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Art.1° - Fica instituido no ambito do Municipio de Carazinho, 0 Programa IPTU

Ecol6gico, com objetivo de fomentar medidas que preservem, protejam e

recuperem 0 meio ambiente, ofertando em contra partida beneficia tributario ao

contribuinte.

Art.2° - Sera concedido beneficia tributario, consistente em reduzir 0 Imposto

Predial e Territorial Urbano (IPTU), aos novos im6veis residenciais que adotem

medidas que estimulem a protec;ao, preservac;ao e recuperac;ao do meio

ambiente (habitac;aosustentavel).

Art.3° - 0 im6vel para ser considerado como habitac;ao sustentavel devera ter

a adoc;aodas seguintes medidas:

1- im6veis residenciais (incluindo condominios horizontais e predios):

a) sistema de captac;ao da agua da chuva;

b) sistema de reuse da agua;

c) sistema de aquecimento hidraulico solar;

d) sistema de aquecimento eletrico solar;

e) construc;oes com material sustentavel, em caso da utilizac;ao de madeira

esta devera ter sua origem comprovada;

f) calc;adas verdes e plantadas especies arb6reas nativas com no minima

2 metros de alturae diametro do caule a um metro e trinta do solo de no

minima 5 centimetros.



a) coleta seletiva e destina9ao dos residuos solid os para empresas ou

cooperativas de reciclagem.

Art.4° - Para efeitos desta Lei considera-se:

I - sistema de capta9ao da agua da chuva: sistema que capte agua da chuva e

armazene em reservatorio para utiliza9ao do proprio imovel;

II - sistema de reuse de agua: utiliza9ao, apos 0 devido tratamento, das aguas

residuais proveniente do proprio imovel, para atividades que nao exijam que a

mesma seja potavel;

III - sistema de aquecimento hidraulico solar: utiliza9ao de sistema de capta9ao

de energia solar termic;;a para aquecimento de agua, com a finalidade de

reduzir parcialmente, 0 con sumo de energia eletrica na residencia;

IV - sistema de aquecimento eletrico solar: utiliza9ao de capta9ao de energia

solar termica para reduzir parcial ou integralmente 0 consumo de energia

eletrica da residencia, integrando com 0 aquecimento da agua.

V - constru90es com material sustentavel: utiliza9ao de materiais que atenuem

os impactos ambientais, desde que esta caracteristica sustentavel seja

comprovada mediante apresentagao de selo ou certificado.

VI - cal9adas verdes: sac cal<;adas dotadas de areas permeaveis.

Art.5° - A titulo de incentivo sera concedido 0 desconto de 10% no Imposto

Predial e Territorial Urbano (IPTU) aos novos imoveis, que adotarem das

medidas previstas no art.3°.

Art.GO- 0 interessado em obter 0 beneficia tributario deve protocolar 0 pedido

devidamente justificado, ate a data de 30 de Setembro do ana anterior em que

deseja 0 desconto tributario, expondo a medida que aplicou em edifica9ao ou

terreno, instruindo 0 mesmo com documentos comprobatorios.

§ 10
- Para obter 0 incentivo fiscal, 0 contribuinte devera estar em dia com suas

obriga90es tributarias.

§ 20
- A comprova9ao devera estar documentada e precedida de parecer

conclusivo a cerca da concessao ou nao do beneficio.



Art.7° - A renovac;ao do pedido de beneficia tributario devera ser feita

anualmente.

Art.SO- 0 beneficio sera extinto quando:

1 - 0 proprietario do im6vel inutilizar a medida que levou a concessao do

desconto;

\I - 0 IPTU for pago de forma parcelada e 0 proprietario deixar de pagar uma

parcela;

111- 0 interessado nao fomecer as informac;oes solicitadas.

Art.go - A presente Lei.atende a compensac;ao eXigida pelo disposto· no art.14,

da Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Art. 10° - As despesas com a execuc;ao da presente Lei correrao por conta das

verbas pr6prias consignadas no orc;amento.

Art.11° - Esta Lei entra em vigor em 1° de Janeiro do ana em que a estimativa

da renuncia de receita por ela acarretada tiver sido considerada na Lei

orc;amentaria anual.



a presente projeto de Lei tem como objetivo preservar, conservar e

proteger 0 meio ambiente atraves de politicas que atenuem os impactos

ambientais e promovam 0 desenvolvimento sustentavel. Atendendo um dos

principios constitucionais com rege 0 artigo 25 da Constituiyao Federal:

"Todostem direitoao meioambienteecologicamenteequilibrado,bem de uso comumdo povoe

essenciala sadia qualidadede vida, impondo-seao Poder Publicoe a coletividade0 dever de

defende-Ioe preserva-Ioparaas presentese futurasgera({oes".

Desta forma, nossa Constituiyao Federal imp6s ao poder publico 0 dever

de zelar pelo desenvolvimento sustentavel, da mesma forma 0 municipio tem

competencia para tratar de questoes relativa ao meio ambiente:

" Art. 23 - E competenciada Uniao,dos Estados,do DistritoFederale dos Municipios:

VI - proteger0 meioambientee combatera polui({aoemqualquerde suasformas.

VII- preservaras florestas,a faunae a flora";

Uma das principais ferramentas de controle que os municipios dispoem

esta no controle do uso do solo e no licenciamento de construyoes em sua area

territorial, e necessario, portanto estimular 0 desenvolvimento sustentavel nesta

vertentes.

a estimulo a adoyao de tecnicas e ayoes voltadas para preservayao dos

recursos naturais contribuem de forma significativa para melhorar 0 ambiente

local, sendo assim, os itens previstos no Artigo 2° do presente Projeto de Lei

corroboram com 0 desenvolvimento sustentavel de nosso municipio.

Salientamos que esta iniciativa nao e inedita, afinal sac varios os

municipios que concedem beneficios tributarios a iniciativa sustentavel

principalmente na area da construyao civil, como: Porto Alegre(RS), Ribeirao

Pires (SP), Petr6polis (RJ), Americana (SP), Niter6i (RJ), Uberlandia (MG),

Manaus (AM), Sao Paulo (SP), Curitiba(PR) e Recife(PE).

E nitido que 0 ramo da construyao civil apresenta um crescimento

acelerado em nosso municipio, entretanto, contribui em grande parte para a

degradayao ambiental, pois e um dos principais responsaveis pelo consumo de



recursos naturais. 0 poder publico tern 0 dever legal, etico e moral de regular

este crescimento, uma das formas mais eficientes nesta area e a criac;ao de

estimulos para adoc;aode medidas sustentaveis, embora hoje existam diversas

formas de fazer construc;6es sustentaveis, existe urn grande entrave economico

visto que toda a aparelhagem necessaria possui custo elevado, desta forma a

adoc;ao de tecnologia sustentaveis fica restrita aqueles que por ideologia se

prop6e a utiliza-Ia.

Atualmente nao ha uma contrapartida do Estado para quem implementa

urn projeto de habitac;ao sustentavel, esta fato faz com que ocorram apenas

casos pontuais, 0 que fundamenta a adoc;ao de estimulos tributarios como

meio para mudar habitos incompativeis com a preservac;ao do meio ambiente.

A presente Lei tipifica algumas ac;6esque caso adotadas podem levar ao

desconto tributario, cada ac;ao, na sua proporc;ao, traz urn real beneficio

ambiental ao municipio.

Ainda, importante ressaltar que os descontos se aplicam a futuros

projetos, ou seja, nao havera reduc;ao na arrecadac;ao, pois versamos sobre

desconto a futuros lanc;amentos.

Sao esses, os motivos que me levam a solicitar 0 apoio dos colegas

parlamentares a aprovac;ao da presente propositura.


