
INDICAÇÃO N. 96, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2017 

 

 

Autoria Vereador: AIRTON CALLAI 

 

 

Indica ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal a implantação 

do Programa de Incentivo e desconto denominado IPTU, 

conforme sugestão de lei anexa.  

 

Com base no que dispõe o Regimento Interno da Casa, requeiro a Mesa Diretora, 

ouvido o Soberano Plenário, que o expediente indicatório seja enviado ao Poder Executivo 

Municipal, visando o atendimento desta Indicação. 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

 Considerando que as Políticas proibitivas possuem importante papel regulamentar na 

sociedade brasileira. No entanto, é comum que em frente à Leis e normativas impositivas o 

mínimo seja efetuado por aqueles que tenham que as seguir, sendo raras as exceções que 

cuidam de utilizar-se de medidas que realizem mais do que o necessário em prol do bem-estar 

social. 

Nesta toada, deve-se instrumentalizar ações que consigam transpor o mínimo 

necessário, que incentivem a sociedade a tomar medidas proativas. É nesse sentido que esta 

sugestão de Lei caminha, trabalhando de forma conjunta com incentivos fiscais e princípios 

basilares do Direito Ambiental, como o Princípio do Protetor Recebedor. 

Com essa preocupação, apresento esta proposta, que por sabermos que a Câmara não 

tem competência de iniciativa para legislar sobre o código tributário e seus incentivos, assim, 

com essa sugestão ao Executivo Municipal, pretendo garantir que medidas protetivas e 

sustentáveis sejam tomadas por pessoas de direito público e privado, físicas e jurídicas, com e 

sem finalidades lucrativas, por meio do incentivo da redução do Imposto Predial Territorial 

Urbano, conforme as disposições aqui apresentadas. 

 

  

Lucas do Rio Verde-MT, Plenário Vereador João José Callai, 12 de dezembro de 2017. 

 

 

 

 

AIRTON CALLAI  

Vereador 

 

 

 



 

SUGESTÃO PARA LEI DE INICIATIVA DO MUNICÍPIO 

 

Institui o programa de incentivo e desconto, denominado 

"IPTU Verde" no âmbito do município de Lucas do Rio 

Verde e dá outras providências. 

 
 

Art. 1º Fica instituído no âmbito do município de Lucas do Rio Verde o Programa 

IPTU VERDE, cujo objetivo é fomentar medidas que preservem, protejam e recupere o meio 

ambiente, mediante a concessão de benefício tributário ao contribuinte. 

 

Art. 2º O benefício tributário disposto consiste na redução do Imposto Predial e 

Territorial Urbano (IPTU) aos proprietários de imóveis residenciais e não residenciais que 

adotarem as seguintes medidas: 

I - Sistema de captação e reuso da água da chuva; 

II - Sistema de captação e reuso da água produzida por aparelhos de ar condicionado; 

III - Sistema de reuso de água; 

IV - Sistema de aquecimento hidráulico solar; 

V - Construção com materiais sustentáveis. 

 

Art. 3º Para efeito desta Lei considere-se: 

I - sistema de captação e reuso da água da chuva: aquele que capta água da chuva e 

armazena em reservatório para utilização no próprio imóvel; 

II - Sistema de captação e reuso da água produzida por aparelhos de ar condicionado: 

aquele que capta água produzida pela condensação em aparelhos de ar condicionado e 

armazena em reservatório para utilização no próprio imóvel; 

III - sistema de captação e reuso de água: aquele utilizado após o devido tratamento da 

água residual do próprio imóvel, para atividades que não exijam que a mesma seja potável; 

IV - sistema de aquecimento hidráulico solar: aquele que utiliza sistema com a 

captação de energia solar térmica para aquecimento de água, com a finalidade de reduzir 

parcialmente o consumo de energia elétrica na residência; 

V - construção com materiais sustentáveis: aquele que utiliza matérias que atenuem os 

impactos ambientais, o que deve ser comprovado mediante apresentação de selo certificado. 

 

Art. 4º O benefício tributário no Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) para o 

caso das medidas dispostas no art. 2º desta Lei será concedido nas seguintes proporções: 

I - 5% para as medidas descritas nos incisos I; 

II - 2% para as medidas descritas nos incisos II; 

III - 5% para a medida descrita no inciso III; 

IV - 5% para a medida descrita no inciso IV; 

V - 6% para medida descrita no inciso V. 

 

Parágrafo Único - Os benefícios de que trata este artigo serão acumulados. 

 

Art. 5º Os interessados em obter o benefício tributário devem protocolar o seu pedido 

e a sua justificativa no órgão competente do Executivo, contendo a medida aplicada em sua 

edificação ou terreno, devidamente comprovada, através de laudo técnico, avalizado por 

profissional habilitado, atestando e relatando quais os sistemas previstos nos incisos I, II, III, 



IV e V do artigo 3º foram devidamente instalados e estão em perfeito estado de 

funcionamento. 

Art. 6º O benefício será revogado quando o proprietário: 

I - inutilizar a medida que levou à concessão do desconto; 

II - não fornecer as informações solicitadas pelos órgãos competentes; 

III – Impedir a visita do fiscal encaminhado pelo setor de arrecadação da Prefeitura 

Municipal. 

 

Art. 7º As despesas com a execução desta Lei correrão por conta das dotações 

orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

 

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação ficando revogadas as 

disposições em contrário. 

 

AIRTON CALLAI 

VEREADOR PSB 

 


