
PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
Conselho Municipal de Proteção Ambiental – COMPAM

RESOLUÇÃO N.º 006/2003
Estabelece regras referentes à política Municipal de Coleta Seletiva, conforme
art. 53 da Lei Municipal n.º 4354 de 11 de março de 1.999, estabelecendo a
obrigatoriedade da instalação de Contentores para Lixo Limpo – COLIPOs, e
Contentores para Lixo Orgânico – CORGAs, em obras de parcelamento do solo
urbano 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 4.345, de 11 de março de 1.999, e o art. 193 da Lei Estadual nº 11.520, de 03 de agosto de 2000, que instituiu o
Código Estadual de Meio Ambiente;
E considerando a Coleta Seletiva de Resíduos como importante instrumento de educação ambiental e um meio fundamental para
combater a poluição no município.

RESOLVE:
Art. 1º - Todos os projetos de parcelamento do solo urbano no Município de Pelotas deverão, obrigatoriamente, prever a instalação
de Contentores para Lixo Limpo – COLIPOs, e Contentores para Lixo Orgânico – CORGAs.

Art. 2º - Os custos pela instalação dos equipamentos citados no artigo anterior serão de inteira responsabilidade do empreendedor.

Art. 3º - Os COLIPOs E CORGAs deverão ser instalados, numa distância máxima de 200 metros de cada lote, privilegiando as
áreas de maior fluxo populacional.
Parágrafo único – o número de COLIPOs e CORGAs será proporcional à taxa de ocupação do empreendimento, respeitada a
proporção 1 COLIPO e um CORGA para no máximo 1.000 (um mil) habitantes.

Art. 4º - Esta regra vale para todos os projetos novos, bem como para aqueles que ainda não obtiveram a sua aprovação definitiva
pelo Município.

Art. 5º - O Órgão Ambiental do Município deverá aprovar o modelo de cada um dos equipamentos de forma a garantir condições
adequadas de manuseio e segurança que não permitam a deterioração dos mesmos pelo clima ou por atos de vandalismo.

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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