Apresentação
O IPTU Verde – Camaragibe foi pensado como alternativa para incentivar um estilo de vida mais sustentável
aos moradores da cidade. O nosso objetivo é estimular
a prática de ações de sustentabilidade, em reformas
ou construções, por parte dos responsáveis por residências, comércios, indústrias e instituições. Visando
isso, a Prefeitura de Camaragibe oferece descontos no
valor real do IPTU de acordo com as ações realizadas.
Quanto mais práticas sustentáveis forem adotadas,
mais pontos são acumulados.
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1. Como solicitar o desconto?
2. Qual o prazo para solicitar?
3. Qual o prazo para avaliações?

LEI 743/2017 – IPTU VERDE
Art. 1º - Fica instituído o programa de IPTU VERDE no Município de Camaragibe,
cujo objetivo é de fomentar medidas que preservem, protejam e recuperem o
meio ambiente, ofertando, em contrapartida, benefícios tributários aos contribuintes.
DECRETO 030/ 2018
O Prefeito de Camaragibe, no uso de suas atribuições legais, e CONSIDERANDO
o objetivo de alcançar transformações urbanísticas estruturais, melhorias sociais
e valorização ambiental dos imóveis construídos nas Regiões Administrativas do
Município;
CONSIDERANDO a necessidade de proceder análise e dar parecer sobre a instalação e usos dos imóveis no âmbito da Lei do IPTU VERDE (Lei 0743 / 2017);
DECRETA:
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º. Este Decreto regulamenta a Lei 743/2017, que instituiu o Programa IPTU
VERDE, definindo os critérios e pontuação para o enquadramento dos imóveis
residenciais e não residenciais ao programa, cujo objetivo é fomentar medidas que
preservem, protejam e recuperem o meio ambiente, ofertando, em contrapartida,
benefícios tributários aos contribuintes.
§1º. Os imóveis residenciais e não residenciais previstos no caput deste artigo compreendem aqueles edificados isoladamente ou em forma de condomínios.
§2º. Os imóveis de uso misto devem observar as disposições pertinentes aos imóveis não residenciais.
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COMO CONSEGUIR O DESCONTO?
(CONVERSÃO DE PONTOS EM DESCONTO)

Para obter os benefícios, os contribuintes devem instalar equipamentos e sistemas
que tornem o uso do imóvel mais sustentável. Dessa forma, cada mudança compatível com a sustentabilidade ambiental vai somando pontos. A pontuação total permite
ao contribuidor ganhar descontos de 5% até 15% no valor do seu IPTU.

QUEM PODE PARTICIPAR?
Os donos de imóveis residenciais, comerciais, industriais ou institucionais poderão
obter os descontos relacionados ao IPTU Verde.

7

COMO FAZER?
1. GESTÃO SUSTENTÁVEL DAS ÁGUAS – Como reutilizar a água do seu imóvel?

a) Equipamentos economizadores de água
• Uso de equipamentos que economizem água em todos
os pontos de utilização da casa ou estabelecimento. Esses
aparelhos utilizam tecnologias que funcionam com vazão
reduzida, evitando, assim, o desperdício de água.
• Vasos sanitários, torneiras de pias e tanques, duchas, etc.
b) Descargas de vasos sanitários de comando duplo ou
volume reduzido
• Troca das descargas comuns dos vasos sanitários pelas
de comando duplo ou comando único. Dessa forma, você
reduzirá o volume de água em todos os pontos de utilização
do seu imóvel.
• São considerados Mecanismos Duplos de Acionamentos
aqueles que permitem a possibilidade de descarga parcial
de 3 litros e descarga total equivalente a 6 litros;
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c) Aproveitamento de água da chuva
• A captação da água da chuva é uma forma sustentável de
economizar água para fins não potáveis.
• A água aproveitada pode ser usada para limpeza do quintal
e lavagem de carros ou até mesmo em vasos sanitários, por
exemplo.

d) Reaproveitamento de águas residuais
• A água utilizada na sua casa pode ser reaproveitada para fins domésticos.
• Dica: reaproveite a água do banho, da lavagem de roupas, da pia da cozinha e dos
lavatórios de mão para aguar o gramado
ou para uso de descarga no vaso sanitário.

e) Aproveitamento de água de condensação do sistema de ar-condicionado
• Aproveitamento da água para utilização em tarefas domésticas.
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COMO FAZER?
2. EFICIÊNCIA E ALTERNATIVAS ENERGÉTICAS
a) Iluminação natural em escadas de seguranças
• Aproveitar a iluminação natural em escadas de segurança nos condomínios, desde que atendida a legislação vigente.

b) Lâmpadas led
• Uso de lâmpadas de LED em no
mínimo 80% dos pontos do imóvel;
• As lâmpadas de LED são as mais
eficientes em termos energéticos
por causa do seu baixo uso de
energia e longa vida útil. Possui
menor emissão de calor e de raios
ultravioletas, que são nocivos à
saúde, além de proporcionar um
menor dano ambiental em relação às lâmpadas incandescentes.
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b) Sensores de iluminação
• Utilização de sensores de iluminação nos corredores de uso coletivo dos condomínios.

d) Energia solar (térmica e elétrica)
• Utilização de energia solar de qualquer modelo para energias térmica (aquecimento hidráulico) e elétrica (luz).
• A energia solar é uma das formas de energia
mais limpas do mundo. É obtida pela luz do
sol, captada por meio de placas solares.
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COMO FAZER?
3. PROJETOS SUSTENTÁVEIS

a) Construções com materiais
sustentáveis
• Construções com o uso de materiais
sustentáveis;
• Pode ser tinta ecológica, bambus,
argamasse de argila, vidros inteligentes, entre outros.

b) Plantio e manutenção de árvores
• Plantio e manutenção de espé-

c) Telhado verde

cies arbóreas, preferencialmen-

• Instalação de telhado verde em pelo menos

te nativas, no interior da residên-

50% (metade) da residência ou estabeleci-

cia ou estabelecimento.

mento.
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d) Resíduos sólidos
• Separação e gestão sustentável de resíduos sólidos, ou seja,
segregação seletiva.
• Dessa forma, controla-se os resíduos, separando a parte orgânica de resíduos recicláveis, e mantendo-se um ambiente
limpo e sustentável.

Reciclável

Plástico

Orgânico

e) Resíduos orgânicos
• Reaproveitamento de resíduos orgânicos para compostagem;
• Compostagem é a mesma coisa da reciclagem de material orgânico;
• Restos de alimentos, resíduos frescos (como podas de
grama e folhas), serragem e folhas secas, alimentos cozidos ou assados (em pequenas quantidades), estercos,
borra de café.
f) Solos permeáveis
• Percolação no terreno do imóvel.
• Manutenção de 25% de solo permeável ou
50% semipermeável (cobograma ou similar)
da área total do lote ou gleba (terreno próprio
para cultivo);

g) Bicicletário
• Implantação de bicicletários em condomínios habitacionais e imóveis não residenciais, com o percentual mínimo de
20% do número exigido por lei para as
vagas de automóveis.
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ITENS ADICIONAIS
1. CERTIFICAÇÕES DE SUSTENTABILIDADE
Para participar do IPTU Verde são considera-

Federal, Leed, Aqua, Procel Edifica, etc. As-

dos os critérios previstos para todos os imó-

sim como as construções que estejam certifi-

veis que apresentarem certificados expedidos

cadas por atender a Norma de Desempenho,

por outros órgãos ou instituições certificado-

NBR 15.575, da Associação Brasileira de Nor-

ras, tais como: Casa Azul da Caixa Econômica

mas Técnicas, a seguir especificada:

SEGURANÇA
• Segurança estrutural
• Segurança contra o fogo
• Segurança no uso e na operação
HABITABILIDADE
• Estanqueidade
• Desempenho térmico
• Desempenho acústico
• Desempenho lumínico
• Saúde, higiene e qualidade do ar
• Funcionalidade e acessibilidade
• Conforto tátil e antropodinâmico
SUSTENTABILIDADE
• Durabilidade
• Manutenibilidade
• Impacto ambiental
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ITENS ADICIONAIS
2. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL
Local de preservação de animais, plantas e mananciais hídricos de grande relevância e valor
cultural e ambiental para as presentes e futuras gerações.
SIMULE O SEU DESCONTO
a) MATA CILIAR
Vegetação que protege as margens dos
cursos de água, permitindo o sombreamento
dos rios e impedem o assoreamento e erosão
destes cursos de água.

PONTUAÇÃO DOS CRITÉRIOS

b) NASCENTES DOS RIOS
Área de Proteção Permanente cuja vegetação
abriga o local onde emergem os aqüíferos
subterrâneos na superfície da terra.
c) REMANESCENTE FLORESTAL
Resquício de vegetação que serve de abrigo
e refúgio para os animais se alimentarem, se
reproduzirem e onde as árvores florescem e
espalham sementes e frutos.

Calha para reuso de água da chuva

1

Lâmpadas Led em todos os cômodos

1

Descarga com acionamento duplo

1

Segregação do lixo para coleta

1

Árvores plantadas no quintal

1

Piso da garagem com cobograma

1

Instalação de uma composteira

2

De 6 a 8 pontos - 10% de Desconto no IPTU

Para obter os devidos descontos sobre o IPTU as residências e estabelecimentos
deverão preencher os seguintes critérios:
PONTUAÇÃO DOS CRITÉRIOS
ITEM (CRITÉRIO)

PONTOS
1. GESTÃO SUSTENTÁVEL DAS ÁGUAS
Uso de equipamentos economizadores de água.
Uso de descargas de vasos sanitários de comando duplo ou comando único
com volume
reduzido.da água da chuva.
Sistema
de captação
Sistemas de reaproveitamento de águas residuais.
Aproveitamento de água de condensação do sistema de ar condicionado.
2. EFICIÊNCIA E ALTERNATIVAS ENERGÉTICAS
Uso de lâmpadas de LED.
Sistema de aquecimento hidráulico solar ou utilização de energia solar.
Utilização de sensores de iluminação nos corredores de uso comum.
Iluminação natural em escadas de segurança, desde que atendida à legislação vigente.
3. PROJETO SUSTENTÁVEL
Construções com material sustentável.
Plantio e manutenção de espécies arbóreas no interior do terreno ou na calçada
Separação e gestão sustentável de resíduos sólidos.
Percolação no terreno do imóvel com a manutenção de 25% de solo permeável ou 50% semipermeável.
Reutilização de resíduos orgânicos
Instalação de telhado verde, em pelo menos 50% dos telhados.
Bicicletários, observando para as vagas, com o percentual mínimo de 20% do número mínimo exigido por
lei para as vagas para automóveis.
4. ITENS ADICIONAIS
Imóveis edificados em terreno com área superior a 1.000m² que promovam a delimitação e proteção
de APP, recuperação de mata ciliar, recuperação de nascentes e conservação de área arborizada nativa.
Imóveis, quer sejam residenciais ou comerciais, que apresentaram certificados expedidos por outros
órgãos ou instituições certificadoras tais como: Casa Azul da caixa, Leed, Aqua, Procel Edifica, etc.
Projetos que estejam comprovadamente de acordo com NBR 15.575 da ABNT

1
1
1
2
2
1
2
1
1
2
1
1
1
1
2
2
1
5
5
3
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INFORMAÇÕES ADICIONAIS
1. COMO SOLICITAR O DESCONTO?
Para solicitar o desconto, compareça à Prefeitura, no Setor de
Tributação, e preencha o formulário de requisição.
2. QUAL O PRAZO PARA SOLICITAR?
Para obter o desconto do IPTU, solicite até o mês de outubro do
ano anterior ao que deseja obter o desconto.
3. QUAL O PRAZO PARA AVALIAÇÕES?
Os pedidos serão analisados pela Prefeitura no prazo de até 20
dias úteis, a partir da aprovação do pedido.

Para mais informações:

(81) 2129.9568
www.camaragibe.pe.gov.br

