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          PROJETO DE LEI Nº 622/2008 - SUBSTITUTIVO 

 

Dispõe sobre a concessão parcial 

temporária de desconto em IPTU sobre 

imóveis residenciais a ser construídos ou 

reformados com tecnologias que 

tragam ganho ambiental e dá outras 

providências.  
 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DECRETA: 

 

Art. 1º. - Fica concedida isenção parcial temporária no valor correspondente a até 

30% (trinta por cento) do valor total do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 

incidente sobre imóveis residenciais de até 1000 m² de área construída total, a ser 

construídos ou reformados, adotando uma ou mais das seguintes tecnologias que 

proporcionam ganho ambiental, com alíquotas específicas conforme art. 2º: 

I - instalação de “telhado verde”, conforme definição do § 1º deste artigo, desde que 

em extensão mínima de 50% da área em planta total de telhados e lajes superiores ou 

avançadas, em qualquer altura da edificação. Deverá se considerar a área de 

painéis com terra ou substrato ou de jardineiras e não a de copa de vegetação 

arbustiva; 

II - instalação de “parede verde”, conforme definição do § 2º deste artigo, desde que 

em extensão mínima de 20% da área de empenas livres, faces cegas e muros da 

edificação em toda a sua envoltória; 

III – instalação de sistema de aquecimento solar, desde que com área plana de 

coletores correspondendo a 10% da área construída em planta do imóvel. A área 

considerada será a circunscrita dos painéis, incluindo serpentina ou tubos ou 

painéis/mantas de borracha; 

IV - instalação de sistema de energia fotovoltaica, desde que com área plana de 

placas fotovoltaicas correspondendo a 15% da área construída em planta do imóvel; 

V – instalação de geradores eólicos, desde que com potência instalada nominal 

mínima de 300 kW. 

 

§1º - Define-se como “telhado verde” o conjunto de painéis ou jardineiras fixas com 

vegetação mantida perene sobre substrato de terra ou materiais diversos de origem 

natural como fibras e cascas vegetais para fins paisagísticos e proporcionar conforto 

térmico. Para efeito de enquadramento para concessão do benefício fiscal, o sistema 

de irrigação, se houver, deverá ser por gotejamento e usar apenas água de reúso de 
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chuva ou de outra fonte, como o tratamento de esgoto. Caberá ao proprietário ou 

locatários manter a vegetação sob pena de perder o direito à redução de IPTU;  

§2º - Define-se como “parede verde” o conjunto de painéis com vegetação mantida 

perene, sobre substrato de materiais diversos de origem natural, como fibras e cascas 

vegetais, fixados em empenas e paredes externas e muros de edificações para fins 

paisagísticos e proporcionar conforto térmico e acústico. Não se inclui nesta categoria 

as cercas vivas ao longo de muros e repartições do terreno. Para efeito de 

enquadramento para concessão do benefício fiscal, o sistema de irrigação, se houver, 

deverá ser por gotejamento e usar apenas água de reúso de chuva ou de outra fonte, 

como o tratamento de esgoto. Caberá ao proprietário ou locatários manter a 

vegetação sob pena de perder o direito à redução de IPTU. 

 

Art. 2º - Os benefícios de que tratam os incisos I a V do art. 1º poderão ser concedidos 

separadamente ou cumulativamente até limite máximo de 30% (trinta por cento) do 

total do IPTU anual, observando-se a tabela abaixo: 

 

Tecnologia % de abatimento 
Nº de anos de 

abatimento 

Extensão adicional 

do abatimento 

Telhado verde 5 4  

Parede verde 5 4  

Aquecimento solar 10 4  

Energia 

fotovoltaica 
20 6 

10 anos caso a 

área de placas 

seja maior que 30% 

da área em planta 

Gerador eólico 15 6 

10 anos caso a 

potência seja 

maior que 2 MW 

 

Art. 3º. - Para obtenção do abatimento de que tratam os incisos I a V do art. 1º, o 

proprietário deverá ajuntar ao pedido, documentos comprobatórios, como plantas, 

descritivos e no no caso dos telhados e paredes verdes, anotação de 

responsabilidade técnica (ART) de engenheiro responsável, considerando os aspectos 

estruturais envolvidos.   

 

Parágrafo único - O beneficiário será responsável, em todas as hipóteses desta lei, pela 

veracidade das informações prestadas e deverá informar de imediato ao Fisco 

municipal, caso por qualquer razão, a instalação objeto de incentivo, tenha sido 

removida total ou parcialmente ou perdido sua função. 

 

Art. 4º. - Os beneficiários desta lei estendem-se aos compromissários dos imóveis, desde 
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que devidamente documentados e aos possuidores a qualquer título, desde que deles 

seja a responsabilidade pelo pagamento dos Impostos Predial e Territorial Urbano - 

IPTU, conforme estabelecido em contrato ou termo de cessão. 

 

Art. 5º. - O Executivo divulgará o teor desta lei, visando difundir a importância e 

vantagens advindas da adoção das tecnologias de construção verde, aqui 

contempladas. 

 

Art. 6º. – O Executivo poderá estabelecer na peça orçamentária um teto anual para o 

total de elisão fiscal de modo que apenas os pedidos recepcionados em ordem 

cronológica e aceitos possam fazer jus aos benefícios fiscais. 

 

Art. 7º. - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de 

dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário. 

 

Art. 8º. - Esta lei será regulamentada, pelo Executivo, no que couber, no prazo máximo 

de 120 (cento e vinte) dias. 

 

Art. 9º. - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, gerando efeitos para 

todos imóveis que se candidatarem ao abatimento, que solicitarem licenças de obras 

a partir da publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 

 

Sala das Sessões, 08 de setembro de 2015 

(substitutivo ao PL protocolado em out/2008)  

 

 

 

Gilberto Natalini 

Vereador PV/ SP 
 

 

 

Justificativas  
 

Este projeto de lei visa favorecer tecnologias de construção verde que proporcioneml 

ganho ambiental pela redução do consumo de energia, aumento do conforto 

térmico e acústico, mitigação das emissões indiretas de gases de efeito estufa pelo 

consumo de eletricidade (parcela fóssil da matriz elétrica) e sequestro de carbono e 

embelezamento paisagístico.  
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À exemplo de cidades de países avançados, cabe se criar mecanismos que 

favoreçam os proprietários de imóveis, conscientes ambientalmente, a realizar 

investimentos que reduzam externalidades ambientais e beneficiem a sociedade 

como um todo. O caráter temporário e a incidência de alíquotas diferenciadas 

permite se dosar o benefício fiscal na proporção tanto do peso do investimento 

necesário como na relevância e caráter inovador do projeto. 

O PL beneficia apenas imóveis residenciais e até determinada área construída, 

visando favorecer aos que têm menor capacidade de investimento. 

 

Pelo exposto peço aos nobres pares o apoio à aprovação desta proposta. 


