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PROJETO SUGESTÃO DE LEI COMPLEMENTAR 

INSTITUI O PROGRAMA DE INCENTIVO À SUSTENTABILIDADE URBANA NOS IMÓVEIS DO 

MUNICÍPIO DE ERECHIM, DENOMINADO "IPTU VERDE". 

Capítulo I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 12 Fica instituído no âmbito do Município de Erechim o IPTU Verde, cujo objetivo é fomentar 

e incentivar o uso de tecnologias ambientais sustentáveis, medidas que preservem, protejam e 

recuperem o meio ambiente, e autoriza a concessão de incentivo fiscal no Imposto Predial e 

Territorial Urbano (IPTU), aos imóveis que atendam aos requisitos estipulados no artigo 22  da 

presente Lei Complementar. 

Capitulo II 

DOS REQUISITOS 

Art. 22 Será concedido o benefício tributário, consistente em reduzir o Imposto Predial e 

Territorial Urbano (IPTU), aos proprietários de imóveis residenciais, comerciais e de serviços, 

industriais e demais atividades regulamentadas no " Grupamento de Atividades", Anexo I da Lei 

N.° 6.256/2016, bem como, imóveis não edificados (baldio), que adotem medidas que estimulem 

a proteção, preservação e a recuperação do meio ambiente. 

Parágrafo único. O contribuinte que não atender, cumulativamente ou não, os requisitos 

estipulados na presente Lei Complementar, não será beneficiário da concessão do incentivo fiscal 

sobre o Imposto Territorial Urbano (IPTU). 

Art. 32 As medidas adotadas deverão ser: 

I - Imóveis residenciais, comerciais e de serviços, industriais e demais atividades regulamentadas 

no "Grupamento de Atividades", Anexo I da Lei N. 6.256/2016: 

Sistema de captação e reuso de água da chuva; 

Sistema de aquecimento hidráulico solar; 

Sistema de energia solar; 

Construções com material sustentável; 

Plantio de árvores; 

Áreas Permeáveis; 
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g) Telhados verdes; 

II - Imóveis não edificados (baldio): 

a) Manutenção do terreno sem a presença de espécies invasoras, e ou, utilizados para 

produção de alimentos saudáveis. 

Art. 42  Para efeitos desta Lei Complementar, considera-se: 

Sistema de captação e reuso de água da chuva: sistema que capte água da chuva, 

armazene em reservatórios e utilize após o devido tratamento das águas residuais 

provenientes do próprio imóvel, para atividades que não exijam que a mesma seja 

potável; 

Sistema de aquecimento hidráulico solar: utilização de sistema de captação de energia 

solar térmica para aquecimento de água, com a finalidade de reduzir parcialmente o 

consumo de energia elétrica na residência; 

Sistema de energia solar: utilização de captação de energia solar térmica para reduzir 

parcial ou integralmente o consumo de energia elétrica da residência; 

Construções com material sustentável: utilização de materiais que atenuem os impactos 

ambientais desde que esta característica sustentável seja comprovada mediante 

apresentação de selo, certificado ou através de laudo técnico com ART/RRT; 

Plantio de árvores que visam a purificação do ar; 

Ampliação de áreas permeáveis além do exigido por lei: mínimo de 40% de área 

permeável no terreno. 

Telhados de cobertura verde: implantação de telhado verde em no mínimo 25% do teto 

do último pavimento da edificação. 

Manutenção do terreno sem a presença de espécies invasoras, e ou, com a utilização do 

mesmo para fins de produção de alimentos saudáveis (hortaliças, frutíferas); 
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Capítulo III 

DO BENEFÍCIO TRIBUTÁRIO 

Art. 59  A título de incentivo, será concedido o desconto no Imposto Predial e Territorial Urbano 

(IPTU), para as medidas previstas no art. 32, inc. I e II, na seguinte proporção: 

5% (cinco por cento) para as medidas descritas nas alíneas "e" e "f" do Art. 32  inc. I e 

do inc. II; 

7% (sete por cento) para as medidas descritas na alínea "a", "b" e "g" do Art. 32  inc. I; 

9% (nove por cento) para as medidas descritas nas alíneas "c" e "d" do Art. 32 inc. I. 

Art. 62  O benefício tributário não excederá a 21% (vinte e um por cento) do Imposto Predial e 

Territorial Urbano (IPTU) do contribuinte. 

§ 1° A concessão do desconto descrito no caput dar-se-á anualmente, por no máximo 5 anos. 

Capítulo IV 

DO PROCEDIMENTO PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

Art. 72  O contribuinte interessado em obter o benefício tributário deverá protocolar o pedido 

(ANEXO I), devidamente justificado e comprovado, para a Secretaria Municipal do Meio 

Ambiente, até a data de 30 de setembro do ano anterior àquele em que deseja iniciar o benefício 

tributário, expondo à medida que aplicou em sua edificação ou terreno instruindo o mesmo com 

documentos comprobatórios. 

§ 12  Para obter o incentivo fiscal, o contribuinte deverá estar em dia com suas obrigações 

tributárias. 

§ 2° A Secretaria Municipal do Meio Ambiente ficará responsável para averiguar no local do 

imóvel se as ações adotadas estão em conformidade com a presente Lei Complementar, podendo 

solicitar ao interessado documentos e informações complementares para instruir seu parecer. 

§ 32 Sendo o parecer favorável, a secretaria do Meio Ambiente comunicará a Secretária da 

Fazenda para providências. 

§ 42 Até a data de 30 de setembro de cada ano o contribuinte deverá revalidar sua solicitação de 

Concessão do Benefício através de site eletrônico a ser criado pela prefeitura municipal. 
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Art. 82  Aquele que obtiver o desconto referido nesta Lei Complementar receberá o selo de 

"Amigo do Meio Ambiente", para afixar na parede de seu imóvel. 

Art. 92  A Secretaria Municipal do Meio Ambiente realizará a qualquer tempo a fiscalização, a fim 

de verificar se as medidas estão sendo aplicadas corretamente. 

Capítulo V 

DA EXTINÇÃO DO BENEFÍCIO 

Art. 102  O benefício será extinto quando: 

§ 12 O proprietário do imóvel inutilizar à medida que levou à concessão do desconto. 

§ 2° Quando o proprietário não estiver em dia com suas obrigações tributárias. 

§ 32  O interessado não fornecer as informações solicitadas pela Secretaria Municipal do Meio 

Ambiente. 

§ 42 Findar o prazo estabelecido no § 1° do Art. 62. 

Capítulo VI 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 112  A presente Lei Complementar entrará em vigor na data de sua publicação. 

Erechim, 08 de agosto de 2019 
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ANEXO II 

SOLICITAÇÃO PARA CERTIFICAÇÃO "IPTU VERDE" 

Proprietário ou requerente: 	  

CPF: 	 CI: 	  

Empreendimento: 	  

Número: 	  

Bairro: 	  

CEP: 	  

E-mail: 	  

Telefone: 	  

Praticas declarada pelo solicitante: 

Sistema de captação e reuso de água da chuva; 

Sistema de aquecimento hidráulico solar; 

Sistema de geração de energia solar; 

Construções com material sustentável; 

Plantio de árvores; 

Áreas Permeáveis; 

Telhados verdes; 

Manutenção do terreno sem a presença de espécies invasoras e utilizados para produção 

de 	alimentos saudáveis. 

TERMO DE COMPROMISSO 

Declaro que as informações acima prestadas são verdadeiras, e assumo a inteira 

responsabilidade pelas mesmas. 

Erechim, de 	2019. 

Assinatura 
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Justificativa do Projeto IPTU VERDE 

"Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e 

essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade dever de defende-lo e 

preserva-lo para as presentes e futuras gerações" 

Art. 225 da Constituição Federal 

Entre os grandes problemas da humanidade encontra-se a limitação dos recursos naturais 

existentes para a sobrevivência do homem na Terra. Diversos estudos científicos alertam para os riscos de 

não haver recursos naturais suficientes para as futuras gerações se mantermos os atuais padrões de 

produção e consumo. A população mundial já consome 50% a mais do que o planeta consegue repor. 

Quanto ao aquecimento global, se as emissões continuarem seguindo o ritmo atual, os cientistas preveem 

que aquecimento induzido pelo homem ultrapassará os 1,5°C por volta de 2040, trazendo consequências 

catastróficas. O IMPE apontou alta de 40% no desmatamento da Amazônia em 2018, ante o mesmo 

período do ano anterior. Os satélites observaram uma perda de 5.879 km2 da floresta. 

Aqui em Erechim, notícias que os "moradores de Erechim produzem 70 toneladas de lixo por dia", 

e ou, que "de um total de 27 pesticidas que as empresas de abastecimento são obrigadas a testar, 14 

foram detectados na água oferecida à população de Erechim", ou ainda, que "a PATRAN localizou mais 

uma área de desmatamento" demonstram e aproximam este grave problema da nossa população. 

Estamos no limite para a mudança de pensamento, de comportamento, e de ações ligadas ao meio 

ambiente. 

"Pensar globalmente e agir localmente" 

O projeto que institui o Programa de Incentivo à Sustentabilidade Urbana — IPTU VERDE no 

município de Erechim tem o objetivo de fomentar e incentivar o uso de tecnologias ambientais 

sustentáveis, medidas que preservem, protejam e recuperem o meio ambiente. Em contrapartida a 

Prefeitura Municipal fica autorizada a conceder incentivo fiscal (desconto) no Imposto Predial e Territorial 

Urbano (IPTU) para os imóveis que atenderem os requisitos previstos na Lei. 

Sua aprovação e adoção justifica-se pela relevância do tema, pela necessidade de que a 

"mudança" citada de fato ocorra, bem como, pelos bons resultados alcançados em cidades que adotaram 

o IPTU Verde. Atribui-se boa parte do êxito ao fato de que neste projeto os compromissos são 

compartilhados entre os administradores públicos e os cidadãos. Já são mais de 60 cidades brasileiras que 

adotaram o projeto. 

Por fim, destacamos que a "mudança" não ocorre espontaneamente. Para que isto se efetive são 

imprescindíveis investimentos e apoio através de políticas públicas. 

Solicitamos aos demais nobre colegas vereadores, a administração municipal, bem como, a 

comunidade de Erechim, que adote e ajude a construir este projeto. 

Vereador Lucas Roberto Farina - PT 
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