Municipal de Gestão               
Ambiental (SMGA) e terá associada a sua estrutura administrativa um conselho de caráter deliberativo. 
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Art. 264. O regulamento e o plano de manejo da reserva extrativista serão elaborados pela Secretaria                
Municipal de Gestão Ambiental (SMGA) e oficializados pelo conselho deliberativo através do exaro de              
resoluções específicas. 
 
Art. 265. Será admitido, na reserva extrativista, a coleta e o uso dos recursos naturais desde que respeitada                  
a capacidade de suporte dos ecossistemas sendo permitida também a introdução de espécies não              
autóctones. 
 
Art. 266. Serão proibidas, na reserva extrativista, a exploração de recursos minerais e a caça amadorística                
ou profissional. 
 
Art. 267. A reserva de desenvolvimento sustentável terá como objetivo básico preservar a natureza e, ao                
mesmo tempo, assegurar as condições e os meios necessários para a reprodução e a melhoria dos modos                 
e da qualidade de vida e exploração dos recursos naturais das populações tradicionais, bem como valorizar,                
conservar e aperfeiçoar o conhecimento e as técnicas de manejo do ambiente, desenvolvido por estas               
populações. 
 
Art. 268. A reserva de desenvolvimento sustentável será de posse e domínio público sendo admitida a                
permanência de populações tradicionais. 
 
Parágrafo único. As áreas de domínio privado incluídas na proposta de limites deverão ser desapropriadas               
previamente ao ato de sua criação. 
 
Art. 269. A reserva de desenvolvimento sustentável deverá possuir zona de amortecimento e quando              
conveniente corredores ecológicos. 
 
Art. 270. A visitação pública na reserva de desenvolvimento sustentável será permitida independente do              
objetivo e estará sujeita a autorização prévia da Secretaria Municipal de Gestão Ambiental (SMGA),              
observado sempre o que dispuser o seu regulamento e plano de manejo. 
 
Art. 271. A pesquisa científica na reserva de desenvolvimento sustentável será permitida e incentivada e               
estará sujeita a autorização prévia da Secretaria Municipal de Gestão Ambiental (SMGA), observado             
sempre o que dispuser o seu regulamento e plano de manejo. 
 
Art. 272. A gestão da reserva de desenvolvimento sustentável será de responsabilidade da Secretaria              
Municipal de Gestão Ambiental (SMGA) e terá associada a sua estrutura administrativa um conselho de               
caráter deliberativo. 
 
Art. 273. O regulamento e o plano de manejo da reserva de desenvolvimento sustentável serão elaborados                
pela Secretaria Municipal de Gestão Ambiental (SMGA) e oficializados pelo conselho deliberativo através do              
exaro de resoluções específicas. 
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Art. 274. Será admitido, na reserva de desenvolvimento sustentável, a coleta e o uso dos recursos naturais                 
desde que respeitada a capacidade de suporte dos ecossistemas sendo permitida também a introdução de               
espécies não autóctones. 
 
Art. 275. Serão proibidas, na reserva de desenvolvimento sustentável, a exploração de recursos minerais e               
a caça amadorística ou profissional. 
 
Art. 276. A reserva particular do patrimônio natural terá como objetivo básico conservar a diversidade               
biológica. 
 
Art. 277. A reserva particular do patrimônio natural será de posse e domínio privado sendo gravada com                 
perpetuidade mediante termo de compromisso assinado perante a Secretaria Municipal de Gestão            
Ambiental (SMGA). 
 
Art. 278. Na reserva particular do patrimônio natural será facultativo possuir zona de amortecimento e               
corredores ecológicos. 
 
Art. 279. A visitação pública na reserva particular do patrimônio natural será permitida exclusivamente com               
objetivos educacionais, turísticos e recreativos e estará sujeita a autorização prévia do proprietário,             
observado sempre o que dispuser o seu regulamento e plano de manejo. 
 
Art. 280. A pesquisa científica na reserva particular do patrimônio natural será permitida e incentivada e                
estará sujeita a autorização prévia do proprietário, observado sempre o que dispuser o seu regulamento e                
plano de manejo. 
 
Art. 281. A gestão da reserva particular do patrimônio natural será de responsabilidade do proprietário e                
terá associada a sua estrutura administrativa um conselho de caráter consultivo. 
 
Art. 282. O regulamento e o plano de manejo da reserva particular do patrimônio natural serão elaborados                 
pelo proprietário e oficializados pelo conselho consultivo através do exaro de resoluções específicas. 
 
Art. 283. Será admitido, na reserva particular do patrimônio natural, a coleta e o uso dos recursos naturais                  
desde que respeitada a capacidade de suporte dos ecossistemas sendo proibida a introdução de espécies               
não autóctones. 
 
Art. 284. Serão proibidas, na reserva particular do patrimônio natural, a exploração de recursos minerais e a                 
caça amadorística ou profissional. 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________________ 

 
Avenida Domingos de Almeida, n. 1490, 96085-470, Areal, Pelotas, RS 

Telefone: (53) 32.27.54.42 – E-mail: sqa@pelotas.com.br 
 

– 62 – 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE QUALIDADE AMBIENTAL 

______________________________________________________________________________________ 
 
 

CAPÍTULO XX 
DA AGROECOLOGIA 

 
Art. 285 Será incentivado o processo gradual de mudança de práticas e de manejo de agroecossistemas,                
tradicionais ou convencionais, por meio da transformação das bases produtivas e sociais do uso da terra e                 
dos recursos naturais, que levem a sistemas de agricultura que incorporem princípios e tecnologias de base                
ecológica. 
 
Art. 286 Os sistemas de agricultura de base ecológica deverão estar atrelados às seguintes premissas               
fundamentais: 
 
I – o uso sustentável dos recursos naturais; 
 
II – a soberania e segurança alimentar e nutricional por meio da oferta de produtos orgânicos e de base                   
agroecológica isentos de contaminantes que ponham em risco a saúde humana. 
 

CAPÍTULO XXI 
DO TURISMO ECOLÓGICO 

 
Art. 287 Será incentivado o segmento da atividade turística denominado turismo ecológico ou ecoturismo              
que utiliza, de forma sustentável, o patrimônio natural do município e incentiva a sua preservação,               
conservação, melhoria e recuperação na busca e formação de uma consciência ambientalista por meio da               
interpretação do ambiente, promovendo o bem-estar das populações. 
 
Art. 288 A Secretaria Municipal de Gestão Ambiental (SMGA) em parceria com entidades e órgãos da                
sociedade e do poder público incentivará e realizará ações ecoturísticas como instrumento de             
desenvolvimento ambiental, econômico e social para a região. 
 

TÍTULO VI 
DA GESTÃO AMBIENTAL 

 
CAPÍTULO I 

DA GESTÃO AMBIENTAL DOS RECURSOS NATURAIS 
 
Art. 289. O manejo de espécimes vegetais, independente do hábito, em área de domínio público municipal                
será de responsabilidade da Secretaria Municipal de Gestão Ambiental (SMGA). 
 
§ 1º O manejo de espécimes vegetais poderá ser também realizado mediante termo de compromisso               
firmado entre as partes por: 
 
I – outras entidades/órgãos públicos do município; 
 
II – Defesa Civil; 
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III – Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Sul; 
 
IV – concessionárias e permissionárias de serviço público, cadastradas pela Secretaria Municipal de Gestão              
Ambiental (SMGA); 
 
V – pessoas físicas e jurídicas mediante anuência ambiental da Secretaria Municipal de Gestão Ambiental               
(SMGA). 
 
Art. 290. O manejo de espécimes vegetais, de hábito arbóreo, em área de domínio público estadual ou                 
federal será de responsabilidade respectivamente do Estado e da União e dependerá de anuência              
ambiental da Secretaria Municipal de Gestão Ambiental (SMGA). 
 
Art. 291. O manejo de espécimes vegetais, de hábito não arbóreo, em área de domínio público estadual ou                  
federal será de responsabilidade respectivamente do Estado e da União e não dependerá de anuência               
ambiental da Secretaria Municipal de Gestão Ambiental (SMGA). 
 
Art. 292. O manejo de espécimes vegetais, de hábito arbóreo, em área de domínio privado será de                 
responsabilidade do proprietário da área e dependerá de anuência ambiental da Secretaria Municipal de              
Gestão Ambiental (SMGA). 
 
Art. 293. O manejo de espécimes vegetais de hábito não arbóreo em área de domínio privado será de                  
responsabilidade do proprietário da área e não dependerá de anuência ambiental da Secretaria Municipal              
de Gestão Ambiental (SMGA). 
 
Art. 294. A supressão de espécimes vegetais, de hábito arbóreo, somente será permitida quando: 
 
I – seu estado fitossanitário justificar; 
 
II – o espécime, ou parte deste apresentar risco iminente de queda; 
 
III – o espécime se tratar de espécie invasora ou tóxicas, com propagação prejudicial comprovada; 
 
IV – o plantio irregular ou a propagação espontânea impossibilitar o desenvolvimento adequado de              
espécimes de hábito arbóreo vizinhos; 
 
V – o espécime constitua obstáculo fisicamente incontornável ao acesso de veículos; 
 
VI – estiver bloqueando a visão de sinalização de trânsito sem solução através do manejo de poda; 
 
VII – causar comprovados e irremediáveis danos permanentes ao patrimônio público ou privado; 
 
VIII –  o espécime impedir à realização de obra em terreno edificável. 
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Art. 295. Qualquer espécie e/ou espécime vegetal poderá ser declarado imune a supressão e exploração,               
mediante ato do Poder Público Municipal, por motivo de sua localização, raridade, antigüidade, interesse              
histórico, científico, cultural, cênico e paisagístico, ou de sua condição de porta sementes. 
 
Art. 296. Caberá ao Conselho Municipal de Meio Ambiente (COMUMA) realizar o detalhamento das              
questões relacionadas ao manejo da vegetação e oficializá-lo através do exaro de resolução específica. 
 
Parágrafo único. O detalhamento das questões relacionadas ao manejo da vegetação deverá ser             
fundamentado por parecer, obrigatório e não vinculante, da Secretaria Municipal de Gestão Ambiental             
(SMGA). 
 
Art. 297. Os espécimes animais, silvestres autóctones, bem como os migratórios, em qualquer fase do seu                
desenvolvimento, seus ninhos, abrigos, criadouros naturais, "habitats" e ecossistemas necessários à sua            
sobrevivência, são bens públicos de uso restrito. 
 
Art. 298. É proibida a utilização, perseguição, destruição, caça, pesca, apanha, captura, coleta, extermínio,              
depauperação, mutilação e manutenção em cativeiro e em semi-cativeiro de exemplares da fauna silvestre,              
por meios diretos ou indiretos, bem como o seu comércio e de seus produtos e subprodutos, a menos que                   
autorizado na forma da lei. 
 
Art. 299. É proibida a introdução, transporte, posse e utilização de espécies de animais silvestres               
não-autóctones no município, salvo as autorizadas pelo órgão ambiental competente, com rigorosa            
observância à integridade física, biológica e sanitária dos ecossistemas, pessoas, culturas e animais do              
território municipal. 
 
Art. 300. A coleta, o transporte e o estudo de animais silvestres só serão permitidos com fins                 
exclusivamente científico e didático, visando ao seu conhecimento e conseqüente proteção, em            
conformidade com a legislação, desde que devidamente autorizada. 
 
Parágrafo único. O manuseio dos espécimes referidos neste artigo somente será permitido para fins de               
pesquisa que venha comprovadamente em benefício da sobrevivência da espécie em questão, mediante             
licença especial a ser concedida pela autoridade competente. 
 
Art. 301. A realização de pesquisa e coleta em áreas públicas ou privadas, deverá estar precedida de                 
autorização emitida pelas autoridades responsáveis e pelos proprietários das mesmas. 
 
Art. 302. Caberá ao Conselho Municipal de Meio Ambiente (COMUMA) realizar o detalhamento das              
questões relacionadas ao manejo da fauna e oficializá-lo através do exaro de resolução específica. 
 
Parágrafo único. O detalhamento das questões relacionadas ao manejo da fauna deverá ser             
fundamentado por parecer, obrigatório e não vinculante, da Secretaria Municipal de Gestão Ambiental             
(SMGA). 
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Art. 303. As águas, consideradas nas diversas fases do ciclo hidrológico, constituem um bem natural               
indispensável à vida e às atividades humanas, dotado de valor econômico em virtude de sua limitada e                 
aleatória disponibilidade temporal e espacial, e que, enquanto bem público, deve ser gerido, em nome de                
toda a sociedade, tendo em vista seu uso racional sustentável. 
 
Art. 304. A utilização do solo, para quaisquer fins, far-se-á através da adoção de técnicas, processos e                 
métodos que visem a sua preservação, conservação, melhoria e recuperação, observadas as            
características geo-morfológicas, físicas, químicas, biológicas, ambientais e suas funções         
sócio-econômicas. 
 

CAPÍTULO II 
DA GESTÃO AMBIENTAL DOS RESÍDUOS 

 
Art. 305. A gestão ambiental dos resíduos sólidos, líquidos (efluentes) e gasosos (emissões)             
processar-se-ão de forma e em condições que não constituam perigo potencial ou imediato para a saúde                
humana e o bem-estar público, nem causem prejuízos ao meio ambiente. 
 
Art. 306. A gestão ambiental dos resíduos deverá considerar as variáveis ambiental, social, cultural,              
econômica, tecnológica e de saúde pública. 
 
Art. 307. A gestão ambiental dos resíduos deverá observar a seguinte ordem de prioridade: a não geração,                 
a redução da geração, o reaproveitamento através da reutilização, reciclagem e recuperação, o tratamento              
e a destinação final ambientalmente adequada dos rejeitos. 
 
Art. 308. Os resíduos sólidos gerados serão obrigatoriamente segregados seletiva ou multi seletivamente. 
 
Art. 309. Adotado o método de segregação seletiva os resíduos serão separados em 3 (três) grupos                
distintos identificados pela seguinte nomenclatura e código de cor: 
 
I – resíduo reaproveitável / cor verde 
 
II – resíduo não reaproveitável / cor laranja 
 
III – resíduo perigoso / cor vermelha 
 
Art. 310 Adotado o método de segregação multi seletiva os resíduos serão separados em 9 (nove) grupos                 
distintos identificados pela seguinte nomenclatura e código de cor: 
 
I – resíduo de papel / cor azul 
 
II – resíduo de vidro / cor verde; 
 
III – resíduo de metal / cor amarela; 
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IV – resíduo de madeira / cor preta; 
 
V – resíduo perigoso / cor laranja; 
 
VI – resíduo de serviço de saúde / cor branca; 
 
VII – resíduo radioativo / cor roxa; 
 
VIII – resíduo orgânico / cor marrom; 
 
IX – resíduo misturado / cor cinza. 
 
Art. 311. A nomenclatura e o código de cores estabelecidos para os métodos de segregação seletiva e multi                  
seletiva deverão ser utilizados nas ações de educação ambiental e, naquilo que couber, em todas as etapas                 
da sua gestão. 
 

TÍTULO VII 
DAS PROIBIÇÕES 

 
Art. 312. Fica proibido no Município: 
 
I – a fabricação, comercialização, transporte, armazenamento e utilização de armas químicas e biológicas; 
 
II – qualquer atividade relacionada com o uso de energia nuclear, exceto para fins médicos; 
 
III – a realização de atividades que estejam em desacordo aos padrões de qualidade ambiental               
estabelecidos; 
 
IV – a pulverização aérea de agrotóxicos em zona urbana e em Áreas de Especial Interesse do Ambiente                  
Natural. 
 

TÍTULO VIII 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art. 313. Todo cidadão que observar qualquer prejuízo ao meio ambiente e/ou transgressão a esta Lei,                
deverá comunicar o Poder Público Municipal, sob pena de co-responsabilidade, sendo-lhe garantido o sigilo              
de sua identidade, quando assim o desejar. 
 
Art. 314. Toda pessoa, física ou jurídica, deverá corrigir ou fazer corrigir, às suas expensas, os efeitos                 
adversos ao meio ambiente que lhe deu causa. 
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Art. 315. A Secretaria Municipal de Gestão Ambiental (SMGA) poderá firmar convênios com entidades e               
órgãos privados ou públicos para ações relacionadas à preservação, conservação, melhoria e recuperação             
da qualidade ambiental.  
 
Art. 316. O Plano diretor Municipal deverá observar o conjunto de dispositivos previstos nesta lei. 
 
Art. 317. Eventuais propostas de alteração ou revogação desta lei deverão ser apreciadas pelo Conselho               
Municipal de Meio Ambiente (COMUMA) e Secretaria Municipal de Gestão Ambiental (SMGA) aos quais              
caberá exarar os respectivos pareceres, obrigatórios e não vinculantes, sobre o assunto. 
 
Art. 318. Ficam revogadas as seguintes normas jurídicas de cunho ambiental de âmbito municipal: 
 
I – Lei Municipal nº 3.835 de 21 de junho de 1994; 
 
II – Lei Municipal nº 3.906 de 19 de dezembro de 1994; 
 
III – Lei Municipal nº 3.863 de 9 de agosto de 1994; 
 
IV – Lei Municipal nº 3.861 de 9 de agosto de 1994; 
 
V – Lei Municipal nº 3.535 de 3 de junho de 1999. 
 
VI – Lei Municipal nº 4.292 de 4 de junho de 1998; 
 
VII – Lei Municipal nº 4.428 de 8 de novembro de 1999; 
 
VIII – Lei Municipal nº 4.594 de 20 de outubro de 2000; 
 
IX – Lei Municipal nº 5.324 de 25 de abril de 2007. 
 
Art. 319. Revogadas as disposições em contrário esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com                  
eficácia a contar de 1º (primeiro) de janeiro de 2020. 
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