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EMENDA Nº 01 AO PROJETO DE LEI Nº 141-01/2017 

Ar. 1º - Acrescenta o art. 313-A, ao Projeto de Lei nº 141-

01/2017, com a seguinte redação: 

 

 

Art. 313- A. Será concedido desconto no valor do IPTU – Imposto 

sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana aos imóveis que 

adotarem medidas de sustentabilidade ambiental, nas seguintes 

situações: 

a) 2,5 % (dois vírgula cinco por cento) sobre o valor do IPTU 

incidente sobre o imóvel residencial que adotar Sistema de 

Energia Fotovoltaica, capaz de produzir, no mínimo, 70% 

(setenta por cento) de energia elétrica consumida por 

residência, pelo período de 10 anos, a contar de sua 

instalação; 

b) 2,5 % (dois vírgula cinco por cento) sobre o valor do IPTU 

incidente sobre o imóvel residencial que adotar Sistema de 

Captação e Reuso de água da chuva, com capacidade de 

1.200 litros d’água por residência, pelo período de 10 anos, a 

contar de sua instalação; 

Parágrafo Único: O interessado em obter o benefício tributário 

deverá formalizar o pedido, junto ao Protocolo-Geral do 

Município, com os seguintes documentos: 

I – Para o Sistema de Energia Fotovoltaica: 

b) Atestado de implantação do sistema de captação de energia 

solar e transformação em energia por meio de tecnologia 

fotovoltaica; 
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c) comprovação de que o Sistema de energia Fotovoltaica tem 

capacidade de produzir o percentual de 70% do consumo de 

energia elétrica da residência. 

II – Para o Sistema de Captação e Reuso de água da Chuva: 

a) notas fiscais , declaração do interessado  e laudo fotográfico 

da implantação do sistema e sua capacidade. 

Câmara Municipal de Estrela, 19 de dezembro de 2017. 

 

Marco Aurélio Wermann 
Vereador do PV 

 

Justificativa; A presente emenda visa incentivar os moradores de nossa cidade 

para que adotem medidas visando o sistema de sustentabilidade na questão 

energia e no consumo de água, para tanto, criando incentivo fiscal através de 

desconto no IPTU. Estrela, 19 de dezembro de 2017. 

 

Marco Aurélio Wermann 
Vereador do PV 


