
 
Institui o Programa "IPTU Verde" e autoriza a 
concessão de desconto no Imposto Predial e 
Territorial Urbano– IPTU como incentivo ao uso 
de tecnologias ambientais sustentáveis que 
estimulem a proteção, preservação e 
recuperação do meio ambiente. 

 

CAPÍTULO I 
Disposições Preliminares 

 
Art. 1º Fica instituído no âmbito do município de São Leopoldo, o Programa IPTU Verde, 
cujo objetivo é fomentar medidas que preservem, protejam e recuperem o meio ambiente. 
 
Art. 2º Fica o Poder Executivo autorizado a conceder desconto no valor do Imposto Predial 
e Territorial Urbano – IPTU para os contribuintes que aderirem ao Programa criado por 
esta Lei, desde que: 
I – Inclua o Programa “IPTU Verde” nas leis orçamentárias, sobretudo, Plano Plurianual, 
Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual, fazendo constar:  

a. Demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de receita em face dos 
descontos concedidos; 

b. Medidas compensatórias suficientes, como redução de despesas ou aumento de 
receita; 

c. Estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar 
sua vigência e nos dois seguintes; 

II – Aprove projeto apresentado pelo contribuinte demonstrando a efetiva utilização de 
tecnologias ambientais sustentáveis em imóvel residencial ou comercial, nos termos 
especificados nesta lei. 
 
Art. 3º O poder público poderá elaborar logo ou imagem representativa do Programa IPTU 
Verde, especialmente para fins de divulgação e publicidade. 
 
Art. 4º O contribuinte ou empresa beneficiária desta lei receberá o selo “IPTU Verde” 
impresso em seu carnê do IPTU, cabendo-lhe o direito de identificar seu imóvel ou 
empresa com a logo ou imagem adotada pelo município, bem como divulgar a certificação 
em peças de comunicação, publicidade e propaganda. 
 
   

CAPÍTULO II 
Dos requisitos 

 
Art. 5º Será concedido benefício tributário, na forma de desconto sobre o Imposto Predial e 
Territorial Urbano (IPTU), ao proprietário, titular do domínio útil ou possuidor, a qualquer 
título, de bem imóvel que adotar e mantiver ao menos uma medida que estimule a 
proteção, preservação e recuperação do meio ambiente. 
Parágrafo único. As medidas adotadas deverão ser: 
I) sistema de captação e reuso de águas pluviais; 
II) sistema de reuso de águas residuais; 
III) sistema de aquecimento hidráulico ou elétrico solar; 
IV) Sistema de energia solar ou eólica; 
V) construções com material sustentável; 
VI) utilização de energia passiva; 
VII) área permeável não degradável, com cultivo de espécies arbóreas nativas; 
VIII) tratamento do lixo orgânico por meio de composteira; 



IX) implantação e manutenção de horta em terreno não edificado; 
 
Art. 6º Para efeitos desta Lei considera-se: 
I - Sistema de captação e reuso de águas pluviais: sistema que capte água da chuva e 
armazene em reservatórios adequados para utilização do próprio imóvel; 
II - Sistema de reuso de águas residuais: utilização, após o devido tratamento, das águas 
residuais provenientes do próprio imóvel, para atividades que não exijam que a mesma 
seja potável; 
III - Sistema de aquecimento hidráulico ou elétrico solar: utilização de sistema de captação 
de energia solar térmica para reduzir parcial ou integralmente o consumo de energia 
elétrica da residência, integrado com o aquecimento da água; 
IV – Sistema de energia solar ou eólica – utilização de sistema de captação de energia 
solar ou eólica para reduzir parcial ou integralmente o consumo de energia elétrica da 
residência; 
V - Construções com material sustentável: utilização de materiais que atenuem os 
impactos ambientais, desde que esta característica sustentável seja comprovada mediante 
apresentação de selo ou certificado; 
VI - Utilização de energia passiva: edificações que possuam projeto arquitetônico onde 
sejam especificadas dentro do mesmo, as contribuições efetivas para a economia de 
energia elétrica, decorrentes do aproveitamento de recursos naturais como luz solar e 
vento, tendo como consequência a diminuição de aparelhos mecânicos de climatização e 
iluminação; 
VII – Área permeável não degradável, com cultivo de espécies arbóreas nativas: o 
proprietário do imóvel que mantiver área permeável não degradável, com cultivo de 
espécies nativas, a fim de aumentar a biodiversidade no perímetro urbano, de acordo com 
orientação do município; 
VIII - Tratamento do lixo orgânico por meio de composteira: processamento doméstico do 
lixo orgânico produzido na residência, por meio de sistema de compostagem, para 
posterior reutilização como adubo orgânico; 
IX – Manter uma horta de no mínimo 50% (cinquenta por cento) da área total de terreno 
onde não haja nenhuma edificação; 
 
Art. 7º O Poder Executivo estabelecerá os padrões técnicos mínimos para cada medida 
prevista, bem como regulamentará as condições em que serão aceitos os projetos, 
relativamente às benfeitorias referidas no artigo anterior. 
 
   

CAPÍTULO III 
Do benefício tributário 

 
Art. 8º A título de incentivo, será concedido o desconto no Imposto Predial e Territorial 
Urbano (IPTU) para as medidas previstas no parágrafo único do artigo 5º desta Lei, em 
proporção e percentuais a serem definidos em ato próprio do Poder Executivo, segundo 
compatibilização com as normas orçamentárias. 
 
Art. 9º O benefício tributário desta Lei poderá abranger uma ou mais medidas previstas no 
artigo 5º, não podendo exceder ao montante de 10% do Imposto Predial e Territorial 
Urbano (IPTU) do contribuinte.  

 
 

CAPÍTULO IV 
Do Procedimento para concessão do benefício 

 
Art. 10 O interessado em obter o benefício tributário deve protocolar o pedido devidamente 
justificado para a Secretaria Municipal responsável pelas finanças, até a data de 30 de 
julho do ano anterior em que deseja o desconto tributário, expondo a medida que aplicou 
em sua edificação ou terreno, instruindo o mesmo com documentos comprobatórios. 



§ 1º Para obter o incentivo fiscal, o contribuinte deverá estar em dia com suas obrigações 
tributárias perante o fisco municipal, vincendas até o dia 31 de dezembro do exercício 
anterior ao do protocolo. 
§ 2º As Secretarias Municipais responsáveis pelas pastas de Meio Ambiente, Obras, 
Planejamento e Finanças designarão servidor responsável para analisar se as ações estão 
em conformidade com a presente Lei, podendo haver visita ao imóvel bem como solicitar 
ao interessado documentos e informações complementares para instruir parecer individual 
de cada imóvel. 
§ 3º Após emitidos os pareceres dos respectivos setores de que trata o parágrafo anterior, 
caberá ao Secretário da Fazenda emitir parecer conclusivo acerca da concessão ou não 
do benefício e providências quanto ao registro no cadastro imobiliário. 
§ 4º Entendendo pela não concessão do benefício, após ciência do interessado, o 
processo será arquivado. 
 
Art. 11. Só poderão ser beneficiados pela presente Lei, os imóveis residenciais ligados à 
Rede de Esgoto, desde que disponível, ou que possuam sistema ecológico alternativo e 
eficiente de tratamento de esgoto reconhecido pelas autoridades ambientais municipais. 
 
Art. 12. As Secretarias Municipais responsáveis pelas pastas de Meio Ambiente, 
Planejamento e Obras realizarão a fiscalização de acordo com a especificidade das 
medidas adotadas, a fim de verificar se as mesmas estão sendo aplicadas corretamente. 
 
Art. 13. A renovação do benefício tributário deverá ser requerida a cada dois anos pelo 
contribuinte. 
 
Art. 14. O benefício do desconto não gera direito adquirido e será anulado de ofício 
sempre que se apurar que o contribuinte não mais satisfaça as condições anteriores à sua 
concessão. 
 
   

CAPÍTULO V 
Da extinção do benefício 

 
Art. 15. O Benefício será extinto, em qualquer época, quando: 
I – deixar de existir a medida que levou à concessão do desconto; 
II - ocorrer inadimplemento no pagamento do valor residual do IPTU; 
III - o beneficiado não fornecer, no prazo regulamentar, as informações necessárias à 
manutenção do desconto tributário. 
IV– o beneficiário tiver sido notificado no corrente ano, da existência de focos de Dengue 
ou criadouros da larva do mosquito Aedes aegypti em sua propriedade; 
V – o beneficiário tiver cometido crime ambiental, com condenação transitada em julgado. 
 
Art. 16. O Poder Executivo poderá regulamentar a presente Lei para melhor 
operacionalização da mesma. 
 
Art. 17. Esta lei entrará em vigor em janeiro de 2023. 
 
 
Vereador Gabriel Dias 
Bancada do Cidadania 

   
 

 

 

 



 
 

 
À CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO 
Senhor Presidente, 
Nobres Colegas Vereadores, 
 
No uso das prerrogativas conferidas ao Poder Legislativo pela Lei Orgânica Municipal, 
bem como, nos termos do Regimento Interno desta Casa Legislativa, dirijo-me a Vossa 
Excelência para remeter o presente Projeto de Lei que tem por objetivo instituir o 
Programa "IPTU Verde", o qual autoriza a concessão de desconto no Imposto Predial e 
Territorial Urbano– IPTU, como incentivo ao uso de tecnologias ambientais sustentáveis 
que estimulem a proteção, preservação e recuperação do meio ambiente. 
 
Desde já, solicito o encaminhamento do presente projeto, com a justificativa anexa, para 
tramitação junto às comissões técnicas. 
 
São Leopoldo, 02 de agosto de 2022 
 
Vereador Gabriel Dias 
Bancada do Cidadania 
   


