
PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
Conselho Municipal de Proteção Ambiental – COMPAM

RESOLUÇÃO N.º 005/2003
Estabelece regramento para aplicação do artigo 32 da Lei
Municipal n.º 2565, de 26 de agosto de 1980 – II Plano Diretor
do Município, estabelecendo índices mínimos para áreas
verdes e área de uso institucional em projetos de
parcelamento do solo no Município de Pelotas.

O Conselho Municipal de Proteção Ambiental - COMPAM, no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica
do Município - LOM, em seu art. 273 da LOM, a Lei Municipal 3.835, de 16 de junho de 1994, e a Resolução COMPAM
01, de 20 de julho de 1995 (Regimento Interno), e
Considerando o art. 273 da LOM, a Lei Municipal n.º 2.565, de 26 de agosto de 1980, a Lei Municipal n.º 3.174, de 20 de
dezembro de 1988, e a Lei Municipal n.º 4.428, de 08 de novembro de 1.999;
Considerando que o índice percentual de áreas verdes por habitante no Município de Pelotas, segundo dados do
Relatório Anual de Qualidade  Ambiental de 1999 – RAMB, encontra-se em torno de 4,73 m² por habitante, muito abaixo
do recomendado pela Organização Mundial de Saúde – OMS, que é de 15 m² por habitante;

RESOLVE:
Art. 1º - Em todo projeto de parcelamento do solo, far-se-á reserva de área destinada aos espaços livres de uso público,
com um mínimo de:
a) 15% (quinze por cento) da área a parcelar, para espaços de uso público com a finalidade de implantação de área
verde arborizada;
b) 5% (cinco por cento) da área a parcelar,  para área de uso institucional;

Art. 2º - Ficam mantidos os demais índices mínimos previstos pela legislação, municipal, em especial as áreas
destinadas ao lazer ativo e à arborização viária.

Art. 3º - A arborização viária não será considerada para fins do cálculo da reserva mínima de áreas verdes em projetos
de parcelamento do solo.

Art. 4º - Somente poderão ser consideradas no cálculo dos mínimos estabelecidos nesta resolução, as áreas onde é
permitido o parcelamento do solo, ficando excluídas todas as áreas que por força de lei são consideradas como área de
preservação permanente.

Art. 5º - Fica à critério do órgão ambiental do Município, considerando o zoneamento ambiental do empreendimento,
ampliar os índices mínimos previstos nesta Resolução.

Art. 6º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Pelotas, 06 de janeiro de 2003.
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