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DIRETIVA 
CIDADE SUSTENTÁVEL 

 
Município BRAGANÇA PAULISTA 
Mapa https://www.google.com.br/maps              
RA Campinas 
UGRHI Piracicaba/Capivari/Jundiaí 
Dados municipais (IBGE, 2014) População: 158.856 habitantes  

Área: 513,589 km²                    
 
Experiência  
 
Programa Imposto Ecológico. 
 
 
Experiência e o PMVA 
 
Ação pontuada no item CS1 da Diretiva Cidade Sustentável no Ciclo 2015 do PMVA. 
 
 
Objetivo(s) 
 
Fomentar medidas que preservem, protejam e recuperem o meio ambiente, ofertando 
em contrapartida, benefício tributário ao contribuinte. 
  
 
Gestor(es) da Experiência 
 
Prefeitura do Município de Bragança Paulista. 
 
 
Início da Experiência e Situação 
 
2015 – em desenvolvimento. 
 
 
Descrição 
 
Concessão de benefícios tributários, consistentes na redução do Imposto Predial e 
Territorial Urbano (IPTU) e do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) 
para pessoas físicas e jurídicas proprietárias de imóveis residenciais e comerciais que 
adotem medidas de proteção, preservação e recuperação do meio ambiente.  
 
 
Metodologia  
 
A Lei Complementar Municipal 755, de 17 de setembro de 2013, autorizou o Poder 
Executivo local a criar o Programa Imposto Ecológico, e o Decreto Municipal 2.157, de 
02 de setembro de 2015, regulamentou os termos legais. 
 



Para a obtenção dos benefícios previstos no Programa Imposto Ecológico, no caso do 
IPTU, os imóveis podem apresentar: (i) sistema de captação da água da chuva; (ii) 
sistema de reuso da água; (iii) sistema de aquecimento hidráulico solar; (iv) sistema de 
aquecimento elétrico solar, e (v) áreas permeáveis superiores a 50% do terreno. 
 
Os percentuais de redução do IPTU para cada uma destas medidas são, 
respectivamente, 4%, 4%, 2%, 2% e 4%. 
 
O benefício tributário consistente na redução do IPTU não pode exceder a 10% do 
imposto a ser renunciado. 
 
Em relação ao ISS de construção, o benefício fiscal é concedido no caso de 
construções novas e reformas de edificações, com base nas mesmas medidas 
prevista para o IPTU, desde que o pagamento seja efetuado no ato da liberação do 
alvará da construção. 
 
O interessado em obter o benefício tributário deve protocolar pedido devidamente 
justificado na Secretaria de Obras ou do Meio Ambiente do Município, até 30 de 
agosto do ano anterior em que deseja o desconto tributário, expondo qual das 
medidas aplicou em sua edificação ou terreno, instruindo o pedido com documentos 
comprobatórios. 
 
O contribuinte, para obter o incentivo fiscal, deve estar em dia com suas obrigações 
tributárias. 
 
A Secretaria de Obras ou do Meio Ambiente do Município, ao receber o pedido, deve 
designar responsável para comparecer ao local e analisar se as ações estão em 
conformidade com a legislação, podendo solicitar documentos e informações 
complementares. 
 
Após a análise, o referido responsável deve elaborar parecer conclusivo acerca da 
concessão ou não do benefício. Sendo favorável, o pedido é encaminhado à 
Secretaria de Finanças do Município para providências. 
 
A renovação da concessão do benefício tributário deve ser feita a cada três anos na 
Secretaria de Obras ou do Meio Ambiente. 
 
Outros Municípios também contam com leis que concedem benefícios tributários pela 
adoção de medidas de proteção, conservação e recuperação do meio ambiente, 
como, por exemplo: Município de Itatiba (Lei Municipal 4.417/2011) e Município de 
Aspásia (Lei Municipal 636/2013). 
 
 
 
Desafio(s) 
 
- Entraves financeiros apontados pela área de finanças do Município, que resiste em 
abrir mão dos valores totais de tributação (no entanto, o ganho socioambiental e a 
economia geral, a longo prazo, demonstram que a medida é benéfica, não somente 
aos proprietários, mas também ao Poder Público); 
 
- Disseminação da importância de os proprietários investirem na função 
socioambiental da propriedade (por ser uma lei recente, poucos foram os pedidos de 
concessão deste benefício tributário). 
 



 
Resultado(s) 
 
- Conservação dos recursos hídricos; 
 
- Contribuição individual contra impactos de enchentes; 
 
- Economia de água potável; 
 
- Economia dos gastos com conta de água. 
 
 
Equipe(s)/Área(s) envolvida(s) 
 
Secretaria de Obras do Município de Bragança Paulista;  
 
Secretaria do Meio Ambiente de Bragança Paulista. 
 
 
Beneficiário(s) 
 
Município de Bragança Paulista 
 
 
Fonte(s) 
 
Documentos apresentados no Ciclo 2015 do PMVA para fins de pontuação e texto da 
Lei Complementar Municipal 755/2013, disponível em: 
 
https://leismunicipais.com.br/a/sp/b/braganca-paulista/lei-complementar/2013/76/755/lei-complementar-n-755-2013-
autoriza-o-poder-executivo-a-criar-o-programa-imposto-ecologico 
 
 
Validação da Ficha 
 
Junho de 2016. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA PAULISTA 
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 

 

REQUERIMENTO PARA AVALIAÇÃO E CONCESSÃO DE IMPOSTO ECOLÓGICO 

Destinado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente 

 

Lei Complementar Nº 755 De 17 de Setembro de 2013. 

Decreto Municipal Nº 2.157 De 02 de Setembro de 2015. 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO REQUERENTE 
Nome / Razão Social: 
      
Nome Fantasia: 
      

CPF/CNPJ: 
      

Endereço (correspondência): 
      

Nº: 
      

Complemento: 
      

Bairro: 
      

Cidade: 
      

UF: 
      

CEP: 
     -      

Tel. Fixo: 
(     )     -      

Cel: 
(     )     -      

E-mail: 
      

2. IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL  
Endereço: 
      

Nº: 
      

Complemento: 
      

Bairro: 
      
 

Matricula do Imóvel: 
Nº :       
 

 Área Urbana  Área Rural Benefício:   PTU  ISS 
3. MEDIDAS PREVISTAS NO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 755/2013. 

 Captação de água de Chuva Capacidade do reservatório (L).       Área total do(s) telhado(s) (m2). 
      

Natureza do 
imóvel: 
 

 Residencial             
 Comercial 
 Institucional 
 Outro 

 Reuso de águas servidas Capacidade de tratamento (L/dia).       Produção (L/dia).  
      

 Aquecimento Hidráulico Solar   Capacidade do reservatório (L).       

 Aquecimento Elétrico Solar Capacidade de produção (kWh/mês).       Consumo médio (kWh/mês).  
      

 Áreas Permeáveis > 50%. Área (m2).       Área total do terreno (m2).  
      

4. DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS ANEXADOS 
 Cópia simples do CPF, RG ou CNH ou CNPJ. 
 Procuração, se o caso. 
 *Certidão de Uso do Solo. 
 Mapa / Croqui  com Roteiro de acesso, caso de áreas 

rurais. 
 Cópia simples do IPTU /  ITR / CCIR. 
 *Cópia simples de alvará de construção emitido pela 

Prefeitura, se o caso. 

 Cópia simples de planta de construção aprovada pela 
Prefeitura, se o caso 

 Relatório fotográfico da(s) medida(s) implantadas, conforme 
art. 3º da Lei Complementar nº 755/2013. 

 Planta/Projeto do(s) sistema(s) implantado(s), conforme 
mencionado no item 3. do presente requerimento. 

 **Memorial descritivo do(s) sistema(s) implantado(s), conforme 
mencionado no item 3. do presente requerimento. 

* Apresentação apenas em caso de novas edificações ainda não construídas, porém aprovadas pela municipalidade. 

À SMMA se reserva o direito de exigir documentos e informações complementares a qualquer momento da análise do processo. 

** A critério da SMMA 
5. DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

Declaramos, sob as penas da lei, que todas as informações aqui contidas e todos os documentos que acompanham o presente 
requerimento são a expressão da verdade. Nestes termos, pedimos deferimento. 



Data: 
     /     /      

 
 
 
 

______________________________________________ 
Assinatura do Responsável 
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