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RESUMO 

 

O presente trabalho se dedica a analisar, avaliar e propor recomendações ao Programa IPTU 

Verde de Salvador a fim de aumentar a adesão de empreendimentos e cidadãos ao programa, 

caracterizando-se assim como estudo de caso de natureza descritiva e avaliativa de política 

pública. O referido programa foi criado em 2015 com o objetivo de conceder uma certificação 

que confere descontos no IPTU para empreendimentos que adotem produtos, processos, 

padrões e práticas que contribuam para a sustentabilidade ambiental. Mesmo após uma revisão 

de vários itens do programa em 2017, a adesão está aquém do esperado pela Secretaria 

Municipal de Sustentabilidade, Inovação e Resiliência. Inicialmente, discute-se as bases 

teóricas que perpassam o programa, iniciando por um resgate histórico sobre a criação e 

evolução do conceito de desenvolvimento sustentável no mundo. Na sequência, são abordadas 

as teorias relacionadas ao direito ambiental e tributário, nas quais exploram-se os conceitos de 

tributação ecológica e extrafiscalidade tributária, e a teoria de Lowi em políticas públicas, na 

qual são abordados os conceitos das políticas distributivas, constitutivas, redistributivas e 

regulatórias. Em seguida, descreve-se brevemente o histórico do modelo de certificações 

ambientais, incluindo um breve resumo sobre algumas das principais. Na descrição do 

programa, inicia-se pela ancoragem constitucional e legal dos municípios em implementar 

ações de política urbana, passando pelo seu histórico, bases de criação e regulamentação, 

incluindo outros programas existentes no Brasil, além de todo o processo de implementação da 

política. Foram realizadas entrevistas qualitativas com os principais participantes do programa, 

como as secretarias que atuam na análise e emissão da certificação e os empreendimentos 

requerentes do IPTU Verde, com o objetivo de entender o processo, as dificuldades e outros 

aspectos do programa. Ao final é feita uma avaliação geral desta política pública, incluindo os 

processos de execução, e constata-se que há uma série de aprimoramentos possíveis que podem 

ser incorporados de modo a aumentar a adesão dos cidadãos e dos empreendimentos de 

Salvador; tais melhorias são apresentadas como recomendações. 

 

Palavras-chave: Política Pública. Tributação Ecológica. Sustentabilidade. Direito Ambiental 

Tributário. Certificação Sustentável     

  



 
 

ABSTRACT 

 

The present work aims to analyze, evaluate and propose recommendations for the IPTU Verde 

Program in Salvador in order to increase the adhesion of enterprises and citizens to the program, 

thus characterizing itself as a descriptive and evaluative case study of public policy. The 

aforementioned program was created in 2015 with the objective of granting a certification that 

provides discounts on the property tax for enterprises that adopt products, processes, standards 

and practices that contribute to environmental sustainability. Even after a review of several 

program items in 2017, adherence is below expectations by the Municipal Sustainability, 

Innovation and Resilience Department. Initially, the theoretical bases that permeate the program 

are discussed, starting with a historical review of the creation and evolution of the concept of 

sustainable development in the world. Subsequently, theories related to environmental and tax 

law are discussed, in which the concepts of environmental taxes and tax extrafiscality are 

explored, and Lowi's theory in public policy, which addresses the concepts of distributive, 

constitutive, redistributive and regulatory policies. Afterwards, the history of the environmental 

certification model is briefly described, including a brief summary of the main ones. In the 

description of the program, it starts with the constitutional and legal anchoring of the 

municipalities in implementing urban policy actions, passing through its history, creation and 

regulation bases, including other existing programs in Brazil, in addition to the entire process 

of policy implementation. Qualitative interviews were carried out with the main participants of 

the program, such as the secretariats that work in the analysis and issuance of the certification 

and the enterprises requesting the IPTU Verde, in order to understand the process, difficulties 

and other aspects of the program. At the end, a general assessment of this public policy is made, 

including the execution processes, and it turns out that there are a number of possible 

improvements that can be incorporated in order to increase the adhesion of Salvador's citizens 

and enterprises; such improvements are presented as recommendations. 

 

Keywords: Public Policy. Environmental Taxes. Sustainability. Environmental Tax Law. 

Sustainable Certification 
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1 INTRODUÇÃO 

Este trabalho tem como objetivo oferecer uma contribuição para o aperfeiçoamento do 

programa IPTU Verde, da Prefeitura de Salvador, que consiste em uma política pública de 

tributação ecológica destinada a incentivar a adoção de produtos, processos, padrões e práticas 

que contribuam para a sustentabilidade ambiental por empreendimentos residenciais, 

comerciais, industriais, mistos ou institucionais do município. A escolha do referido programa 

se deu em função da necessidade e do desejo expressos pela Secretaria Municipal de 

Sustentabilidade, Inovação e Resiliência (Secis) de Salvador de reformular o programa com o 

objetivo de aumentar a adesão, atingindo o maior público-alvo possível e, consequentemente, 

contribuindo para o meio ambiente e para o aumento da qualidade de vida da população 

(impacto ambiental e social). 

Em termos de bases teóricas, o estudo seguiu dois caminhos principais: no primeiro, 

analisa-se a teoria e os conceitos em torno da tributação ecológica e dos impostos verdes para 

compreender a ideia central por trás do programa, aprofundando também conceitos de direito 

tributário e ambiental. No segundo, discute-se a teoria de políticas públicas sob a visão de 

Theodore Lowi e seus tipos de política pública, buscando analisar em qual tipo o programa 

IPTU Verde se enquadra. 

O programa, por sua estrutura e abrangência conceitual, dialoga com outros assuntos 

importantes em termos de política pública e suscita questões complexas que, pela proposta deste 

trabalho, não serão analisadas aqui. Como exemplo, seria possível analisar o programa 

considerando a equidade e justiça social – por exemplo, se o desconto oferecido no programa 

permite que o benefício seja usufruído por todos, incluindo camadas mais pobres da população 

ou, se a população de baixa renda que vive principalmente nas periferias de Salvador consegue 

ter acesso ao programa. Uma outra possibilidade de análise seria sobre a progressividade ou 

regressividade que o programa pode ter como característica, considerando o IPTU como um 

imposto de natureza direta – ou seja, o programa pode ser regressivo caso a adesão se dê por 

camadas da população de renda mais elevada. No entanto, optamos neste trabalho por nos 

manter no escopo da análise da dimensão da tributação verde ou ambiental apenas.  

O trabalho está estruturado em seis partes. A primeira destina-se a explorar o 

surgimento, as discussões e a evolução do conceito de desenvolvimento sustentável no mundo. 

Em seguida, aborda-se o conceito de tributação ecológica e sua relação com políticas públicas, 

incluindo a abordagem econômica e o direito tributário ambiental. Na terceira parte, apresenta-

se o contexto do programa IPTU Verde, desde o papel dos municípios no desenvolvimento 
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urbano até as iniciativas de Salvador em relação ao desenvolvimento sustentável e todo o 

histórico de criação e regulamentação do programa, bem como seu detalhamento. Na sequência, 

a quarta parte resume o diagnóstico e a avaliação feitos pelos autores, seguidos das propostas 

de aperfeiçoamento, considerando o objetivo de aumentar a adesão da população e dos 

empreendimentos ao programa. Por fim, apresentamos um resumo geral da pesquisa nas 

considerações finais e os anexos e demais documentos relevantes. 

O método de pesquisa utilizado consistiu prioritariamente em análise documental 

(legislações, manuais, teses, artigos, convênios, bancos de dados), pesquisas eletrônicas (sites 

institucionais, banco de teses, e outros endereços eletrônicos) e entrevistas. Uma parte 

importante dos documentos analisados foram cedidos pela Secis. As entrevistas foram 

realizadas todas de forma virtual, em função da pandemia de Covid-19 e das consequentes 

restrições à circulação, e os entrevistados foram selecionados e divididos em blocos de acordo 

com sua participação e envolvimento com o programa, como será detalhado na sequência.  

Em seguida, munidos de informações colhidas durante as pesquisas e as entrevistas, foi 

feita a análise crítica de todo o material com o foco nos potenciais problemas e pontos de 

melhoria do programa, seguidos das propostas que podem endereçar tais questões, as quais 

submetemos à análise da Secis por meio do presente trabalho.  

Em suma, conclui-se que, a despeito dos muitos méritos que o programa possui em sua 

formulação e concepção, uma série de fatores e deficiências contribuem para a baixa adesão 

dos empreendimentos ao programa.  

  

1.1 Metodologia 

O trabalho busca compreender o programa IPTU Verde e, por isso, trata-se de um estudo 

de caso, cujo foco de interesse está neste programa em particular. A realização de um estudo de 

caso consiste em uma investigação detalhada e proporciona a possibilidade de aprofundamento 

do contexto e visa oferecer contribuições para a solução de determinados problemas (GODOY, 

2006). 

A pesquisa se baseou na análise de legislação e de histórico referentes ao IPTU Verde, 

para compreender os objetivos do programa, público-alvo, expectativa de alcance da política 

pública, sua operacionalização, entre outros aspectos. A partir dessa análise procurou-se 

entender como foi o processo de criação do programa, bem como políticas públicas ou outras 

iniciativas que serviram como inspiração para a elaboração e implementação do IPTU Verde. 
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Em primeiro lugar, foram analisados projetos de lei, decretos, portarias, materiais do 

programa IPTU Verde e o próprio site do programa.  Também foram analisados dados de 

controle dos processos dos empreendimentos que solicitaram a certificação, fornecidos pela 

Secis. Essa base de dados permitiu compreender o porte e o tipo dos empreendimentos que 

solicitam a certificação e se essa característica exerce alguma influência na adesão e obtenção 

do certificado.  

Com o objetivo de obter mais informações sobre a criação, implementação, processos e 

cumprimento dos objetivos, foram realizadas entrevistas qualitativas com questionário 

semiestruturado. Os entrevistados foram divididos em blocos de acordo com a relação que 

possuem com o programa. 

O primeiro bloco consistiu em entrevistas com o corpo técnico dos órgãos centrais 

ligados diretamente ao programa, a saber: a Secretaria Municipal de Sustentabilidade, Inovação 

e Resiliência (Secis), a Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur), a Secretaria de Fazenda 

(Sefaz), a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba) e a Universidade Federal de 

Santa Catarina (UFSC), além do ex-secretário da Secis à época, responsável pela criação do 

IPTU Verde.  

O segundo bloco foi composto pelas entidades do terceiro setor ligadas à construção 

civil e à sustentabilidade em Salvador, que influenciaram na formatação do programa, a saber: 

a Associação dos Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia (Ademi/BA), o 

Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado da Bahia (Sinduscon/BA), a Câmara 

Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) e o Grupo de Liderança Climática de Cidades 

(C40), organização não governamental transnacional que incentiva a adoção de práticas 

sustentáveis pelas cidades ao redor do mundo. O terceiro bloco de entrevistados foi formado 

por empreendimentos “usuários” do programa. 

No total, foram realizadas 15 entrevistas entre os dias 21 de maio e 23 de setembro, 

conforme detalhado no quadro abaixo. Optou-se pela anonimização dos entrevistados para que 

houvesse maior liberdade na exposição de opiniões sobre o programa e em função das novas 

regras impostas pela Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).   
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Quadro 1 - Detalhamento das entrevistas realizadas 

Data da entrevista Órgão/Entidade/Empreendimento 

21/05/2021 André Fraga - Ex-secretário da Secis e vereador de Salvador 

25/06/2021 
23/09/2021 Secis 

05/07/2021 Sinduscon-BA 

06/07/2021 Ademi/BA 

14/07/2021 Coelba 

14/07/2021 CBIC-BA 

15/07/2021 Sedur 

10/08/2021 Empreendimento 1 

12/08/2021 Empreendimento 2 

18/08/2021 UFSC 

18/08/2021 Empreendimento 3 

19/08/2021 Empreendimento 4 

19/08/2021 C40 

19/08/2021 Sefaz 

Fonte: Elaboração própria (2021). 
 

1.2 Referencial Teórico 

No âmbito acadêmico, com a discussão sobre sustentabilidade cada vez mais em 

evidência, já é possível encontrar estudos que abordam a temática de impostos verdes adotados 

em municípios brasileiros e ao redor do mundo. Passos e Pozzetti (2012), por exemplo, 

realizaram um estudo sobre a extrafiscalidade tributária do IPTU no município de Manaus/AM. 

Dantas (2014) traz diversos exemplos de cidades brasileiras que adotam este instrumento e 
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discorre sobre o cumprimento da função socioambiental da propriedade privada urbana por 

meio da adoção do IPTU Verde, direcionado à preservação ambiental. Ambos os trabalhos 

constataram que a adoção de impostos verdes é um importante estímulo de comportamentos 

ambientalmente adequados aos proprietários de imóveis, com vistas ao desenvolvimento 

sustentável. 

Por mais que atualmente existam diversas obras acadêmicas versando acerca do 

movimento de esverdeamento tributário e seus impactos positivos para a sociedade como um 

todo, durante a análise dessas obras também percebemos algumas lacunas de pesquisa 

existentes. Grande parte dos estudos analisam especificamente o arcabouço jurídico e tributário, 

sem olhar para a esfera das políticas públicas e para a interação entre os diversos atores 

governamentais responsáveis por operacionalizar o IPTU Verde de Salvador, como o presente 

estudo propõe analisar. 

Para isso, o embasamento teórico foi construído a partir de bibliografias tanto de Direito 

Tributário e Direito Ambiental, quanto de Gestão de Políticas Públicas. Ao longo dessa etapa, 

foram sendo inseridas informações sobre sustentabilidade nas cidades e políticas públicas 

ambientais já existentes, no contexto da gestão pública municipal. 

Com relação à teoria do direito tributário ambiental, buscamos nos aprofundar em duas 

frentes principais: as abordagens econômicas existentes na tributação ecológica (Tradição 

Pigouviana, Teorema de Coase e a Teoria do Duplo Dividendo) e o papel extrafiscal dos tributos 

verdes. Referente aos aportes teóricos em políticas públicas, recorremos às obras de Theodore 

Lowi, por entendermos que sua tese sobre Arenas de Poder e a classificação de políticas 

públicas se encaixam de forma adequada no presente objeto de pesquisa. 

 

1.3 Estrutura 

Sumarizando, o estudo aprofunda-se na fundamentação acerca da tributação ambiental 

quanto aos princípios, conceitos e abordagens, bem como na tese sobre classificação de 

políticas públicas desenvolvida por Lowi a partir dos tipos de políticas, coerção e políticas 

públicas exercidas por governos. 

Por fim, a estrutura básica do presente trabalho é composta por seis capítulos que, 

interligados, proporcionam um racional lógico a fim de desenvolver o tema de forma 

apropriada, com enfoques específicos em cada uma das partes, conforme mostrado abaixo. 

O primeiro capítulo contextualiza o debate em torno da agenda de desenvolvimento 

sustentável na qual o Programa IPTU Verde se insere, tanto a nível local, quanto nacional e 
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internacional. Ao longo dessa seção, também abordamos a problemática, a expectativa e o que 

buscamos com o estudo. Em seu fechamento, apresentamos também um breve relato sobre a 

metodologia utilizada, bem como o referencial teórico e estrutura do trabalho. 

O capítulo 2 traz o enfoque teórico, importante para embasar o restante do trabalho. A 

revisão literária possui ênfase tanto na discussão sobre sustentabilidade do ponto de vista 

jurídico quanto sob a ótica da classificação de políticas públicas. Já o capítulo 3 apresenta breve 

cenário histórico e motivações do setor da construção civil na criação de certificações 

ambientais. Como o programa IPTU Verde prevê a pontuação de outras certificações 

ambientais para a concessão do desconto, apresentamos as principais exigências, informações 

para adesão e outras informações disponíveis sobre as certificações aceitas pelo programa.        

O quarto capítulo mergulha de forma definitiva no Programa IPTU Verde de Salvador, 

explorando a política urbana e as competências municipais na legislação local; as iniciativas, 

prévias e existentes, de Salvador na agenda do desenvolvimento sustentável; a conjuntura na 

qual se deu a criação do programa e uma comparação com outras iniciativas nacionais similares, 

como o BH Sustentável e o Qualiverde. Por fim, adentramos na regulamentação do IPTU 

Verde, fazendo uma revisão ampla de seu manual e de outros procedimentos para obtenção da 

certificação. 

Então, os capítulos 5 e 6 apresentam um diagnóstico profundo do programa sob a ótica 

das políticas públicas e um balanço geral de como a certificação funciona atualmente em 

Salvador. Na esteira das avaliações, apresentamos alguns pontos de melhoria e propostas de 

aperfeiçoamento as quais acreditamos que, se implementadas, poderão aumentar o alcance do 

programa, atribuindo maior eficiência ao poder público na gestão da política pública e ajudando 

o município de Salvador a alcançar o real objetivo com tal iniciativa, que é tornar a cidade mais 

sustentável por meio do incentivo positivo de adoção de práticas sustentáveis. 

Por fim, o trabalho segue com suas considerações finais, referências bibliográficas e 

anexos relevantes para o trabalho. 
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2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: CONTEXTUALIZAÇÃO E DEBATES 

2.1 Contexto histórico internacional 

Por muitos anos, a relação entre o ser humano e os bens naturais do planeta foi baseada 

no consumo, na extração de recursos naturais para a sobrevivência e, em um segundo momento, 

para o desenvolvimento (econômico, industrial, científico etc.) humano. A utilização de 

recursos naturais pelo homem sem cuidado ou contrapartida com a preservação do meio 

ambiente tem sido o legado dessa relação. Mesmo sabendo que os recursos naturais são finitos, 

essa discussão levou certo tempo para entrar na agenda de debate entre as nações. 

Somente na década de 1970 houve uma mobilização internacional e a questão ambiental 

passou a figurar como um dos tópicos de discussão da agenda das Organização das Nações 

Unidas (ONU). Após anos de debates, em junho de 1972 foi realizada a primeira Conferência 

das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano em Estocolmo, Suécia. 

Por ser a primeira discussão sobre o tema, as diretrizes estabeleciam somente 

“princípios comuns que ofereçam aos povos do mundo inspiração e guia para preservar e 

melhorar o meio ambiente humano” (ONU, 1972). Ou seja, o objetivo era focado na 

preservação do meio ambiente e ainda não se falava em desenvolvimento sustentável, economia 

verde ou responsabilidade social, iniciativas hoje bastante conhecidas. 

Em seus vinte e seis princípios, a Declaração de Estocolmo de 1972 prevê a criação do 

Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma), deixando clara a preocupação 

global com a preservação do meio ambiente e evidenciando em suas premissas o entendimento 

de que os recursos naturais não são inesgotáveis. Assim, é necessário adequar o crescimento e 

o desenvolvimento econômico com a proteção ambiental, visando o crescimento sustentável no 

longo prazo. Nessa passagem, percebe-se que a relação entre a economia, a sociedade e p meio 

ambiente é bastante estreita e até interdependente entre si. Dessa forma, é preciso encontrar 

caminhos viáveis para sustentar o crescimento econômico ao mesmo tempo em que se preserva 

o meio ambiente, abrindo caminho para o desenvolvimento sustentável. 

A partir de 1972, uma série de conferências sobre o clima e o meio ambiente foram 

realizadas, destacando a relevância da agenda no cenário internacional e dando continuidade ao 

debate por um desenvolvimento mais sustentável. A conferência seguinte ocorreu somente em 

1987 em Montreal, Canadá, conhecida como Conferência Internacional do Meio Ambiente das 

Nações Unidas. Nela ocorreu a primeira formulação oficial do conceito de desenvolvimento 

sustentável. Após esse encontro, as conferências sobre meio ambiente passaram a ocorrer em 

intervalos menores. Inclusive por duas vezes duas reuniões aconteceram no mesmo ano (Nova 
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York e Kyoto em 1997 e Nova York e Paris em 2015), evidenciando novamente a importância 

do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável. 

O terceiro grande marco histórico de encontros internacionais sobre meio ambiente foi 

realizado em 1992, no Rio de Janeiro, denominada Conferência das Nações Unidas sobre o 

Meio Ambiente e o Desenvolvimento, também conhecida como Cúpula da Terra, Eco 92 ou 

Rio 92. Esse encontro trouxe alguns avanços importantes para o desenvolvimento sustentável, 

dentre eles a publicação da Declaração da Agenda 21 e a Convenção sobre Mudanças 

Climáticas, que têm norteado as ações internacionais até hoje. 

Os anos seguintes foram repletos de discussões sobre mudanças climáticas, resultando 

na assinatura, em 1997 em Kyoto, do Acordo sobre Mudanças Climáticas, comumente 

conhecido como Protocolo de Kyoto. Nesse documento, os países signatários se 

comprometeram a reduzir em 5,2% as emissões de gases de efeito estufa em relação aos níveis 

de 1990, no período de 1998 a 2002. 

Vinte anos após a Eco 92, em 2012, o Rio de Janeiro voltou a sediar a Conferência das 

Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, que ficou conhecida como Rio+20. Na 

oportunidade, foi aprovada a resolução 66/288 denominada “O futuro que queremos”, com uma 

série de diretrizes de desenvolvimento sustentável para o futuro do planeta referente ao meio 

ambiente e às mudanças climáticas. Nessa conferência, os países também reafirmaram a 

Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, bem como renovaram seus 

compromissos em favor do desenvolvimento sustentável. 

Em 2015, foram realizados dois encontros. O primeiro foi em setembro, na sede da ONU 

em Nova York, quando ocorreu a Cúpula de Desenvolvimento Sustentável. Nessa 

oportunidade, todos os países-membros da ONU estabeleceram os novos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS), que devem ser alcançados por todos até 2030. Esse 

compromisso ficou conhecido como Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Mais 

tarde, em dezembro, ocorreu em Paris a Convenção do Marco das Nações Unidas sobre 

Mudanças Climáticas, resultando na primeira minuta do Acordo de Paris de Políticas 

Climáticas, que seria assinado em abril de 2016 em Nova York por 195 países. Esse acordo, 

dentre outros pontos, prevê a adoção de meios e instrumentos para manter a elevação da 

temperatura global abaixo de 2 graus Celsius, neste século. 

A cúpula seguinte da ONU sobre clima e meio ambiente foi realizada em setembro de 

2019, quando Nova York sediou a Cúpula de Ação Climática. Presidida pelo secretário-geral 

da ONU, António Guterres, o encontro teve como objetivo impulsionar e acelerar as ações na 

implementação do Acordo de Paris sobre Mudanças Climáticas e dos Objetivos de 
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Desenvolvimento Sustentável, por meio da demonstração de ações efetivas da economia em 

apoio à agenda climática, visando o engajamento tanto de líderes governamentais quanto do 

setor privado e da sociedade civil. As ações foram focadas em planos concretos para cortar 

emissões de gases de efeito estufa, bem como em estratégias para neutralizar emissões de 

carbono até 2050. 

O último encontro realizado foi a COP26, de outubro a novembro de 2021, em Glasgow, 

na Escócia. Neste ano, as principais temáticas tratadas giraram em torno de cinco principais 

tópicos de discussão: a mobilização do financiamento climático de US$100 bilhões/ano de 

países ricos para ajudar os países em desenvolvimento com a redução da emissão de 

combustíveis fósseis, metas ambiciosas para a manutenção do aumento máximo de 1,5ºC, a 

descarbonização e o mercado de carbono, acabar com o uso do carvão e, a proteção de habitats 

naturais. 

Azevedo (2017) fez uma contextualização histórica entre as conferências e 

pronunciamentos na ONU e sua relação com o desenvolvimento sustentável. No Quadro 2 

abaixo, apresentamos essa breve evolução histórica. 
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Quadro 2 - Evolução histórica das conferências e pronunciamentos na ONU 

relacionados ao desenvolvimento sustentável 

Ano Local Conferência / 
pronunciamento 

Efeito e relação com o 
desenvolvimento sustentável 

1972 
Estocolmo, 
Suécia 

Conferência sobre Meio 
Ambiente das Nações 
Unidas 

1. Institui o Programa das Nações 
Unidas para o Meio Ambiente 
(Pnuma); 
2. Declaração de Estocolmo; 

1987 Montreal, 
Canadá 

Conferência Internacional 
do Meio Ambiente das 
Nações Unidas 

1.Primeira formulação oficial do 
conceito de desenvolvimento 
sustentável; 
2. Relatório Brundtland: Nosso Futuro 
Comum; 

1992 Rio de Janeiro, 
Brasil 

Conferência das Nações 
Unidas para o Meio 
Ambiente e 
Desenvolvimento do Rio 
de Janeiro: Cúpula da 
Terra ou ECO-92 

1. Declaração do Rio de Janeiro sobre 
Meio Ambiente e Desenvolvimento; 
2. Declaração da Agenda 21; 
3. Convenção sobre mudanças 
climáticas; 
4. Convenção sobre Diversidade 
Biológica; 
5. Declaração de Florestas; 

1996 
Istambul, 
Turquia 

Segunda Conferência das 
Nações Unidas para o 
Assentamento Humano 

Agenda Habitat II (acordo envolvendo 
assentamentos humanos como 
prioridade na vida das pessoas); 

1997 
Nova York, 
EUA 

Assembleia Geral das 
Nações Unidas: sessão 
especial sobre o meio 
ambiente e 
desenvolvimento: Rio +5 

1. Programa para melhorar a aplicação 
da Agenda 21; 
2. Comissão de programa de trabalho 
para o desenvolvimento sustentável 
(1998-2002); 

1997 Kyoto, Japão 
Acordo sobre mudanças 
climáticas: Protocolo de 
Kyoto 

Objetivo de reduzir em 5,2% as 
emissões de gases de efeito estufa em 
relação aos níveis de 1990, para o 
período de 1998 a 2002; 
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2000 Nova York, 
EUA 

Cúpula do Milênio das 
Nações Unidas: 
“Declaração do Milênio” 

Reafirmação da ONU em sua carta 
para um mundo mais pacífico, 
próspero e justo; 

2002 Johannesburgo, 
África do Sul 

Cúpula de Johannesburgo 
Apoio aos esforços locais, respeito à 
Agenda 21, ao programa de habitação e 
à Declaração do Milênio. 

2012 Rio de Janeiro, 
Brasil 

Conferências das Nações 
Unidas Sobre 
Desenvolvimento 
Sustentável (RIO+20) 

1. Aprovação da resolução 66/288 “O 
futuro que queremos”; 
2. Reafirmação da Declaração do Rio 
sobre Meio Ambiente e 
Desenvolvimento, além de renovação 
de compromissos em favor do 
Desenvolvimento Sustentável; 

2015 
Nova York, 
EUA 

Sustainable Development 
Solutions Network (Rede 
de Soluções para o 
Desenvolvimento 
Sustentável) 

Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável para 2030 (Agenda 2030) 

2015 Paris, França 
Convenção do Marco das 
Nações Unidas sobre as 
mudanças climáticas 

Primeira minuta do Acordo de Paris 
sobre políticas climáticas 

2016 
Nova York, 
EUA 

Conferência das Nações 
Unidas para assinatura do 
Acordo de Paris 

Adoção de meios e instrumentos para 
manter a elevação da temperatura 
global abaixo de 2 graus Celsius, neste 
século. 

2019 Nova York, 
EUA 

Cúpula de Ação Climática 
("Conferência do Clima") 

1. Promoção de ações mais ambiciosas 
contra mudanças climáticas, visando 
acelerar a implementação do Acordo 
de Paris; 
2. Apresentação de planos concretos 
para cortar emissões de gases de efeito 
estufa, bem como em estratégias para 
neutralizar emissões de carbono até 
2050; 
3. Transição energética: aumento de 
fontes renováveis, eficiência 
energética; 
4. Infraestrutura, cidades e ações locais 
que intensificam um comprometimento 
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mais ambicioso com baixas emissões 
de carbono e infraestruturas resilientes 
para o clima; 
5. Resiliência e adaptação, com foco 
em integrar riscos climáticos no âmbito 
das decisões e negociações públicas e 
privadas; 
6. Financiamento climático e 
precificação de carbono, direcionando 
o setor financeiro para o 
desenvolvimento resiliente, com baixas 
emissões de gases de efeito estufa. 

Fonte: ONU BR (2019); AZEVEDO (2017) 

Dos encontros internacionais iniciados em 1972 com a Conferência de Estocolmo, o 

primeiro marco histórico que se tornou referência para ações, acordos, tratados e convenções 

futuras dos países em prol do meio ambiente e desenvolvimento sustentável foi a Declaração 

do Rio de Janeiro sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Esse compromisso fica evidente 

no item 7 da referida Declaração, quando formaliza que: 

Os Estados irão cooperar, em espírito de parceria global, para a conservação, proteção 
e restauração da saúde e da integridade do ecossistema terrestre. Considerando as 
diversas contribuições para a degradação do meio ambiente global, os Estados têm 
responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Os países desenvolvidos 
reconhecem a responsabilidade que lhes cabe na busca internacional do 
desenvolvimento sustentável, tendo em vista as pressões exercidas por suas 
sociedades sobre o meio ambiente global e as tecnologias e recursos financeiros que 
controlam [...]. (ONU, 1992) 

É indiscutível que a ONU assumiu um papel de grande relevância ao pautar a questão 

ambiental e do desenvolvimento sustentável na agenda internacional, funcionando como uma 

caixa de ressonância para países que ainda não haviam internalizado esse debate e seus reais 

impactos. Essa disseminação de conhecimento só foi considerada relevante e levada a sério por 

todos os países membros da Organização por ter uma forte base técnica e acadêmica, com claro 

posicionamento analítico. Mesmo lidando com fortes críticas e oposição, a internalização desse 

debate no cenário internacional é inquestionável. Como exemplos práticos da vanguarda e 

liderança da ONU nesse debate, podemos citar a Declaração de Estocolmo (1972), que jogou 

luz para as responsabilidades de governos em reduzir a poluição por meio da ampliação de 

medidas ambientais nas esferas nacionais e internacionais, e a Conferência Rio+20 (2012), na 

qual líderes mundiais reafirmaram os compromissos assumidos para promover políticas 

nacionais de economia verde visando o desenvolvimento sustentável. 
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2.2 Objetivos do desenvolvimento sustentável 

Colocar em prática políticas de desenvolvimento sustentável é um grande desafio para 

os gestores públicos. Sachs (2015) lembra que o desenvolvimento sustentável busca esclarecer 

a relação entre quatro sistemas complexos: economia global, sociedade global, ambiente físico 

do planeta e participação efetiva dos governos. Um desses sistemas trata dos Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável (ODS), que propõem diretrizes para auxiliar gestores públicos a 

elaborarem políticas públicas locais com vistas a alcançarem um crescimento econômico 

socialmente inclusivo e ambientalmente sustentável, partindo do pressuposto que os entes 

públicos desempenham papel fundamental no crescimento e desenvolvimento das sociedades 

modernas. 

Segundo a ONU (2021), os ODS contemplam dezessete objetivos ambiciosos e 

interconectados que abordam os principais desafios de desenvolvimento enfrentados no mundo. 

São eles: 

1. Erradicação da pobreza 
2. Fome zero e agricultura sustentável 
3. Saúde e bem-estar 
4. Educação de qualidade 
5. Igualdade de gênero 
6. Água potável e saneamento 
7. Energia limpa e acessível 
8. Trabalho decente e crescimento econômico 
9. Indústria, inovação e infraestrutura 
10. Redução das desigualdades 
11. Cidades e comunidades sustentáveis 
12. Consumo e produção responsáveis 
13. Ação contra a mudança global do clima 
14. Vida na água 
15. Vida terrestre 
16. Paz, justiça e instituições eficazes 
17. Parcerias e meios de implementação 
 
Para os fins desta tese, nos aprofundaremos especificamente no Objetivo 11, referente 

a cidades e comunidades sustentáveis, que segundo a ONU pode ser resumido em “tornar as 

cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis”. A ONU 

destrincha esse objetivo em outras 10 iniciativas organizadas no Quadro 3 abaixo: 



24 
 

Quadro 3 - Objetivos do Desenvolvimento para cidades e comunidades sustentáveis 

Iniciativas Descrição 

1 Habitação 
Até 2030, garantir o acesso de todos à habitação segura, adequada e a 
preço acessível, e aos serviços básicos e urbanizar as favelas 

2 Transporte 

Até 2030, proporcionar o acesso a sistemas de transporte seguros, 
acessíveis, sustentáveis e a preço acessível para todos, melhorando a 
segurança rodoviária por meio da expansão dos transportes públicos, 
com especial atenção para as necessidades das pessoas em situação de 
vulnerabilidade, mulheres, crianças, pessoas com deficiência e idosos 

3 Urbanização 
Até 2030, aumentar a urbanização inclusiva e sustentável, e as 
capacidades para o planejamento e gestão de assentamentos humanos 
participativos, integrados e sustentáveis, em todos os países 

4 
Patrimônio cultural 
e natural 

Fortalecer esforços para proteger e salvaguardar o patrimônio cultural e 
natural do mundo 

5 
Desastres e 
catástrofes 

Até 2030, reduzir significativamente o número de mortes e o número de 
pessoas afetadas por catástrofes e substancialmente diminuir as perdas 
econômicas diretas causadas por elas em relação ao produto interno 
bruto global, incluindo os desastres relacionados à água, com o foco em 
proteger os pobres e as pessoas em situação de vulnerabilidade 

6 
Impactos 
ambientais 

Até 2030, reduzir o impacto ambiental negativo per capita das cidades, 
inclusive prestando especial atenção à qualidade do ar, gestão de 
resíduos municipais e outros 

7 Áreas verdes 
Até 2030, proporcionar o acesso universal a espaços públicos seguros, 
inclusivos, acessíveis e verdes, particularmente para as mulheres e 
crianças, pessoas idosas e pessoas com deficiência 

8 
Planejamento 
urbano 

Apoiar relações econômicas, sociais e ambientais positivas entre áreas 
urbanas, periurbanas e rurais, reforçando o planejamento nacional e 
regional de desenvolvimento 
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9 
Implementação de 
políticas e planos 
integrados 

Até 2020, aumentar substancialmente o número de cidades e 
assentamentos humanos adotando e implementando políticas e planos 
integrados para a inclusão, a eficiência dos recursos, mitigação e 
adaptação às mudanças climáticas, a resiliência a desastres; e 
desenvolver e implementar, de acordo com o Marco de Sendai para a 
Redução do Risco de Desastres 2015-2030, o gerenciamento holístico 
do risco de desastres em todos os níveis 

10 
Construções 
sustentáveis e 
resilientes 

Apoiar os países menos desenvolvidos, inclusive por meio de 
assistência técnica e financeira, para construções sustentáveis e 
resilientes, utilizando materiais locais 

Fonte: ONU BR (2021) / Elaboração própria (2021). 

Com base no entendimento de Borja e Castells (1999), em Sachs (2015) e nos 

posicionamentos públicos da ONU, Azevedo (2017) define como desenvolvimento sustentável 

nas cidades uma ação coordenada que: 

Possibilita aos diversos atores um esforço integrado para alcançar melhoria nas 
condições de vida com o menor impacto possível ao meio ambiente, a partir da 
possibilidade de ideias novas e criativas, com o objetivo de assegurar prosperidade 
econômica, inclusão social, sustentabilidade ambiental urbana e propiciar qualidade 
de vida a seus habitantes. Ademais, o desenvolvimento com sustentabilidade é aquele 
que inclui todas as partes interessadas e pressupõe um reordenamento nas formas de 
produção e consumo, com vistas a minimizar os impactos ambientais, proteger e 
preservar os recursos naturais, e possibilitar o bem-estar e qualidade de vida das 
pessoas que vivem nas cidades (AZEVEDO, 2017, pp. 45 - 46). 

 Por mais que no documento da ONU apresentado acima não esteja expressa a adoção 

da tributação ecológica como uma forma de se alcançar os ODS, a partir de estudos recentes, 

publicações acadêmicas e estudos de casos concretos, acreditamos ser possível a elaboração de 

políticas públicas voltadas para o desenvolvimento sustentável baseadas na tributação verde, 

com o intuito de induzir comportamentos em prol do meio ambiente e da melhoria da qualidade 

de vida nas cidades. 

2.3 Iniciativas intergovernamentais e do setor privado 

Concomitantemente às discussões promovidas pela ONU sobre meio ambiente e 

desenvolvimento sustentável, outras entidades internacionais, tanto sem fins lucrativos quanto 

privadas, vem promovendo estudos e indicadores buscando fornecer insumos para governos 

criarem políticas públicas em prol da preservação do meio ambiente. Um desses indicadores 

que fornece base de comparação entre diversos países é o da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE). Inúmeros tópicos de discussões são promovidos pela 
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OCDE visando a elaboração de diretrizes e boas práticas regulatórias e de políticas públicas, 

como agricultura, competitividade, governança corporativa, combate à corrupção, educação, 

saúde, inovação, investimentos, ciência e tecnologia, assim como um tópico específico para 

meio ambiente (OCDE, 2021).  

Dentre os tópicos-chave para o meio ambiente, podemos encontrar uma parte específica 

para instrumentos e avaliação de políticas públicas para o meio ambiente. Nessa seara, a OCDE 

defende diversas áreas de trabalho, como economia comportamental para políticas para o meio 

ambiente, crédito de carbono e reforma das políticas para combustíveis fósseis. Nesse sentido, 

uma das áreas na qual a OCDE assegura que as políticas indicadas são economicamente 

eficientes e ambientalmente eficazes é a tributação voltada para o meio ambiente (OCDE, 

2021). No desafio de promover o crescimento verde, utilizar a tributação como forma de 

incentivar práticas mais sustentáveis tem mostrado resultados promissores. 

De forma análoga, empresas de pesquisa e auditoria também têm publicado estudos 

nesse sentido. A KPMG, por exemplo, tem publicado desde 2013 seu relatório voltado para 

Green Tax, denominado KPMG Green Tax Index (KPMG, 2017), na qual explora os resultados 

obtidos por meio da tributação como incentivo a se adotar práticas mais sustentáveis. O último 

relatório publicado foi em 2017. 

Com base nas informações apresentadas nessa seção, percebemos a relevância da 

agenda de sustentabilidade de proteção do meio ambiente, tanto no cenário internacional – 

liderada pela ONU e institucionalizada por meio dos ODS – quanto no setor privado. Essa 

relevância é percebida em iniciativas, estudos, mensuração e análise de dados produzidos pela 

OCDE, que estabelece padrões internacionais sobre diversas áreas das políticas públicas e nos 

últimos anos tem dedicado atenção especial ao segmento ambiental. 

Ambas as iniciativas de ordem intergovernamental (ONU/ODS e OCDE) são 

importantes para a preservação do meio ambiente e para elaboração de políticas públicas que 

sigam essa direção, pois o estabelecimento de padrões internacionais de excelência na 

preservação do meio ambiente e a adoção de práticas sustentáveis por governos locais 

funcionam como estímulo para o poder público. Não seguir tais recomendações pode prejudicar 

a imagem de tais governos, tornando mais difícil a atração de investimentos, empresas e 

empréstimos, dentre outras questões. Por outro lado, governos que adotam práticas sustentáveis 

podem figurar na lista daqueles que defendem o meio ambiente, sendo reconhecidos 

internacionalmente como um país, um estado ou uma cidade “sustentável”, servindo como 

modelo para outras localidades ao redor do mundo e atraindo investimentos, mão-de-obra, 
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convênios e parcerias para o desenvolvimento de técnicas cada vez mais aprimoradas em prol 

da proteção do meio ambiente e da sustentabilidade.  

Dessa forma, percebemos que a Prefeitura de Salvador, por meio do Programa IPTU 

Verde, está aderente com as boas práticas internacionais no que se refere à preservação do meio 

ambiente e à adoção de práticas sustentáveis, figurando entre as cidades que mais adotam 

práticas sustentáveis no mundo. Sem dúvida, as ações da Secis auxiliaram a alçada do município 

de Salvador no rol de cidades sustentáveis. Ao longo deste trabalho, iremos explorar mais a 

fundo o programa em si sob o prisma da tributação ambiental, das políticas públicas e da gestão 

pública, abordando o processo de obtenção da certificação como um todo para, no fim, 

apresentar um diagnóstico detalhado com pontos positivos e de melhoria, a fim de aperfeiçoar 

a referida política pública. 
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3 TRIBUTAÇÃO ECOLÓGICA E POLÍTICAS PÚBLICAS 

A tributação ecológica tem como objetivo induzir comportamentos da sociedade em 

benefício da proteção do meio ambiente, por meio do estímulo à adoção de práticas mais 

sustentáveis. Essa tributação possui duas abordagens: uma econômica e uma extrafiscal, que 

serão apresentadas ao longo deste capítulo. Contudo, antes de nos aprofundarmos nessas duas 

abordagens, é importante apresentarmos alguns conceitos do Direito Ambiental e sua 

contribuição para este debate. 

 

3.1 Conceitos de direito tributário ambiental  

O Direito Ambiental, por mais que tenha adquirido autonomia científica no final do 

século XIX como grande área independente de estudo (GORDILHO, 2011), ganhou maior 

relevância e atraiu um maior número de acadêmicos apenas em meados do século XX, 

concomitantemente com os debates internacionais promovidos principalmente pela 

Organização das Nações Unidas (ONU), como visto anteriormente. Um dos motivos de seu 

crescimento foi devido à necessidade, tanto dos países quanto de organismos internacionais, de 

se buscar instrumentos jurídicos que disciplinassem os efeitos humanos e do desenvolvimento 

econômico das nações sobre o meio ambiente. 

Seguindo essa mesma linha, Freiria (2011) enfatiza que é a partir da difusão do conceito 

de Desenvolvimento Sustentável que o Direito Ambiental ganha protagonismo tanto na esfera 

internacional quanto na nacional, pois passa-se a definir de forma clara o que é permitido e o 

que não é, bem como deixa clara a obrigatoriedade da busca pela sustentabilidade para toda e 

qualquer ação que traga algum tipo de impacto ao meio ambiente. Nesse período, tais atores 

começaram a perceber a pressão sobre os recursos naturais e as profundas mudanças nas 

interações sociais entre sociedade, meios de produção, organizações econômicas e instituições, 

fatores esses que aceleraram a degradação ambiental (AYDOS, 2010; MONTERO, 2013). 

O início de toda essa mudança é a Declaração de Estocolmo de 1972, quando em seus 

princípios podemos inferir a ideia de que o desenvolvimento econômico e a proteção ambiental 

podem e devem caminhar juntas. De forma similar, a Rio+20 contribuiu para o debate dando 

mais um passo adiante ao estimular o debate sobre a contribuição da economia verde para o 

desenvolvimento sustentável. Essa vertente é particularmente importante para este estudo, pois 

evidencia a possibilidade de se utilizar instrumentos econômicos e políticas públicas como 

forma de estimular comportamentos da sociedade (PERALTA, 2015). Trazendo esses conceitos 

para os fins deste estudo, a contribuição da economia verde para o desenvolvimento sustentável 
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pode ser interpretada como a criação de tributos extrafiscais ecológicos/verdes, com o objetivo 

de induzir comportamentos sustentáveis da sociedade, ao passo que se desestimula práticas 

nocivas ao meio ambiente. Esse “esverdeamento” do sistema tributário nacional é um 

importante direcionador do desenvolvimento sustentável.  

Dentre os diversos instrumentos à disposição do gestor público para intervir em prol da 

proteção ambiental, a tributação merece destaque, pois pode exercer uma função tanto 

coercitiva quanto direcionadora de comportamentos. Essa dupla função do Direito Tributário 

Ambiental, no longo prazo, pode desempenhar um papel educacional na sociedade, fazendo 

com que tais comportamentos sustentáveis, que inicialmente necessitavam de estímulos fiscais 

e coercitivos para serem adotados, se tornem perenes e sejam, aos poucos, incorporados à 

sociedade. 

 O tributo ambiental tem, por definição, segundo Gordilho (2011), como sua base de 

cálculo uma unidade que cause impacto negativo sobre o meio ambiente. A título de 

exemplificação, hoje no Brasil podemos citar taxas municipais de esgoto, de lixo, de utilização 

sonora, de esgoto industrial, taxas florestais e taxas de visitação. No contexto urbano, o imposto 

sobre propriedade pode assumir uma função de ordenador de comportamento daqueles que 

habitam as cidades, induzindo comportamentos na direção da conservação de recursos naturais 

por meio de incentivos fiscais para atores que se adequem às diretrizes governamentais, ou 

mesmo via sanções para aqueles que descumprirem tais premissas. 

Montero (2011, p. 134) define de forma clara os requisitos básicos de um tributo 

ambiental, elencando quatro características fundamentais que permitem diferenciar um tributo 

dessa natureza de um tributo com fins essencialmente arrecadatórios. São eles: 

1. Deverá estar dirigido a desincentivar o incumprimento do dever de 

proteção ambiental – sentido negativo; ou a incentivar atuações 

protetoras – sentido positivo. Seu objetivo é orientar as condutas e as 

atividades sociais sem impedir o desenvolvimento econômico. Sua 

finalidade principal não é o aumento da arrecadação de receitas. 

2. Não pode ignorar o impacto ambiental provocado pelos sujeitos 

passivos – pessoa física ou jurídica. O tributo deverá ser calculado 

de acordo com esse impacto, e orientado pelo PPP (Princípio do 

Poluidor Pagador) e pelos princípios da seletividade e da 

progressividade. Os tributos ambientais pretendem internalizar os 

custos socioambientais da forma mais eficiente possível. 
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3. Deve existir uma estreita relação entre o ônus tributário e a finalidade 

perseguida. 

4. O tributo ambiental deverá onerar todos os agentes ou todas as 

atividades/condutas identificadas como potencialmente prejudiciais 

para o meio ambiente, sem que possam existir exceções arbitrárias – 

princípio da igualdade. 

Em linhas gerais, os tributos ecológicos, tributos verdes ou “ecotaxes” podem sim ter 

uma vertente arrecadatória, mas essa não deve ser seu eixo central. Tributos ambientais devem 

possuir em sua concepção uma finalidade extrafiscal como objetivo principal, um fim 

ordenatório, visando induzir ou desestimular os efeitos nocivos que determinadas atividades 

causam ao meio ambiente, funcionando como um instrumento econômico que estimule 

condutas benéficas para sua proteção. 

O presente trabalho concentra-se em analisar a finalidade extrafiscal dos tributos 

urbanos, em especial o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), como 

forma de estimular os atores sociais a adotarem práticas mais sustentáveis em prol da melhoria 

da vida urbana. Dessa forma, torna-se relevante explorar previamente as abordagens 

econômicas que baseiam a tributação ambiental para então analisar de forma mais aprofundada 

o conceito de extrafiscalidade tributária. 

 

3.2 Abordagens econômicas da tributação ecológica 

As abordagens econômicas em que a tributação ecológica se baseia permeiam diversas 

áreas de conhecimento, sendo inclusive objeto de debate entre Economia e Direito ao longo dos 

anos. Em linhas gerais, a justificativa econômica da tributação baseia-se em três vertentes: a 

Tradição Pigouviana (Teoria de Pigou), o Teorema de Coase e a Teoria do Duplo Dividendo.  

 

3.2.1 Tradição pigouviana (teoria de Pigou) 

A primeira abordagem baseia-se na correção de falhas de mercado por meio da 

tributação, com a internalização dos custos provindos de atividades produtivas. Essa teoria tem 

origem em 1920, difundida pelo economista inglês Arthur C. Pigou, por meio do clássico The 

Economics of Welfare. Esta obra aborda os impactos negativos causados pela poluição na 

sociedade, segregando os custos sociais dos custos privados. Além disso, evidencia que 

determinadas atividades podem gerar externalidades negativas, acarretando potenciais 

prejuízos para pessoas distintas e que, portanto, dever-se-ia criar um sistema de compensação 
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financeira entre as partes beneficiadas ou prejudicadas. Em linhas gerais, a proposta colocada 

por Pigou é a criação de um imposto unitário com base no custo social de determinada produção 

(externalidades negativas), visando a reordenação do mercado com a diminuição do consumo 

de produtos contaminantes, estimulada pelo aumento de impostos. 

A obra de Pigou foi pioneira ao considerar o uso da tributação como direcionador de 

comportamentos dos agentes sociais e econômicos. Montero (2011) destaca que já naquela 

época, Pigou jogava luz à problemática ambiental citando como exemplos a poluição 

atmosférica e das águas – externalidades negativas advindas da exploração econômica na qual 

não existia nenhuma contrapartida para tais agentes – e o papel extrafiscal da tributação, como 

instrumento correcional para minimizar falhas de mercado e reequilibrar o ecossistema 

impactado. Utilizando o mesmo raciocínio, o autor frisa que atores econômicos que gerem 

externalidades positivas também deveriam usufruir de benefícios, incentivos ou subvenções, 

dado o impacto positivo à sociedade. 

Aydos (2010) contribui com a análise quando afirma que o modelo pigouviano busca 

neutralizar tanto as externalidades negativas quanto as positivas. Essa neutralização seria 

aplicada pelo poder público por meio da combinação de tributos e subvenções, com base na 

adequada mensuração e cálculo das externalidades produzidas pelos agentes de mercado. Ou 

seja, o sucesso da Teoria Pigouviana depende da mensuração correta dos valores das 

externalidades produzidas. 

É justamente neste ponto que recai a principal crítica a essa teoria. A Administração 

Pública encontra diversos entraves para a calcular de forma precisa as externalidades causadas 

pelos agentes econômicos para instituir impostos. Os motivos são diversos, desde a limitação 

de informações disponíveis ao poder público e a inclusão/exclusão de falhas de mercado até o 

caráter subjetivo e intangível da análise e da instituição de tributos e subvenções, tanto no que 

diz respeito ao cálculo e mensuração de custos, quanto às externalidades e seu impacto na 

sociedade. 

Mesmo com imperfeições e críticas quanto aos entraves na mensuração de 

externalidades e sua efetiva implementação como política com base na Teoria Pigouviana, o 

referido modelo ainda é considerado um bom instrumento de política pública, na medida em 

que consegue direcionar condutas, tanto do poder público quanto dos agentes econômicos, em 

prol da racionalidade ambiental. Tal modelo contribuiu sobremaneira com o debate 

internacional sobre formas de intervenção do poder público em prol do meio ambiente, 

compondo importante arcabouço teórico e estabelecendo pressupostos para um novo modelo 

de tributação. Hoje, o imposto pigouviano é considerado o precursor da tributação ambiental 
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moderna, sendo um ponto de partida para os atuais tributos ambientais com finalidade 

extrafiscal. 

Uma outra contribuição que podemos depreender a partir da análise deste modelo 

econômico é o fundamento para o Princípio do Poluidor Pagador (quem contamina, paga). De 

acordo com Rabbani (2012), esse modelo foi um dos principais alicerces para a análise de 

economistas ao longo dos anos que resultou nesse princípio que hoje é amplamente difundido, 

defendido e utilizado em diversos países. 

 

3.2.2 Teorema de Coase 

A segunda teoria se apresenta como uma contraposição ao modelo de Arthur Pigou. 

Ronald Coase, economista inglês formado pela Escola de Chicago e prêmio Nobel de Economia 

em 1991, defende em seu artigo The problem of the social Costa (COASE, 1960) um arranjo 

social distinto, fundamentado em preços de mercado e direitos de propriedade. Em linhas gerais, 

Coase sugere que o agente causador das externalidades negativas negocie livremente com o 

agente passivo, que sofre os danos advindos de tais efeitos, sem a interferência do Estado. 

A partir desta análise, Montero (2011) argumenta que o Teorema de Coase parte do 

pressuposto de que os custos das externalidades podem ser internalizados de forma eficiente 

por meio dos direitos de propriedade e da negociação livre entre os atores. Dantas (2014) 

acrescenta que esta internalização pode se mostrar efetiva, desde que tais atores possam 

negociar um acordo dentro de parâmetros definidos pelo ente estatal. Observando o conceito 

desse teorema, de negociação livre entre os agentes sem a interferência estatal, Romero 

Abolafio (2014) entende que essa perspectiva se posiciona de forma diametralmente oposta à 

Teoria Pigouviana, contrária à instituição de impostos para corrigir externalidades. 

Montero (2011) ainda elenca três características básicas para este teorema: 1) 

universalidade de bens, de modo que todos os agentes tenham capacidade para negociar bens 

ambientais; 2) exclusividade no uso de recursos ambientais adquiridos por meio do direito de 

propriedade; e 3) previsibilidade na negociação entre os agentes e transmissão dos bens 

ambientais para o ente que irá utilizá-lo. 

Logo percebe-se a origem das críticas a essa teoria. Coase maximiza os mercados 

quando considera a internalização das externalidades causadas pelos agentes de mercado. A 

partir do intercâmbio entre tais agentes e a criação de benefícios mútuos, estimula-se o 

surgimento de mercados. Para que esse fluxo ocorra, Coase parte do pressuposto da existência 
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de um mercado equilibrado em condições de concorrência perfeita, ou seja, sem a existência de 

assimetrias de mercado, nem ao menos considerar outras variáveis sociais e ambientais.  

É justamente este pressuposto o objeto de críticas por vários teóricos e pesquisadores 

quanto à sua efetiva aplicabilidade. Um dos críticos deste modelo é Rodríguez Muñoz (2004), 

que cita três entraves relevantes que contribuem para a inviabilidade prática do Teorema de 

Coase: 

1) Tende a gerar altos custos de transação, pois muitas vezes se aproxima dos custos 
do dano ambiental. Em geral, há um elevado número de afetados e produtores de 
externalidades e, por outro lado, dificuldades para determinação das fontes de 
degradação ambiental e suas vítimas; 

2) Dimensão temporal, dado que o período em que esta teoria foi formulada não 
considerou as externalidades globais dos problemas ambientais da atualidade, 
cujo enfoque priorizava uma abrangência de situações locais entre agentes 
contaminantes e cidadãos afetados; 

3) Pressupõe conflitos éticos, pois dificulta o alcance da solução dos problemas 
ambientais de maneira igualitária, uma vez que preconiza que as soluções partem 
de um contexto de negociação e livre acordo, com uma possível privatização dos 
bens ambientais. (RODRÍGUEZ MUÑOZ, 2004, p.94-98, tradução própria) 

Mesmo com críticas bem fundamentadas, o Teorema de Coase apresentou contribuições 

importantes para o debate ambiental e formas de aumentar a preservação ambiental. 

Considerando que uma das principais fragilidades deste teorema são as assimetrias de mercado, 

a proposta de Coase pode ser útil em situações em que existam poucos agentes envolvidos e 

que estes tenham condições de celebrar acordos, como observado nos certificados de emissões 

reduzidas, estabelecido pelo Protocolo de Kyoto. Outro exemplo com clara influência de Coase 

são nas iniciativas de autorregulação, como no delineamento do mercado de carbono e do 

comércio e direitos de emissão de gases de efeito estufa regulamentado no âmbito da União 

Europeia, quando se percebe reduzida intervenção do poder público. 

 

3.2.3 Teoria do duplo dividendo 

A terceira e última justificativa econômica é a Teoria do Duplo Dividendo, formulada 

pelo economista Lawrence H. Goulder durante a década de 1990, em meio ao debate entre 

economistas sobre se deveria existir um duplo dividendo associado aos tributos ambientais pela 

substituição de outros tributos. Em meio a esse debate, Goulder defendeu a existência de um 

modelo de duplo dividendo distinto para reformas fiscais ecológicas. Segundo o autor, tal 
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modelo deveria ser orientado não somente para melhorias ambientais, mas também para a 

redução de custos do sistema fiscal. 

Como proposta para exemplificar seu modelo, o autor sugeriu a redução de 

determinados impostos em favorecimento à incidência nas receitas dos impostos ambientais. É 

importante notar que um estudo deve ser realizado previamente a fim de identificar quais 

impostos devem ter sua alíquota aumentada ou diminuída com base nos seus efeitos positivos 

sobre o meio ambiente e potenciais melhorias ao sistema tributário, estudo esse puramente 

pigouviano.  

A Teoria do Duplo Dividendo pressupõe a substituição de tributos estritamente 

arrecadatórios por tributos com finalidades ambientais. Rodríguez Muñoz (2004) e Romero 

Abolafio (2014) definem duas características básicas dos impostos ambientais: o primeiro 

dividendo, focado na extrafiscalidade, ou seja, geração de bem-estar social, benefícios 

ecológicos, redução de danos dos agentes ao meio ambiente, influência nas condutas e 

comportamentos em prol do meio ambiente, dentre outros; e o segundo dividendo, esse focado 

especificamente na melhoria do sistema tributário em si por meio da neutralização da carga 

tributária total. 

Assim como nas abordagens anteriores, essa teoria também recebeu críticas quanto aos 

efeitos adversos que sua aplicação pode provocar. Uma delas é que tal abordagem, em vez de 

oferecer melhorias e contribuir para a formulação de uma política ambiental por meio de uma 

reforma fiscal ecológica, dependendo do contexto, pode ocorrer justamente o inverso devido à 

incompatibilidade da carga tributária aplicada aos tributos já existentes. Outra crítica é o 

possível aumento das distorções de mercado ocasionada pela mudança de alíquotas de tributos, 

levando ao aumento dos preços dos produtos e da inflação e diminuindo a competitividade 

internacional. 

Independentemente das críticas, Montero (2011) afirma que o Duplo Dividendo é 

consenso entre os tributaristas, pois possibilita a implementação de uma verdadeira reforma 

fiscal verde. Além de ter como objetivo principal a proteção do meio ambiente, também possui 

uma ampla capacidade arrecadatória que permite tanto a manutenção da defesa dos interesses 

ambientais, quanto a neutralidade do ônus fiscal por meio do balanceamento das alíquotas 

aplicadas em outras fontes de arrecadação fiscal. Peralta (2015) contribui trazendo evidências 

empíricas do início da década de 1990, como o da Suécia, quando o país propôs duplicar o 

imposto das emissões de CO2 a partir da redução do imposto sobre o trabalho. O trecho abaixo 

evidencia outros países nórdicos que inovaram no modelo de tributação ambiental por meio de 

reformas fiscais: 
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Países como a pioneira Suécia (1990), a Noruega (1992), a Dinamarca (1994), a 
Holanda e a Finlândia (1997), têm aplicado uma reforma fiscal verde sobre o 
denominado enfoque generalizado ou de reforma integral. Esse modelo, parte da ideia 
de que a tributação ambiental deixa de ser uma inovação marginal, um pequeno 
agregado nos modelos tributários tradicionais. (PERALTA, 2015, p. 8) 

É importante ressaltar que o Duplo Dividendo não possui uma regra de ouro ou 

aplicação uniforme. Sua aplicação empírica deve levar em consideração o contexto político e 

econômico e a estrutura tributária da localidade em questão. Serão esses os fatores que definirão 

se o Duplo Dividendo representa um argumento forte para uma reforma fiscal ecológica ou se 

consiste em um modelo frágil. A partir disso, define-se a forma e a intensidade de sua 

implementação, podendo ser ampla ou gradual. 

Dessa forma, podemos inferir que o modelo do Duplo Dividendo pressupõe uma 

reforma fiscal verde ampla para permitir o alcance de forma plena das finalidades extrafiscais, 

ou seja, o duplo retorno composto tanto pela proteção do meio ambiente quanto pela melhora 

do arcabouço tributário em si. Para cumprir seu papel ambiental, tal perspectiva também prega 

a redução de determinados tributos em favorecimento de outros que possuam função de 

proteção e preservação do meio ambiente. 

De forma a sumarizar o exposto nessa seção, bem como evidenciar similaridades e 

diferenças de cada abordagem, reproduzimos o quadro abaixo: 
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Quadro 4 - Síntese das teorias econômicas orientadas para tributação ambiental 

Teoria Ênfase central Aplicação empírica 

Tradição 
Pigouviana 
(Teoria de 
Pigou) 

Externalidades negativas e positivas - 
custos sociais produzidos. Pressupõe 
intervenção do ente estatal. 

1. Instituição de impostos como um 
instrumento potencial nas atividades 
que produzem externalidades 
negativas; 
2. Instrumento de política pública 
ambiental por meio de incentivos e 
benefícios fiscais; 
3. Pilar central do princípio do 
poluidor pagador; 

Teoria de Coase 

Autorregulação sem intervenção estatal. 
Diversos agentes deveriam, por meio de 
negociação entre as partes interessadas, 
buscar meios para eliminação de 
externalidades negativas, ou incentivo à 
produção de externalidades positivas. 

Acordos, tratados e convenções em 
torno do mercado de Carbono e de 
emissões de gases de efeito estufa. 

Teoria do Duplo 
Dividendo 

Duplo retorno constituído pela melhora 
do meio ambiente e do sistema fiscal, 
redução de determinados tributos em 
favorecimento de outros que atuariam na 
proteção e preservação do meio 
ambiente. 

Redução de impostos oriundos do 
trabalho laboral como contrapartida 
para criação de impostos ambientais. 

Fonte: AZEVEDO (2017, p. 118). 

Com base em todo o conteúdo exposto sobre as abordagens econômicas, entendemos 

que o seu principal benefício é a indução de comportamentos dos agentes econômicos em prol 

da preservação ambiental, seja por meio da produção de externalidades positivas, seja pela 

redução de impactos ambientais negativos. Esse direcionamento, além de seu papel indutor de 

comportamentos, também se mostra importante instrumento para o gestor público, norteando a 

concepção de políticas em favor da instituição de uma tributação ecológica que não tenha fins 

estritamente arrecadatórios, favorecendo também o desenvolvimento sustentável das cidades. 

Portanto, aplicando tais abordagens ao objeto de estudo deste trabalho, é possível 

enquadrar o Programa de Certificação Sustentável IPTU Verde de Salvador como uma política 

pública, tributária e ambiental, de natureza pigouviana, ao menos em sua concepção, 
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representando a introdução da extrafiscalidade tributária de natureza ecológica no âmbito do 

IPTU. A evidência que nos permite tecer tal afirmação é a intervenção do poder público com a 

instituição de incentivos fiscais aos agentes econômicos, induzindo tal público a adotar 

condutas de preservação e recuperação do meio ambiente e de promoção do desenvolvimento 

sustentável. Neste modelo de política pública, observamos claramente seu caráter extrafiscal, 

evidente na intenção do gestor em induzir comportamentos benéficos ao meio ambiente, bem 

como na responsabilização daqueles que o degradam. 

 

3.3 A extrafiscalidade tributária 

A extrafiscalidade é um conceito tributário amplo, que pode ser aplicado não apenas na 

tributação ambiental, mas em outras esferas também. Passos e Pozzetti (2012) possuem o 

entendimento de que um tributo é extrafiscal quando sua função principal não é a arrecadação 

de receitas para os cofres públicos, mas sim inibir ou estimular determinados comportamentos 

por parte do sujeito passivo da obrigação tributária. Mansano (2012) contribui quando afirma 

que a extrafiscalidade é um incentivo ao uso de instrumentos tributários visando atingir 

finalidades não arrecadatórias. Ainda, Miguel e Lima (2012) destacam que essa função pode 

ser utilizada de diversas formas pelo gestor público, como um instrumento para reduzir 

desigualdades sociais, passando pela regulação de mercados até a proteção do meio ambiente. 

Portanto, a extrafiscalidade tributária, como já mencionada anteriormente, é uma das 

duas vertentes da tributação ambiental. Essa função é particularmente importante pelo fato de 

trazer impacto positivo à sociedade e ao meio ambiente por meio da indução de 

comportamentos, estímulo e incentivo à adoção de práticas sustentáveis que preservem o meio 

ambiente. Trata-se de uma perspectiva tributária na qual o seu elemento central não é a 

arrecadação, mas sim a orientação e indução de condutas em prol da sustentabilidade ambiental. 

De forma mais ampla, a essência da tributação ambiental parte da ideia de que o tributo 

funcione como um instrumento de proteção do meio ambiente, como um mecanismo à 

disposição do gestor público para tornar viável sua agenda de desenvolvimento urbano, 

ambiental e sustentável. Esse tributo pode assumir dois aspectos principais: um 

fiscal/arrecadatório, quando se utiliza os recursos advindos de tais tributos para tornar viável a 

prestação de serviços públicos de natureza ambiental; e outro extrafiscal/regulatório, nos casos 

em que a função principal do tributo não é arrecadatória, mas de orientação de comportamentos 

dos contribuintes à proteção do meio ambiente. 
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Gordilho (2011) recorda que a extrafiscalidade tributária ambiental é uma forma de 

intervenção do governo na economia. Essa perspectiva traz um efeito benéfico à sociedade, pois 

por meio da seletividade das alíquotas incidentes sobre bens e serviços, consegue estimular ou 

desestimular certos comportamentos do contribuinte em prol da sustentabilidade, funcionando 

como um mecanismo de prevenção ao atuar antes da ocorrência do dano ambiental. 

O princípio da prevenção é um dos pilares que sustentam a extrafiscalidade tributária. 

Segundo Azevedo (2017), além da prevenção, os outros princípios emanados do Direito 

Ambiental que embasam essa abordagem são os princípios da cooperação, da precaução, do 

desenvolvimento sustentável e do poluidor-pagador. Abaixo exploramos com mais detalhes 

cada um desses quatro princípios. 

Por princípio da participação ou cooperação entende-se o compromisso da sociedade 

como um todo, indivíduos e poder público, em prol da proteção do meio ambiente. Como 

exemplos podemos citar os Planos Municipais de Meio Ambiente, considerados fóruns 

institucionalizados de participação da sociedade civil na formulação de políticas públicas 

ambientais com vistas à resolução de problemas e tomadas de decisão. Vale ressaltar que tal 

cooperação não se restringe somente às fronteiras nacionais – alianças internacionais visando a 

preservação de um bem comum transfronteiriço, como uma coordenação entre países da 

América do Sul em prol da preservação da Amazônia, também são exemplos da aplicação deste 

princípio. 

Os princípios da prevenção e da precaução são similares em sua essência, com uma 

interligação intrínseca, mas guardam diferenças específicas em sua definição. Rabbani aponta 

que: 

Prevenção implica que o risco não é incerto, mas sim bem conhecido, obrigando os 
atores a tomar ações preventivas para reduzir tais riscos. Por outro lado, a ideia de 
precaução é diferente, porque os riscos são mal conhecidos ou totalmente 
desconhecidos; ou seja, são incertos, e por isso os atores podem parar completamente 
suas atividades ou atuar de tal forma que realizem a redução total dos riscos. 
(RABBANI, 2012, p. 51) 

 Tais princípios, além de encontrarem respaldo no Direito Ambiental, também 

possuem lastro em documentos das Nações Unidas, quando da Conferência das Nações Unidas 

em Estocolmo, de 1972. Seguindo a mesma linha, o conceito de precaução se faz presente no 

princípio quinze da Declaração do Rio de Janeiro sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, de 

1992: 

Princípio 15 - Com o fim de proteger o meio ambiente, o princípio da precaução 
deverá ser amplamente observado pelos Estados, de acordo com suas capacidades. 
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Quando houver ameaça de danos graves ou irreversíveis, a ausência de certeza 
científica absoluta não será utilizada como razão para o adiamento de medidas 
economicamente viáveis para prevenir a degradação ambiental. (ONU, 1992) 

A aplicação dos princípios da prevenção e precaução, pode ser observada na realização 

de estudos prévios de impactos ambientais. Seus resultados nortearão as ações do poder público 

no sentido de lapidar políticas ambientais em prol do meio ambiente. A decisão sobre 

concessões de licenças ambientais, liminares, ordenamento territorial, manejo ecológico, 

tombamento, sanções administrativas e fiscalização ativa poderão ser tomadas com base nos 

resultados de estudos prévios de impacto ambiental. 

Por sua vez, o Princípio do Poluidor Pagador (PPP) orienta-se pela internalização dos 

custos ambientais e é fundamentado na Teoria Pigouviana, bem como nos princípios da 

prevenção e precaução. Em outras palavras, existe grande intervenção do ente estatal, partindo 

do pressuposto que existem externalidades, tanto positivas quanto negativas, dos atores sociais 

e econômicos e que essas externalidades necessitam ser internalizadas pelos próprios agentes. 

Ou seja, quem polui, paga.  

Hoje, o PPP é uma das grandes bases para a tributação ambiental, pois além do seu 

aspecto reparatório, também possui um viés preventivo e educacional uma vez que, por meio 

da ação governamental, o agente poluidor é induzido a tomar determinadas atitudes no sentido 

de preservar o meio ambiente. Mansano sintetiza bem esse conceito, quando afirma que o: 

[...] princípio do poluidor-pagador vem neste sentido atuar de forma decisiva, 
autuando objetivamente o poluidor, incidindo sobre os custos dos serviços, graduando 
a tributação de acordo com a maior ou menor intervenção no meio ambiente. Este por 
certo, se vê “obrigado” a adotar políticas responsáveis visando à proteção ambiental, 
para assim poder manter seu negócio. (MANSANO, 2012. p. 155) 

Na esfera da tributação ambiental, esse princípio pode desempenhar papéis diversos na 

defesa do meio ambiente: pode funcionar como um norteador na instituição de impostos para 

atividades potencialmente poluidoras; pode apresentar-se como uma fonte de recursos para o 

custeio de políticas públicas voltadas a minimizar efeitos de atividades nocivas ao meio 

ambiente; ou ainda pode funcionar como um indutor de comportamentos visando a proteção do 

meio ambiente. 

No Brasil, o PPP encontra-se previsto na Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA). 

A PNMA, instituída pela Lei n. 6.938, de 19811, em seu artigo 4º, estabelece que a Política 

visará:  

 
1 Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6938.htm Acesso em 14 nov. 2021 
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VII – à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar 
os danos causados e, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos 
ambientais com fins econômicos. (BRASIL, 1981) 

Além da política setorial comentada acima, o referido princípio também está presente 

na Constituição Federal (CF), mesmo que não de forma explícita. Podemos inferir a intenção 

do legislador de fazer o PPP presente no artigo 225, § 3º, da Carta Magna: 

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 
uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 
Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 
gerações. 

[...] § 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os 
infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, 
independentemente da obrigação de reparar os danos causados. (BRASIL, 1988) 

No âmbito internacional, Montero recorda que a adoção do PPP como direcionador e 

regulador das ações de preservação do meio ambiente foi reconhecido no âmbito da OCDE a 

partir de 1972, quando: 

[…] através da Recomendação C (72), 128, de 26 de maio de 1972, complementada 
pela Recomendação C (74223), de 14 de novembro de 1974, parte da premissa de que 
o custo das medidas de proteção ambiental deve ser arcado por aqueles agentes 
econômicos que, de uma maneira ou outra, se beneficiam economicamente do meio 
ambiente, de forma tal que as externalidades ambientais negativas sejam 
internalizadas nos processos produtivos. Essas deseconomias externas não se veem 
refletidas nos preços do mercado e acabam representando custos socioambientais para 
a sociedade. (MONTERO, 2013, p.343) 

Na esteira da OCDE, a Declaração do Rio de Janeiro sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, de 1992, em seu Princípio 16, indica que: 

Princípio 16 – As autoridades nacionais devem procurar promover a 
internacionalização dos custos ambientais e o uso de instrumentos econômicos, tendo 
em vista a abordagem segundo a qual o poluidor deve, em princípio, arcar com o custo 
da poluição, com a devida atenção ao interesse público e sem provocar distorções no 
comércio e nos investimentos internacionais (ONU, 1992). 

Por mais que o PPP esteja expresso tanto na PNMA quanto na CF, a constituição de 

impostos verdes no Brasil é muito mais baseada no princípio do “protetor-recebedor” do que 

pelo “poluidor-pagador”. A operacionalização do arcabouço tributário ambiental baseia-se no 

destino de receitas advindas de tais tributos para concessão de isenções e créditos àqueles que 

adotam práticas ambientais protetivas. Não obstante, a finalidade desse princípio ainda assim é 

alcançada, pois, mesmo adotando o princípio do “protetor-recebedor”, comportamentos 



41 
 

sustentáveis são induzidos ao passo que práticas do ilícito ambiental são desestimulados e, por 

conseguinte, o princípio da prevenção e conservação é obedecido. 

Seguindo essa linha, Azevedo cita alguns exemplos de aplicação do PPP em políticas 

públicas no Brasil e afirma que esse princípio pode incentivar e estimular práticas que 

melhoram a qualidade de vida nas cidades: 

Questões que envolvem aproveitamento da água, gerenciamento dos resíduos, 
eficiência energética, sistema sustentável de moradia, mobilidade urbana, acesso a 
espaços públicos, ampliação de áreas verdes, são algumas das situações em que o 
poder público poderá atuar por intermédio da tributação ambiental em uma perceptiva 
orientada pelo PPP no intuito de prevenir, proteger e conservar o meio ambiente. 
(AZEVEDO, 2017, p. 126). 

Por fim, o princípio do desenvolvimento sustentável defende o desenvolvimento no 

presente de forma que não cause prejuízos às gerações futuras. Esse modelo está 

intrinsecamente ligado à inovação ambiental, pois prevê a criação de direitos para aqueles que 

ainda não nasceram. Esse princípio é relativamente novo, com sua primeira previsão datada na 

Conferência Mundial sobre o Meio Ambiente, de 1972. No Brasil, o desenvolvimento 

sustentável foi incorporado ao arcabouço jurídico em 1981 por meio da PNMA e, mais tarde, 

na CF de 1988. 

Dessa forma, percebemos a relação entre a extrafiscalidade tributária e o 

desenvolvimento sustentável, quando entendemos que, por meio da adoção de impostos verdes 

e da defesa de uma relação harmônica entre humanos e meio ambiente, compatibilizando a 

esfera econômica com a esfera ambiental, ambos os conceitos buscam a melhoria nas condições 

e na qualidade de vida tanto para cidadãos atuais quanto para suas gerações futuras. 

Com vistas a sumarizar os conceitos até aqui debatidos, apresentamos o Quadro 5 

abaixo, sobre os pilares da tributação verde: 
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Quadro 5 - Princípios do Direito Ambiental orientados à Tributação Verde 

Princípio de referência Contextualização 

Princípio da participação ou 
cooperação 

Controle, gerenciamento dos recursos do meio natural. Pressupõe 
participação conjunta da sociedade, poder público e empresas. 
Centra-se na formulação e execução de políticas ambientais. 

Princípios da prevenção e da 
precaução 

Obrigação de prevenir no sentido de reduzir, controlar ou mesmo 
limitar atividades. Atua em prol do benefício da proteção ambiental 
no sentido de evitar risco de determinadas atividades. Direcionador 
de políticas ambientais. 

Princípio do poluidor pagador 
Custos dos danos ao meio natural sejam assumidos pelos 
responsáveis. Comportamento ecologicamente correto, com caráter 
preventivo ou repressivo. 

Princípio do desenvolvimento 
sustentável 

Não ameaçar o futuro e sim compatibilizar a atuação da economia 
com a preservação do equilíbrio ecológico. Atendimento às 
necessidades presentes sem comprometer as gerações futuras. 
Relação de harmonia entre cidadão e meio ambiente. 

Fonte: AZEVEDO (2017, p. 127) 

Assim, a extrafiscalidade é um importante instrumento para a preservação do meio 

ambiente. Esse conceito nos mostra que, para que esse objetivo seja alcançado, não se faz 

necessária a criação de novos tributos. Pode-se chegar ao mesmo fim por meio de políticas 

públicas que estimulem comportamentos voltados para o desenvolvimento sustentável, 

principalmente por parte dos agentes mais poluidores. Importante reforçar que neste conceito 

não se busca o aumento da arrecadação e sim o incentivo à adoção de processos voltados à 

economia sustentável, de modo a conciliar o crescimento e o desenvolvimento econômico com 

a preservação do meio ambiente para as gerações futuras. 

De acordo com Bezerra (2011), a extrafiscalidade tributária é normalmente aplicada de 

duas formas: a primeira, por meio do aumento da carga tributária sobre produtos considerados 

danosos ao meio ambiente; e a segunda, de modo inverso à primeira, ou seja, reduzindo 

impostos de contribuintes que empenhem ações e práticas sustentáveis, com vistas à proteção 

do meio ambiente. Miguel e Lima (2012) ainda vão além, afirmando que a extrafiscalidade 

também pode ser aplicada por meio de incentivos fiscais (desoneração tributária), amparada 

essencialmente pelos princípios constitucionais do poluidor-pagador, da prevenção e da 

precaução, nas formas de remissão e isenção, no sentido de incentivar condutas esperadas. 

Mansano e Barbosa (2011) frisam o entendimento da extrafiscalidade tributária como 

instrumento de política pública ao afirmarem que o estímulo à adoção de determinadas condutas 

por meio da tributação, ao incentivar tanto o poder público quanto a sociedade a adotarem 
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medidas socioambientais, aumenta a justiça social e reforça o papel do Estado de regulador da 

atividade econômica. 

 

3.4 Aportes teóricos sobre políticas públicas 

Nos subcapítulos anteriores, exploramos de forma aprofundada o arcabouço teórico e 

jurídico da utilização da extrafiscalidade tributária como instrumento de políticas públicas 

visando a preservação do meio ambiente, tendo em vista sua capacidade de induzir 

comportamentos da sociedade na direção da sustentabilidade ambiental. De acordo com as 

teorias apresentadas anteriormente, a extrafiscalidade tributária opera por meio da concessão 

de benefícios ou coerção de comportamentos não esperados pelo poder público. No caso do 

programa IPTU Verde, do município de Salvador, apresentado neste presente estudo, a 

extrafiscalidade é aplicada na diminuição de alíquotas ou mesmo isenção de impostos de atores 

que adotem postura em prol da preservação do meio ambiente. De forma análoga, pode haver 

o aumento de carga tributária em produtos ou serviços em caso de ações e comportamentos que 

apresentam impacto negativo ao meio ambiente. 

Analisando o programa de Salvador e a extrafiscalidade tributária, entendemos ser 

necessário compreender o IPTU Verde também sob a ótica de políticas públicas. Para isso nos 

debruçamos sobre o pensamento do cientista político norte-americano Theodore J. Lowi, que 

enfatiza a importância da coerção aplicada pelo Estado, afirmando que a administração pública 

é a rotinização dessa coerção e o Estado, seu aparato e fonte de legitimidade. Lowi (1964, 1970, 

1972) foi um dos grandes pensadores sobre políticas públicas e contribuiu sobremaneira para o 

debate sobre sua classificação, com suas obras tendo grande influência nos dias de hoje.  

Uma das suas mais renomadas teses surgiu em um artigo publicado no livro American 

Business and Public Policy, organizado por Raymond A. Bauer, Ithiel de S. Pool e Lewis A. 

Dexter, e versa sobre o modelo de Arenas Políticas, ou Arenas de Poder. Nele, Lowi afirma 

que: 

[...] essas áreas de política pública ou atividade governamental constituem verdadeiras 
arenas de poder. Cada arena tende a desenvolver sua própria estrutura política, 
processo político, elites e relações de grupo. (LOWI, 1964, pp. 689 - 690, tradução 
dos autores).2 

 
2 “[…] these areas of policy or government activity constitute real arenas of power. Each arena tends to develop 

its own characteristic political structure, political process, elites, and group relations.” 
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Nessa obra, datada de 1964, Lowi explora as políticas públicas em si, quanto à 

identificação dos tipos e áreas, na tentativa de categorizá-las. Contudo, chega à conclusão inicial 

da existência de diversas variáveis e que o caminho mais adequado seria classificá-las de acordo 

com seu impacto na sociedade, ou mesmo pelo impacto esperado daquela política pública. 

Posteriormente, em 1970, Lowi acrescenta uma segunda variável de análise nessa 

equação: a importância da coerção exercida pela administração pública, sendo esse um fator de 

diferenciação entre políticas públicas. Os tipos de políticas e de coerção constituiriam 

indicadores das funções do Estado e toda política seria coerção deliberada. Para o autor: 

Inevitavelmente há um elemento de coerção na vida coletiva. A organização é um 
meio de estabilizar as relações entre membros de uma coletividade de modo que, 
apesar dos esforços de alguns em deslocar custos na coletividade, uma partilha 
aproximada dos custos do benefício coletivo pode ser feita. As instituições são meios 
de moralizar a coerção. A administração é um meio de rotinizar a coerção. O governo 
é um meio de legitimá-la. O poder é simplesmente a quota relativa que uma pessoa ou 
grupo parece ter ao moldar e direcionar os instrumentos de coerção. A coerção é talvez 
para o nível macrossocial o que é o poder para o microscópio ou comportamental. 
Tradicionalmente, este foi o nível pensado para ser a sociedade política. (LOWI, 1970, 
p. 314, tradução dos autores).3 

Nessa mesma obra, Lowi elabora um princípio de análise de acordo com os tipos de 

coerção e os tipos de políticas públicas, apresentado na Figura 1 abaixo, que serviu de base para 

sua abordagem de Arenas de Poder, explorada de forma mais aprofundada em 1972. 

  

 
3 “Inevitably there is an element of coercion in collective life. Organization is a means of stabilizing relations 

among members of a collectivity so that, despite efforts of some to displace costs on the collective, a rough 
sharing of the costs of collective benefits can be made. Institutions are means of moralizing coercion. 
Administration is a means of routinizing coercion. Government is a means of legitimizing it. Power is simply 
the relative share a person or a group appears to have in shaping and directing the instruments of coercion. 
Coercion is perhaps to macrosocial level what power is to the microscopic or behavioral. Traditionally, this 
was the level thought to be political society.” 
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Figura 1 - Tipos de Coerção e Tipos de Políticas Públicas 

                                            Aplicabilidade da Coerção funciona por meio de 

  Conduta Individual Ambiente de Conduta 

Probabilidade 
da Coerção 

Remota 
Políticas 
Distributivas 

Políticas 
Constitutivas 

Imediata Políticas 
Regulatórias 

Políticas 
Redistributivas 

Fonte: LOWI (1970, p. 621, tradução dos autores) 

As duas primeiras obras, de 1964 e 1970, serviram de embasamento teórico para que 

Lowi pudesse desenvolver sua linha de raciocínio sobre as Arenas de Poder e a coerção exercida 

pelos governos. No artigo intitulado Four Systems of Policy, Politics and Choice, o autor 

disserta sobre sua abordagem para o entendimento teórico do processo de elaboração de 

políticas públicas. A premissa inovadora dessa abordagem é: 

[...] totalmente oposta da perspectiva típica na ciência política, pois seu ponto de 
partida reside na suposição de que as políticas públicas determinam a política. Mas 
essa suposição não tem valor a não ser que a taxonomia das políticas públicas replique 
características do governo real que sejam politicamente significativas; e o fato político 
mais significativo sobre o governo é que o governo coage. Diferentes formas de 
coerção fornecem um conjunto de parâmetros, um contexto dentro do qual a política 
ocorre” (LOWI, 1972, p. 299, itálico do original, tradução dos autores)4. 

Em 1972, concluindo sua tríade de obras sobre classificação de políticas públicas, Lowi 

esboça uma tabela na tentativa de identificar os diferentes tipos de coerção utilizados pelos 

governos e sua relação com a política e os tipos de políticas públicas produzidas. Essa tabela 

segue replicada na Figura 2 abaixo: 

 

 

 
4 “The perspective of the entire approach is the very opposite of the typical perspective in political science, for it 
begins with the assumption that policies determine politics. But the assumption is without value unless the 
taxonomy of the policies captures features of the real government that are politically significant; and the most 
significant political fact about government is that government coerces. Different ways of coercing provide a set 
of parameters, a context, within which politics takes place.” 
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Figura 2 - Tipos de Coerção, Tipos de Políticas Públicas e Tipos de Políticas 

 
Fonte: LOWI (1972, p. 300, tradução dos autores) 

A partir desta tabela, Lowi afirma que as políticas públicas produzidas pela interação da 

política com a coerção não são estáticas. Elas podem se transformar de acordo com o 

deslocamento dos interesses dos governos e seus projetos para políticas públicas 

(deslocamentos de projetos distributivos para redistributivos ou distributivos para regulatórios), 

como reforça nesta passagem: 

Como argumentariam os pluralistas, sempre haverá um amplo leque de interesses 
organizados para qualquer item que figurar na agenda de políticas públicas. Mas as 
relações entre os interesses, e entre eles e o governo, variam. Nossas análises políticas 
deveriam estar interessadas na natureza desta variação, e nas condições para esta 
variação (LOWI, 1964, p. 709, tradução dos autores).5 

De forma clara, Lowi explica de forma didática e com exemplos seu esboço: na 

dimensão vertical, “a coerção pode ser remota ou imediata”: no primeiro caso, “se as sanções 

são inexistentes, ou se são indiretas – como, por exemplo, um programa baseado num serviço 

ou subsídio em que o elemento coercitivo é substituído no sistema de receitas geral”. Na 

 
5 “As the pluralists would argue, there will be a vast array of organized interests for any item on the policy 

agenda. But the relations among the interests and between them and government vary, and the nature of and 
conditions for this variation are what our political analyses should be concern with.” 
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dimensão horizontal, “algumas políticas públicas não entram em funcionamento até que haja 

uma questão sobre o comportamento de alguém”, tendo, por exemplo, “uma norma geral 

abrangendo toda publicidade fraudulenta, mas aplica-se somente à conduta de anunciantes 

individuais”. Por outro lado, outras “não abordam comportamento diretamente de jeito 

nenhum”, “funcionando através do ambiente de conduta”, sendo um exemplo “uma pequena 

mudança [na taxa de juros Selic do Banco Central que] pode ter um grande impacto na minha 

propensão a investir, embora nenhum agente público precise ter conhecimento de minha 

existência”6 (LOWI, 1972, p. 300, tradução dos autores). 

Consolidando as três obras do autor, sem distinção entre elas, discorremos abaixo, de 

forma concisa e direta, sobre as principais características dos quatro tipos de políticas 

exploradas por Lowi: distributivas, redistributivas, regulatórias e constituintes. 

Políticas distributivas são aquelas elaboradas e direcionadas para um público-alvo, 

“distribuídas” para grupos específicos (não raro, exclui-se todo restante da sociedade) em 

função da limitação dos recursos, privilegiando assim certos estratos sociais ou regiões. 

Também são caracterizadas pela facilidade com que podem ser desagregadas, aplicadas em 

pequenas unidades isoladas, ou seja, individualizadas. Por conta disso, beneficiados e 

destituídos, ou os perdedores e ganhadores, não necessitam entrar em confronto direto. Na arena 

distributiva, pelo fato de ser altamente excludente, operam um grande número de pequenos 

interesses intensamente organizados.  

Pela sua característica excludente, é comum nessa arena figurarem dois 

comportamentos dos atores participantes: uma postura de “cada um por si”, na busca da 

implementação de uma política que beneficie sua categoria, ou a coalizão de interesses 

diferentes, acomodando diferentes classes e unindo forças em torno de um único objetivo. De 

acordo com Lowi, esse é o motivo de, na arena distributiva, o conflito ser reduzido: 

Quando uma dotação de um bilhão de dólares pode ser desagregada para atender a 
inúmeros itens de pequeno custo, cada um desses itens podendo ser considerado 
independentemente dos outros, é inevitável a multiplicidade de interesses e de 
possibilidade de acesso e, consequentemente, a redução do conflito. (LOWI, 1964 
apud VILLALOBOS, 1984, p. 5). 

 
6 “According to the vertical dimension, coercion can be remote or immediate; in a governmental context is can 

be remote if sanctions are absent, or if they are indirect – as for example a program based on a  service or 
subsidy where the coercive element is displaced onto the general revenue system. […] some policies do not 
come into operation until there is a question about someone's behavior. For example, there is a general rule 
covering all fraudulent advertising, but it is applicable only to the conduct of individual advertisers. […] some 
policies do not need to wait for a particular behavior, but rather do not touch behavior directly at all. Instead 
they work through the environment of conduct. For example, a minor change in the Federal Reserve discount 
rate can have a major impact on my propensity to invest, yet no official need knows of my existence.” 
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Em resumo, políticas distributivas tendem a favorecer grupos específicos e por 

consequência, possuem chances remotas de coerção, sendo mais presentes nesse tipo de política 

a cooptação ou a proteção. Como são facilmente multiplicáveis, diversos interesses distintos 

podem ser atendidos simultaneamente. Portanto, na arena distributiva, uma relação pouco 

conflituosa e de não-interferência mútua entre grupos com diferentes interesses é predominante. 

Por outro lado, políticas redistributivas exercem impacto sobre categorias muito mais 

amplas de indivíduos, em alguns casos, classes sociais inteiras. Podem ser entendidas como 

políticas sociais “universais”, como política previdenciária, tributação progressiva, imposto 

sobre grandes fortunas e reforma agrária. Geralmente afetam a alocação da propriedade, da 

riqueza ou da renda.  

A arena redistributiva está próxima da literatura elitista, com dois lados claros e 

consistentes. Ao passo que políticas distributivas segregam pequenas parcelas da sociedade, as 

políticas redistributivas colocam classes sociais inteiras em lados opostos (“os que tem” versus 

“os que não tem”; os “money providers” e os “service demanders”). Essa arena envolve grandes 

categorias de interesses privados e os conflitos existentes são discutidos entre classes sociais 

ligadas às associações de classes, sem envolver diretamente a conduta individual, mas sim o 

ambiente de conduta. 

Já as políticas regulatórias têm por objetivo estabelecer padrões de comportamento, 

produto ou serviço para agentes públicos e privados. Diferentemente das distributivas, não são 

passíveis de divisão em pequenas unidades para contemplar grupos distintos de interesses da 

sociedade. Pelo fato de estabelecer padrões, as decisões individuais devem ser tomadas 

mediante a aplicação de uma regra geral, envolvendo uma escolha direta de beneficiados por 

determinada política e de destituídos pela mesma, o que constantemente gera relações 

conflituosas. Esse embate normalmente se dá entre grupos organizados baseados em relações 

tangenciais e atitudes compartilhadas, que envolvem todo um setor da economia. 

Considerando sua finalidade de regular comportamentos da sociedade, a coerção é um 

importante instrumento para o Estado alcançar tal objetivo. A regulação constitui um dos vários 

caminhos para o governo controlar a sociedade e a conduta individual, fazendo com que a 

coerção seja descentralizada e imediata nestas políticas.  

Em síntese, as políticas regulatórias estabelecem de forma clara tanto os atores 

favorecidos quanto os atores desfavorecidos. Elas diferem, portanto, das políticas distributivas, 

que estabelecem com clareza apenas os grupos favorecidos. Ao contrário da arena distributiva, 

a arena regulatória tende a gerar relações conflituosas. Segmentos afetados de forma semelhante 
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por determinada política regulatória podem formar coalizões contra os atores com interesses 

diferentes dos seus. 

Por fim, o quarto e último tipo são as políticas constituintes, embora Lowi quase não as 

mencione nos textos apontados. Em linhas gerais, definem procedimentos, competências, 

regras de disputa política e elaboração de políticas públicas. Essa arena lida com questões mais 

constitucionais, moldando o ambiente de conduta e a dinâmica política de outras arenas, com 

probabilidade de coerção remota. Por conta disso, comumente é colocada acima dos outros três 

tipos de políticas por outros autores, também conhecida por meta-policies. Como forma de 

ilustrar sua aplicabilidade, podemos citar a distribuição de competências entre os Três Poderes, 

o Sistema Político Eleitoral e a participação da sociedade civil nas decisões políticas e na 

construção de políticas públicas. 

Retornando ao objeto de estudo do presente trabalho, o programa IPTU Verde de 

Salvador possui traços claros de uma política regulatória, mesmo não se encaixando de forma 

completa nesta categoria. Do ponto de vista de ditar padrões e moldar comportamentos da 

sociedade, podemos afirmar que se encaixa de forma plena, ao estabelecer regras que premiam 

cidadãos que adotam determinadas ações e condutas (comportamentos) em prol da 

sustentabilidade e preservação do meio ambiente. 

Sob a ótica da conduta, também observamos similaridades: políticas regulatórias ditam 

regras gerais que interferem nas decisões individuais de cada ator específico, em escolhas 

diretas – no nosso caso, em adotar ou não práticas sustentáveis – ocasionando possíveis 

conflitos entre os beneficiados e aqueles que eventualmente não conseguem alcançar o 

benefício. Já do prisma da coerção imediata, se adaptarmos a relação descrita por Lowi, de 

descumprimento da regra geral versus coerção, à realidade do programa, de adesão voluntária 

à regra geral versus benefício, podemos inferir que o programa também é aderente à política 

regulatória, já que o cumprimento voluntário dos requisitos presentes no manual do programa 

rende a esses atores benefícios fiscais de desconto no IPTU, assim como, a coerção pelo Estado 

ocorre se o beneficiado se desenquadra das regras e requisitos do programa, sendo punido com 

a não renovação do certificado e, consequentemente, com a perda do benefício do desconto no 

IPTU. 

Contudo, as semelhanças cessam neste ponto. O potencial conflito alertado por Lowi, 

ocasionado pela escolha direta imposta por uma regra geral, não é integralmente observado pelo 

fato de a política pública estudada se basear em um benefício atribuído pelo poder público 

mediante adesão voluntária ao programa e não em uma punição imposta por conta do não 

cumprimento da regra geral. Ou seja, o conflito potencial pode ocorrer entre aqueles que 
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conseguem o benefício e aqueles que eventualmente pleiteiam o benefício e não conseguem 

cumprir todos os requisitos. 

Se observarmos o funcionamento da concessão de benefícios fiscais do programa, 

podemos inferir que a regra do “1 inadimplente” pode ser considerada tanto uma forma de 

coerção pelo Estado quanto um gatilho para a existência de conflitos entre os beneficiários. A 

referida regra prevista em Decreto, afirma que o desconto na cobrança do IPTU poderá ser 

cancelado de ofício a qualquer momento pela Sefaz municipal caso seja verificado o 

descumprimento dos termos da respectiva certificação (inadimplência no pagamento do IPTU) 

e será estendido a todas as unidades autônomas, mesmo nos casos em que tal descumprimento 

tenha sido causado somente por uma única unidade imobiliária.  

O fato de todas as unidades do empreendimento serem penalizadas com a perda do 

desconto no IPTU caso uma delas esteja inadimplente pode ter duas consequências distintas: 

iniciar um conflito entre as unidades adimplentes contra a(s) inadimplente(s) ou criar um 

sistema coletivo de incentivo entre todas as unidades para que todas estejam em dia com suas 

obrigações perante o fisco municipal. Independente de qual seja o caso, a regra do “1 

inadimplente” funciona como um mecanismo de coerção do poder público contra a sociedade, 

seja por meio do conflito entre unidades, seja pela coletividade em prol da manutenção do 

benefício. 

Por fim, cabe salientar que as premissas de Lowi na classificação de políticas públicas 

partem do pressuposto da existência de coerção. O programa aqui em questão segue a lógica 

inversa, de atribuir benefícios àqueles que adotam determinadas práticas aderindo à regra geral 

determinada pela política pública em questão e não de punir os que não adotam tais 

comportamentos esperados. 
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4 CERTIFICAÇÕES AMBIENTAIS 

As discussões sobre desenvolvimento sustentável ambiental vêm evoluindo ao longo 

das últimas décadas, por meio de tratados internacionais e do compromisso de reduzir a 

intervenção humana no meio ambiente e mitigar a exploração de recursos naturais. Esse 

movimento de maior conscientização, envolve governos, empresas, academia e outros 

stakeholders. A construção civil faz parte dessas arenas; é um importante setor no 

desenvolvimento econômico, mas uma atividade geradora de impactos ambientais, sendo que 

entre os principais problemas do setor estão a utilização de recursos naturais e a geração de 

resíduos da construção civil (IPEA, 2012). No Brasil, por exemplo, dados da Associação 

Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (Abrelpe) demonstram que, 

em 2019, os municípios brasileiros coletaram cerca de 44 milhões de toneladas de resíduos de 

construção e demolição (ABRELPE, 2020). 

Por outro lado, a indústria da construção civil atua, desde a década de 1970, no 

desenvolvimento de iniciativas focadas em garantir a eficiência energética de edifícios – 

movimento impulsionado com a crise do petróleo. A década de 1990 foi um período de busca 

por novas práticas pela indústria da construção civil, que passou a desenvolver iniciativas 

focadas na adoção de conceitos de projeto ecológico e na maximização da eficiência energética 

de edifícios. Por eficiência energética entende-se: conservação e uso racional de energia através 

de iluminação, de climatização e de envoltórias, bem como a geração de energia por meio de 

fontes renováveis (GVces, 2017).   

Países como Estados Unidos e Canadá, além de outros na Europa, passaram a adotar a 

avaliação ambiental de edifícios (método desenvolvido na esfera de avaliação de impacto de 

produtos) com o objetivo de garantir medidas de sustentabilidade e avançar na agenda 

ambiental. Esse movimento decorre da constatação de que, mesmo utilizando conceitos de 

projeto ecológico, não possuíam métodos para verificar e comprovar se de fato eram 

sustentáveis (SILVA, 2007). 

O objetivo central da avaliação ambiental em edifícios, conforme aponta Silva era: 

[...] encorajar a demanda do mercado por níveis superiores de desempenho ambiental, 
provendo avaliações ora detalhadas, para o diagnóstico de eventuais necessidades de 
intervenção no estoque construído, ora simplificadas, para orientar projetistas ou 
sustentar a atribuição de selos ambientais para edifícios. (SILVA, 2007, p.6 ) 

A expressão green buildings, ou edificações verdes, é utilizada para classificar 

edificações que adotam recursos de maneira eficiente, com foco em energia (SILVA, 2007). 
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Outras características presentes nos green buildings incluem o menor impacto na utilização de 

recursos naturais, de consumo de água e de energia e de custo para operar e manter as 

edificações (IDB, 2012). Esses edifícios visam garantir que critérios como o uso de recursos de 

forma eficiente, utilidade e adaptabilidade sejam adotados desde a etapa de projeto da 

edificação até o final do ciclo de vida dos edifícios, permitindo seu reuso ou reciclagem. 

Para além dos aspectos relacionados à sustentabilidade das edificações, os green 

buildings também consideram aspectos relacionados à saúde e à segurança dos trabalhadores, 

tanto dos que atuaram na construção, quanto daqueles que trabalham na edificação. Essas 

edificações também têm uma preocupação com questões econômicas e sociais que a edificação 

pode gerar para o seu entorno, como o tráfego (GVces, 2017). 

A partir dessa preocupação, entre os anos 1980 e 1990, o setor de edificações passou a 

se preocupar e buscar alternativas para garantir menor impacto durante a construção e a 

existência de edifícios que fossem capazes de reduzir o consumo de água e de energia, dentre 

outros fatores. Passamos então a compreender as iniciativas de certificações ambientais que 

começam a surgir nesse período. 

 

4.1 Iniciativas 

Apesar de as certificações ambientais já configurarem importantes ferramentas de 

avaliação ambiental de edifícios, não existe um modelo ou padrão dos sistemas de avaliação de 

desempenho ambiental de edificações. O primeiro sistema de avaliação ambiental de edifícios 

que se tem registro é o Breeam, desenvolvido e lançado em 1990, na Inglaterra. Atualmente há 

uma variedade de métodos, com diferentes requisitos, utilizados por cada modelo e que variam 

também entre países. 

A demanda de diferentes stakeholders, principalmente consumidores e construtoras, por 

certificações que atestem a adoção de processos sustentáveis nas edificações tem contribuído 

para que empresas desenvolvam soluções próprias (MUÑOZ BARROS, 2012). A partir desse 

movimento, as certificações surgem para definir critérios e atestar o cumprimento de medidas 

que contribuem para um impacto positivo de recursos, de consumo e de ciclo de vida dos 

produtos das edificações. Em sua maioria, as certificações são de adesão voluntária e, para obtê-

las, os projetos somam pontos à medida que cumprem determinados requisitos. 

O IPTU Verde é uma iniciativa que tem como objetivo incentivar a adoção de práticas 

de sustentabilidade pelos empreendimentos. Para isso, além de conceder desconto no IPTU, 

certifica empreendimentos que adotam práticas e seguem requisitos considerados sustentáveis 
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nas edificações. Nas entrevistas realizadas com as Secretarias da Prefeitura de Salvador e outros 

grupos que participaram da criação do IPTU Verde, foram citadas algumas certificações como 

inspiração para os requisitos utilizados no programa, sendo a certificação Leed uma das 

principais.  

Os edifícios de Salvador que já possuem certificações ambientais podem aderir ao IPTU 

Verde e pontuar de acordo com a certificação determinada. Os representantes dos 

empreendimentos entrevistados consideraram positiva a possibilidade de os empreendimentos 

pontuarem com outros selos, isso porque consideram certificações como Leed e Aqua exigentes 

e "com critérios mais difíceis que o IPTU Verde".  

O programa atualmente aceita as certificações elencadas no Quadro 6, cujas 

especificações e histórico de criação serão abordados neste capítulo. As regras do programa 

IPTU Verde e a pontuação das certificações aceitas serão detalhadas no Capítulo seguinte.  

Quadro 6 - Selos aceitos na obtenção de pontos para a certificação IPTU Verde 

Certificação Instituição Ano de criação 

Leed U.S. Green Building Council (USGBC) 1993 

Aqua+HQE Fundação Vanzolini 2007 

Procel Edificações Eletrobras/Procel 2014 

Ence Inmetro - 

Selo Azul Caixa Econômica Federal 2009 

Edge IFC 2014 

      Fonte: Elaboração própria (2021). 

 

4.1.1 Certificação Leed 

Durante a década de 1990, a ampliação do debate ambiental e a maior conscientização 

sobre o tema, com a Rio 92 e o vigésimo aniversário do Dia da Terra, influenciaram a criação 

do U.S. Green Building Council (USGBC), nos Estados Unidos (YUDELSON, 2008). O 
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USGBC, atualmente composto por empresas, agências governamentais, universidades, terceiro 

setor e grupos ambientais, foi criado com o compromisso de impulsionar o desenvolvimento de 

edificações sustentáveis (green buildings). 

Em 1993, a USGBC lançou a Leadership in Energy and Environmental Design (Leed), 

que foi considerada a primeira certificação comercial nos Estados Unidos, baseada em 

pontuação (rating system) a partir do cumprimento de critérios de energia, água, conservação 

de recursos, uso da terra e qualidade ambiental interna. Até então, a maioria dos sistemas de 

avaliação focavam exclusivamente no uso de energia. No Brasil, desde 2007, a certificação 

Leed é fornecida pelo Green Building Council Brasil (GBC Brasil). 

Atualmente, a certificação Leed já considera diferentes tipologias de empreendimento 

que buscam a certificação, conforme demonstra o Quadro 7, e considera também uma 

abordagem completa do edifício, desde o projeto até a manutenção. A adesão é voluntária e 

cada certificação utiliza um sistema de requisitos e pontuação para obtenção da certificação. De 

forma geral, a Leed contempla nove categorias com ações que precisam ser observadas, além 

de itens obrigatórios (pré-requisitos) para obtenção da certificação, são eles: localização e 

transporte, terrenos sustentáveis, eficiência hídrica, energia e atmosfera, materiais e recursos, 

qualidade do ambiente interno, inovação, prioridade regional e processo integrativo. Cada 

categoria e pré-requisito possui determinada pontuação, que juntos podem alcançar o máximo 

de 110 pontos e definirão o nível da certificação. As certificações são fornecidas conforme a 

pontuação demonstrada no Quadro 8. 

Quadro 7 - Tipologias para certificação Leed 

Tipologias 

BD+C Building Design + Construction Novas construções e grandes reformas 

ID+C Interior Design + Construction Escritórios comerciais e lojas de varejo 

O+M Operation & Maintenance Empreendimentos existentes 

ND Neighborhood Bairros 

Fonte: Informações do site GBC Brasil/ Elaboração própria (2021) 

 



55 
 

Quadro 8 - Pontuação da certificação Leed 

Pontos Certificação 

40 a 49 Certified 

50 a 59 Silver 

60 a 79 Gold 

80 a 110 Platinum 

Fonte: Informações do site GBC Brasil/ Elaboração própria (2021). 

 

O GBC Brasil também é responsável pelas certificações GBC Brasil Casa e GBC Brasil 

Condomínio. Ambas as certificações visam fornecer ferramentas para projetar e construir 

residências e condomínios residenciais com práticas sustentáveis. Para obter as certificações, 

são analisadas oito categorias: implantação, uso racional da água, energia e atmosfera, materiais 

e recursos, qualidade ambiental interna, requisitos sociais, inovação e projetos, e créditos 

regionais. Assim como na certificação Leed, existem pré-requisitos e créditos, que são ações 

que podem ser adotadas em cada categoria e cada uma delas recebe uma pontuação, conforme 

Quadro 9 abaixo: 

Quadro 9 – Pontuação GBC Brasil Casa e GBC Brasil Condomínio 

Pontos Certificação 

40 a 49 Verde 

50 a 59 Prata 

60 a 79 Ouro 

80 a 110 Platina 

Fonte: Informações do site GBC Brasil/ Elaboração própria (2021) 
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No banco de dados da GBC Brasil (disponível no site e acessado em 18 de julho de 

2021), estão registradas 58 residências que solicitaram a certificação GBC Brasil Casa, dentre 

as quais 16 obtiveram a certificação. Entre os 42 registros de condomínios que solicitaram a 

certificação GBC Condomínio, 24 foram certificados. Nenhuma casa ou condomínio estão 

localizados em Salvador. 

 

4.1.2 Certificação Aqua 

A certificação ambiental Aqua-HQE foi desenvolvida a partir da certificação francesa 

Démarche HQE. No Brasil, ela é aplicada pela Fundação Vanzolini e, em 2007, foi adaptada 

em parceria com a Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (USP) para considerar 

aspectos técnicos, climáticos e a regulamentação brasileira. Em 2013, a criação da Rede 

Internacional de certificação HQE padronizou critérios e indicadores para garantir seu 

reconhecimento internacional. 

Segundo a Fundação Vanzolini7, até março de 2021, existiam no Brasil 376 processos 

de certificação8 em um total de 707 edifícios, sendo 416 edifícios residenciais, 231 edifícios 

não residenciais em construção e 59 edifícios não residenciais em operação. Qualquer edifício 

residencial, comercial ou administrativo, seja nova construção ou renovação, pode ser 

certificado. 

O processo de certificação consiste em duas possibilidades: o ciclo construção, para 

edificações novas; e o ciclo operação, para edificações existentes, em que são realizadas 

auditorias periódicas. No ciclo de construção, o processo é composto por três auditorias para 

que seja comprovado que estão sendo cumpridos os referenciais técnicos para a obtenção da 

certificação. As auditorias são realizadas nas fases Pré-Projeto, Projeto e Execução. Já para os 

edifícios em operação, podem ser realizadas de três (ciclo de três anos) a quatro auditorias (ciclo 

de cinco anos). 

No total, a certificação Aqua-HQE emite para o ciclo de Edifícios em Construção seis 

certificados, sendo dois ao término de cada auditoria, um de valor nacional (Aqua) e um 

internacional (HQE). Enquanto no ciclo de Edifícios em Operação são concedidos dois 

certificados emitidos durante o período de auditorias, sendo um nacional e um internacional. 

 
7 Informações disponíveis no site https://vanzolini.org.br/produto/aqua-hqe/, coletadas em 7 de agosto de 2021. 
8 Segundo informações da própria Fundação Vanzolini, um único processo de certificação pode conter vários 

edifícios, inclusive distribuídos por bairros e loteamentos inteiros. 
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Durante os ciclos de construção e de operação, os empreendimentos que solicitam a certificação 

são avaliados para confirmação do cumprimento de requisitos técnicos, que são classificados e 

precisam atingir um nível de desempenho. Para isso, são avaliadas 14 categorias, agrupadas em 

quatro temas: energia, ambiente, saúde e conforto. 

 

4.1.3 Selo Casa Azul 

O Selo Casa Azul foi criado pela Caixa Econômica Federal em 2009, tendo sido o 

primeiro sistema de classificação do índice de sustentabilidade de projetos habitacionais. Dez 

anos após a sua criação, o programa passou por uma reformulação para atualizar critérios e o 

sistema de classificação. O programa reformulado passou a contar com mais um nível para os 

empreendimentos certificados: Selo Casa Azul Diamante. 

O objetivo do Selo Casa Azul é incentivar a adoção de soluções sustentáveis e o uso 

racional de recursos na execução das edificações construídas pelos programas habitacionais 

operacionalizados pela Caixa. O Selo Casa Azul atualmente é dividido em quatro níveis, 

Bronze, Prata, Ouro e Diamante. O nível da certificação é definido conforme a pontuação 

alcançada a partir do cumprimento de critérios, que somam pontos pelos atributos distribuídos 

entre as categorias: qualidade urbana e bem-estar, eficiência energética e conforto ambiental, 

gestão eficiente da água, produção sustentável, desenvolvimento social, e inovação.  Para 

obtenção dos selos Bronze, Prata e Ouro existem 15 critérios obrigatórios, enquanto para o selo 

Diamante, existem outros sete critérios adicionais a serem cumpridos. 

Quadro 10 – Pontuação Selo Casa Azul Caixa 

Nível Selo Casa Azul Caixa Pontuação 

Bronze 50 pontos 

Prata 60 Pontos 

Ouro 80 Pontos 

Diamante 100 Pontos 

Fonte: Site Selo Azul Caixa/ Elaboração Própria (2021). 
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4.1.4 Selo Procel 

 O Selo Procel Edificações foi instituído em 2014 pela Eletrobras/Procel. Alinhado aos 

objetivos do Procel9 de garantir o uso racional de energia elétrica, o selo certifica as edificações 

que apresentam as melhores classificações de eficiência em diferentes categorias. O selo é de 

adesão voluntária e é concedido nas edificações projetadas ou construídas com o objetivo de 

motivar o consumidor a optar por edificações mais eficientes. 

Para os projetos, o selo tem duração de cinco anos ou até a conclusão da construção da 

edificação, enquanto que para as edificações construídas não há prazo de validade. As 

edificações comerciais devem comprovar avaliação completa de sistemas individuais: 

envoltória, iluminação e condicionamento de ar; ou atendimento às normas previstas no 

Regulamento Técnico da Qualidade para o Nível de Eficiência Energética de Edifícios 

Comerciais, de Serviços e Públicos (RTQ-C)10, do Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE)11 

do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro). As 

unidades habitacionais das edificações residenciais devem comprovar que atendem aos critérios 

dos métodos de inspeção descritos no Regulamento Técnico da Qualidade para o Nível de 

Eficiência Energética de Edificações Residenciais (RTQ-R), do PBE, do Inmetro. 

O Procel promove a verificação do atendimento dos requisitos e adoção das 

características de desempenho energético das edificações a partir da análise dos relatórios de 

inspeção emitidos pelos organismos de inspeção acreditados pelo Inmetro, conforme os 

Requisitos de Avaliação da Conformidade (RAC). 

 

4.1.5 Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (Ence) 

A Ence12 é a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia, que também faz parte do 

PBE e é elaborada e emitida pelo Inmetro. O objetivo é, por meio da etiquetagem de eficiência 

 
9 Procel é o Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica, criado em 1985 pelo governo federal, por 

meio da Instrução Normativa 1.877 e atualmente executado pela Eletrobras. O Procel tem como objetivo 
disseminar informações sobre o uso eficiente de energia, aumento de eficiência de bens e serviços e adoção de 
hábitos sobre o consumo eficiente da energia. O Procel recebe recursos e promove ações de eficiência energética.  

10 Os RTQ-C e RTQ-R são "Requisitos Técnicos de Qualidade'' foram criados para definir os requisitos mínimos 
de desempenho para os edifícios comerciais, de serviços e públicos e de residências, elaborados pelo Inmetro 
para concessão da ENCE. 

11  O PBE foi desenvolvido a partir de uma discussão iniciada em 1984 pelo Inmetro, com o objetivo de informar 
os consumidores sobre a eficiência energética de cada produto e auxiliar os consumidores na escolha consciente 
de produtos. Os produtos são analisados e recebem etiquetas coloridas indicando sua eficiência. O PBE tem 
atualmente 38 programas, em diferentes níveis de implementação. 

12 Informações obtidas em https://www.gov.br/inmetro/pt-br/centrais-de-conteudo/noticias/lancamento-do-
programa-de-etiquetagem-de-edificios-residenciais; em https://www.gov.br/inmetro/pt-br/centrais-de-
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energética de edificações, indicar e tornar as edificações mais eficientes no consumo de energia, 

com faixas de A (mais eficiente) a E (menos eficiente). Além disso, fornece informações às 

construtoras, compradores, vendedores e corretores para que a eficiência energética seja mais 

um aspecto relevante na atribuição do valor dos imóveis.  

A adesão é voluntária e a etiqueta referente à edificação multifamiliar ou ao condomínio 

residencial pode ser requerida quando todas as unidades residenciais tenham sido etiquetadas, 

conforme ilustra a Figura 3. 

OS RTQ-C13 definem os critérios que devem ser observados para classificação do nível 

de eficiência de edificações nos sistemas de: envoltórias, iluminação e condicionamento de ar. 

  

Figura 3 - Modelo de Ence obtida pela edificação  

 
Fonte: Centro Brasileiro de Informação de Eficiência Energética (s.d) 

Desde 2011, a Política Nacional de Conservação e Uso Racional de Energia (Lei 

n°10.295) tem como objetivo estabelecer níveis máximos de consumo específico de energia. A 

norma determinou o desenvolvimento de mecanismos que promovam a eficiência energética 

nas edificações construídas no Brasil. A Ence surgiu com o objetivo de avaliar a conformidade 

para classificação do nível de eficiência energética de edifícios e de máquinas, aparelhos 

 
conteudo/noticias/inmetro-acredita-primeiro-organismo-brasileiro-para-inspecao-em-eficiencia-energetica-
de-edificacoes; e em http://www.pbeedifica.com.br/conhecendo-pbe-edifica . Acesso em 2 de out. de 2021. 

13 Informações obtidas na Portaria Inmetro 372, de 2010. O Inmetro publicou a Portaria Inmetro 42, de 24 de 
fevereiro de 2021 que aperfeiçoa os Requisitos Técnicos da Qualidade para o Nível de Eficiência Energética 
de Edifícios Comerciais, de Serviços e Públicos e entrará em vigor em 24 meses de sua publicação. 
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consumidores de energia fabricados ou comercializados. Em 2014, o Ministério de 

Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) publicou a Instrução Normativa SLTI n.º 2/2014, 

obrigando a Ence para os edifícios da Administração Pública Federal direta, autárquica e 

fundacional, sejam novos projetos ou retrofit. 

4.1.6 Certificação Edge 

A Edge (Excelência em Design para Maior Eficiência) foi lançada em 2014 pela 

International Finance Corporation (IFC), membro do grupo do Banco Mundial. Com foco em 

mercados emergentes, a certificação conta com uma rede global e está disponível em 170 

países14. Com a proposta de ser uma certificação simples e ágil, a Edge permite obter 

informações de medidas de eficiência no uso de recursos e de prever os resultados mais 

significativos de desempenho daquela construção por meio de um software. 

O software permite que sejam preenchidas informações do projeto do edifício e, baseado 

nas respostas e informações preenchidas, a plataforma indica os ganhos de eficiência que a 

edificação tem em comparação a um edifício regular. Outros atributos podem ser detalhados e 

a plataforma indica o custo, as economias operacionais e a redução de consumo. 

Existem três opções de certificação Edge no mercado. Para a obtenção da certificação 

Edge, a primeira das três, exige-se que a construção atinja redução de até 20% no consumo de 

energia, de água e de energia embutida nos materiais de construção, se comparada a um edifício 

padrão. Já a certificação Edge Avançado, a segunda disponível, tem como requisito a redução 

de até 40% ou mais nas economias em energia local. Por fim, a certificação Edge Zero Carbon 

exige 100% de energias renováveis ou compensação de carbono.  

O benchmarking e levantamento sobre cada certificação apenas reforçam que existem 

esforços de diferentes stakeholders em garantir que as edificações sejam cada vez mais 

eficientes. Como foi descrito, atualmente no mercado existem etiquetas promovidas pelo 

governo (como a Ence, o Selo Procel, o Selo Azul e iniciativas como o PBE), certificações 

concedidas por entidades internacionais (como a Leed e a Edge) e outras adaptadas para a 

realidade brasileira (como é o caso da Aqua). 

Apesar de não haver um consenso, regra ou critérios únicos que definam se o 

empreendimento cumpre com a adoção de técnicas e materiais sustentáveis e se de fato 

oferecem estratégias mais eficientes, praticamente todos os selos buscam avaliar diferentes 

categorias das edificações, tais quais: eficiência energética, iluminação, gestão de águas e 

 
14 Informação obtida no site https://edgebuildings.com/ Acesso em 8 de ago. de 2021. 
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envoltórias. Na maioria dos casos, o processo de obtenção das certificações também contempla 

as etapas de projeto, de construção e de verificação dos itens que o projeto assumiu o 

compromisso de adotar. 

Edificações com certificações e selos ambientais representam ganhos aos consumidores 

mais conscientes e aos moradores, que são beneficiados por ganhos na redução da conta de 

energia, por vagas de carros elétricos e por habitarem em construções projetadas para oferecer 

tecnologia aliada à sustentabilidade. Iniciativas como o IPTU Verde estão alinhadas a esse 

ganho, oferecendo outro tipo de benefício aos moradores e empreendimentos, como será 

explorado nos próximos capítulos.  

A partir da próxima seção, discorreremos com mais detalhes e de forma aprofundada 

sobre o Programa IPTU Verde como política pública adotada no município de Salvador, o 

contexto político quando da sua criação, suas características básicas, a estrutura governamental 

e outros órgãos envolvidos, além do diagnóstico do programa, sua avaliação e recomendações 

finais. 
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5 O PROGRAMA IPTU VERDE 

5.1 A política urbana e as competências municipais na legislação  

As ações e iniciativas voltadas à conservação do meio ambiente e à promoção do 

desenvolvimento sustentável estão presentes nas três esferas federativas – União, Estados e 

Municípios – e, no caso das cidades, estas ações se encontram inseridas no âmbito da política 

de desenvolvimento urbano. Por sua vez, a execução da política de desenvolvimento urbano no 

Brasil é uma tarefa de competência dos municípios e está assim disciplinada nos artigos 182 e 

183 da Constituição Federal (CF) de 1988, cujo Capítulo II do Título VII é dedicado apenas à 

política urbana.  

Além destes, há também o capítulo IV do Título III (da organização do Estado), que se 

dedica à organização dos municípios. No artigo 30, inciso VIII, encontra-se a competência 

municipal para “promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante 

planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano” (BRASIL, 

1988). Para o estudo sobre o programa IPTU Verde, de Salvador, é importante também destacar 

o artigo 156, inciso I da CF, que estabelece a competência dos municípios para instituir 

impostos sobre a propriedade predial e territorial urbana. 

A regulamentação dos artigos 182 e 183 da CF ocorreu apenas em 2001, com a sanção 

da Lei 10.257, de 10 de julho de 2001, denominada Estatuto da Cidade, que definiu um conjunto 

de direitos e regras para o bom desenvolvimento urbano visando o bem-estar da população e 

do “equilíbrio ambiental” (BRASIL, 2001). Segundo AZEVEDO (2017), o Estatuto da Cidade 

compõe um conjunto de legislações editadas a partir do final da década de 1990 que fornecem 

elementos importantes para os municípios estabelecerem políticas locais de desenvolvimento 

urbano combinadas com a gestão, preservação e conservação do meio ambiente. São elas a 

Política Nacional de Educação Ambiental (Lei nº 9.795/99), a Política Nacional sobre 

Mudanças Climáticas (Lei nº 12.187/2009), a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 

12.305/2010) e, a Política Nacional de Mobilidade Urbana (Lei nº 12.587/2012).  

Ademais, é importante destacar também como legislações de base nas questões 

ambientais a Política Nacional de Meio Ambiente – PNMA (Lei nº 6.938/1981) e a própria 

Constituição Federal de 1988. Logo em seu artigo 2º, inciso I, o Estatuto da Cidade prevê a  

[...] garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra urbana, 
à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos 
serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações. 
(BRASIL, 2001) 
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Em 2013, por meio da Lei 12.836, de 2 de julho de 2013, foi inserido no Estatuto da 

Cidade o inciso XVII exatamente para prever o  

[...] estímulo à utilização, nos parcelamentos do solo e nas edificações urbanas, de 
sistemas operacionais, padrões construtivos e aportes tecnológicos que objetivem a 
redução de impactos ambientais e a economia de recursos naturais. (BRASIL, 2013) 

A lei também inseriu no artigo 32, § 2º, inciso III, do Estatuto da Cidade, por meio de 

lei municipal específica, a possibilidade da: 

[...] concessão de incentivos a operações urbanas que utilizam tecnologias visando a 
redução de impactos ambientais, e que comprovem a utilização, nas construções e uso 
de edificações urbanas, de tecnologias que reduzam os impactos ambientais e 
economizem recursos naturais, especificadas as modalidades de design e de obras a 
serem contempladas. (BRASIL, 2001) 

Antes, porém, dessas modificações importantes, o Estatuto da Cidade já previa, entre os 

vários instrumentos disponíveis aos municípios para a execução da política de desenvolvimento 

urbano, possibilidades de a cidade desenvolver programas de estímulo a construções e a práticas 

sustentáveis com reduções, deduções ou descontos em impostos de competência municipal. 

Nos instrumentos de planejamento municipal, destacam-se a “disciplina do parcelamento, do 

uso e da ocupação do solo” e os “planos, programas e projetos setoriais”15. Nos institutos 

tributários e financeiros, a lei prevê o uso do “imposto sobre a propriedade predial e territorial 

urbana – IPTU” e de “incentivos e benefícios fiscais e financeiros”16 para a consecução de 

projetos dessa natureza (BRASIL, 2001).  

O Estatuto da Cidade também dispõe sobre o instrumento básico da política de 

desenvolvimento e expansão urbana dos municípios, que é o Plano Diretor, obrigatório para 

municípios com mais de vinte mil habitantes e que deve ser feito por meio de lei municipal, 

com revisões periódicas, pelo menos, a cada dez anos. O Plano Diretor é de suma importância 

para o planejamento municipal pois funciona como diretriz fundamental para outros 

instrumentos de planejamento da cidade, tais como o Plano Plurianual (PPA), as diretrizes 

orçamentárias (LDO) e o orçamento anual (LOA), todos devendo contemplar as diretrizes e 

prioridades nele contidas (BRASIL, 2001).  

 

 

 
15 BRASIL. Estatuto da Cidade. Art. 4º, III, “c” e “g”. 
16 BRASIL. Estatuto da Cidade. Art. 4º, IV, “a” e “c”. 
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5.2 Iniciativas de Salvador na Agenda do Desenvolvimento Sustentável 

5.2.1 A Secretaria Cidade Sustentável 

A Secretaria Cidade Sustentável (Secis) foi criada pela Lei nº 8.376, de 20 de dezembro 

de 2012. Em 2017, incorporou em seu rol de atividades as iniciativas voltadas ao 

desenvolvimento do ecossistema de inovação do município e incorporou a Defesa Civil de 

Salvador em seu organograma, passando a se chamar Secretaria da Cidade Sustentável e 

Inovação. No ano seguinte, foi incumbida de “implementar a resiliência urbana no município a 

fim de preparar a cidade para se adaptar às reconfigurações ambientais e sociais da atualidade” 

(SALVADOR, 2019), passando a se chamar Secretaria Municipal de Sustentabilidade, 

Inovação e Resiliência. 

A criação de uma secretaria específica focada em políticas públicas de meio ambiente, 

sustentabilidade, inovação e resiliência urbana foi inovadora em termos de estrutura de governo 

das cidades brasileiras, haja visto que a maioria dos municípios possuem apenas secretarias de 

meio ambiente ou do verde, focadas somente nas questões ambientais propriamente ditas e não 

em um espectro mais amplo como a Secis. Exemplo disso é a atual missão da Secretaria, de 

“ser o principal instrumento de concepção, execução e promoção das iniciativas de 

desenvolvimento sustentável e resiliência de Salvador, além de inserir a inovação nas políticas 

públicas da cidade” (SALVADOR, 2019). 

 

5.2.2 Programa Salvador 360 

O programa Salvador 360 foi lançado oficialmente em 29 de maio de 2017 com o 

objetivo de promover o desenvolvimento econômico e geração de emprego e renda nas diversas 

esferas e em variados pontos da cidade, com investimento previsto de R$ 3 bilhões. além de 

pretender alavancar o PIB da cidade e melhorar a qualidade de vida da população17. O programa 

conta com 360 ações que visam simplificar a vida do cidadão, atrair empresas, gerar empregos, 

fortalecer a economia informal, requalificar o centro histórico e, modernizar a infraestrutura da 

cidade, tudo distribuído em oito eixos (SALVADOR, [s. d.]a) descritos abaixo: 

● Salvador 360 Simplifica; 

 
17 SALVADOR. Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Prefeitura lança programa Salvador 360 nesta 
segunda-feira (29). Salvador, BA, 26 de maio de 2017. Disponível em: 
http://www.sucom.ba.gov.br/noticias/prefeitura-lanca-programa-salvador-360-nesta-segunda-feira-29/. Acesso 
em 09 jul. 2021. 
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● Salvador 360 Negócios; 

● Salvador 360 Investe; 

● Salvador 360 Centro Histórico; 

● Salvador 360 Cidade Inteligente; 

● Salvador 360 Cidade Criativa; 

● Salvador 360 Cidade Sustentável; 

● Salvador 360 Inclusão Econômica. 

No eixo Cidade Sustentável, o foco das ações e estratégias é o desenvolvimento 

sustentável. No plano completo do eixo, o programa IPTU Verde é o primeiro a ser mencionado, 

seguido de iniciativas nas áreas de coleta seletiva e gestão de resíduos; revitalização de parques 

e áreas verdes, com foco também na arborização da cidade; áreas de proteção e preservação 

ambiental, com diversas ações específicas voltadas à Mata Atlântica; mobilidade, com grande 

atenção à ciclovias e bicicletários; resiliência e mudanças climáticas; incentivo ao uso de 

energia solar e mudanças na iluminação pública; e certificação e qualificação de praias 

(SALVADOR, [s. d.]b). 

Até aqui, as principais entregas do eixo Cidade Sustentável foram o Programa Salvador, 

Capital da Mata Atlântica; a Nova Defesa Civil; o Plano Municipal de Mudanças Climáticas; e 

o Salvador Solar. Já os principais impactos citados são a implantação de negócios e de 

equipamentos sustentáveis, a contribuição para o Acordo de Paris e o benefício a 414 mil 

pessoas com os novos parques municipais (SALVADOR, [s. d.]c). 

 

5.2.3 Programa IPTU Amarelo 

No final de 2018, dando sequência às iniciativas do eixo Cidade Sustentável do 

Programa Salvador 360, a prefeitura e a Secis lançaram o Programa de Certificação Sustentável 

IPTU Amarelo, inspirado no programa IPTU Verde, mas que buscava “incentivar ações e 

práticas sustentáveis, que contemplem a adoção de sistema de geração própria de energia solar 

fotovoltaica” (SALVADOR, 2018). O programa segue a mesma lógica do IPTU Verde, 

atribuindo pontuação e classificação em três categorias (ouro, prata e bronze) para 

empreendimentos de uso residencial que gerem, por meio de energia solar fotovoltaica, pelo 
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menos 50% da energia que consomem, tendo assim um desconto no IPTU que varia de 5 a 10% 

do valor18. No entanto, o benefício não é cumulativo com o concedido pelo IPTU Verde.  

Importa destacar que o parágrafo único do artigo 1º do Decreto nº 30.738/2018, que 

criou o programa, prevê que “a certificação [...] se aplica a uma ou conjunto de duas ou mais 

unidades imobiliárias de uso residencial agrupadas horizontalmente, constituídas ou não em 

condomínio” (grifo nosso), ou seja, a ideia é que o programa tenha como público-alvo as casas. 

Assim, até pela viabilidade de atendimento dos requisitos do programa, não é permitida a 

adesão por parte de prédios ou imóveis residenciais verticais.  

Segundo informações colhidas durante as entrevistas, o programa IPTU Amarelo foi 

concebido para atender residências individuais ou em condomínios para não canibalizar ou 

esvaziar o programa IPTU Verde. Outro fator é a inviabilidade de alguns requisitos do programa 

IPTU Amarelo serem aplicados por prédios residenciais, por exemplo. 

5.2.4 A criação do IPTU Verde em Salvador 

A primeira menção sobre o IPTU Verde em Salvador ocorreu em 2011 quando o 

vereador Paulo Câmara (PSDB) protocolou na Câmara Municipal o Projeto de Indicação 

209/2011, em que indicava ao então Prefeito João Henrique (PMDB) “instituir a redução de 

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

residenciais, no município de Salvador, que adotem medidas que estimulem a proteção, 

preservação e recuperação do meio ambiente - IPTU VERDE” (AZEVEDO, 2017, p. 261). 

Depois de passar pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, a proposta foi votada 

e aprovada em sessão ordinária pelo plenário da Câmara Municipal em novembro de 2011. Em 

seguida, a Indicação19 foi encaminhada à Prefeitura. 

No entanto, a discussão referente à utilização do IPTU como incentivo à adoção de 

práticas sustentáveis em empreendimentos no município foi retomada apenas em 2013, no 

âmbito das discussões sobre a atualização da base de arrecadação do IPTU na cidade e de uma 

reorganização das finanças municipais, promovida pelo então prefeito Antônio Carlos 

Magalhães Neto (DEM). Nesse ano, a Câmara Municipal aprovou os Projetos de Lei nº 643 e 

nº 644, ambos de autoria do Poder Executivo, que alteravam dispositivos do Código Tributário 

e de Rendas do Município de Salvador (Lei nº 7.186, de 27 de dezembro de 2006), relativos ao 

IPTU, dando origem à Lei nº 8.474, de 02 de outubro de 2013, que serviu de base para a criação 

 
18 Segundo Azevedo (2017, p. 54-55), o Estado do Pará possui iniciativa semelhante ao estimular o uso de 

painéis solares fotovoltaicos em troca de reduções e isenções de ICMS. 
19 Após a aprovação da proposta pela Câmara, o projeto foi renomeado para Indicação nº 3.947/2011. 
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do programa IPTU Verde. A inclusão do dispositivo que permitiu a criação do programa foi 

proposta pela então Secretaria Cidade Sustentável (Secis). 

Assim, o Programa de Certificação Sustentável IPTU Verde foi criado oficialmente pelo 

Decreto nº 25.899, de 24 de março de 2015, que regulamentou o artigo 5º da Lei nº 8.474/2013, 

que autoriza a prefeitura de Salvador a conceder desconto de até 10% no IPTU para imóveis 

que “adotem medidas que estimulem a proteção, preservação e recuperação do meio-ambiente” 

(SALVADOR, 2013). Em 2014, as Áreas de Proteção Ambiental (APAs) foram incluídas20 

como uma segunda categoria no IPTU Verde (AZEVEDO, 2017). Posteriormente, o programa 

também foi inserido na Política Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 

(PMMADS)21, como um dos instrumentos econômicos para a gestão ambiental, reforçando sua 

importância. Segundo Azevedo (2017, p. 153), o IPTU Verde “constitui-se como um dos 

instrumentos da política urbana, em forma de benefício fiscal, e configura-se como exemplo de 

aplicação da extrafiscalidade tributária strictu sensu”. 

Entre a proposta inicial contida no projeto de indicação nº 209/2011 e a Lei que instituiu 

de fato o IPTU Verde (Lei 8.474/2013) houve alterações como: o projeto previa a redução do 

imposto enquanto que a lei fala em desconto; o nome “IPTU Verde” consta do projeto enquanto 

que a lei não nominou o programa em um primeiro momento, sendo oficializado o nome do 

programa somente na sua regulamentação por decreto em 2015; e o projeto não mencionava 

valores de desconto possíveis, enquanto que a lei fixou o limite em 10% (AZEVEDO, 2017 p. 

169). 

Além do objetivo central da proposta de se criar um estímulo tributário-financeiro para 

a adoção de padrões de construção sustentáveis em imóveis e empreendimentos residenciais, 

comerciais e industriais, o programa tem como objetivo adicional a geração de empregos e 

renda, especialmente nas áreas da construção civil e de manutenção e instalação de sistemas, 

como de reuso da água, de energia solar etc. A partir destes objetivos e do caráter meritório e 

inovador do programa, a iniciativa contou na época com a colaboração de entidades do terceiro 

setor, como a Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia 

(Ademi/BA) e o Sindicato da Indústria da Construção do Estado da Bahia (Sinduscon/BA), 

além do apoio direto de outras autoridades municipais como o presidente da Câmara de 

Vereadores e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur). 

 

 
20 Art. 5º da Lei nº 8.723/2014. 
21 Lei nº 8.915, de 25 de setembro de 2015. O programa IPTU Verde está previsto no artigo 203. 
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5.3 Benchmark: BH Sustentável, Qualiverde e outras experiências que inspiraram Salvador 

Ainda durante as discussões sobre a concepção do programa, mas principalmente no 

processo de regulamentação, o IPTU Verde de Salvador teve como inspiração outras iniciativas 

já existentes no Brasil, em especial do Selo BH Sustentável e da certificação Qualiverde, 

detalhados a seguir. Esses dois programas formaram grande parte da base das regras e requisitos 

do IPTU Verde. 

 

5.3.1 Selo BH Sustentável 

O Programa de Certificação em Sustentabilidade Ambiental da Prefeitura de Belo 

Horizonte (Selo BH Sustentável) foi criado a partir da Deliberação Normativa nº 66, de 29 de 

dezembro de 2009, do Conselho Municipal do Meio Ambiente e regulamentado pela Portaria 

SMMA 06, de 02 de maio de 2012, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.  O selo busca 

estimular que os empreendimentos públicos e privados residenciais, comerciais e industriais 

adotem medidas mais sustentáveis em quatro dimensões: água; energia; emissões diretas de 

gases do efeito estufa; e resíduos sólidos (BELO HORIZONTE, [s. d.]). A certificação prevê 

um critério de pontuação em cada dimensão de acordo com as ações adotadas pelos 

empreendimentos, que são classificados e certificados nas categorias ouro, prata ou bronze. 

Todavia, não há qualquer tipo de benefício fiscal para os empreendimentos certificados (BELO 

HORIZONTE, [s. d.]). 

A responsabilidade pela implementação do programa e a certificação dos 

empreendimentos fica a cargo da Secretaria Municipal de Meio Ambiente que, ao certificar um 

empreendimento, emite o “Selo de Sustentabilidade Ambiental” e inclui o empreendimento no 

“Cadastro dos Empreendimentos com Certificação em Sustentabilidade Ambiental”, publicado 

anualmente no Diário Oficial do Município (BELO HORIZONTE, 2009). 

A definição de qual categoria o empreendimento pleiteante da certificação irá se 

enquadrar dependerá do número de dimensões atendidas pelo empreendimento. Cada dimensão 

contém vários critérios com pontos e, para alcançar a certificação em cada dimensão, se requer 

que seja atingido um determinado número de pontos. O Quadro 11 abaixo resume o critério: 
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Quadro 11 - Enquadramento dos empreendimentos de acordo com número de 

dimensões certificadas 

Dimensões Categorias 

4  
Água, Energia, Emissões Diretas de 
Gases do Efeito Estufa e Resíduos 
Sólidos 

Ouro Prata Bronze 

Certificação em 3 
dimensões 

Certificação em 
2 dimensões 

Certificação em 
1 dimensão 

Fonte: Portaria SMMA nº 06/2012/ Elaboração própria (2021). 

 

Em cada dimensão, há duas subcategorias: a de “certificação” e a de “boas práticas”, 

concedidas de acordo com a pontuação alcançada pelo empreendimento em relação aos critérios 

daquela dimensão. Apenas aqueles que alcançam a certificação nas respectivas dimensões são 

elegíveis para obter o Selo. 

Na dimensão “água” são avaliados cinco critérios: práticas ambientais, controle de 

vazamento, fontes alternativas, recirculação/reuso e tecnologias economizadoras. Para obter a 

certificação, o empreendimento precisa alcançar 100 pontos ou mais. Se obtiver entre 67 e 99 

pontos, o empreendimento é considerado “boas práticas”, não se elegendo para a obtenção do 

Selo. 

Na dimensão “energia” também são avaliados cinco critérios: práticas ambientais, 

arquitetura bioclimática, cogeração de energia, geração por fontes renováveis de energia e 

tecnologias economizadoras. Obtém a certificação nesta dimensão os empreendimentos que 

alcançarem entre 67 e 100 pontos. A pontuação das boas práticas é proporcional ao percentual 

obtido em cada dimensão e, em tese, atribuída para empreendimentos com pontuação inferior 

a 67 pontos. 

Na dimensão “emissões diretas de gases de efeito estufa” são avaliados dois critérios: 

redução e compensação/neutralização, com certificação para empreendimentos que atinjam 100 

pontos ou mais e boas práticas para aqueles que obtêm entre 40 e 99 pontos. 

Por fim, na dimensão “resíduos sólidos”, são avaliados quatro critérios: redução, 

reutilização, coleta seletiva (resíduos secos) e coleta seletiva (resíduos úmidos). A certificação 

é concedida para empreendimentos que alcancem o mínimo de 100 pontos e boas práticas, para 

aqueles que atingirem o mínimo de 70 pontos. 

O programa conta com um Manual de Procedimentos (BELO HORIZONTE, 2018), 

atualizado no início de 2018, que prevê um detalhamento das ações e dos itens considerados 

em cada dimensão, a pontuação respectiva de cada item, os métodos de cálculo e de avaliação 
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das iniciativas. O Manual também orienta como aplicar para o programa, os documentos 

necessários, a forma de preenchimento das informações e as etapas de tramitação dos pedidos. 

 

5.3.2 Qualiverde 

A qualificação Qualiverde foi criada na cidade do Rio de Janeiro pelo Decreto nº 35.745, 

de 06 de junho de 2012, com o objetivo de “incentivar empreendimentos que contemplem ações 

e práticas sustentáveis destinadas a redução dos impactos ambientais” (RIO DE JANEIRO, 

2012a), voltado à concessão de benefícios edílicos e fiscais a projetos qualificados que adotam 

ações de sustentabilidade. O programa é destinado a empreendimentos industriais, comerciais, 

residenciais e mistos que adotem práticas sustentáveis nas dimensões gestão da água, eficiência 

energética e projeto, sendo atribuídas pontuações para cada ação e cada dimensão, de forma 

bastante semelhante ao programa de Belo Horizonte. No entanto, o programa carioca divide os 

empreendimentos em duas qualificações possíveis: a Qualiverde, para empreendimentos que 

alcancem o mínimo de 70 pontos, e Qualiverde 100, para aqueles que alcançam a nota máxima.  

Diferentemente do programa de Belo Horizonte, o Qualiverde inicialmente previa em 

sua concepção, além da qualificação baseada em pontos, isenções fiscais como forma de 

estímulo para adesão ao programa. Por isso, uma semana após a edição do decreto que criou o 

Qualiverde, o então prefeito Eduardo Paes (PMDB) enviou à Câmara de Vereadores o PL nº 

1.415/2012, que previa descontos ou isenções de vários impostos para empreendimentos 

qualificados como Qualiverde. Segundo o texto do projeto, era prevista a redução do Imposto 

Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) para serviços de construção, reparação, 

conservação e reforma; desconto ou isenção no Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis 

e de Direitos a Ele Relativos, Realizada Inter Vivos, por Ato Oneroso (ITBI); e desconto ou 

isenção no IPTU para empreendimentos em obra, antes da obtenção do Habite-se, e descontos 

de 10% a 20% após a obtenção do Habite-se, válidos por três anos passíveis de renovação (RIO 

DE JANEIRO, 2012b). 

No entanto, o PL que estabeleceria os benefícios fiscais não foi aprovado e a iniciativa 

acabou ficando apenas como uma qualificação sem qualquer incentivo, o que pode ter afetado 

o interesse dos empreendimentos em aderir ao Qualiverde. Vale mencionar que, em 2014, o 

então vereador Marcelo Queiroz (PP) apresentou o PL nº 1.027/2014 propondo instituir o 

programa IPTU Verde na cidade do Rio de Janeiro, seguindo a mesma lógica do programa de 

Salvador, porém com diferenças nos percentuais de desconto e nas exigências técnicas para 

obtenção do benefício, não apresentando conexão com o programa Qualiverde. No entanto, o 
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projeto acabou sendo arquivado no início de 2017, após a mudança de legislatura (RIO DE 

JANEIRO, 2014). 

Em relação ao detalhamento das regras e procedimentos do programa, as informações 

acabaram ficando confusas e dispersas em regulamentos diferentes. Isso porque no próprio 

decreto de criação do Qualiverde (35.745/2012) algumas regras são detalhadas diretamente nos 

anexos (I, II e III), sendo que o inciso II do artigo 10º do decreto prevê a elaboração de um 

manual pelas secretarias municipais de urbanismo (SMU) e meio ambiente (SMAC) 

exatamente para definir os detalhes. 

Enquanto o anexo I do decreto elenca as ações que compõem cada dimensão, com suas 

respectivas pontuações, o anexo II, por sua vez, ilustra o formulário de aplicação ao programa 

e o anexo III ilustra o documento de certificação do empreendimento. Já o manual do programa 

foi elaborado e publicado na forma da Resolução Conjunta SMU/SMAC nº 03, de 05 de 

dezembro de 2012, dispondo sobre as normas a serem adotadas para o requerimento do 

Qualiverde, previstas no Anexo I da resolução, bem como o detalhamento de cada ação 

considerada na qualificação (RIO DE JANEIRO, 2012c).  

Segundo as regras, as três dimensões do programa (gestão da água, eficiência energética 

e projeto) são compostas por 31 ações com pontuação máxima de 125 pontos. Também estão 

previstas algumas bonificações que conferem um total de até 26 pontos adicionais, totalizando 

o máximo de 151 pontos possíveis. O Quadro 12 abaixo resume as ações em cada dimensão e 

respectivas bonificações:  
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Quadro 12 - Dimensões, ações, bonificações e pontuação - Qualiverde 

Dimensões Ações Pontuação Máxima 

Gestão da 
água 

9 - Dispositivos economizadores - registros de vazão; 
dispositivos economizadores - descarga; medidores 
individuais; sistema de reuso de águas servidas; sistema de 
reuso de águas negras; aproveitamento de águas pluviais; 
infiltração - pavimentação permeável; retardo e infiltração 
de águas pluviais; e ampliação de áreas permeáveis além do 
exigido por lei 

23 pontos 

Eficiência 
Energética 

5 - Aquecimento solar da água - SAS completo; iluminação 
artificial eficiente; iluminação natural eficiente; eficiência 
do sistema de iluminação; e fontes alternativas de energia 

40 pontos 

Projeto 

17 - Telhados de cobertura verde; orientação ao sol e 
ventos; afastamento das divisas; vedações adequadas à zona 
bioclimática 8; uso de materiais sustentáveis; conforto 
acústico; isolamento térmico; plano de redução de impactos 
ambientais no canteiro de obras; reaproveitamento de 
resíduos no canteiro de obras; implantação de bicicletários e 
estrutura de apoio; previsão de compartilhamento para 
coleta seletiva de lixo; plantio de espécies vegetais nativas; 
ventilação natural de banheiros; adequação às condições 
físicas do terreno; sistema de fachadas; vagas para veículos 
elétricos; e estruturas metálicas 

62 pontos 

Bonificações 

5 - Bonificação retrofit; medição individualizada em 
prédios existentes e/ou retrofit; reservatório de retardo; selo 
de certificação de construções sustentáveis; e inovações 
tecnológicas (bonificações por inovação) 

26 pontos 

Fonte: Decreto nº 35.745/2012. Anexo I. 

 

5.3.3 Outras iniciativas 

A primeira iniciativa brasileira de concessão de incentivo fiscal relacionado a adoção 

de medidas benéficas ao meio ambiente por contribuintes foi instituída em 2005 na cidade de 

São Carlos, no Estado de São Paulo (AZEVEDO, 2017). A lei municipal nº 13.692, de 25 de 

novembro de 2005, prevê em seus artigos 44 e 45 a concessão de desconto de até 2% no IPTU 

para imóveis edificados que tenham uma ou mais árvores em frente ao imóvel ou que possuam 

área efetivamente permeável com cobertura vegetal no perímetro de seu terreno (SÃO 

CARLOS, 2005). 
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A iniciativa foi regulamentada posteriormente pelo Decreto nº 264, de 30 de maio de 

2008, que previa a necessidade de requerimento por parte dos contribuintes interessados em 

obter o certificado (caráter voluntário), além da gradação e especificações técnicas para a 

obtenção do desconto, distribuídas em 1% ou 2% de desconto de acordo com o tamanho da 

testada total e o número de árvores plantadas (para a ação de plantio de árvores) e os mesmos 

percentuais de desconto de acordo com o tamanho do terreno e o tamanho da área efetivamente 

permeável (SÃO CARLOS, 2008). 

Ainda segundo Azevedo (2017), citando outros autores, depois de São Carlos, várias 

outras cidades brasileiras instituíram descontos ou reduções de valor do IPTU para contribuintes 

que adotam medidas sustentáveis e benéficas ao meio ambiente em suas edificações, entre elas 

estão Florianópolis/SC, Vila Velha/ES, Maringá/PR e Camaçari/BA.  

 

5.4 A regulamentação do IPTU Verde 

Com o Qualiverde e o Selo BH Sustentável servindo de base, e já tendo a lei prevendo 

descontos no IPTU aprovada, a minuta do decreto regulamentador do IPTU Verde de Salvador 

foi colocada em consulta pública. Um amplo debate sobre o programa foi iniciado na sociedade, 

contando com a participação e contribuição de várias entidades representativas do setor da 

construção civil, da área de sustentabilidade e de meio ambiente. Outro ator presente nas 

discussões foi a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba)22, que em 2015, 

firmou convênio com a Secis para auxiliar na elaboração do Manual de Requisitos do programa, 

capacitar servidores e para atuar na análise dos requisitos de eficiência energética, de gestão 

sustentável das águas e das bonificações dos pedidos de certificação pelo IPTU Verde, inclusive 

realizando vistorias e emitindo laudos. 

Posteriormente, por meio da Coelba, a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) 

foi chamada a colaborar e auxiliou na definição dos requisitos de eficiência energética do 

programa, além de, posteriormente, ter fornecido treinamento e capacitação para as pessoas 

envolvidas. O primeiro convênio teve duração de 60 meses, entre setembro de 2015 e setembro 

de 2020. Após o seu vencimento, o programa ficou sem qualquer convênio até março de 2021, 

quando foi assinado um novo instrumento, desta vez com duração de 12 meses e que prevê a 

capacitação de servidores e a análise apenas dos requisitos de eficiência energética pela Coelba.  

 
22 Fundada em 1960 como empresa estatal, a Coelba foi privatizada em 1997 ao grupo Neoenergia e hoje atende 

415 dos 417 municípios baianos, com mais de 6 milhões de clientes, segundo informações do site da empresa 
(NEOENERGIA, 2021). 
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Assim, o Decreto nº 25.899, de 24 de março de 2015 instituiu o Programa de 

Certificação Sustentável IPTU Verde em edificações no município de Salvador. O objetivo 

central do programa é incentivar “empreendimentos que contemplem ações e práticas 

sustentáveis destinadas à redução do consumo de recursos naturais e dos impactos ambientais” 

(SALVADOR, 2015a). A certificação possui caráter opcional e pode ser aplicada tanto para 

novos empreendimentos como também para edificações já existentes, sejam elas de uso 

residencial, comercial, misto, institucional ou industrial, que adotem uma série de exigências 

de sustentabilidade para a concessão da certificação. O Quadro 13 resume as bases para o 

estabelecimento das regras e diretrizes principais do programa: 

Quadro 13 – Bases da regulamentação do IPTU Verde 

Eixo IPTU Verde – Salvador Referências 

Tipologia Certificação Selo BH Sustentável: Certificação 
Qualiverde/RJ: Qualificação 

Público-Alvo 

Empreendimentos residenciais, 
comerciais, mistos, institucionais 
(Decreto 25.899/2015) e 
industriais (inserido 
posteriormente pelo Decreto 
29.100/2017). 

Selo BH Sustentável: empreendimentos 
públicos e privados residenciais, comerciais 
e/ou industriais. 
Qualiverde/RJ: empreendimentos residenciais, 
comerciais, mistos ou institucionais. 

Forma de 
classificação 

Pontuação de acordo com o 
atendimento a critérios técnicos 
pré-definidos, distribuídos em 5 
categorias. 

Selo BH Sustentável: pontuação de acordo 
com critérios técnicos pré-definidos, 
distribuídos em 4 dimensões. 
Qualiverde/RJ: pontuação de com critérios 
técnicos pré-definidos, distribuídos em 3 
categorias. 

Categorias 

1. Gestão sustentável das 
águas; 2. Eficiência e alternativa 
energéticas; 3. Projeto 
sustentável; 4. Bonificações; 5. 
Emissão de Gases de Efeito 
Estufa (GEE). 

Selo BH Sustentável: 1. Água; 2. Energia; 3. 
Emissões diretas de Gases de Efeito Estufa 
(GEE); 4. Resíduos Sólidos. 
Qualiverde/RJ: 1. Gestão da água; 2. 
Eficiência energética; 3. Projeto. 

Níveis de 
classificação 

3 níveis – Ouro, Prata e Bronze, 
de acordo com a pontuação 
obtida 

Selo BH Sustentável: 3 níveis - Ouro, Prata e 
Bronze, de acordo com o número de 
dimensões atendidas, considerando a 
pontuação alcançada em cada dimensão. 
Qualiverde/RJ: 2 níveis - Qualiverde e 
Qualiverde 100, de acordo com a pontuação 
obtida. 
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Caráter Opcional 
Selo BH Sustentável: voluntária e consensual. 
Qualiverde/RJ: opcional. 

Fonte: SALVADOR, 2015a; SALVADOR, 2017; BELO HORIZONTE, 2012; RIO DE JANEIRO, 

2012a, 2012b, 2012c/ Elaboração própria (2021). 

 

O Anexo I do Decreto estabelece ações e práticas de sustentabilidade que podem ser 

adotadas pelos empreendimentos para a obtenção da certificação, cada qual com uma pontuação 

máxima. As ações estão divididas em cinco categorias sendo: (i). Gestão sustentável das águas; 

(ii). Eficiência e alternativas energéticas; (iii). Projeto sustentável; (iv). Bonificações; e (v). 

Emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE). Cada medida adotada recebe determinada 

pontuação, as quais somadas resultam na pontuação total do empreendimento. Se alcançada a 

pontuação mínima, é concedida a certificação e o consequente desconto do IPTU, de acordo 

com a classificação exposta a seguir e sumarizada no Quadro 14. 

Os empreendimentos que atingirem 50 pontos são classificados como “Bronze” e tem 

5% de desconto; aqueles que atingem 70 pontos são classificados como “Prata” e terão 7% de 

desconto; por fim, aqueles que atingem soma igual ou superior a 100 pontos são classificados 

como “Ouro” e tem 10% de desconto no IPTU. As ações e práticas devem contemplar toda a 

edificação e empreendimentos construídos após a criação do programa também podem obter a 

certificação. 

Quadro 14 - Pontuação, classificação e desconto do IPTU Verde 

Pontuação Classificação Desconto 

De 50 a 69 pontos Bronze 5% 

De 70 a 99 pontos Prata 7% 

Acima de 100 pontos Ouro 10% 

Fonte: SALVADOR (2017). 

Além disso, o item 62, da categoria “Bonificação” do Anexo I do Decreto, prevê a 

possibilidade de os empreendimentos utilizarem outras certificações nacionais e internacionais 

de sustentabilidade para pontuarem no IPTU Verde, garantindo “pontuação parcial ou máxima” 

aos “projetos que apresentarem, no requerimento de obtenção da certificação selo de 

certificação e orientação ambiental de construções sustentáveis emitido por instituição 

reconhecida” (SALVADOR, 2015a). 
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Entretanto, como não havia no decreto o devido detalhamento sobre essa possibilidade, 

a Secis editou então a Portaria nº 34, de 11 de novembro de 2015, que detalhou as certificações 

aceitas e a respectiva pontuação a ser considerada na análise para a eventual concessão da 

certificação no IPTU Verde, detalhadas no Quadro 15 abaixo. Essa possibilidade de utilizar 

outras certificações e selos para aderir ao IPTU Verde considerou que, na época, existiam 

“poucas certificações ambientais de edificações disponíveis no Brasil” (AZEVEDO, 2017, p. 

293). 

Quadro 15 - Certificações aceitas pelo IPTU Verde - Portaria nº 34/2015 

Certificações Pontuação 

• Selo Procel; 
• Ence Geral da edificação construída nível A de acordo com RTQ-C 

e RTQ-R; 
• Leed Platina NC; 
• Leed Ouro NC; 
• Leed Prata NC; 
• Leed School; 
• Leed Existing Building; 
• Aqua - HQE de execução ou operação. 

100 

• Ence Geral da edificação construída nível B de acordo com RTQ-C 
e RTQ-R; 

• Leed Certificado. 
70 

Fonte: AZEVEDO (2017, p. 293). 

 

Em 2016, passados três anos da criação do programa, a Secis identificou algumas 

fragilidades e pontos que poderiam ser melhorados no programa, inclusive em função das 

contribuições e feedbacks recebidos dos empreendimentos e das construtoras atuantes no 

município, e iniciou um processo de revisão do programa. Uma das iniciativas criadas a partir 

desse processo foi a “outorga verde”, para concessão de descontos na outorga onerosa23 a ser 

paga por construtoras e incorporadoras para projetos que fossem pré-certificados no IPTU 

Verde. A “outorga verde” foi inserida então no Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de 

Salvador (PDDU), sancionado em 30 junho de 2016, prevendo, em seu artigo 302, descontos 

 
23  A Outorga Onerosa do Direito de Construir é um valor pago pelas construtoras e incorporadoras para 

exploração da diferença entre o coeficiente básico e o máximo de aproveitamento de terrenos na edificação 
de empreendimentos residenciais, comerciais, institucionais, industriais e mistos. “É forma prevista em lei 
para se exercer o direito de construir de acordo com o coeficiente máximo estabelecido pelo zoneamento, 
mediante contrapartida prestada pelo beneficiado à sociedade” (CRESTANA, 2011). 
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de 25% a 40% na outorga onerosa para empreendimentos residenciais, comerciais, mistos ou 

institucionais a serem edificados, reformados ou ampliados que conseguissem a pré-certificação 

no IPTU Verde (SALVADOR, 2016). 

Com a criação da outorga verde e com o objetivo de ampliar a adesão ao programa IPTU 

Verde, a Secis e a prefeitura editaram um novo decreto em 2017 (o Decreto nº 29.100, de 6 de 

novembro de 2017), com algumas alterações nas regras, nos requisitos técnicos e na pontuação 

dos itens considerados para a concessão da certificação. O novo decreto incluiu também os 

empreendimentos industriais como aplicáveis ao IPTU Verde, detalhou melhor as situações nas 

quais há mais de uma edificação em um mesmo lote e criou a certificação “empreendimento 

sustentável”. Esta certificação é válida para as edificações implantadas em um lote sem, 

entretanto, serem unidades autônomas e que alcancem o mínimo de 50 pontos nos requisitos 

técnicos; nesses casos, todavia, não há concessão de descontos ou reduções no IPTU. Também 

foram inseridos novos itens nas ações e práticas de sustentabilidade consideradas para o cálculo 

da pontuação, além de alterações na escala dos pontos, como será abordado no próximo item.  

Os empreendimentos entrevistados, assim como as associações do mercado imobiliário 

e construção civil, ressaltam a outorga verde como o grande diferencial do IPTU Verde. A 

atualização dos valores do IPTU de Salvador em 2013 levou também a uma atualização do 

valor da outorga e, segundo as associações, essa atualização fez os valores subirem e 

praticamente inviabilizou o mercado imobiliário. A criação da outorga verde impulsionou o 

IPTU Verde ao conceder desconto aos empreendimentos no valor da outorga onerosa – já que 

o desconto do IPTU é para os moradores – e motivou os novos empreendimentos a adotarem 

práticas de sustentabilidade. Reflexo disso é observado no número de pedidos de certificação 

no IPTU Verde com a adesão à outorga verde: em 2017, foram 2 pedidos; em 2019, o número 

havia saltado para 14 pedidos. 

 

5.5 Revisão do programa, das ações e das práticas de sustentabilidade 

O Decreto nº 25.899/2015, que definiu as primeiras regras do IPTU Verde, foi revisto e 

revogado em 2017 pelo Decreto nº 29.100, de 6 de novembro de 2017. O novo decreto revisou 

as ações e práticas de sustentabilidade necessárias para a obtenção da certificação e esclareceu 

que empreendimentos constituídos de mais de uma edificação implantada no lote poderiam 

solicitar certificação para uma única edificação.   

As alterações mais relevantes promovidas pelo novo decreto foram no Anexo I, em que 

foi definido o quadro de ações exigidas para a certificação e respectiva pontuação, que 
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permaneceu distribuída em cinco categorias. O decreto anterior, de 2015, contava com uma 

lista composta por 63 requisitos, cada qual com pontuação que partia de 1 a 10 pontos, 

totalizando 285 pontos se todos os critérios fossem atendidos. O novo decreto ampliou essa lista 

de 63 para 70 ações que podem ser adotadas para a obtenção da certificação do Programa IPTU 

Verde, totalizando 351 pontos – excluídos os pontos atribuídos a outras certificações. 

Os requisitos da categoria “Gestão sustentável das águas” contemplam medidas para 

redução e reuso de águas. No Decreto nº 25.899/2015 essa categoria contava com sete 

requisitos, que somavam um total de 39 pontos. Após a revisão do programa, em 2017, passou 

a ter nove requisitos, cuja soma total passou a ser 61 pontos. Os requisitos de reuso de 90% de 

águas cinzas e negras teve a pontuação revista e passou de 7 e 10 pontos para 10 e 15, 

respectivamente. A categoria também passou a contar com dois novos requisitos que pontuam 

no caso de projetos com reuso de 50% de águas. As ações desta categoria consideram 

principalmente a adoção de sistemas e dispositivos economizadores de água, tais quais: 

● Equipamentos economizadores de água torneiras e chuveiros; 

● Descargas de vasos sanitários de comando duplo ou comando único com volume 

reduzido; 

● Medidores de consumo de água fria e quente; 

● Reuso de águas cinzas e negras; 

● Aproveitamento de águas pluviais e de água de condensação do sistema de ar-

condicionado. 

A categoria “Eficiência e alternativas energéticas” tem como objetivo incentivar a 

adoção de instrumentos que permitam a redução e a utilização eficiente do uso de energia na 

edificação. Os critérios somam pontos para a adoção de instrumentos que contemplem: 

● Sistema de aquecimento solar dimensionado para atender a demanda de água 

quente; 

● Aquecimento de água por bomba de calor e isolamento térmico da tubulação de água 

quente; 

● Iluminação natural em escadas de segurança, sistemas de iluminação em circuitos 

independentes e dispositivos economizadores, como sensores de presença; 

● Fontes alternativas de energia, como painéis solares fotovoltaicos, que atendam a 

percentual mínimo da iluminação das áreas comuns; 

● Sistema de ventilação e dispositivos de proteção solar externos às aberturas dos 

ambientes em unidades domiciliares; 

● Sistema de proteção e sombreamento em fachadas; 
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● Sistemas de cogeração ou inovações técnicas que apresentem economia no consumo 

anual de energia elétrica; 

● Geradores de energia elétrica utilizando como combustível gás natural ou etanol; 

● Recuperação de calor no sistema de renovação de ar de área exterior. 

Os requisitos dessa categoria não sofreram alterações, apenas algumas pontuações 

foram revistas e outras aumentadas. Destaque para a adoção de painéis solares fotovoltaicos, 

que atendam pelo menos de 10% a 15% da iluminação das áreas comuns, que passou de 10 para 

15 pontos, caracterizando uma pontuação significativa para apenas um item. 

A categoria “Projeto sustentável” contém práticas que tornam o projeto mais 

sustentável, tais como: 

● Piso com permeabilidade mínima; 

● Construção de reservatórios ou valas de infiltração que permitam o retardo do 

escoamento das águas pluviais; 

● Iluminação e ventilação natural nas áreas comuns; 

● Telhados com cobertura verde; 

● Implantação de bicicletário e vestiário nos prédios comerciais, industriais e 

institucionais; 

● Central de resíduos para coleta seletiva, trituradores de papel e papelão, 

compactadores de lixo e parcerias com cooperativas cadastradas no Município; 

● Vagas para veículos elétricos. 

Como já notou Azevedo (2017), o único requisito que não tem relação com práticas de 

sustentabilidade é a adoção de elevadores para macas. Após a revisão do programa, a exigência 

é que pelo menos um elevador tenha dimensões para abrigar uma maca, com exceção de 

empreendimentos destinados a serviços de saúde. 

A revisão do programa funcionou principalmente para detalhar e especificar as ações de 

sustentabilidade que podem ser adotadas pelos empreendimentos para certificação sustentável. 

Alguns requisitos já existentes foram reformulados, como a exigência de reuso de água, que 

pontuava apenas para projetos que possuíam dispositivos para reuso de 90% e passou a aceitar 

também para reuso 50% de águas cinzas e negras. Foram acrescentadas, em alguns requisitos, 

mais especificações na adoção de algumas práticas, assim como a indicação sobre a legislação 

municipal existente, em outros casos. 

Outra inovação trazida pelo Decreto nº 29.100/2017 foi o aprimoramento da pontuação 

para os empreendimentos que já possuem certificações ou selos nacionais e internacionais de 
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sustentabilidade e a ampliação das certificações aceitas para pontuação no IPTU Verde, 

complementando aquelas inicialmente previstas na Portaria Secis nº 34/2015. 

O novo decreto reformulou esse item e passou a pontuar com 100 pontos os projetos 

que apresentarem, no requerimento de obtenção da certificação, um dos selos: Procel; Ence 

Geral da edificação construída nível A, de acordo com RTQ-C E RTQ-R; Leed BD+C Platina, 

Ouro ou Prata; Leed for Schools; Leed O+M; Aqua-HQE de execução ou operação; GBC Brasil 

Casa Níveis Platina, Ouro ou Prata; e GBC Brasil Condomínio Níveis Platina, Ouro ou Prata.  

Já os projetos que apresentarem, no requerimento de obtenção da certificação, algum 

dos selos: Ence Geral da edificação construída nível B, de acordo com RTQ-C E RTQ-R; Leed 

BD+C Certificado; GBC Brasil Casa Certificado; GBC Brasil Condomínio Certificado; ou 

Edge, recebem 70 pontos. Aqueles que apresentem o selo GBC Brasil Zero Energy recebem 50 

pontos. Na mesma linha, o novo decreto também inovou ao prever a pontuação para 

empreendimentos que apresentem, no requerimento de obtenção da certificação, o Selo Casa 

Azul/Caixa - Certificação Ouro, Prata ou Bronze, atribuindo pontuação de 30, 20 e 10 pontos, 

respectivamente. 

Nas entrevistas realizadas com os empreendimentos e com as associações do setor de 

construção civil e do mercado imobiliário, essa alteração foi bastante positiva, pois permitiu 

que os empreendimentos aproveitassem o investimento que tiveram na adoção de outros selos 

de sustentabilidade para obter o IPTU Verde. O quadro abaixo resume as certificações aceitas 

no início do programa, em 2015, e aquelas que foram incluídas na revisão de 2017:  
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Quadro 16 - Certificações aceitas como pontuação no IPTU Verde no início, em 2015, e 

após a revisão em 2017 

Certificação Instrumento normativo Pontuação 

Selo Procel Portaria nº 34/2015 

100 

Ence geral da edificação construída Nível A, de acordo 
com RTQ-C E RTQ-R Portaria nº 34/2015 

Leed BD+C PLATINA, OURO ou PRATA Portaria nº 34/2015 

Leed For Schools Portaria nº 34/2015 

Leed O+M (existing building) Portaria nº 34/2015  

Aqua-HQE de execução ou operação Portaria nº 34/2015 

GBC Brasil Casa Níveis Platina, Ouro ou Prata Decreto nº 29.100/2017 

GBC Brasil Condomínio Níveis Platina, Ouro ou Prata Decreto nº 29.100/2017 

Ence geral da edificação construída Nível B, de  
acordo com RTQ-C E RTQ-R Portaria nº 34/2015 

70 
Leed BD+C Certificado Portaria nº 34/2015 

GBC Brasil Casa Certificado Decreto nº 29.100/2017 

GBC Brasil Condomínio Certificado Decreto nº 29.100/2017 

Edge Decreto nº 29.100/2017 

GBC Brasil Zero Energy Decreto nº 29.100/2017 50 

Selo Casa Azul/Caixa - Certificação Ouro Decreto nº 29.100/2017 30 

Selo Casa Azul/Caixa - Certificação Prata Decreto nº 29.100/2017 20 

Selo Casa Azul/Caixa - Certificação Bronze Decreto nº 29.100/2017 10 

Fonte: AZEVEDO (2017); SALVADOR (2017). 

A revisão do texto do decreto em 2017 também especificou que todas as edificações ou 

lotes, constituídos por uma única ou mais de uma unidade imobiliária, devem adotar as ações e 

práticas de sustentabilidade para alcançar a certificação e o consequente desconto no IPTU. No 

caso de haver mais de uma edificação no lote, o novo decreto admite a certificação de uma 

única edificação, desde que ela possua inscrição imobiliária independente das outras 

edificações.  Por fim, para os empreendimentos constituídos de mais de uma edificação no lote 

que não se constituam uma unidade autônoma (ou seja, sem inscrição imobiliária 
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independente), poderá ser concedida a certificação de "Empreendimento Sustentável", sem os 

descontos na cobrança de IPTU. Essa possibilidade não era prevista no primeiro decreto, de 

2015. 

O novo decreto também atualizou a redação referente à validade do certificado do IPTU 

Verde, que segue de três anos, com possibilidade de renovação por igual período.  A novidade 

é que o interessado deve solicitar a renovação da certificação em até 160 dias antes do 

vencimento da certificação ao órgão certificador. Outra adição à norma determina que o 

empreendimento passará por uma reavaliação pelo órgão certificador e poderá apresentar 

documentos referentes a qualquer alteração que tenha sido realizada durante o período de 

vigência da certificação.  

 

5.5.1 Manual para aplicação dos requisitos  

Em novembro de 2015, a Prefeitura de Salvador e a Coelba lançaram o “Manual para 

Aplicação dos Requisitos” do IPTU Verde como resultado de um termo de cooperação assinado 

entre ambas no mesmo ano. O Manual foi desenvolvido com a colaboração das entidades da 

construção civil de Salvador e seu objetivo é “orientar o leitor quanto à aplicação dos requisitos 

do Decreto 25.899, de 24 de março de 2015, que institui o Programa de Certificação Sustentável 

‘IPTU VERDE’ em edificações no município de Salvador, para seu fiel cumprimento” 

(SALVADOR, 2015b, p. 11). 

Como o Manual foi lançado em 2015, ele está desatualizado em relação à legislação 

vigente e ao novo decreto, revisto em 2017. Por essa razão, o Manual contém ainda as 63 ações 

de sustentabilidade, sendo que atualmente são 70 ações que os projetos podem adotar e pontuar. 

A "não correspondência" dos requisitos do Manual com os requisitos do programa descrito no 

decreto de 2017 foi citada por um dos empreendimentos, assim como o fato de o Manual não 

estar disponível no site do IPTU Verde. 

O Manual é dividido entre as cinco categorias do Anexo I do Decreto anterior, de 2015, 

e possui explicação detalhada de cada requisito de sustentabilidade, conceito e definição. Cada 

requisito possui: 

a. Descrição, como consta no Anexo I do Decreto 25.899, de 2015, e a pontuação 

máxima; 

b. “Como avaliar”: atributos que devem ser considerados para avaliar o cumprimento 

das exigências dos requisitos técnicos para o projeto pontuar em determinado 

requisito; 
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c. “Documentação necessária”: define a documentação necessária para atestar o 

cumprimento de cada requisito. Este item indica em qual documento e de que forma 

o projeto deve atestar a instalação, eficácia ou uso do dispositivo. A documentação 

exigida varia de acordo com a categoria e pode ser o projeto hidrossanitário, projeto 

arquitetônico, projeto de central de resíduos, notas nominais demonstrando a 

compra de algum instrumento, declaração do projetista que comprove a instalação, 

fotografias, entre outros; 

d. “Informações Complementares”: explica os objetivos do requisito; 

e. “Exemplo”: a partir de ilustrações, projetos, cálculos, fotos, gráficos, fontes externas 

e exemplos, detalha o requisito ou o projeto. 

 

 O Manual funciona como um guia orientador para os interessados em implementar as 

ações e práticas de sustentabilidade ao detalhar, especificar e ilustrar cada requisito, com 

exemplos práticos e explicações. Além disso, o Manual também apresenta o procedimento para 

a requisição do Certificado IPTU Verde na Prefeitura de Salvador. O documento contém 

também a legislação completa do IPTU Verde, breve descritivo do programa, pontuação de 

cada categoria (ouro, prata, bronze) e respectivo desconto do IPTU de acordo com a categoria. 

O Manual tem caráter bastante técnico e os requisitos possuem alto grau de 

detalhamento. A necessidade de apresentação de documentação específica para comprovar o 

cumprimento de cada requisito também demonstra o alto grau de exigência e detalhamento, que 

podem dificultar o entendimento do programa e, consequentemente, sua adesão pelos 

empreendimentos. 

Por outro lado, os técnicos que foram entrevistados em nome dos empreendimentos, 

cuja formação é em engenharia ou arquitetura, consideram o Manual de "fácil" compreensão 

por profissionais do setor. A descrição das ações, fotos ou desenhos para orientação dos projetos 

e entendimento dos requisitos utilizados pela Prefeitura na análise da obtenção do IPTU Verde 

foram considerados positivos.  

Apesar disso, um dos entrevistados afirmou que a linguagem do Manual “poderia ser 

mais fácil e acessível, se o programa deseja alcançar empreendimentos mais simples". Outro 

empreendimento também afirmou que foi necessária a contratação de um consultor para auxiliar 

no projeto e implementação das exigências da categoria "Eficiência Energética". 

O Manual também orienta os procedimentos para os empreendimentos que solicitam a 

certificação IPTU Verde para as seguintes situações: (i). licença para construção, modificação 
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e licença para ampliação e/ou reforma (vide Figura 4); e (ii). para edificações existentes que já 

possuem certificação em práticas sustentáveis (Figura 5). 

 

Figura 4 - Licença para construção, modificação de projeto e licença para ampliação e/ou 

reforma 

 

Fonte: Manual para Aplicação dos Requisitos. 
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Figura 5 - Licença para edificações existentes que já possuem certificação em práticas 

sustentáveis 

 
Fonte: Manual para Aplicação dos Requisitos. 

 

5.5.2 Procedimentos para obtenção da certificação  

O passo a passo para obtenção do IPTU Verde, requerido pelos empreendimentos, está 

descrito no Decreto que institui o programa e no Manual para Aplicação dos Requisitos. No 

entanto, a forma como o processo e análise ocorrem na prática – e que foi compreendida pelos 

autores por meio das entrevistas com os empreendimentos e Secretarias que atuam na análise e 

aprovação do processo – difere em partes do que consta do passo a passo descrito no Decreto 

e, especialmente, no Manual. O processo descrito neste Capítulo busca apresentar o processo 

atual na prática e quais as principais diferenças em relação ao descrito na legislação. Apesar do 

esforço em apresentar essa descrição de forma clara, as atribuições de cada órgão participante 

da análise de solicitação (descrito no Quadro 17), a quantidade de etapas, os processos 

necessários e os órgãos que atuam na análise dificultam o entendimento, mesmo com as 

entrevistas e a dedicação em se obter esse esclarecimento. 

O Decreto nº 29.100, de 2017 define em seu Capítulo II os procedimentos para o 

requerimento da certificação do projeto pelos empreendimentos. De acordo com o decreto, o 
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requerimento para obtenção da pré-certificação deve ser apresentado quando for protocolado o 

processo de construção, de ampliação e/ou reforma, e de modificação de projeto. A pré-

certificação corresponde ao processo de requisição pelos empreendimentos que se encontram 

na fase de projeto e construção das edificações. 

 Nesta etapa os requerentes devem apresentar os formulários previstos nos Anexo I 

(Ações e Práticas de Sustentabilidade) e Anexo II (Formulário para obtenção do IPTU Verde)., 

além do projeto de arquitetura e memorial descritivo. São admitidos apenas os pedidos que não 

tenham pendências relativas ao licenciamento e/ou fiscalização ambiental e a comprovação se 

dá pela apresentação de declaração do órgão municipal responsável. Como trata-se de uma 

solicitação para construção, na prática, o processo é iniciado na Sedur - pasta responsável pelo 

licenciamento e fiscalização de toda e qualquer obra na cidade de Salvador, por meio da carta 

de serviço disponível no site da secretaria com os documentos necessários para abrir um 

processo administrativo. No caso, devem ser preenchidos os Anexos I e II. 

O primeiro passo é a avaliação e a análise prévia do projeto dos itens de “Eficiência 

Energética” pela Coelba, baseada nos itens assinalados no Anexo I. A Coelba tem o prazo de 

30 dias para a realização da análise. Vale ressaltar que o prazo não está especificado em 

qualquer norma, mas nas entrevistas foi citado esse limite como um "acordo'', já que a Coelba 

possui outras atribuições. Após conclusão da análise dos requisitos de "Eficiência Energética", 

a Coelba emite uma declaração com a pontuação pré-atingida na categoria analisada. O Manual 

informa que os empreendimentos requerentes devem solicitar à Coelba a análise dos itens das 

categorias “Gestão Sustentável das Águas” e “Eficiência Energética”. No entanto, a Coelba é 

responsável apenas pela análise dos requisitos de "Eficiência Energética" e foi responsável pela 

análise dos requisitos de “Gestão Sustentável das Águas” por pouco tempo. Essa alteração foi 

posteriormente atualizada na revisão do decreto em 2017 e atualmente a análise é feita pela 

Secis. 

De posse da declaração da Coelba, o requerente envia cópia dos documentos à Sedur24, 

que junta aos autos do processo. O Manual orienta os requerentes a encaminhar os documentos 

à Sucom (antigo nome da Sedur), conforme orientação da carta de serviço da Sedur disponível 

em endereço da internet25, informação que também está desatualizada, porque esse endereço já 

 
24 Antes de se tornar a atual Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur), o órgão era uma 

superintendência denominada Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo do Município 
(Sucom), cuja sigla ainda é encontrada em vários documentos referentes ao programa. 

25 Disponível em  http://www.sucom.ba.gov.br/servicos/servicos-online/ Acesso em 14 nov. 2021 
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não existe. A carta de serviço da Sedur está disponível atualmente em novo endereço26 para 

envio dos Anexos I, II e III. 

Após protocolada a solicitação, o processo passa a ser analisado com tramitação 

prioritária pela Sedur. Caso o projeto esteja em conformidade com a legislação vigente e 

observados os itens da temática “Projeto Sustentável”, que compete à Sedur analisar, e 

validados os itens que serão posteriormente analisados pela Secis, a licença é emitida com a 

indicação no documento de que o requerente pleiteia a certificação “IPTU Verde” e em qual 

categoria estaria classificado (Bronze, Prata ou Ouro). 

Quando a obra for concluída, o requerente deve solicitar o Alvará de Habite-se à Sedur 

e apresentar os documentos contidos na carta de serviço da Sedur e o laudo de vistoria emitido 

pela Coelba, relativo à categoria “Eficiência Energética”. Protocolada a solicitação, é realizada 

a vistoria de Habite-se, na qual será verificado se a obra foi executada conforme projeto 

aprovado. Nesta etapa, é elaborado laudo de vistoria com a declaração da pontuação atingida 

referente aos itens da temática “Projeto Sustentável”. 

Em seguida, os laudos de vistoria da Sedur e Coelba são encaminhados pela Sedur à 

Secis para a avaliação dos itens “Central de Resíduo com Compartimentos para Coleta Seletiva” 

e "Plantio de espécies vegetais nativas" da categoria “Projeto Sustentável”, bem como os itens 

das categorias “Bonificações”, "Emissão de Gases de Efeito Estufa" e "Gestão Sustentável das 

Águas". Os pontos atribuídos a essas categorias são somados à pontuação declarada nos laudos 

de vistoria enviados pela Sedur e Coelba. A Secis emitirá quatro vias da certificação: uma via 

para Sedur, para que seja anexada ao processo de solicitação de Alvará de Habite-se; uma via 

para a Sefaz; uma via para Secis; e, por fim, uma via para o empreendimento. A via do 

certificado encaminhada à Sefaz contém em seu verso a lista das inscrições imobiliárias 

contempladas com desconto para inclusão do imóvel no Cadastro Imobiliário Municipal e a 

concessão do desconto no IPTU pelo prazo de 3 anos. Uma vez aplicado o desconto, o 

beneficiário já recebe o boleto do ano seguinte com a redução, de acordo com o certificado 

emitido. A Sefaz pontuou em entrevista que só é concedido desconto aos empreendimentos que 

concluírem este processo até outubro, a fim de que haja tempo hábil para que os descontos 

sejam lançados para o ano seguinte.  

No que diz respeito às etapas do processo de solicitação da certificação IPTU Verde, os 

empreendimentos citaram algumas dificuldades em comum. O atraso na etapa de análise 

realizada pela Coelba gera a percepção de falta de pessoal qualificado para realização da análise 

 
26 Disponível em https://servicos.sedur.salvador.ba.gov.br/#/portal/formularios/ Acesso em 14 nov. 2021 
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dos requisitos. Um dos empreendimentos lembrou que a Coelba tem um convênio com a 

Prefeitura e que, durante o período de renovação do convênio, a análise dos requisitos pela 

Coelba foi interrompida, causando atraso no processo de solicitação. Apesar de os 

empreendimentos terem citado que a Coelba não tem cumprido o prazo, a Coelba informou que 

tem realizado a análise em período inferior ao prazo estipulado. 

Outra percepção citada pelos empreendimentos é a impressão de dificuldade de análise 

pela Sedur. Os entrevistados ressaltaram a qualificação do corpo técnico da Sedur, mas 

consideraram que a etapa de análise é morosa e com dificuldades. Um dos entrevistados afirmou 

que "foi preciso fazer do passo a passo, uma experiência que se renovava a cada dia”, para 

descrever que o processo foi longo e de bastante diálogo. 

Por outro lado, a possibilidade de estar em contato com a equipe que realiza a análise 

dos requisitos foi citada como positiva pelos empreendimentos. A "pessoalidade" no trato ajuda 

bastante os empreendimentos, inclusive na adaptação e modificação de aspectos do projeto, 

para que estejam em conformidade com as exigências do programa. A Secis foi citada por todos 

os empreendimentos como um órgão engajado e agregador. Essa percepção também foi citada 

por outros órgãos da Prefeitura entrevistados.   

 De acordo com o Manual, os empreendimentos que possuem Alvará de Construção e 

Alvará de Habite-se que optarem pela prática de retrofit serão enquadrados como Licença para 

Ampliação e/ou Reforma. O retrofit pode ser entendido como a revitalização de prédios antigos, 

utilizando tecnologias e materiais modernos com o objetivo de aumentar sua vida útil (GVces, 

2017). Porém, o retrofit é um ponto considerado crítico pela Sedur em relação ao IPTU Verde 

em função de divergências de interpretação em relação às licenças de ampliação ou reforma.  

Os empreendimentos que fizerem retrofit também contam com pontuação destinada 

para essa finalidade na categoria Bonificações: os itens 61, 62 e 63 atribuem 10, 7 e 5 pontos 

respectivamente para os projetos de reformas de construções existentes que utilizarem a prática 

de retrofit e que buscarem a Certificação Ouro, Prata e Bronze. 

O decreto também prevê, como forma de incentivar a adoção de práticas sustentáveis 

pelos empreendimentos, que o projeto que solicitar a pré-certificação do IPTU Verde terá 

tramitação prioritária nos procedimentos de licenciamento. Esse processo inclui as etapas de 

alvarás de construção, ampliação e/ou reformas; de modificação de projeto aprovado e 

substituição de projeto e de alvarás de Habite-se. 
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Quadro 17: Atribuições da Coelba e das Secretarias no processo de pré-certificação do 

IPTU Verde 

Órgão Atribuições 

Coelba 

Análise do projeto dos requisitos da categoria “Eficiência Energética”; 
Emissão de declaração com pontuação pré-atingida os itens de "Eficiência 
Energética"; 
Vistoria para verificar o cumprimento dos itens listados na pré-certificação. 
Emissão de novo relatório de certificação com a pontuação alcançada pelo 
empreendimento para os requisitos de análise da Coelba. 

Sedur 

Abertura do processo de IPTU Verde por meio do preenchimento dos 
Anexos I e II do Decreto, disponíveis na carta de serviço no site da Sedur; 
Análise dos itens do projeto da categoria “Projeto Sustentável” e declaração 
de pré-análise emitida pela Coelba; 
Análise da documentação apresentada para emissão da licença constando 
que o empreendimento está pleiteando a certificação; 
Quando concluída a obra, realiza a vistoria do Habite-se para verificação da 
execução da obra conforme projeto aprovado; 
Elaboração de laudo de vistoria com a declaração da pontuação atingida, 
referente aos itens da categoria “Projeto Sustentável”. 

Secis 

Recebimento dos laudos de vistoria da Sedur e da Coelba; 
Avaliação e pontuação dos itens das categorias “Central de Resíduo com 
Compartimentos para Coleta Seletiva” e "Plantio de espécies vegetais 
nativas" da categoria “Projeto Sustentável”, aos itens das categorias 
“Bonificações”, "Emissão de Gases de Efeito Estufa" e "Gestão Sustentável 
das Águas"; 
Vistoria dos itens in loco. 
Emissão da certificação em quatro vias: para Secis, Sedur, Sefaz e 
empreendimento. 

Sefaz 
Aplicação do desconto referente à categoria contemplada para as inscrições 
imobiliárias;  
Concessão do desconto no IPTU. 

Fonte: Informações obtidas no Manual para Aplicação dos Requisitos, do Decreto 29.100/17 e nas 
entrevistas realizadas com as pastas.      

 

No caso das solicitações da certificação IPTU Verde pelas edificações existentes que já 

possuem outras certificações em práticas sustentáveis aceitas, o Manual indica que o requerente 

deve encaminhar à Secis documentos relativos à certificação que o empreendimento possuir. 

Devem ser encaminhados também os formulários dos Anexos I e II do Decreto 29.100/2017 

preenchidos, assim como documentos do empreendimento: contrato social, Alvará de Habite-

se, documento de propriedade do imóvel e certidões negativas de débito do imóvel. 
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Em seguida, cabe à Secis realizar a análise da documentação e enviar à Sefaz o 

Certificado IPTU Verde emitido para empreendimentos já existentes. Com o certificado, a 

Sefaz registra o percentual de desconto no IPTU nas inscrições imobiliárias, de acordo com o 

selo atribuído. É aplicado desconto de 10% para o Certificado Ouro; de 7% para o Certificado 

Prata; e de 5% para o Certificado Bronze. 

As entrevistas realizadas com os órgãos responsáveis pela análise do processo de 

solicitação do IPTU Verde pelos empreendimentos apontaram para diferenças no descritivo que 

consta no Decreto e que está mais detalhado em um passo a passo no Manual. Observamos que, 

na prática, o processo envolve diversas etapas, a análise de diferentes informações por 

diferentes órgãos, os quais possuem diferentes responsabilidades e atribuições e que, no dia a 

dia, acabam moldando e adaptando algumas etapas. 

Um exemplo dessa alteração entre a “teoria e a prática”, observado nas entrevistas, é o 

Manual atribuir à Coelba a análise dos requisitos de Gestão Sustentável de Águas. No entanto, 

logo após o início do programa, essa atribuição foi transferida para a Secis, a pedido da própria 

Coelba. Ocorre que esta alteração na atribuição não foi atualizada no Decreto e tampouco no 

Manual e, portanto, não está disponível para os cidadãos de Salvador e possíveis requerentes 

do IPTU Verde. O mesmo ocorre com as demais distinções entre legislação e prática do 

processo, descritas acima. 

Pelo exposto, é notável que o programa IPTU Verde conta com uma extensa lista de 

requisitos, práticas e ações que podem ser adotados pelos empreendimentos e que o processo 

de análise pelos órgãos da Prefeitura de Salvador, que certificam e fornecem o IPTU Verde, 

também segue um longo processo com a exigência de aprovação por determinados órgãos e a 

apresentação de documentos pelo requerente, em diferentes etapas, para que possa seguir. As 

diferentes informações disponíveis e a pouca clareza no passo a passo da análise comprovam a 

necessidade de atualização do processo de certificação e sua devida disponibilização ao público. 
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6 DIAGNÓSTICO E AVALIAÇÃO SOBRE O PROGRAMA 

Ao final da análise documental e das informações colhidas nas entrevistas sobre o 

programa, é possível extrair um diagnóstico com pontos importantes a serem tratados pela Secis 

e pela Prefeitura de Salvador para seu aprimoramento. De início, trazemos um resumo geral 

avaliativo sobre o programa para depois passarmos aos pontos de atenção e que são passíveis 

de melhoria, visando o aumento da adesão dos empreendimentos ao programa. 

Em primeiro lugar destacamos o inegável mérito do programa, considerado por 

praticamente todos os envolvidos como um programa inovador, bem estruturado em seu 

formato e completo em termos de macro dimensões de sustentabilidade contempladas. Tanto é 

que o programa IPTU Verde foi incluído em 2015 na publicação Cities 100, sendo considerado 

uma das 100 soluções mais importantes, completas e inovadoras do mundo para lidar com os 

desafios climáticos (SUSTAINIA; C40, 2015). Em comparação com outros programas 

existentes no Brasil e que até serviram de base para o IPTU Verde, verifica-se que a ideia e a 

estruturação são bastante robustas, a partir do momento em que se estimula a adoção de padrões 

construtivos e de uso de materiais e práticas que são sustentáveis oferecendo o desconto no 

IPTU. 

Há também que se destacar a importância que a sustentabilidade tem para aqueles que 

de alguma forma estão envolvidos com o programa. Foi possível verificar que há, por parte de 

diversos atores envolvidos, um interesse genuíno na questão da sustentabilidade e como o 

programa pode ser um caminho para a ação dos cidadãos nesse sentido. Esse interesse e essas 

ações são impulsionados pelo benefício econômico potencial que é oferecido como estímulo 

para a adesão ao programa, além das externalidades positivas que o programa pode 

proporcionar (redução no consumo de água e de energia elétrica reduzem as contas e os valores 

condominiais, por exemplo). 

A despeito dos méritos, a adesão ao programa como um todo é considerada baixa pela 

própria Secis, como já mencionado. A baixa adesão é evidenciada pelos dados fornecidos pela 

própria secretaria para este trabalho: de 2015, ano de criação do programa, até o dia 16 de julho 

de 2021, haviam sido feitos 54 pedidos de certificação no IPTU Verde, sendo 31 deles (57,4%) 

por meio da “outorga verde”. Apenas nove certificados (16,7%) foram emitidos ao longo destes 

seis anos de existência do programa. 

Os aperfeiçoamentos realizados no programa desde sua criação e que culminaram em 

um novo decreto em 2017 foram positivos para impulsionar a adesão ao mesmo. Destacamos 

aqui os principais: a aceitação de outras certificações nacionais e internacionais tanto para 
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bonificação como para pontuação na obtenção do IPTU Verde e a criação da “outorga verde”, 

que reduz a contrapartida financeira à outorga onerosa para empreendimentos que obtiverem, 

na sua fase de licenciamento, a pré-certificação do IPTU Verde. 

A possibilidade de os empreendimentos que já possuem outras certificações nacionais 

ou internacionais aderirem ao IPTU Verde e ampliarem assim suas práticas sustentáveis foi um 

fator que facilitou a adesão de alguns empreendimentos. Em geral, a percepção é a de que o 

IPTU Verde é mais “fácil” e mais barato de se obter do que algumas certificações internacionais 

descritas inclusive anteriormente ao longo deste trabalho. Além disso, as certificações nacionais 

apresentam-se como factíveis de se obter, como o Selo Azul da Caixa, por exemplo, e 

contribuem de maneira importante para a pontuação no IPTU Verde, facilitando assim a 

obtenção do certificado por parte dos empreendimentos. 

Outra alteração relevante foi a criação da “outorga verde” que estimula as construtoras 

a incorporar em seus projetos e obras os equipamentos, os produtos e os processos que atendam 

os requisitos do IPTU Verde, contribuindo assim para que as construções já sejam entregues 

com padrões mais sustentáveis e oferecendo um benefício econômico aos construtores no 

pagamento da outorga onerosa. As construtoras, além de pagar menos outorga, podem oferecer 

o IPTU Verde como um diferencial para seus clientes, exercendo um papel de conscientização 

dos clientes em relação às práticas sustentáveis e de conhecimento do programa. A partir da 

criação da “outorga verde”, as adesões ao programa IPTU Verde por parte de empreendimentos 

em construção aumentaram significativamente.  

Em relação aos percentuais de desconto oferecidos no programa, em geral, são 

considerados adequados pelos entrevistados quando se analisa o benefício econômico oferecido 

versus a renúncia de receitas. Esse equilíbrio deve ser observado exatamente como no conceito 

do desenvolvimento sustentável: deve-se estimular a sustentabilidade por parte dos cidadãos e 

empreendimentos com estímulo tributário sem que essa renúncia comprometa a saúde 

financeira da cidade ou o investimento em outras áreas igualmente importantes como saúde e 

educação. 

O objetivo central deste trabalho junto à Secis é o de identificar pontos de melhoria do 

programa IPTU Verde e propor alterações que aumentem a adesão dos empreendimentos e dos 

cidadãos de Salvador ao programa. Durante a análise documental e as entrevistas, identificamos 

diversos pontos de melhoria e consolidamos em sete itens principais, que são descritos na seção 

seguinte, juntamente com as propostas de aperfeiçoamento.  
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6.1 Pontos de melhoria e propostas de aperfeiçoamento 

Para facilitar a visualização e o entendimento dos pontos de melhoria, optamos por 

incluí-los juntamente com as propostas que consideramos adequadas para endereçá-los e, assim, 

buscar o aumento da adesão ao programa. 

 

6.1.1 Adesão de empreendimentos verticais já construídos, retrofits e residências 

Especialmente durante as entrevistas, foi constatada a dificuldade que os 

empreendimentos verticais já prontos (edifícios comerciais ou residenciais), os projetos de 

reforma ou retrofit e as residências têm de aderir ao programa, principalmente pelo custo-

benefício envolvido na realização de adaptações e de obras para adequação aos requisitos 

exigidos pelo IPTU Verde. Essa baixa adesão também se verifica quando analisamos o número 

atual de empreendimentos nessas categorias certificados no programa: apenas seis27. Contribui 

para esse problema a baixa divulgação do programa para a população, o que trataremos em 

outro tópico mais à frente. 

Em geral, as argumentações que sustentam o problema são variadas, mas vão todas na 

linha de que alguns requisitos exigidos pelo programa contemplam soluções bastante 

contemporâneas em termos de eficiência energética, gestão das águas e projeto sustentável. Tal 

atualidade é meritória, porém, para edifícios já prontos ou residências, o custo financeiro, de 

tempo e de transtorno ao usuário em função das obras de implantação ou manutenção desses 

equipamentos acaba por inviabilizar ou tornar pouco atraente a adesão ao programa. 

Proposta: Uma das ideias discutidas durante a elaboração do trabalho foi a de se criar 

mais uma categoria no programa, abaixo da categoria “bronze”. Essa nova categoria ofereceria 

3% de desconto no IPTU para os empreendimentos certificados nesta categoria e seus requisitos 

e a pontuação seriam factíveis de se obter por parte de empreendimentos prontos, sem a 

necessidade de grandes reformas. Ou seja, a proposta é que a pontuação obtida pelos 

empreendimentos prontos, pelos retrofits, pelos projetos de reforma ou pelas residências 

atendendo requisitos mais “simples” sejam suficientes para a obtenção desta categoria e, assim, 

potencialmente, aumentaria a adesão ao programa. Exemplos desses requisitos mais “simples” 

podem ser: 

 
27  Ao todo, são 9 empreendimentos certificados sendo 6 diretamente pelo programa IPTU Verde (objeto do 

estudo) e outros 3 por meio da outorga verde. 
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● A troca/adequação das lâmpadas utilizadas em áreas comuns por lâmpadas mais 

eficientes e acionadas por sensores de presença; 

● O plantio de árvores em áreas comuns (para edifícios) e no passeio público, além do uso 

de revestimentos permeáveis em áreas comuns e passeios públicos; 

● A utilização de torneiras, descargas e chuveiros mais eficientes, com redução no 

consumo, nas áreas comuns dos edifícios e em residências; 

● Sistema de coleta e armazenamento, para reuso, de águas pluviais; 

● Parceria com cooperativas de coleta seletiva de lixo; 

● Instalação de bicicletários e vagas para carros elétricos; 

● Entre outros. 

 

6.1.2 Regra do “1 inadimplente” 

Atualmente, o artigo 12 do Decreto nº 29.100/2017, que regulamenta o programa, prevê 

que “o desconto na cobrança do IPTU de que trata o art. 10 deste Decreto poderá ser cancelado 

de ofício, a qualquer momento pela Secretaria Municipal da Fazenda, caso seja verificado o 

descumprimento dos termos da respectiva certificação”. Além disso, no parágrafo único do 

mesmo artigo, está previsto que “o cancelamento previsto no caput será estendido a todas as 

unidades autônomas que compõem a edificação, mesmo que o descumprimento tenha sido 

causado por uma única unidade imobiliária” (grifo nosso). Essa sanção, que durante a 

elaboração do trabalho e das entrevistas convencionamos chamar da “regra do um 

inadimplente” tem afetado a adesão e, principalmente, as renovações das certificações já obtidas 

no programa.  

Essa opinião foi praticamente unânime por todos os entrevistados, incluindo os 

representantes da construção civil, os empreendimentos (usuários do programa) e as próprias 

secretarias e demais atores envolvidos na execução do programa. Vários fatores foram citados 

para justificar essa posição, dentre os quais destacamos: 

● a injustiça do mecanismo de sanção, já que, em função de uma única unidade imobiliária 

“transgressora”, pune-se todo um conjunto de cidadãos/usuários que se beneficiam do 

programa. Do ponto de vista da teoria de Lowi, explorada no início deste estudo, essa 

coerção pode criar um conflito entre unidades adimplentes e inadimplentes; 

● a dificuldade para concessão da certificação, inviabilizando a adesão de todo o 

empreendimento. Esse aspecto também é importante quando se analisa a adesão dos 

empreendimentos à pré-certificação ao IPTU Verde, via “outorga verde”. Ou seja, na 
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pré-certificação, os empreendimentos elaboram seus projetos objetivando serem 

certificados posteriormente no IPTU Verde e, quando o empreendimento é entregue, 

essa certificação fica comprometida se houver uma unidade imobiliária autônoma 

inadimplente. Nesse sentido, o construtor/incorporador usufruiu do benefício da outorga 

verde, mas os cidadãos proprietários ou locatários das unidades autônomas não irão se 

beneficiar do desconto no IPTU em função do “um inadimplente”, ficando o 

empreendimento de fora do programa; 

● a dificuldade que essa regra impõe na renovação das certificações já concedidas, em 

função da necessidade de se reunir a documentação de todas as unidades do 

empreendimento e de aguardar a regularização da situação por parte da unidade 

inadimplente, o que pode nunca ocorrer por várias razões (abandono, inventário etc.); 

● a possibilidade concreta da judicialização, como já ocorreu com um empreendimento 

comercial que acionou o Poder Judiciário contra a Secretaria da Fazenda do município 

para garantir o desconto no IPTU mesmo tendo uma unidade autônoma inadimplente. 

Ou seja, trata-se aqui de uma externalidade negativa que essa regra está causando, 

inclusive implicando na oneração do poder público e dos cidadãos com custas judiciais. 

 

Proposta: Em função das razões apresentadas acima, propõe-se a alteração desta regra de forma 

que sejam punidas com o fim no desconto do IPTU apenas as unidades autônomas que não 

estiverem totalmente adimplentes junto à Secretaria da Fazenda. A mudança nessa regra, no 

entanto, não seria estendida à questão da inscrição imobiliária, que deve estar completamente 

regular para que a unidade possa ter acesso ao desconto concedido pelo programa IPTU Verde. 

 

6.1.3 Divulgação do programa à população 

Outro ponto importante verificado durante as entrevistas foi a ausência de divulgação 

do programa à população. Esse item é reconhecido por praticamente todos os entrevistados e, 

em nossa análise, é de fundamental importância para se aumentar a adesão dos 

empreendimentos ao programa. 

No total, foram entrevistados quatro empreendimentos que obtiveram a certificação 

IPTU Verde. Todos eles tiveram conhecimento do programa por atuarem na área da construção 

civil, engenharia e arquitetura e, de alguma forma, até por deveres de ofício. Ou seja, a 

população em geral de Salvador. que não atua nessas áreas. não conhece o programa porque 
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não há divulgação suficiente; além disso, as informações e detalhes sobre o programa não estão 

disponíveis de forma acessível e fácil, como será abordado na sequência. 

Proposta: Realizar divulgação constante do programa, especialmente após a sua 

reformulação, nos carnês dos IPTUs e em pontos de grande visibilidade pela população, tais 

como outdoors, pontos de ônibus e estações de metrô, placas de publicidade instaladas em 

praças, calçadas e ciclovias etc. 

 

6.1.4 Acesso às informações e detalhes do programa 

Durante a análise documental do programa, incluindo o site, o manual e demais 

materiais, e durante as entrevistas, ficou evidente a dificuldade de acesso às informações e 

detalhes sobre o IPTU Verde. Duas questões que chamaram a atenção foram: (i). o manual do 

programa não foi atualizado a partir das alterações feitas em 2017 e (ii). o manual não está 

disponível no site do programa, dificultando o acesso dos cidadãos e empreendimentos que 

almejam aderir a ele. 

Além disso, durante as entrevistas, ficou claro que a linguagem utilizada no manual 

carece de adaptações para torná-la mais compreensível para pessoas que não têm formação em 

engenharia ou arquitetura. De acordo com esses profissionais entrevistados, a linguagem do 

manual é boa e os exemplos e ilustrações ajudam a entender as exigências de cada requisito. 

No entanto, se o objetivo é aumentar a adesão de outros empreendimentos, a linguagem deve 

ser facilitada para que outras pessoas consigam interpretá-la. 

Sobre o site do programa, consideramos que a proposta atual é positiva de ter uma 

linguagem clara, com encadeamento de informações e facilidade no acesso. Porém, essa 

proposta não está perfeitamente executada e detectamos alguns fatos que certamente dificultam 

o acesso claro e rápido às informações principais do programa. São eles: 

● No item “como participar”, o texto apresenta o processo resumido de como participar 

do programa com o “início” de todo o processo pela Sucom (atual Sedur) e não pela 

Coelba, como está apresentado no Manual (pág. 17) para os casos de reforma, 

construção ou retrofits. Também não é explicado no site que os empreendimentos que 

já possuem outras certificações podem aderir ao programa, iniciando o processo 

diretamente pela Secis. Isso confunde o usuário porque não deixa claro por onde ele 

deve começar efetivamente o processo. Esse fato foi confirmado nas entrevistas. Além 

disso, o texto resumido faz referência ao Decreto nº 25.899/2015 e não ao decreto mais 

atual do programa, de 2017; 



97 
 

● No início do site, há o botão “conheça o programa”, no qual há submenus importantes 

como o “simule aqui”, que permite ao cidadão simular a pontuação que seu 

empreendimento pode conseguir no programa, e o submenu “documentação 

necessária”, que abre outra janela com um documento no qual são listados todos os 

documentos necessários para se dar entrada no programa. A questão aqui é que pode 

não ser intuitivo para algumas pessoas clicar neste botão “conheça o programa” para 

abrir os submenus, ou seja, informações importantes para a adesão, como a listagem de 

documentos necessários, podem passar despercebidas ou ficarem escondidas, criando 

uma barreira de acesso às explicações centrais; 

● Como já citado anteriormente, no item “downloads - arquivos que você vai precisar”, 

não há disponível para acesso o Manual do programa. Esse fato é importante pois, se o 

cidadão se basear apenas pelos documentos disponíveis no site, ele terá acesso apenas 

à “tabela de pontos”, que é o texto do Anexo I do Decreto nº 29.100/2017, sem 

exemplos, explicações, fotos ou simulações que são apresentados no Manual, 

dificultando sobremaneira a compreensão de como cumprir cada requisito. 

Propostas: Apresentamos abaixo propostas para o encaminhamento das questões apontadas 

acima, divididas entre o “manual” e o “site” do IPTU Verde:  

1. Manual do programa: 

a. Refazer todo o manual incorporando as mudanças de mérito que o programa 

sofreu em 2017, bem como com as que eventualmente sofrerá a partir deste 

trabalho de diagnóstico, tornando-o atualizado com as disposições e detalhes 

mais recentes do programa; 

b. Revisar a linguagem do manual, buscando adaptá-la, no que couber, com 

palavras e expressões de mais fácil compreensão. Em relação à estrutura e 

ao encadeamento das informações, consideramos boa a forma como está 

apresentado cada requisito, com detalhes tais como “como avaliar”, 

“documentação necessária”, “informações complementares”, além de 

exemplos, fotos, ilustrações e simulações de cálculos.  

2. Site do programa:  

a. Refazer o site do programa com um encadeamento sequencial das 

informações necessárias para a adesão ao programa, tais como: “o que é o 

programa”, com um breve descritivo; “categorias e descontos”, incluindo a 

possibilidade da obtenção da certificação “empreendimento sustentável”; 

“como participar”, incluindo um “passo-a-passo” de como fazer, por qual 
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órgão se dá entrada no processo, os documentos necessários, etc.; 

“documentos necessários”, incluindo para download imediato o manual do 

programa, os documentos necessários, o formulário de adesão e, por fim, o 

decreto com todos os detalhes do programa; “simule aqui”, com a 

possibilidade de o cidadão verificar se seu empreendimento está elegível 

para alguma das categorias; um item chamado “perguntas e respostas”, 

contendo eventuais perguntas e dúvidas que os cidadãos possam ter em 

relação sobre o que é o programa, como participar, prazo de análise dos 

pedidos, etc.; e, ao final, disponibilizar canais de contato em casos de 

necessidade de esclarecimentos adicionais, contendo um e-mail e um 

telefone da Secis para isso. 

 

6.1.5 Desproporcionalidade ou inviabilidade de cumprimento de alguns requisitos  

Durante as entrevistas, foram citados alguns requisitos que atualmente são inviáveis de 

se cumprir ou possuem pontuação desproporcional à dificuldade de execução. Como o objetivo 

deste trabalho é analisar e avaliar a política pública como um todo, consideramos importante 

mencionar esses problemas nos requisitos e apresentar propostas mais generalistas, deixando 

para a equipe da Secis e de especialistas as adequações finais necessárias e factíveis. Ademais, 

de forma genérica, foi mencionado que alguns requisitos não se aplicam às residências, por 

exemplo, o que deve dificultar a adesão desse público ao programa. Alguns requisitos e itens 

citados expressamente foram: 

● Item 56 - resfriamento da casa de lixo (2 pontos): é requisito de difícil execução, mesmo 

para empreendimentos em construção, e tem sua pontuação considerada baixa em 

relação às obras e ao custo para se implementar. 

Proposta: aumentar a pontuação atribuída em caso de cumprimento do requisito. 

 

● Item 1 - uso de equipamentos economizadores de água (torneiras com arejadores, spray 

e/ou temporizadores e chuveiros com regulador de pressão) em no mínimo 60% dos 

pontos de utilização da edificação (3 pontos): este item é complexo, de difícil execução 

e com pontuação considerada baixa face à dificuldade de implementação, devido a 

vários fatores: (i) os empreendimentos residenciais, por exemplo, não são entregues com 

chuveiros nas unidades imobiliárias autônomas; (ii) a exigência do requisito não é 

apenas para as áreas comuns e sim para todas as unidades imobiliárias individuais do 
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empreendimento, o que dificulta sobremaneira sua execução e até mesmo a verificação, 

por parte da Secis. 

Proposta: para o cumprimento desse item, a exigência dos 60% poderia ser apenas para 

torneiras e chuveiros das áreas comuns dos empreendimentos (banheiros, copa, salão de festas, 

piscina, portaria, garagens, etc.), podendo inclusive aumentar este percentual para 80%. Caso 

as unidades individuais dos empreendimentos conseguissem também este item, uma 

bonificação com pontuação adicional poderia ser criada. 

● Item 9 - Aproveitamento de água de condensação do sistema de ar-condicionado em, no 

mínimo, 80% dos pontos dos equipamentos, para utilização nos vasos sanitários, 

irrigação de jardins, lavagem de pisos e outros usos que não envolvem consumo humano 

(7 pontos): este item é de difícil execução, tanto para empreendimentos em construção 

quanto, principalmente, para reformas. 

Proposta: Discutir com especialistas a revisão ou flexibilização deste item.  

 

● Item 16 - Instalação de sistemas de iluminação em 100% das áreas comuns, com 

distribuição em circuitos independentes e dispositivos economizadores, tais como 

sensores de presença (5 pontos): para empreendimentos com grandes áreas comuns, 

como condomínios, por exemplo, a obrigatoriedade do uso de sensores de presença em 

100% da iluminação dessas áreas pode fazer com que à noite e de madrugada, grandes 

áreas do condomínio fiquem escuras, o que pode acarretar em problemas de segurança 

e outros transtornos para os usuários/residentes, como no uso do salão de festas, por 

exemplo. 

Proposta: reduzir o percentual de obrigatoriedade deste item de 100% para um percentual que 

permita sanar os problemas descritos acima, ou seja, que pelo menos a iluminação mais 

estratégica para questões de segurança e outras, como a do salão de festas, sejam mantidas 

acionadas durante todo o período necessário. Outra proposta seria complementar a exigência 

do item pontuando empreendimentos que instalassem lâmpadas ou postes alimentados por 

energia solar nas áreas comuns, por exemplo. 

 

● Itens citados durante as entrevistas como difíceis de se cumprir ou com alguma 

necessidade de revisão: 

○ Item 13 - Aquecimento de água por bomba de calor: as bombas de calor devem 

possuir coeficiente de performance (COP) maior ou igual a 3,0 W/W e não 
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devem utilizar gases refrigerantes comprovadamente nocivos ao meio ambiente 

(por exemplo, R22) (8 pontos): este item foi descrito, durante as entrevistas, 

como requisito extremamente difícil de se cumprir. 

○ Item 17 - Fontes alternativas de energia: uso de painéis solares fotovoltaicos, 

que atendam a no mínimo 15% da iluminação das áreas comuns, exceto áreas 

externas e estacionamentos. No caso de edificações constituídas de uma única 

unidade imobiliária, a economia deve ser de no mínimo 10% do consumo anual 

total (15 pontos): este item foi descrito, durante as entrevistas, como requisito 

problemático para se cumprir. 

○ Item 19 - Condutores de prumadas dimensionados para uma queda de tensão 

menor ou igual a 1% (5 pontos): este item foi citado, durante as entrevistas, como 

problemático em relação ao projeto elétrico e, nos parece, que também está 

relacionado com a fase da obra e do momento em que isso é exigido durante a 

etapa de certificação no programa. 

Proposta para os itens acima: Discutir com especialistas a revisão ou flexibilização destes 

itens. 

 

Além das questões citadas anteriormente, durante a entrevista com a UFSC, foi 

mencionada uma alteração na norma de desempenho térmico ABNT NBR 15.575, que 

“descreve os requisitos de avaliação de desempenho térmico para empreendimentos 

residenciais em todo o Brasil” (BATISTTINI; MATAR, 2021) e que entrará em vigor a partir 

de 26 de setembro de 2021. Esse fato é importante porque as alterações na norma passarão a 

ser obrigatórias para os empreendimentos, o que certamente afetará os requisitos de eficiência 

energética hoje previstos no IPTU Verde. Ou seja, se antes determinados requisitos eram de 

cumprimento opcional, agora passarão a ser obrigatórios. Portanto, será necessária uma revisão 

dos requisitos de eficiência energética à luz das alterações feitas na referida norma. 

As principais alterações na norma estão ligadas a “forma de se avaliar o desempenho 

térmico, incorporando diversos fatores que antes não eram considerados” sendo dessa forma 

“uma avaliação mais detalhada e realista, que incorpora diversas decisões de projeto relevantes 

para o desempenho térmico das edificações, como porcentagem de área envidraçada ou 

influência de cargas térmicas” (BATISTTINI; MATAR, 2021). A obrigatoriedade de 

cumprimento das alterações na norma passa a valer inclusive como “pré-requisito para se obter 

o financiamento da Caixa para projetos Minha Casa Minha Vida” (BATISTTINI; MATAR, 

2021), podendo acarretar problemas para incorporadoras e construtoras que não cumprirem. 
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6.1.6 Processo de análise e certificação 

Atualmente, o processo de análise, concessão da certificação e, posteriormente, 

desconto no IPTU para os empreendimentos certificados pelo programa passa por quatro órgãos 

diferentes: Coelba, Sedur, Secis e Sefaz. Assim, trata-se de uma política pública cuja execução 

encontra-se significativamente descentralizada entre órgãos da estrutura do Poder Executivo 

Municipal e de uma empresa privada, que possui termo de cooperação com a Secis. Esse fato 

foi bastante criticado pela maioria dos entrevistados, sejam entidades do terceiro setor atuantes 

na construção civil, empreendimentos (usuários) e até mesmo pelos órgãos envolvidos, por 

várias razões que resumimos abaixo: 

● A descentralização da análise dos pedidos de certificação do programa IPTU Verde faz 

com que os processos demorem mais para serem certificados, estando sujeitos inclusive 

a diferenças de interpretação de cada equipe que analisa os requisitos; 

● Com exceção da Secis, os outros órgãos não priorizam o programa, fazendo com que os 

processos em análise fiquem sujeitos à “disponibilidade de tempo” dos servidores e 

funcionários. Importante frisar que isso se dá porque as outras secretarias envolvidas no 

programa e a própria Coelba sempre irão priorizar as suas atividades-fim, antes de 

dedicar recursos humanos e tempo para o programa; 

● A divisão do processo com outras secretarias e com a Coelba também esbarra na falta 

de recursos humanos suficientes para realizar cada etapa do processo em um tempo 

razoável. Segundo um entrevistado, um processo ficou parado durante meses em uma 

das secretarias porque o funcionário que fazia a análise estava de licença médica e, 

portanto, não havia ninguém para substituí-lo até o seu retorno; 

● Além da escassez de recursos humanos para atuar no programa em cada secretaria, há 

ainda a falta de capacitação adequada para a análise de alguns requisitos. Segundo um 

entrevistado, em determinado momento do processo de certificação, foi necessário 

“ensinar” o funcionário que fazia a análise do requisito, dada a falta de capacitação 

adequada e até de conhecimento mais detalhado do programa; 

● O usuário do programa necessita interagir com diferentes órgãos ao longo do processo 

para conseguir a certificação. Aliado a isso, há a discussão, em cada órgão, de eventuais 

pendências ou inconsistências de cumprimento dos requisitos ou de documentação, 

onerando em tempo e em recursos financeiros o usuário e desestimulando a adesão ao 

programa; 
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● A descentralização da execução do programa o torna mais vulnerável a interferências 

de ordem política, de captura pelo setor da construção civil ou imobiliário e, até mesmo, 

de corrupção. 

Proposta: Centralizar todo o processo de protocolo, análise, vistoria e certificação do programa 

IPTU Verde na Secis, incluindo a formação de equipe técnica e administrativa específica para 

atuação no programa dentro da secretaria. Os servidores da equipe do programa poderiam ser 

cedidos por outros órgãos, como a Sedur, ou contratados diretamente pela própria Secis. 

Entendemos que a equipe do programa deve ser composta por pelo menos um profissional de 

engenharia, um profissional de arquitetura, dois técnicos e um profissional administrativo. 

Também consideramos importante que essa equipe seja capacitada (pela Coelba, pela UFSC ou 

por outros órgãos competentes) de acordo com as normas e legislações mais recentes e que 

estejam refletidas nos requisitos do programa. 

 

Essa mesma equipe do programa ficará responsável pelas análises e certificações de 

empreendimentos que já tenham outros certificados nacionais ou internacionais, além das 

vistorias e averiguações necessárias para a certificação. 

Dessa forma, estabelecer-se-ia um “guichê único” para todas as solicitações relativas ao 

programa, facilitando o controle e a gestão do programa por parte da Secis, além de facilitar 

para os usuários, eliminando assim as barreiras à adesão que possam existir e dando celeridade 

às certificações. 

Após a certificação, o processo seria encaminhado pela própria Secis à Sefaz, que fará 

a inserção no sistema para a aplicação do desconto do IPTU para os empreendimentos e 

unidades autônomas certificadas. 

 

6.1.7 Regulamentação da outorga verde 

Como citado anteriormente, a outorga verde foi uma iniciativa que contribuiu de forma 

importante para o aumento das adesões ao programa IPTU Verde. Ainda que sua diretriz básica 

esteja contida em seu ato de criação (artigos 299 a 303 da Lei Municipal nº 9.069/2016), não 

há qualquer outro documento que traga detalhes do funcionamento da outorga verde, como os 

documentos necessários, onde apresentá-los, qual órgão realiza a análise, as etapas do processo 

etc. Essa regulamentação certamente facilitará a adesão de construtoras e incorporadoras ao 

permitir maior previsibilidade de cada etapa do processo e seus respectivos detalhes. 
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Proposta: Editar decreto, portaria ou outro ato normativo que apresente todo o detalhamento 

sobre a “outorga verde”. 

 

Por fim, entendemos que a Prefeitura de Salvador deverá editar um novo decreto 

regulamentando o programa IPTU Verde, contendo todas as modificações e incorporações de 

melhorias sugeridas neste trabalho e oportunamente adotadas pelo poder público, além de 

revogar o decreto anterior (29.100/2017) e reformular o Manual do programa, acompanhando 

e detalhando as regras contidas no novo decreto.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho procurou contribuir para a revisão do programa IPTU Verde, da 

Prefeitura de Salvador, que concede desconto aos moradores e contribuintes do IPTU referente 

a empreendimentos que adotam determinadas práticas de sustentabilidade. Apesar de estar em 

vigor desde 2015 e de ter sido revisto em 2017, o desafio proposto pela Secis – secretaria 

responsável pela condução e criação do programa – no termo de referência firmado foi realizar 

um diagnóstico do programa e apresentar recomendações e melhorias, com o objetivo de 

aumentar a adesão ao programa. 

Para tanto, a metodologia empregada foi análise documental do programa (como 

legislação, banco de dados do programa, site institucional do programa, notícias e convênios 

firmados na prefeitura para cumprimento do programa), em conjunto com entrevistas 

qualitativas semiestruturadas com as secretarias municipais participantes do programa, 

empreendimentos que aderiram ao IPTU Verde e associações da construção civil e mercado 

imobiliário que atuaram na criação do programa. O uso do benchmarking contribuiu para 

compreender, refletir e conhecer diferentes políticas públicas que têm o mesmo objetivo: 

incentivar os empreendimentos na adoção de práticas sustentáveis. Como política pública, o 

IPTU Verde se diferencia em oferecer não apenas o desconto ao contribuinte, mas também 

certificação ambiental e é meritório ao garantir que tais práticas sejam implementadas e 

defendidas pelo setor. 

Por sua vez, o levantamento de certificações ambientais situou o ambiente e a motivação 

da construção civil na criação de certificações que também buscam reduzir o uso de recursos e 

aumentar a eficiência energética das edificações. Conhecer as certificações ambientais mais 

reconhecidas no mercado e as diferentes exigências levou à constatação de que não existe uma 

regra ou entendimento unânime. As certificações são criadas e elaboradas por diferentes 

instituições, a adesão é voluntária e em geral consistem na pontuação de acordo com as práticas 

adotadas, inclusive com categorias diferentes para o número de pontos ou tipo de 

estabelecimento. Do ponto de vista do programa IPTU Verde, a aceitação de outras 

certificações ambientais foi positiva à medida que permitiu que empreendimentos já 

certificados por outros órgãos/instituições obtenham pontos para o desconto do programa. 

Ademais, cabe apontar a motivação e o compromisso da Prefeitura de Salvador em 

conduzir uma agenda voltada para sustentabilidade e o objetivo de zerar a emissão de carbono 

até 2049, ano em que a cidade completará 500 anos. Para tanto, diversas iniciativas têm sido 

elaboradas e implementadas. A própria criação da Secis, que tem como função liderar 
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iniciativas para garantir resiliência urbana e promover ações com foco no desenvolvimento 

sustentável, já diferencia o compromisso da cidade em atuar nessa temática. 

O próprio Programa IPTU Verde é visto tanto pela Prefeitura de Salvador, quanto pelos 

empreendimentos e associações de classe entrevistadas como um programa inovador: o 

programa incentiva projetos de novos empreendimentos e existentes a adotarem práticas 

sustentáveis de forma voluntária. Como contrapartida, os moradores recebem desconto no IPTU 

e os empreendimentos recebem uma certificação ambiental. 

Do ponto de vista teórico do Direito, o programa enquadra-se no ramo da Tributação 

Ambiental, também conhecida como Ecológica ou “Verde”. Contudo, uma das particularidades 

dessa política pública é seu caráter extrafiscal, ou seja, o objetivo principal dos tributos não 

reside no aumento da arrecadação pública, mas sim na mudança de comportamento da 

sociedade, substituindo tributos estritamente arrecadatórios por tributos com finalidades 

ambientais. No caso analisado, percebemos o estímulo à adoção de práticas sustentáveis em 

troca do desconto no IPTU. A extrafiscalidade presente na Tributação Verde segue quatro 

princípios do Direito Ambiental: o princípio da participação ou cooperação, os princípios da 

prevenção e da precaução, o princípio do poluidor pagador, e o princípio do desenvolvimento 

sustentável. 

Sob a ótica das políticas públicas, o presente estudo tem como base a tese das Arenas 

de Poder de Theodore Lowi, entendendo que cada área de política pública constitui uma arena 

diferente, com estrutura política, processo político e relações próprias. O autor afirma que a 

classificação de cada tipo de política pública difere de acordo com a relação entre a 

probabilidade de coerção pelo poder público (remota ou imediata) e a aplicabilidade da coerção 

(por meio de conduta individual ou coletiva). A partir dessa matriz, Lowi apresenta quatro tipos 

de políticas públicas: distributivas, redistributivas, constitutivas e regulatórias. O programa 

IPTU Verde se enquadra nesse último tipo, pois a coerção é imediata – a inadimplência do 

IPTU acarreta a perda do benefício fiscal de desconto no imposto – e a aplicabilidade da coerção 

se volta para a conduta individual – o benefício é atribuído somente aos indivíduos que adotam 

práticas sustentáveis.  

Ademais, políticas regulatórias caracterizam-se por estabelecer padrões de 

comportamento. Decisões individuais nessa Arena são tomadas mediante a aplicação de uma 

regra geral, o que normalmente envolve uma escolha direta de beneficiados e excluídos por 

determinada política e constantemente gera relações conflituosas. Trazendo essa teoria para 

nossa realidade, a regra do “um inadimplente” pode gerar tal conflito, como já explicado 

durante o presente trabalho. 
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Ainda observando a teoria de Lowi aliada ao presente caso, as propostas de melhoria do 

programa apresentadas neste trabalho visam ao aumento da adesão dos empreendimentos e da 

população em geral ao IPTU Verde, ou seja, buscam fazer com que a regra geral do programa 

que orienta comportamentos - o que é uma das características centrais das políticas regulatórias, 

segundo Lowi - seja mais amplamente aplicada e tenha resultados quantitativos maiores, 

consequentemente tornando a política mais eficaz e com melhores resultados em termos de 

impacto e efetividade.  

O trabalho percebe ainda que o que de fato motivou maior procura do mercado 

imobiliário pela certificação foi a possibilidade de desconto da outorga onerosa, ou seja, os 

empreendimentos que possuem IPTU Verde conseguirem abater o percentual pago à Prefeitura 

referente à taxa por construção acima do “limite permitido”. Ainda que a chamada “outorga 

verde” tenha sido citada nas entrevistas como grande diferencial do programa, tanto a Prefeitura 

quanto as associações de classe do mercado imobiliário e construção civil consideram baixo o 

número de adesões ao programa, principal desafio do presente trabalho. Com essa finalidade 

em mente, foi fundamental entender seus objetivos iniciais, regras e conhecer melhor o 

programa como um todo, bem como o próprio processo de certificação do IPTU Verde. Sob 

este aspecto, as entrevistas foram fundamentais e apontaram os principais desafios do programa 

e oportunidades de adaptação das regras. 

As recomendações apresentadas apontam para o que diagnosticamos como entraves do 

programa e do atual cenário. Para contribuir para reformulação do programa, que já está em 

curso pela Secis, foram apresentadas soluções de melhoria para simplificar as regras atuais, 

aumentar a adesão, facilitar o processo de análise do empreendimento que solicita a 

certificação, tornar o programa mais atrativo e conhecido, entre outros propósitos. 

Considerando a intenção da Prefeitura de Salvador, na figura da Secis, em aprimorar o 

programa, bem como o interesse do setor de construção civil e mercado imobiliário em apoiar, 

desenvolver e aderir ao IPTU Verde, avaliamos que a referida iniciativa conta com diversas 

possibilidades para alcançar seu objetivo e inspirar outros municípios na criação de iniciativas 

com essa finalidade. 

Por uma questão de escopo, este estudo se limitou a analisar o programa IPTU Verde, 

não aprofundando em iniciativas conexas como a “outorga verde” e o IPTU Amarelo, que 

possuem o mesmo mecanismo teórico e conceitual do IPTU Verde, porém com resultados e 

abrangências distintos. Ainda assim, podem formar juntos um conjunto de iniciativas 

complementares que incentivem o desenvolvimento sustentável. 



107 
 

Além disso, o programa oferece outras dimensões de análise possíveis em trabalhos 

futuros que não foram consideradas neste estudo por razões de escopo, como por exemplo, a 

progressividade/regressividade do programa em relação ao desconto no IPTU, a equidade e a 

justiça social em termos de acesso ao programa, se o programa é efetivo ou não para o meio 

ambiente e para os cidadãos, a viabilidade e a eficiência do programa do ponto de vista das 

contas municipais, etc.    

Por fim, acreditamos que o programa IPTU Verde, em sua concepção teórica e estrutural 

básica, é uma das políticas públicas de tributação ecológica mais completas do Brasil, podendo 

e devendo ser disseminada amplamente em outras localidades.   
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO IPTU VERDE PARA ENTREVISTA COM AS 

ENTIDADES 

Qualificação 

1. Nome da entidade 

2. Nome do respondente, profissão e cargo na entidade 

3. Área de atuação da entidade 

O programa 

4. A entidade participou do processo de criação do IPTU Verde? 

5. Quais foram as contribuições da entidade para criação do Programa? Elas foram aceitas? 

6. O Programa IPTU Verde foi revisto em 2017, você acredita que ele foi melhorado? Por quê? 

Quais alterações melhoraram o Programa? 

7. A categoria “Bonificação”, do Anexo 1, passou a aceitar outras certificações e selos para 

pontuar no IPTU Verde? Isso foi uma demanda do setor? Como a entidade viu essa alteração 

na legislação? 

8. Na opinião da entidade, há alguma certificação que o IPTU Verde aceita que é mais “simples” 

de se obter? 

9. Quais as dificuldades do setor na obtenção da certificação IPTU Verde? Existe algum 

requisito que é muito difícil de ser cumprido? 

10. O que o setor entende que poderia ser melhorado na legislação? 

11. Qual o principal benefício para os empreendimentos, em se obter o IPTU Verde? 

12. Qual o percentual de empreendimentos que adotam alguma certificação/ selo sustentável e 

Salvador? 

13. Como os empreendimentos/ construtoras se planejam para cumprir os requisitos de 

certificação? 

14. Os novos empreendimentos de Salvador já se planejam pensando em obter a certificação 

do IPTU Verde? 

15. Há algum apoio/ orientação da entidade para a adoção de certificações sustentáveis pelos 

novos empreendimentos? 

Processo de análise 

16. Como é o processo de solicitação da certificação? 

17. O processo de análise da Prefeitura funciona? Os prazos são cumpridos? 

18. Os empreendimentos que têm a certificação negada recebem algum feedback? 
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Geral 

19. Há outros pontos que gostaria de abordar sobre o programa? 

20. Alguma outra consideração, crítica ou sugestão? 
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APÊNDICE B - QUESTIONÁRIO IPTU VERDE PARA ENTREVISTA COM OS 

EMPREENDIMENTOS 

Qualificação 

1. Nome do respondente, profissão e relação com o empreendimento 

2. Nome do empreendimento 

3. Categoria do empreendimento 

4. Idade do empreendimento. (eventual pergunta sobre Outorga Verde) 

Processo de certificação 

5. O que levou o empreendimento a buscar a certificação do IPTU Verde? 

6. O empreendimento possui outra certificação sustentável além do IPTU Verde? 

7. Como conheceu o programa (divulgação/marketing)? 

8. Como foi o processo de aplicação do programa? Houve alguma dificuldade durante o 

processo? Mudaria alguma etapa? 

9. O responsável pela aplicação ao programa obteve as informações necessárias para aplicação 

de forma imediata? De fácil acesso? Considera a comunicação do programa adequada (acesso 

à informação)? 

10. Como foi o processo de análise e certificação (prazo e feedback)? 

11. Qual sua opinião em relação a documentação? Quantidade, pertinência? 

12. O percentual de desconto no IPTU oferecido pelo programa é atrativo? 

Manual 

13. Você conseguiu analisar o manual sozinho? Foi de fácil interpretação, ou foi necessário o 

auxílio de consultoria especializada? 

14. O que você achou da linguagem do manual? 

15. Os requisitos para pontuação são adequados? E qual o nível das exigências (alta, baixa)? 

Geral 

16. Há outros pontos que gostaria de abordar sobre o programa? 

17. Alguma outra consideração, crítica ou sugestão? 
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APÊNDICE C - QUESTIONÁRIO IPTU VERDE PARA ENTREVISTA COM OS 

ÓRGÃOS ANUENTES E COLABORADORES 

 

Qualificação 

1. Nome do órgão 

2. Nome do respondente, profissão e cargo no órgão 

3. Área de atuação do órgão 

O programa 

4. A secretaria/empresa/universidade participou do processo de criação do IPTU Verde? 

5. Quais foram as contribuições da secretaria/empresa/universidade para criação do Programa? 

Elas foram aceitas? 

6. O Programa IPTU Verde foi revisto em 2017, você acredita que ele foi melhorado? Por quê? 

Quais alterações melhoraram o Programa? 

7. Quais as principais dificuldades dos empreendimentos na obtenção da certificação IPTU 

Verde? 

8. Qual o principal benefício para os empreendimentos, em se obter o IPTU Verde? 

9. O que você acha que funciona no Programa e o que você acha que não funciona? 

Processo de análise 

10. Como é o processo de solicitação da certificação? 

11. Qual o papel da secretaria/empresa/universidade no IPTU Verde? 

12. Considera que o processo de análise funciona? Existe algum gargalo? Dificuldade? 

13. Considera que alguma etapa poderia ou deveria ser revista? 

14. A secretaria/empresa conta com equipe capacitada para analisar as solicitações? 

15. A secretaria/empresa depende de algum outro órgão ou análise externa para realizar a 

avaliação do cumprimento dos requisitos? 

16. Os empreendimentos que têm a certificação negada recebem algum feedback? 

17. Há algum apoio ou orientação para a adoção de certificações sustentáveis pelos novos 

empreendimentos? 

Geral 

18. Há outros pontos que gostaria de abordar sobre o programa? 

19. Alguma outra consideração, crítica ou sugestão? 
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ANEXO A -TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 

TERMO DE COOPERAÇÃO Nº .... 

Pelo presente instrumento particular, 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SUSTENTABILIDADE E RESILIÊNCIA, com sede na Rua 

da Grécia, nº 43, Comércio, Salvador – BA, CEP 40010-010, inscrita no CNPJ sob nº 

13.927.801/0026-05, a seguir simplesmente denominada SECIS, representada pela Secretária 

Edna de França Ferreira, inscrita no CPF sob o nº [SUPRIMIDO] e identidade [SUPRIMIDO], 

doravante simplesmente “SECIS”; e  

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS, por intermédio de sua ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO 

DE EMPRESAS DE SÃO PAULO, pessoa jurídica de direito privado, de caráter técnico-

científico e educativo, reconhecida de utilidade pública pelo Governo Federal, pelo Decreto 

s/nº de 27.05.92, publicado no D.O.U de 28.05.92, pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, 

por meio do Decreto nº 39.714, de 11.08 2006, publicado no D.O.E de 14.08.2006, e pelo 

Município do Rio de Janeiro, pela Lei 5.242, de 17.01.2011, publicado no D.O.M de 

18.01.2011, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 33.641.663/0003-06, situada na Avenida 9 de Julho, 

2029 – na Cidade e Estado de São Paulo - SP, neste ato representada por seu 

............................................. (indicar), Claudio Gonçalves Couto, portador da carteira de 

identidade nº [SUPRIMIDO], expedida pela [SUPRIMIDO], e inscrito no CPF sob n 

[SUPRIMIDO]”, doravante simplesmente “FGV”; e, ainda, como intervenientes anuentes, 

BRUNO BOLDRIN BEZERRA, inscrito no CPF sob o nº [SUPRIMIDO] e portador da cédula 

de identidade RG nº [SUPRIMIDO], JULIANA DE ARRUDA CAMARGO PAPINI, inscrita 

no CPF sob o nº [SUPRIMIDO] e portadora de cédula de identidade RG nº [SUPRIMIDO] e 

RENATO KINDI NODA, inscrito no CPF sob o nº [SUPRIMIDO] e portador da cédula de 

identidade RG nº [SUPRIMIDO], discentes do curso de Mestrado Profissional de Gestão e 

Políticas Públicas (MPGPP), da Escola de Administração de Empresas de São Paulo (EAESP), 

da Fundação Getúlio Vargas (FGV), pessoa jurídica de direito privado, de caráter técnico-

científico e educativo, reconhecida de utilidade pública pelo Governo Federal, pelo Decreto 

s/nº de 27.05.92, publicado no D.O.U de 28.05.92, pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, 

por meio do Decreto nº 39.714, de 11.08 2006, publicado no D.O.E de 14.08.2006, e pelo 

Município do Rio de Janeiro, pela Lei 5.242, de 17.01.2011, publicado no D.O.M. de 

18.01.2011, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 33.641.663/0003-06, situada na Avenida 9 de Julho, 
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2029 – na Cidade e Estado de São Paulo – SP, doravante, em conjunto, simplesmente 

“DISCENTES”;  

(SECIS, FGV e DISCENTES também designados conjuntamente, “Partes”) 

CONSIDERANDO que o programa “IPTU Verde” é uma iniciativa da Prefeitura de Salvador 

para incentivar empreendimentos imobiliários residenciais, comerciais, mistos ou institucionais 

a realizar e adotar ações e práticas de sustentabilidade em suas construções, oferecendo 

descontos diretamente no IPTU, de acordo com suas realizações e sua pontuação no Programa 

de Certificação Sustentável, doravante simplesmente “Programa”; 

CONSIDERANDO que o Programa é projeto com alto potencial de promover um retorno 

positivo para a sociedade, considerado pela SECIS como essencial para garantir que 

empreendimentos imobiliários residenciais, comerciais, mistos ou institucionais realizem e 

adotem ações e práticas de sustentabilidade em suas construções; 

CONSIDERANDO que, após quase seis anos em vigor, o citado programa ainda tem baixa 

adesão da iniciativa privada, daí o desejo da Secretaria de avaliá-lo e eventualmente realizar 

adequações;  

e 

CONSIDERANDO o interesse dos DISCENTES em elaborar um estudo sobre o Programa, 

como forma de Trabalho de Conclusão de Curso; 

RESOLVEM e têm, entre si, justo e convencionado, o disposto a seguir: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1 O objeto do presente Termo é a realização, pelos DISCENTES, de estudo sobre o 

Programa, com o objetivo de revisá-lo, com vistas a aumentar sua adesão pelo público-alvo.  

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DOS DISCENTES 

2.1 São responsabilidades dos DISCENTES: 

i. Revisar o histórico do Programa; 

ii. Analisar bibliografia sobre o tema de sistemas de tributação baseado em incentivos, 

iii. Entrevistar corpo técnico da Prefeitura de Salvador e outros interlocutores que são de 

alguma forma impactados pelo Programa ou que atuem diretamente na sua execução, para 
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conhecimento sobre o fluxo de análise dos pedidos de requerimento de certificação, dos 

critérios técnicos para se obter o selo, bem como dos benefícios concedidos; 

iv. Analisar outras experiências de programa semelhante em municípios brasileiros e sua 

efetividade; e 

v. Apresentar revisão do Programa e propor alternativas para aumentar a solicitação de 

pedidos. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA SECIS 

3.1. São responsabilidades da SECIS: 

i. Disponibilizar documentos, processos, base de dados e demais informações referentes 

ao Programa; 

ii. Contribuir com o acesso a informações, legislações, processos e outros documentos 

existentes na SECIS que possam contribuir com a pesquisa; 

iii. Indicar corpo técnico da Prefeitura de Salvador e outros interlocutores que participam 

do processo do Programa; 

iv. Participar de entrevistas e reuniões para desenvolvimento da pesquisa; 

v. Contribuir no que for necessário para apoiar o estudo; e 

vi. Nomear representante para participar da banca de apresentação do estudo, que ocorrerá 

de forma virtual, com corpo docente da FGV. 

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO 

4.1. O prazo do presente Termo é de até 6 (seis) meses a contar da data de sua assinatura.  

CLAUSULA QUINTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS 

5.1. Não haverá custo para a SECIS ou Prefeitura de Salvador na elaboração do trabalho objeto 

deste Termo. 

CLÁUSULA SEXTA – DA ANTICORRUPÇÃO 

6.1. Obrigam-se as Partes, de forma irrevogável, a não prometer, oferecer, dar, patrocinar, 

incentivar, obrigar ou concordar, direta ou indiretamente, com subornos, fraudes, tráfico de 

influência, extorsão, vantagem indevida (seja em dinheiro, presentes, descontos, favores ou 

qualquer outra coisa de valor), a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada. 

Comprometem-se, ainda, a adotar as melhores práticas de governança com o objetivo de 

prevenir atos de corrupção, fraude, práticas ilícitas ou lavagem de dinheiro por seus 

administradores, colaboradores, prepostos ou terceiros, referida proibição. 

6.2. As Partes deverão observar e fazer observar, por seus fornecedores, prepostos, empregados, 

colaboradores em geral, prestadores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto 

padrão de ética e integridade durante todo o prazo de vigência deste Termo. 
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6.3. As Partes declaram que nos últimos 5 (cinco) anos não foram objeto de nenhuma 

investigação, inquérito ou processo administrativo ou judicial relacionado a corrupção, 

suborno, tráfico de influências, pagamento de vantagens indevidas, fraudes em processos 

licitatórios ou de lavagem de dinheiro.  

6.4. As Partes declaram, ainda, que não há qualquer agente público ou pessoa a elas relacionada 

que receberá, direta ou indiretamente, benefícios ou vantagens em decorrência do presente 

Termo. 

6.5. Qualquer ato de corrupção praticado por qualquer uma das Partes será considerado uma 

infração grave a este Termo, consistirá justa causa para sua rescisão motivada, conferindo à 

outra Parte o direito de declarar rescindido imediatamente o presente Termo. 

6.6. O presente Termo poderá ser imediatamente rescindido por qualquer das Partes, ainda, na 

hipótese de participação ou envolvimento comprovado da outra Parte, direta ou indiretamente, 

em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas e/ou obstrutivas, ou em lavagem de 

dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores, seja na execução do presente Termo ou em 

quaisquer outros convênios em que figurar como parte, seja com entes públicos ou privados.  

6.7. As Partes notificarão a outra prontamente, por escrito, a respeito de qualquer suspeita ou 

violação do disposto nesta cláusula ou de qualquer suspeita de participação em práticas de 

suborno, corrupção, tráfico de influências, lavagem de dinheiro ou fraudes em licitações, assim 

como o descumprimento de qualquer declaração prevista nesta Cláusula. 

E, por estarem assim, justas e acordadas, as Partes rubricam e assinam o presente instrumento, 

na pessoa de seus representantes legais, juntamente com as testemunhas abaixo. 

 

Salvador, XX de maio de 2021 

 

 

 

Pela SECIS: 

_______________________________   

Edna de França Ferreira   

Secretária 

  

Pela FGV  /  ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS DE SÃO PAULO  
______________________________________ 
Claudio Gonçalves Couto 
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Pelos DISCENTES: 
________________________________ 
Juliana de Arruda Camargo Papini 
 
Testemunhas: 
1. 
Nome: 
CPF 
 
2. 
Nome: 
CPF 
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ANEXO B – LEI Nº 8.474/2013 

ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI Nº 7.186, DE 27 DE 

DEZEMBRO DE 2006, RELATIVOS AO PAGAMENTO, À 

ISENÇÃO DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL 

E TERRITORIAL URBANA - IPTU, CONCEDE INCENTIVOS 

FISCAIS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, CAPITAL DO ESTADO DA BAHIA, Faço 

saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1º Os arts. 79, 83, o § 3º do art. 112, 150, o caput do art. 197, o art. 289-E, e o código 13.1 

do Anexo III, todos da Lei nº 7.186/2006 passam a vigorar com a seguinte redação: 

 

"Art. 79 O pagamento do imposto será feito nas épocas e prazos definidos em regulamento, 

podendo ser parcelado em até 11 (onze) parcelas. 

Parágrafo Único. Poderá ser concedido desconto de até 10% (dez por cento) ao contribuinte 

que efetuar o pagamento do imposto de uma só vez, até a data de vencimento da cota única." 

(NR). 

 

"Art. 83... 

... 

V - cedido em comodato a entidades de educação infantil e creches conveniadas com a 

Prefeitura de Salvador, a entidade de assistência social e associações comunitárias, sem fins 

lucrativos e que não recebam contraprestação pelos serviços prestados; 

... 

IX - cujo valor venal seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), valor este que poderá ser 

atualizado, anualmente, com base na variação do IPCA. 

... 

§ 3º Para fazer jus à isenção a que se refere o inciso IX ficam estabelecidos os seguintes 

critérios: 

I - o contribuinte só poderá usufruir do benefício em relação a um imóvel de sua propriedade; 

II - só pode ser aplicado para as unidades imobiliárias exclusivamente residenciais." (NR). 

"Art. 112... 
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§ 3º Aplica-se o disposto no inciso XI do caput deste artigo às declarações apresentadas pelas 

instituições financeiras e assemelhadas." 

... (NR) 

 

"Art. 150... 

Parágrafo Único. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder isenção da taxa a eventos 

culturais ou desportivos apoiados institucionalmente pela Prefeitura." 

... (NR) 

 

"Art. 197 O lançamento da COSIP será efetuado por homologação, devendo ser realizado 

mensalmente, e o recolhimento será feito pela concessionária, nos termos e prazos fixados em 

Regulamento." 

... (NR) 

 

"Art. 289-E. Aplica-se à Notificação de Lançamento, no que couber, as mesmas regras para 

Notificação Fiscal de Lançamento." (NR). 

 

"Anexo III, Tabela de Receita nº II 

... 

13.1. os serviços de emissão de vales-alimentação, vales transportes e similares prestados em 

unidade imobiliária localizada em logradouro em processo de deterioração da Região 

Administrativa RA-I e RA-II, na forma do Regulamento - 2%" (NR) 

 

Art. 2º Fica o Poder Executivo autorizado a remitir o Imposto sobre a Propriedade Predial e 

Territorial Urbana - IPTU e a Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Resíduos Sólidos 

Domiciliares - TRSD, até o exercício de 2013, aos contribuintes que regularizarem os seus 

imóveis junto ao Cadastro Imobiliário no que concerne ao cadastramento de novas unidades 

imobiliárias e alterações das características físicas. 

 

Art. 3º Fica o Poder Executivo autorizado a remitir os créditos relativos ao Imposto sobre a 

Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU e a Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de 

Resíduos Sólidos Domiciliares - TRSD, até o exercício de 2013, incidentes em imóveis 

utilizados por entidades de educação infantil e creches, sem fins lucrativos e que não recebam 
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contraprestação pelos serviços prestados, já conveniadas ou que venham a ser conveniadas com 

a Prefeitura de Salvador. 

 

Art. 4º As alterações e os acréscimos nas penalidades aplicáveis ao contribuinte pelo 

descumprimento das obrigações acessórias previstas no art. 112 da Lei nº 7.186/2006, com 

redação dada pela Lei nº 8.421, de 15 de julho de 2013, produzirão os seus efeitos a partir de 

1º de janeiro de 2014. 

 

Art. 5º O Poder Executivo poderá conceder desconto de até 10% (dez por cento) do Imposto 

Predial e Territorial Urbano (IPTU) a proprietários de imóveis residenciais e não residenciais 

no município de Salvador que adotem medidas que estimulem a proteção, preservação e 

recuperação do meio-ambiente, na forma e condições estabelecidas em regulamento. 

(Regulamentado pelos Decretos nº 25.899/2015, nº 29.100/2017 e nº 30.738/2018) 

 

Art. 6º Fica reduzido em até 50% (cinquenta por cento) o valor do Imposto sobre a Propriedade 

Predial e Territorial Urbana - IPTU das unidades imobiliárias constituídas por terrenos em que 

houver construção em andamento, a partir da data da emissão inicial do Alvará de Licença para 

Construção, limitado a 04 (quatro) anos (Redação dada pela Lei nº 8621/2014) 

§ 1º O benefício de que trata este artigo será concedido uma única vez para cada imóvel e não 

poderá ser prorrogado. 

§ 2º Caso o correspondente Certificado de Habite-se não seja emitido em até 6 (seis) meses 

após o término da validade inicial do Alvará de Licença para Construção, o IPTU será devido 

na sua integralidade, atualizado monetariamente. 

§ 3º Ato do Poder Executivo estabelecerá a forma e condições para concessão do benefício 

previsto neste artigo, bem como os critérios para definir os terrenos considerados como 

construção em andamento. 

§ 4º O benefício previsto neste artigo não se aplica ao excesso de área, assim definida aquela 

que exceder a 5 (cinco) vezes a área da edificação. 

§ 5º Os dispositivos legais que tratam dos limites de aumento do IPTU devido a partir de 2014 

não se aplicam aos imóveis beneficiados com a redução do imposto de que trata o caput deste 

artigo. (Revogado pela Lei nº 8723/2014) 
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Art. 7º Fica dispensado da multa de mora o pagamento do Imposto sobre a Transmissão Inter 

Vivos de Bens Imóveis - ITIV das unidades imobiliárias para entrega futura, cuja promessa de 

compra e venda tenha sido celebrada até 15 de julho de 2013. 

Parágrafo Único. O imposto previsto no caput poderá ser pago em até 6 (seis) parcelas iguais, 

mensais e sucessivas, a partir do 1º dia útil ao do mês subsequente da data de publicação desta 

lei, com atualização monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês. 

 

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

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SALVADOR, em 02 de outubro de 2013. 

 

ANTONIO CARLOS PEIXOTO DE MAGALHÃES NETO 

Prefeito 

 

JOÃO INÁCIO RIBEIRO ROMA NETO 

Chefe de Gabinete do Prefeito 

 

MAURO RICARDO MACHADO COSTA 

Secretário Municipal da Fazenda  
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ANEXO C – DECRETO Nº 25.899/2015 

DOM de 25/03/2015 

 
DECRETO Nº 25.899, de 24 de março de 2015 

 

Regulamenta o art. 5º da Lei nº 8.474, de 02 de outubro de 2013, e  

institui o Programa de Certificação Sustentável "IPTU VERDE" em 

edificações no Município de Salvador, que estabelece benefícios fiscais 

aos participantes do programa, assim como o art. 5º da Lei nº 8.723, de 

22 de dezembro de 2014, e dá outras providências. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DA CIDADE DO SALVADOR,  CAPITAL DO ESTADO DA 

BAHIA, 

 

CONSIDERANDO que o Estatuto da Cidade, Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, estabelece 

como Diretrizes Gerais da Política Urbana, a garantia do direito a cidades sustentáveis, a 

ordenação e o controle do uso do solo, de forma a evitar a poluição e a degradação ambiental e 

a adoção de padrões de produção e consumo de bens e serviços e de expansão urbana 

compatíveis com os limites da sustentabilidade ambiental, social e econômica do município e 

do território sob sua área de influência; 

 

CONSIDERANDO que a Lei nº 8.474, de 02 de outubro de 2013, concede em seu art. 5º 

desconto de até 10% (dez por cento) do valor do Imposto Sobre a Propriedade Predial e 

Territorial Urbana - IPTU a proprietários de imóveis residenciais e não residenciais que adotem 

medidas que estimulem a proteção, a preservação e a recuperação do meio ambiente; 

 

CONSIDERANDO que a Lei nº 7.400, de 20 de fevereiro de 2007, dispõe sobre o Plano Diretor 

de Desenvolvimento Urbano do Município do Salvador - PDDU, doravante denominado apenas 

PDDU; 

CONSIDERANDO as disposições vigentes contidas na Lei nº 3.377/84 e nº 8.167/12, que 

dispõem sobre o Ordenamento do Uso e da Ocupação do Solo no Município de Salvador – 

LOUOS, 
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CONSIDERANDO que a Lei nº 8.723, de 22 de dezembro de 2014, concede, em seu art. 5º, 

redução de 80% (oitenta por cento) no valor venal dos terrenos declarados como não edificáveis 

para fins de apuração do IPTU, 

 

DECRETA: 

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1º Fica criado o Programa de Certificação Sustentável em edificações no Município de 

Salvador, denominado IPTU VERDE. 

§ 1o A certificação concedida pela Prefeitura da Cidade do Salvador possui o objetivo de 

incentivar empreendimentos que contemplem ações e práticas sustentáveis destinadas a redução 

do consumo de recursos naturais e dos impactos ambientais. 

§ 2o A certificação IPTU VERDE é opcional e aplicável aos novos empreendimentos a serem 

edificados, assim como às ampliações e/ou reformas de edificações existentes de uso 

residencial, comercial, misto ou institucional. 

 

Art. 2º A certificação IPTU VERDE será obtida pelo empreendimento que adotar ações e 

práticas de sustentabilidade relacionadas no ANEXO I, correspondendo cada ação à pontuação 

ali estabelecida, da seguinte forma: 

– o empreendimento que atingir, no mínimo, 50 (cinquenta) pontos será classificado como 

BRONZE; 

- o empreendimento que atingir, no mínimo, 70 (setenta) pontos será classificado como 

PRATA; 

– o empreendimento que atingir, no mínimo, 100 (cem) pontos será classificado como OURO. 

Parágrafo único. No caso de projeto de reforma ou ampliação de edificação existente, as ações 

e práticas de sustentabilidade deverão ser relativas a toda edificação e ao lote em que ela se 

encontra implantada. 

 

Art. 3º A obtenção da certificação IPTU VERDE não exime do cumprimento integral da 

legislação ambiental, urbanística, edilícia, tributária e demais normas legais aplicáveis. 

§ 1º As edificações existentes que não foram objeto de licenciamento poderão participar do 

Programa, desde que obtenham a sua regularização junto aos órgãos licenciadores municipais. 



130 
 

§ 2º Para os empreendimentos não implantados e licenciados antes da vigência deste Decreto 

poderá ser pleiteada a certificação através do protocolo de solicitação de processo próprio 

atendendo às exigências listadas no art. 5º. 

 

Art. 4º A descaracterização das ações e práticas de sustentabilidade que justificaram a 

concessão da certificação IPTU VERDE importará no cancelamento, a qualquer tempo, da 

certificação emitida, bem como seus benefícios. 

 

CAPÍTULO II 

DO REQUERIMENTO DA CERTIFICAÇÃO DO PROJETO 

Art. 5º O requerimento para obtenção da pré-certificação IPTU VERDE, indicando as ações e 

práticas de sustentabilidade a serem adotadas, deverá ser apresentado quando do 

protocolamento do processo de construção, ampliação e/ou reforma, e modificação de projeto, 

acompanhado dos seguintes documentos: 

– formulários constantes nos Anexos I e II; 

– projeto de arquitetura e memorial descritivo. 

§ 1º Só serão admitidos os pedidos de pré-certificação de empreendimentos que não tenham 

pendências relativas ao licenciamento e/ou fiscalização ambiental, mediante a apresentação de 

declaração do órgão municipal responsável. 

§ 2º Em se tratando de ação e prática de sustentabilidade relativa ao consumo de água, quando 

o empreendimento for também abastecido com captações superficiais ou subterrâneas, o 

empreendedor deverá apresentar o documento de Outorga e/ou Anuência emitidos pelo órgão 

competente. 

§ 3º No caso de ação e prática de sustentabilidade relativa ao uso da água proveniente de 

captações superficiais ou subterrâneas destinada ao abastecimento humano (potável), o 

empreendedor deverá apresentar o documento de Controle de Qualidade da Água, em 

atendimento à Portaria nº 2.914, de 12 de dezembro de 2011, do Ministério da Saúde. 

§ 4º No caso de ação e prática de sustentabilidade relativa ao manejo de resíduos sólidos, o 

empreendedor deverá apresentar junto com a proposta de pré-certificação o Plano de 

Gerenciamento dos Resíduos Sólidos da atividade, incluindo- se neste, se couber, as outras 

categorias de resíduos que não sejam urbanos, como resíduos sólidos industriais, especiais e 

perigosos, para avaliação pelo órgão municipal competente. 
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Art. 6° O requerimento será analisado pelo órgão licenciador, no prazo de até 60 (sessenta) dias 

úteis. 

 

CAPÍTULO III 

DO LICENCIAMENTO 

Art. 7º O projeto que solicitar a pré-certificação IPTU VERDE terá tramitação prioritária nos 

procedimentos de licenciamento, tais como, obtenção de Alvarás de Construção, Ampliação 

e/ou Reforma, modificação de projeto aprovado, assim como Alvará de Habite-se. 

Parágrafo único. Os órgãos responsáveis pelo licenciamento de obras ou pela emissão de 

pareceres técnicos que subsidiem o licenciamento terão o prazo de até 30 (trinta) dias úteis para 

formular as exigências, que deverão ser feitas de uma só vez, e mais 30 (trinta) dias úteis, após 

o cumprimento integral das exigências, para aprovação do projeto ou emissão do parecer 

técnico, salvo quando por despacho fundamentado for justificada a impossibilidade do 

cumprimento deste prazo. 

 

CAPÍTULO IV 

DA CONCESSÃO DA CERTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO 

Art. 8º No ato da solicitação do Alvará de Habite-se, sendo verificado que as ações de 

sustentabilidade constantes do ANEXO I, declaradas para obtenção da certificação, foram 

efetivamente cumpridas, será concedida a certificação IPTU VERDE, de acordo com o disposto 

no art. 2º deste Decreto. 

§ 1º A avaliação quanto à pontuação final do empreendimento, conforme o disposto no art. 2º, 

ficará a cargo do órgão licenciador, que poderá assinar convênios com órgãos e entidades, 

municipal, estadual e federal. 

§ 2º Ficará a cargo da SECIS a emissão da certificação IPTU VERDE, nos termos do ANEXO 

III. 

§ 3º A emissão do certificado fica condicionada à apresentação das Certidões Negativa de 

Débitos Imobiliários e Débitos Mobiliários e à inexistência de registro no Cadastro Informativo 

Municipal – CADIN. 

 

Art. 9º Após a emissão do Alvará de Habite-se, o processo será encaminhado à SEFAZ, 

contendo o certificado IPTU VERDE, para as providências necessárias. 

Parágrafo único. No Alvará de Habite-se deverá constar a anotação de que a edificação 

foi construída de acordo com a certificação IPTU VERDE. 
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CAPÍTULO V 

DOS BENEFÍCIOS FISCAIS 

IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – 

IPTU 

 

SEÇÃO I 

DO DESCONTO NO IPTU DAS EDIFICAÇÕES 

Art. 10. Será concedido desconto na cobrança do IPTU para todas as unidades imobiliárias 

autônomas que compõem a edificação, da seguinte forma: 

– desconto de 5% (cinco por cento), quando houver a certificação BRONZE; 

– desconto de 7% (sete por cento), quando houver a certificação PRATA; 

- desconto de 10% (dez por cento), quando houver a certificação OURO. 

§ 1º A concessão do desconto descrito no caput terá validade de 03 (três) anos, quando 

deverá ser reavaliado pelo órgão licenciador, podendo ser renovado o benefício por igual 

período, mediante solicitação do interessado. 

§ 2º Para fins de vigência inicial do desconto no IPTU, será considerado o exercício da 

data de expedição do Certificado IPTU VERDE, sendo o cálculo proporcional ao número de 

meses que faltar para o fim do exercício. 

§ 3º Para fins de vigência final do desconto no IPTU, será considerado o exercício da 

data de vencimento do Certificado IPTU VERDE, sendo o cálculo proporcional ao número de 

meses que faltar para o fim do exercício. 

§ 4º O órgão licenciador deverá remeter à SEFAZ, até 31 de outubro de cada ano, o 

cadastro de empreendimentos com certificação renovada, para o registro do benefício fiscal de 

desconto no IPTU. 

§ 5º Somente farão jus a continuar recebendo o benefício, os contribuintes que 

anualmente estiverem em situação de regularidade fiscal e cadastral em 30 de novembro de 

cada ano, para vigorar para o exercício seguinte. 

 

SEÇÃO II 

DA REDUÇÃO DO VALOR VENAL PARA OS TERRENOS 

Art. 11. Para fins do disposto no art. 5º da Lei nº 8.723, de 22 de dezembro de 2014, os terrenos 

declarados como não edificáveis e que não sejam economicamente explorados terão redução de 

80% (oitenta por cento) no valor venal, para efeito de apuração do IPTU a ser pago. 
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§ 1º A redução prevista no caput deste artigo só se aplica sobre a parte não edificável 

do terreno. 

§ 2º Para os fins do disposto no caput deste artigo, considera-se como não edificáveis 

os terrenos inseridos em Áreas de Proteção Ambiental – APA, nos termos da Lei nº 7.400/2007 

- PPDU, obedecidos os critérios do zoneamento específico para cada área. 

§ 3º As Áreas de Proteção Ambiental - APA a serem consideradas para os fins do 

disposto neste Decreto são as seguintes: 

I - APA Bacia do Cobre/São Bartolomeu; II - APA Baia de Todos os Santos; 

- APA Joanes/Ipitanga; 

– APA Lagoas e Dunas do Abaeté. 

§ 4º Em se tratando de Área de Proteção Ambiental – APA, a redução prevista no caput 

deste artigo será suspensa pelo órgão competente, caso se comprove a inobservância das normas 

legais pertinentes à preservação ambiental. 

§ 5º A redução do valor venal será requerida pelo contribuinte interessado, até 30 de 

abril do exercício, junto à SEFAZ anexando cópia dos documentos considerados necessários. 

§ 6º Para fins de vigência inicial do redutor do valor venal, será considerado o exercício 

do requerimento do benefício. 

 

CAPÍTULO VI 

DAS SANÇÕES 

Art. 12. O desconto na cobrança do IPTU de que trata o art. 10 deste Decreto poderá ser 

cancelado de ofício, a qualquer momento, pela SEFAZ, em que seja verificado o 

descumprimento dos termos da respectiva certificação. 

Parágrafo único. O cancelamento previsto no caput será estendido a todas as unidades 

autônomas que compõem a edificação, mesmo que o descumprimento tenha sido causado por 

uma única unidade imobiliária. 

 

Art. 13. O descumprimento de um dos termos da respectiva certificação deverá ser comunicado 

pelo contribuinte à SEFAZ, no prazo de até 30 (trinta) dias a contar do ato ou fato que lhe deu 

origem. 

Parágrafo único. A falta de comunicação prevista no caput deste artigo implica na 

aplicação da penalidade disposta na alínea “a”, inciso I do art. 82 da Lei nº 7.186, de 27 de 

dezembro de 2006. 
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Art. 14. No ato do protocolamento do processo, os responsáveis técnicos e empreendedores 

assumem como verídicas as informações anotadas no Anexo I do presente Decreto, 

respondendo pelo seu fiel cumprimento, sob pena de serem responsabilizados através de 

sanções legais, civis e criminais, a depender do caso. 

 

CAPÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 15. Caberá às Secretarias Municipais Cidade Sustentável – SECIS e de Urbanismo – 

SUCOM: 

- a realização de programas de ações de divulgação do programa de certificação; 

- a elaboração de manual para o fiel cumprimento do presente Decreto. 

 

Art. 16. As Secretarias Municipais referidas neste Decreto poderão expedir Instruções 

necessárias ao cumprimento das normas estabelecidas neste regulamento. 

 

Art. 17. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, em 24 de março de 
2015. 

 
 

ANTONIO CARLOS PEIXOTO DE MAGALHÃES NETO 
Prefeito 

 
JOÃO INÁCIO RIBEIRO ROMA COSTA 

Chefe de Gabinete do Prefeito 
 

PAULO GANEM SOUTO 
Secretário Municipal da Fazenda 

 
SILVIO DE SOUSA PINHEIRO 
Secretário Municipal de Urbanismo 

 
ANDRÉ MOREIRA FRAGA 

Secretário Municipal Cidade Sustentável 
 

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO DOM DE 25/03/2015.
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ANEXO I 

Ações e práticas de sustentabilidade 

GESTÃO SUSTENTÁVEL DAS ÁGUAS ( Subtotal de 39Ptos = 13.68   % ) 

 
It
e
m 

 
Sistemas e Dispositivos economizadores 

Pontuaç
ão 
máxim
a 

Pontuaç
ão 
Declara
da 

 
Observaçã
o 

 
1 

 Uso de equipamentos economizadores de água ( torneiras com 
arejadores, 
spray e/ou temporizadores e chuveiros com regulador de pressão ) em no 
mínimo 60% dos pontos de utilização da edificação. 

 
3 

  

2 
Uso de descargas de vasos sanitários de comando duplo ou comando 
único com volume reduzido de 4.8 litros em no mínimo 60% dos pontos 3 

  

 
3 

Individualização dos medidores de consumo de água fria e quente ( 
quando tiver sistema de aquecimento central de água ) nas edificações 
multifamiliares, comerciais , institucionais e mistas 

 
2 

  

4 Sistemas de reuso de 90% das águas cinzas : sistema independente 
constituído de tratamento, reservação e distribuição para vasos 
sanitários. 

7 
  

5 Sistemas de reuso de 90% das águas negras : sistema independente 
constituído de tratamento, reservação e distribuição para vasos 
sanitários. 

1
0 

  

 
6 

Aproveitamento de águas pluviais em 90% da área de cobertura 
excetuando possível área de telhado verde : implantação de sistema de 
captação, 
tratamento, reservação e distribuição para vasos sanitários 

 
7 

  

 
7 

Aproveitamento de água de condensação do sistema de ar condicionado, 
em no mínimo 80% dos pontos dos equipamentos , para utilização nos 
vasos sanitários . 

 
7 

  

EFICIÊNCIA E ALTERNATIVAS ENERGÉTICAS ( Subtotal de 142 Ptos = 49.82 % ) 

 

Sistema de aquecimento solar dimensionado para atender a demanda 
anual de água quente . 
Os coletores solares para aquecimento de água devem possuir ENCE A ou 
Selo Procel e os reservatórios de água devem possuir Selo Procel. 

   

8 
Quando dimensionado para atender a trinta por cento (30%) de 
toda a demanda de água quente 

 
5 

  

9 
Quando dimensionado para atender a cinquenta por cento (50%) de 
toda a demanda de água quente 7 

  

1
0 

Quando dimensionado para atender a setenta por cento (70%) de 
toda a demanda de água quente 

1
0 

  

 
1
1 

Aquecimento de água por bomba de calor: As bombas de calor devem 
possuir coeficiente de performance (COP) maior ou igual a 3,0 W/W e 
não devem utilizar gases refrigerantes comprovadamente nocivos ao 
meio 
ambiente (por exemplo, R22). 

 
8 

  

 
 
 
1
2 

Existência de isolamento térmico da tubulação de água quente: Nas 
tubulações não metálicas, a espessura mínima do isolamento deve ser 
de 1,0cm, com condutividade térmica entre 0,032 e 0,040 W/mK, para 
qualquer diâmetro nominal de tubulação. 
Nas tubulações metálicas, a espessura do isolamento deve ser de 1,0 cm 
para diâmetro nominal da tubulação de até 40 mm e 2,5 cm para 
diâmetros nominais da tubulação iguais ou maiores que 40mm, com 
condutividade térmica entre 0,032 e 0,040 W/mK. Quando exposto ao 
sol, o isolamento 

 
 
 

2 
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deve ter proteção contra raios UV e  umidade. 

1
3 

Iluminação natural em escadas de segurança , desde que atendida à 
egislação vigente ( Decreto Municipal 23252/12 e NBR 9077) e mediante 
análise específica 

 
1 

  

1
4 

Instalação de sistemas de iluminação em 100% das áreas comuns , com 
distribuição em circuitos independentes e dispositivos economizadores, 
tais 
como sensores de presença . 

 
5 

  

 
1
5 

Fontes alternativas de energia: uso de painéis solares fotovoltaicos , que 
atendam a no mínimo 10% da Iluminação das áreas comuns, exceto áreas 
externas e estacionamentos. 
No caso de edificações constituídas de uma única unidade imobiliária, a 

economia deve ser de no mínimo 10% do consumo anual total. 

 

1
0 

  

 
1
6 

Fontes alternativas de energia: uso de turbinas eólica, que atendam a no 
mínimo 5% da Iluminação das áreas comuns, exceto áreas externas e 
estacionamentos. 
No caso de edificações constituídas de uma única unidade imobiliária, a 
economia deve ser de no mínimo 5% do consumo anual total. 

 

1
0 

  

1
7 

Condutores de prumadas dimensionados para uma queda de tensão 
menor ou igual a 1%. 

 
5 

  

 
It
e
m 

Sistemas e Dispositivos economizadores 

Pontuaç
ão 

máxim
a 

Pontuaç
ão 
declara
da 

 
Observaçã
o 

1
8 

Ventilação cruzada proporcionando condições de escoamento de ar entre 
as aberturas localizadas em pelo menos duas diferentes fachadas e 
orientações 
das unidades imobiliárias residenciais. 

 
1 

  

1
9 

Existência de dispositivos de proteção solar externos às aberturas dos 
ambientes de permanência prolongada que permitam escurecimento 
e 
ventilação em unidades imobiliárias residenciais. 

 
2 

  

 
2
0 

Sistema de proteção e sombreamento em fachadas - pérgolas 
horizontais ou verticais, brises ou persianas externas , e outros 
protetores solares, ou ainda vegetação. 
Deverá ser apresentada máscara de sombra. 

 

3 

  

 
2
1 

Apresentar Nível A de eficiência na envoltória de acordo com o RTQ-C 
 
1
5 

  

 
2
2 

Apresentar Nível  B de eficiência na envoltória de acordo com o RTQ-C 
 
1
0 

  

 
2
3 

Apresentar Nível C de eficiência na envoltória de acordo com o RTQ-C  
5 

  

 

2
4 

Para edificações comerciais e institucionais os elementos 
opacos das coberturas quando abaixo de um ambiente que 
possui condicionamento artificial o fator solar dos elementos opacos 
deve ser menor ou igual a 2,0% e em coberturas que os ambientes não 
possuam condicionamento artificial o fator solar dos elementos opacos 
deve ser menor 

 
 
2 
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ou igual a 4,0% 

2
5 

Inovações técnicas e de sistemas : Sistemas de cogeração e/ou 
inovações técnicas de qualquer sistema que apresente economia 
mínima de 20% no 
consumo anual de energia elétrica 

 
6 

  

 
2
6 

Apresentar Nível A de eficiência de acordo com a certificação INMETRO, 
no sistema de condicionamento de ar central, split ou aparelho de janela 
calculado de acordo com o RTQ-C e RTQ-R , nos ambientes de áreas 
comuns. 

 
3 

  

 
2
7 

Apresentar Nível A de eficiência de acordo com a certificação INMETRO, 
no sistema de condicionamento de ar central, split ou aparelho de janela 
calculado de acordo com o RTQ-C , em edificações comerciais e 
institucionais 
constituídas de uma única unidade imobiliária. 

 
3 

  

 
2
8 

Limitar a potência de iluminação dos espaços internos das 
edificações de acordo com a densidade de potência de iluminação 
limite (DPIL – W/m²) 
estipulada para o nível A de eficiência do RTQ-C 

 
3 

  

 
 
 
 
2
9 

Ambientes com abertura(s) voltada(s) para as áreas externas ou para 
átrio não coberto ou de cobertura translúcida e que contenham mais de 
uma fileira de luminárias paralelas à(s) abertura(s) devem possuir um 
controle instalado, manual ou automático, para o acionamento 
independente da fileira de luminárias mais próxima à abertura, de forma 
a propiciar o aproveitamento da luz natural disponível. 
Aplicável em edificações constituídas de uma única unidade 
imobiliária comercial ou institucional. 
Exceção: Unidades de edifícios de meios de hospedagem 

 
 
 
2 

  

3
0 Geradores de energia elétrica utilizando como combustível GN  ou etanol 4 

  

3
1 Geração a frio por absorção ou bomba de calor GHP 6 

  

3
2 

Recuperação de calor com emprego de roda entálpica(trocador de calor) 
no sistema de renovação de ar de área exterior. 8 

  

 
3
3 

Orientação ao Sol e Ventos: Apresentação de estudos de insolação 
com soluções para sombreamento das edificações e melhor 
aproveitamento e estratégias de uso da ventilação natural 
existente. 
Os estudos deverão ser anexados ao memorial descritivo 

 
4 

  

 ELEVADORES    

3
4 

Elevadores com regeneração de energia elétrica 1 
  

3
5 

Elevadores com programação de tráfego 1 
  

PROJETO SUSTENTÁVEL ( Subtotal de 80 Ptos = 28.07 % ) 

Ít
e
m 

Sistemas e Dispositivos economizadores Pontuação 
máxima 

Pontuação 
declarada 

Observaçã
o 

3
6 

Percolação : Utilização de pavimentação permeável pelo menos em 60% 
da área de passeio atendidos os critérios discriminados na Lei 8140/11 5 

  

 
3

Retardo e infiltração de águas pluviais: Construção de reservatórios 
e/ou valas de infiltração que permitam o retardo do escoamento    
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7 das águas pluviais. 
Deverá ser apresentado projeto específico com a ART/RRT no 
protocolamento 

2 

3
8 

Ampliação de áreas permeáveis além do exigido por lei : Ácréscimo de 
10% sobre a área permeável mínima exigida para o terreno 5 

  

3
9 

Elevadores para macas ( Dimensões internas 1.20 x 2.20m ) 2 
  

4
0 

Iluminação natural e ventilação em 50% das áreas comuns (circulação 
social e de serviço dos pavimentos tipo com extensão de até 20m ) 2 

  

 
4
1 

Iluminação natural e ventilação em 100 % das áreas comuns (circulação 
social e de serviço dos pavimentos tipo com extensão de até 20m ) 

 
4 

  

4
2 

Existência de abertura voltada para o exterior ou prisma ou poços de 
ventilação do edifício em 100% os banheiros da edificação (exceto 
lavabos) 4 

  

4
3 

Existência de abertura voltada para o exterior ou prisma ou poços de 
ventilação do edifício em 50% dos banheiros da edificação (exceto 
lavabos) 2 

  

4
4 

Telhados de cobertura verde: Implantação de telhado verde em no 
mínimo 25% do teto do último pavimento da edificação 

 

10 

  

4
5 

Adoção de esquadrias externas com tratamento acústico. 
 

4 

  

4
6 

Utilização de geradores de energia elétrica para emergência 
insonorizados ou com tratamento acústico do ambiente e descarga do 
tipo Hospitalar. 3 

  

 Implantação de bicicletários e estrutura de apoio  
  

4
7 

Prever bicicletários , observando para as vagas, o percentual mínimo 
de 20% do número mínimo exigido de vagas para automóveis. 
Deverá também oferecer vestiário nos prédios comerciais e institucionais 

 

4 

  

 Central de resíduos com compartimentos para coleta seletiva  
  

4
8 

Espaço ventilado e de fácil acesso com revestimento em material lavável 
e ponto de água. 1 

  

4
9 

Resfriamento de casa de lixo 2 
  

5
0 

Trituradores de papel e papelão 
 

1 

  

5
1 

Compactadores de lixo 
 

1 

  

5
2 

Trituradores de pia de cozinha em 90% dos pontos 3 
  

5
3 

Parcerias com cooperativas cadastradas no Município 2 
  

5
4 

Plantio de espécies vegetais nativas: Uso de espécies vegetais nativas 
para sombreamento do passeio com espaçamento mínimo de 6m ou 
definido em função da copa 

 
2 

  

5
5 

Vagas para veículos elétricos: Previsão de vagas dotadas de sinalização e 
estrutura para recarregamento de veículos elétricos, em edificações 
residenciais, equivalente a , no mínimo, 10% das vagas mínimas exigidas. 

 
7 
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5
6 

Estruturas metálicas: Utilização de estruturas metálicas em substituição 
ao concreto convencional . Discriminar na especificação de materiais. 

 
5 

  

5
7 

Aumento de 100% de largura dos passeios fronteiriços a edificação 
totalizando no mínimo 3.00m para lotes com testada até 20m, voltadas 
para a via principal e 5.00m para os demais casos  

5 

  

5
8 

Recuo dos muros limítrofes, permitindo a criação de espaço de 
convivência público em no mínimo 10% da área do terreno 4 

  

BONIFICAÇÕES ( Subtotal de 19 Ptos = 6.68 % ) 

 
Ít
e
m 

 
Sistemas e Dispositivos economizadores 

Pontuação 
máxima 

Pontuação 
declarada 

 
Observaçã
o 

5
9 

Os projetos de reformas de construções existentes, que utilizarem a 
prática de retrofit e que buscarem a Certificação Ouro.  

9 
  

 
6
0 

 
Os projetos de reforma de edificações existentes, que utilizarem a 
prática de retrofit e que buscarem a Certificação Prata . 

 
6 

  

 
6
1 

 
Os projetos de reforma de edificações existentes, que utilizarem a 
prática de retrofit e que buscarem a Certificação Bronze . 

 
4 

  

 
6
2 

Projetos que apresentarem, no requerimento de obtenção da 
certificação, selo de certificação e orientação ambiental de construções 
sustentáveis emitido por instituição reconhecida, poderão alcançar 
pontuação parcial ou 
máxima no IPTU VERDE. 

Pontuação 
parcial ou 
máxima 

  

EMISSÕES DE GASES DE EFEITO ESTUFA ( Subtotal de 05 Ptos = 1.75 % ) 

 
 
6
3 

Inventário para compensação/neutralização de emissão de GEE : 
Inventário refletindo adequadamente as emissões, através de 
metodologia consistente, que permita comparação ao longo do tempo. 
Relatar as fontes relativas à operação da edificação, nos seus consumos 
de áreas comuns de energia / água/combustível para geradores. O 
Empreendimento deverá 
oferecer índice de redução de GEE acima de 80%, através de 
compensação. 

 
 
 

5 

  

 TOTAL DE PONTOS ( 285 Ptos = 100 % ) 285 
  

 

Nós, abaixo assinados, atestamos a veracidade das informações prestadas, estando o projeto apresentado de acordo 

com as práticas e ações de sustentabilidade indicadas no Formulário acima, respeitando a legislação vigente assim como 

às recomendações da ABNT e das Concessionárias dos serviços públicos, e assim pleiteamos para o projeto a qualificação 

de; 
 
( ) BRONZE 

 ( ) PRATA 

( ) OURO 
 
( ) A DEFINIR 

 
Em de de 2015. 
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Proprietário:        

Responsável Técnico Projeto :       

Responsável Técnico Obra :       
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ANEXO II 
 

FORMULÁRIO PARA OBTENÇÃO DE CERTIFICAÇÃO “IPTU VERDE” 
 

Empreendimento: Logradouro ( cod log): Bairro: 

Proprietário ou requerente: CPF: 

Endereço: Bairro: CEP: 

Email: 

Autor do projeto: CPF: 

Endereço: Bairro: CEP: 

Profissão: Telefone: CAU/CREA Nº: 

Email: 

RT pela execução da obra: CPF: 

Endereço: Bairro: CEP: 

Profissão: Telefone: CAU/CREA Nº: 

Email: 
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ANEXO III 

 
  

  

CERTIFICADO “IPTU VERDE” 

Certifico que empreendimento, objeto do

 Processo 
Administrativo 

  , situado

 , cumpriu com todas as ações e práticas de sustentabilidade indicadas em 

projeto, onde    atingiu    a    pontuação  de pontos, conferindo ao mesmo a 

qualificação ITPU VERDE   categoria: 
 ( ) BRONZE 

( ) PRATA 
( ) OURO 

em / /   

 
  ,  

Nome e Matrícula 

SECIS - SECRETARIA CIDADE SUSTENTÁVEL 
Ladeira de São Bento, 89 - Edf. Oxumaré, sala 301 - Centro, Telefone: 3186-1505 
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ANEXO D – PORTARIA Nº 34/2015 

SECRETARIA CIDADE SUSTENTÁVEL - SECIS 

PORTARIA Nº. 0034/2015 

 

O SECRETÁRIO DA SECRETARIA CIDADE SUSTENTÁVEL, no uso das atribuições 

que lhe são conferidas por lei, e CONSIDERANDO que o Decreto nº 25.899 de 24 de março 

de 2015 institui o Programa de Certificação Ambiental IPTU VERDE em edificações no 

Município de Salvador, que estabelece benefícios fiscais aos participantes do Programa; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer procedimentos para a análise dos pedidos de 

certificação para efeito da concessão do desconto do IPTU VERDE, em razão de apresentação 

de selo de certificação e orientação ambiental de edificações sustentáveis, no âmbito da 

competência da Secretaria Municipal Cidade Sustentável; 

 

CONSIDERANDO que atualmente existem poucas Certificações Ambientais de Edificações 

disponíveis no Brasil 

 

RESOLVE: 

 

Art.1º Fica disciplinado através desta Portaria que os projetos que apresentarem, no 

requerimento de obtenção da certificação, conforme consta no Anexo I, Bonificações, Item 62, 

selo de certificação e orientação ambiental de construções sustentáveis, emitido pelas 

instituições abaixo designadas, poderão alcançar pontuação máxima no IPTU Verde. 

 

CERTIFICAÇÕES PONTUAÇÃO 

SELO PROCEL; ENCE GERAL DA EDIFICAÇÃO 
CONSTRUÍDA NÍVEL A DE ACORDO COM RTQ-C E RTQ-R; 
LEED PLATINA NC; LEED OURO NC; LEED PRATA NC; 
LEED SCHOOL; LEED EXISTING BUILDING; AQUA - HQE 
DE EXECUÇÃO OU OPERAÇÃO 

100 

ENCE GERAL DA EDIFICAÇÃO CONSTRUÍDA NÍVEL B DE 
ACORDO COM RTQ-C E RTQ-R; LEED CERTIFICADO 70 
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Art.2º Revoga-se a portaria nº0024/2015, publicada no Diário Oficial do Município, em 27 a 

29 de junho de 2015. 

 

Art.3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

GABINETE DO SECRETÁRIO CIDADE SUSTENTÁVEL, em 11 de Novembro de 2015. 

 

ANDRÉ MOREIRA FRAGA 

Secretário 
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ANEXO E – DECRETO Nº 29.100/2017 

 

DOM de 07/03/2017 

 

DECRETO Nº 29.100, de 06 de novembro de 2017 

 

Regulamenta o art. 5º da Lei nº 8.474, de 02 de outubro de 2013, e 

institui o Programa de Certificação Sustentável “IPTU VERDE” em 

edificações no Município de Salvador, que estabelece benefícios fiscais 

aos participantes do programa, assim como o art. 5º da Lei 8.723 de 22 

de dezembro de 2014 e dá outras providências. 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DA CIDADE DO SALVADOR, CAPITAL DO ESTADO 

DA BAHIA, no uso das suas atribuições, com fundamento no inciso V, do art. 52 da Lei 

Orgânica do Município, 

 

CONSIDERANDO que o Estatuto da Cidade, Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, 

estabelece como Diretrizes Gerais da Política Urbana, a garantia do direito a cidades 

sustentáveis, a ordenação e o controle do uso do solo, de forma a evitar a poluição e a 

degradação ambiental e a adoção de padrões de produção e consumo de bens e serviços e de 

expansão urbana compatíveis com os limites da sustentabilidade ambiental, social e econômica 

do Município e do território sob sua área de influência; 

 

CONSIDERANDO que a Lei nº 8.474, de 02 de outubro de 2013, concede em seu art. 

5º desconto de até 10% (dez por cento) do valor do IPTU a proprietários de imóveis residenciais 

e não residenciais que adotem medidas que estimulem a proteção, preservação e recuperação 

do meio ambiente; 

 

CONSIDERANDO as disposições contidas na Lei nº 9.069 de 30 de junho de 2016, que 

dispõe sobre o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano do Município do Salvador – PDDU; 
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CONSIDERANDO as disposições vigentes contidas na Lei nº 9.148, de 08 de setembro 

de 2016 - LOUOS, que dispõe sobre o Ordenamento do Uso e da Ocupação do Solo no 

Município de Salvador; 

 

CONSIDERANDO que a Lei nº 8.723, de 22 de dezembro de 2014, concede, em seu 

art. 5º, redução de 80% (oitenta por cento) no valor venal dos terrenos declarados como não 

edificáveis para fins de apuração do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 

– IPTU, 

 

DECRETA: 

 

CAPITULO I DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1º Fica criado o Programa de Certificação Sustentável em edificações no Município 

de Salvador, denominado IPTU VERDE. 

§ 1º A certificação concedida pela Prefeitura da Cidade do Salvador, possui o objetivo 

de incentivar empreendimentos que contemplem ações e práticas sustentáveis destinadas a 

redução do consumo de recursos naturais e redução dos impactos ambientais. 

§ 2º A certificação IPTU VERDE é opcional e aplicável aos novos empreendimentos 

a serem edificados, assim como às ampliações e/ou reformas de edificações existentes de uso 

residencial, comercial, misto, institucional e industrial. 

 

Art. 2º A certificação IPTU VERDE será obtida pelo empreendimento que adotar ações 

e práticas de sustentabilidade relacionadas no ANEXO I, correspondendo cada ação à 

pontuação ali estabelecida, da seguinte forma: 

I - o empreendimento que atingir, no mínimo, 50 (cinquenta) pontos será classificado como 

BRONZE; 

II - o empreendimento que atingir, no mínimo, 70 (setenta) pontos será classificado como 

PRATA; 

III - o empreendimento que atingir, no mínimo, 100 (cem) pontos será classificado como 

OURO. 

§ 1º No caso de edificação existente constituída de uma única ou mais de uma unidade 

imobiliária, as ações e práticas de sustentabilidade adotadas deverão ser relativas a toda 

edificação e ao lote em que ela encontra-se implantada. 
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§ 2º No caso de empreendimento constituído de mais de uma edificação implantada no 

lote, admite-se a certificação de uma única edificação, desde que a mesma possua inscrição 

imobiliária ou inscrições imobiliárias independentes das outras edificações. 

§ 3º Na situação enquadrada no parágrafo anterior, as ações e práticas de 

sustentabilidade, referentes aos itens 36, 37, 51 e 52 do Anexo I deste decreto deverão ser 

relativas a todo o lote em que se encontra implantada a totalidade do empreendimento. 

§ 4º No caso de empreendimento constituído de mais de uma edificação implantada no 

lote, que não se constitua uma unidade autônoma, poderá ser concedida a certificação de 

“Empreendimento Sustentável”, sem os descontos na cobrança de IPTU e reduções previstos 

no capítulo V deste Decreto, desde tenha atingido pontuação mínima de 50 pontos, conforme 

os requisitos listados no Anexo I deste Decreto. 

 

Art. 3º A obtenção da certificação IPTU VERDE não exime o cumprimento integral da 

legislação ambiental, urbanística, edilícia, tributária e demais normas legais aplicáveis. 

§ 1º As edificações existentes que não foram objeto de licenciamento poderão participar 

do Programa, desde que obtenham a sua regularização junto aos órgãos licenciadores 

municipais. 

§ 2º Para os empreendimentos licenciados e não implantados até a vigência deste 

Decreto, poderá ser pleiteada a certificação através do protocolo de solicitação de processo 

próprio atendendo às exigências listadas no art. 5º. 

 

Art. 4º A descaracterização das ações e práticas de sustentabilidade que justificaram a 

concessão da certificação IPTU VERDE, importará no cancelamento, a qualquer tempo da 

certificação emitida, bem como de seus benefícios. 

 

CAPÍTULO II 

DO REQUERIMENTO DA CERTIFICAÇÃO DO PROJETO 

Art. 5º O requerimento para obtenção da pré-certificação IPTU VERDE, indicando as 

ações e práticas de sustentabilidade adotadas, deverá ser apresentado quando do 

protocolamento do processo de construção, ampliação e/ou reforma, modificação de projeto, e 

substituição de projeto, acompanhado dos seguintes documentos: 

I - formulário constante dos ANEXOS I e II; 

II - projeto de arquitetura e memorial descritivo. 
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§ 1º Só serão admitidos os pedidos de pré-certificação de empreendimentos que não 

tenham pendências relativas ao licenciamento e/ou fiscalização ambiental, mediante a 

apresentação de declaração do órgão municipal responsável. 

§ 2º Em se tratando de ações e práticas de sustentabilidade relativas ao consumo de 

água, quando o empreendimento for também abastecido com captações superficiais ou 

subterrâneas, o empreendedor deverá apresentar o documento de Outorga e/ou anuência 

emitido pelo órgão competente. 

§ 3º No caso de ações e práticas de sustentabilidade relativas ao uso da água proveniente 

de captações superficiais ou subterrâneas, destinadas ao abastecimento humano (potável), o 

empreendedor deverá apresentar o documento de Controle de Qualidade da Água, em 

atendimento à Portaria nº 2.914 de 12 de dezembro de 2011, do Ministério da Saúde. 

§ 4º No caso de ações e práticas de sustentabilidade relativas ao manejo de resíduos 

sólidos, o empreendedor deverá apresentar junto com a proposta de pré-certificação o Plano de 

Gerenciamento dos Resíduos Sólidos da atividade, incluindo-se neste, se couber, as outras 

categorias de resíduos que não sejam urbanos, como resíduos sólidos industriais, especiais e 

perigosos, para avaliação pelo órgão municipal competente. 

Art. 6° O requerimento será analisado pelo órgão licenciador, no prazo de até 60 

(sessenta) dias úteis. 

 
CAPÍTULO III 

DO LICENCIAMENTO 

Art. 7º O projeto que solicitar a pré-certificação IPTU VERDE terá tramitação 

prioritária nos procedimentos de licenciamento, tais como: obtenção de Alvarás de Construção, 

Ampliação e/ ou Reformas, modificação de projeto aprovado e substituição de projeto, assim 

como Alvarás de Habite-se. 

Parágrafo único. Os órgãos responsáveis pelo licenciamento de obras ou pela emissão 

de pareceres técnicos que subsidiem o licenciamento terão o prazo de até 30 (trinta) dias úteis 

para formular as exigências, que deverão ser feitas de uma só vez, e mais 30 (trinta) dias úteis, 

após o cumprimento integral das exigências, para aprovação do projeto ou emissão do parecer 

técnico, salvo quando por despacho fundamentado for justificada a impossibilidade do 

cumprimento deste prazo. 
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CAPÍTULO IV 

CONCESSÃO DA CERTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO 

Art. 8º No ato da solicitação do Alvará de Habite-se, sendo verificado que as ações e 

práticas de sustentabilidade constantes do Anexo I, declaradas para obtenção da certificação, 

foram efetivamente cumpridas, será concedida a certificação IPTU VERDE de acordo com o 

disposto no art. 2º deste Decreto. 

§ 1º A avaliação quanto à pontuação final do empreendimento conforme o disposto no 

artigo 2º, caberá conjuntamente ao órgão licenciador e ao órgão certificador que poderão assinar 

convênios com órgão e entidades a nível Municipal, Estadual e Federal. 

§ 2º Ficará a cargo da SECIS a emissão da certificação IPTU VERDE, nos termos do 

Anexo III. 

§ 3º A emissão do certificado fica condicionada à apresentação das Certidões Negativa 

de Débitos Imobiliários e Débitos Mobiliários e à inexistência de registro no Cadastro 

Informativo Municipal – CADIN. 

 

Art. 9º Após a emissão e assinatura do Alvará de Habite-se, o processo será 

encaminhado à Secretaria Municipal da Fazenda, contendo o certificado IPTU VERDE, para 

as providencias cabíveis. 

Parágrafo único. No alvará de habite-se deverá constar a anotação de que a edificação 

foi construída de acordo com a certificação IPTU VERDE. 

 

CAPÍTULO V 

DOS BENEFÍCIOS FISCAIS, IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 

TERRITORIAL URBANA – IPTU 

 

SEÇÃO I 

DO DESCONTO NO IPTU DAS EDIFICAÇÕES 

Art. 10. Será concedido desconto na cobrança do IPTU para todas as unidades 

imobiliárias autônomas que compõem a edificação, da seguinte forma: 

I - desconto de 5% (cinco por cento), quando houver a certificação BRONZE; II - 

desconto de 7% (sete por cento), quando houver a certificação PRATA; III - desconto de 10% 

(dez por cento), quando houver a certificação OURO. 

§ 1° O Certificado terá validade de três anos, podendo ser renovado por igual período, 

enquanto for do interesse do requerente. O interessado deverá solicitar ao órgão certificador, 
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em até 160 dias antes do vencimento da certificação, a renovação da certificação do IPTU 

Verde. 

§ 2° Ao solicitar a renovação, o empreendimento passará por uma reavaliação pelo 

órgão certificador e, caso ocorra, estará sujeito a apresentação de documentos referentes a 

qualquer alteração que tenha sido realizada pelo requerente no empreendimento durante o 

período de vigência da certificação. 

§ 3º A concessão do desconto descrito no caput terá validade para três exercícios, 

podendo ser estendido por igual período, mediante a renovação da certificação. 

§ 4º Para fins de vigência inicial do desconto descrito no caput, será considerado o 

exercício seguinte ao da expedição do Certificado IPTU VERDE. 

§ 5º O órgão certificador deverá remeter à Secretaria Municipal da Fazenda, até 31 de 

outubro de cada ano, o cadastro de empreendimentos com certificação renovada, para registro 

do benefício fiscal de desconto no IPTU. 

§ 6º Somente farão jus a continuar recebendo o benefício, os contribuintes que 

anualmente estiverem em situação de regularidade fiscal e cadastral em 30 de novembro de 

cada ano, para vigorar para o exercício seguinte. 

 

SEÇÃO II 

DA REDUÇÃO DO VALOR VENAL PARA OS TERRENOS 

Art. 11. Para fins do disposto no art. 5º da Lei nº 8.723, de 22 de dezembro de 2014, os 

terrenos declarados como não edificáveis e que não sejam economicamente explorados terão 

redução de 80% (oitenta por cento) no valor venal, para efeito de apuração do IPTU a ser pago. 

§ 1º A redução prevista no caput deste artigo só se aplica sobre a parte não edificável 

do terreno. 

§ 2º Para os fins do disposto no caput deste artigo, considera-se como não edificáveis 

os terrenos inseridos em Áreas de Proteção Ambiental – APA, nos termos da Lei 9.069/2016 – 

PDDU, obedecidos os critérios do zoneamento específico para cada área. 

§ 3º As Áreas de Proteção Ambiental – APA a serem consideradas para os fins do 

disposto neste Decreto são as seguintes: 

I - APA Bacia do Cobre/São Bartolomeu; II - APA Baia de Todos os Santos; 

III - APA Joanes / Ipitanga; 

IV - APA Lagoas e Dunas do Abaeté. 
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§ 4º Em se tratando de Área de Proteção Ambiental – APA, o desconto previsto no caput 

deste artigo será suspenso pelo órgão competente, caso se comprove a inobservância das normas 

legais pertinentes à preservação ambiental. 

§ 5º A redução do valor venal será requerido pelo contribuinte interessado, até 30 de 

outubro do exercício, junto a SEFAZ anexando cópia dos documentos considerados 

necessários. 

§ 6º Para fins de vigência inicial da redução do valor venal, será considerado o exercício 

seguinte ao da data do requerimento do benefício. 

 

CAPÍTULO VI DAS SANÇÕES 

Art. 12. O desconto na cobrança do IPTU de que trata o art. 10. deste Decreto poderá 

ser cancelado de ofício, a qualquer momento pela Secretaria Municipal da Fazenda, caso seja 

verificado o descumprimento dos termos da respectiva certificação. 

Parágrafo único. O cancelamento previsto no caput será estendido a todas as unidades 

autônomas que compõem a edificação, mesmo que o descumprimento tenha sido causado por 

uma única unidade imobiliária. 

 

Art. 13. O descumprimento de um dos termos da respectiva certificação deverá ser 

comunicado pelo contribuinte à Secretaria Municipal da Fazenda, no prazo de até 30 (trinta) 

dias a contar do ato ou fato que lhe deu origem. 

Parágrafo único. A falta de comunicação prevista no caput deste artigo implica na 

aplicação da penalidade disposta na alínea “a”, inciso I do art. 82 da Lei nº 7.186, de 27 de 

dezembro de 2006. 

 

Art. 14. No ato do protocolamento do processo, os responsáveis técnicos e 

empreendedores, assumem como verídicas as informações anotadas no Anexo I do presente 

Decreto, respondendo pelo seu fiel cumprimento, sob pena de serem responsabilizados através 

de sanções legais, civis e criminais, a depender do caso. 

 

CAPÍTULO VII DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 15. Caberá às Secretarias Municipais Cidade Sustentável e Inovação – SECIS, e de 

Desenvolvimento e Urbanismo – SEDUR: 

I - a realização de programas de ações de divulgação do programa de certificação; II - a 

elaboração de manual para o fiel cumprimento do presente Decreto. 
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Art. 16. As Secretarias Municipais referidas neste Decreto poderão expedir instruções 

necessárias ao cumprimento das normas estabelecidas neste regulamento. 

Art. 17. Fica revogado o Decreto nº 25.899, de 24 de março de 2015. Art. 18. Este 

Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, em 06 de novembro de 2017. 

 
 

ANTONIO CARLOS PEIXOTO DE MAGALHÃES NETO 
Prefeito 

 
JOÃO INÁCIO RIBEIRO ROMA COSTA 

Chefe de Gabinete do Prefeito 
 

PAULO GANEM SOUTO 
Secretário Municipal de Fazenda 

 
GUILHERME CORTIZO BELLINTANI 

Secretário Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo 
 

ANDRÉ MOREIRA FRAGA 
Secretário Cidade Sustentável e Inovação 

 
 

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO DOM DE 07/11/2017. 


