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Objetivo:
O projeto IPTU Mais, oportuniza aos cidadãos a possibilidade de redução do IPTU, incentivando a adoção
de boas práticas ambientais, como a manutenção e a arborização do passeio público, a manutenção da
permeabilidade dos lotes, a captação da água da chuva em cisternas, evitando alagamento em partes baixas
da cidade, destinação de resíduos orgânicos em composteiras, sistema de aquecimento solar e projeto
arquitetônico sustentável. O projeto não causa impacto financeiro negativo, pois as práticas adotadas acabam
reduzindo as despesas do município, como no transporte de resíduos, despesas com alagamentos, etc...

Atividades:
2017 - Criação da Legislação (Leis e Decreto) 30/09 - Prazo para requerimento dos descontos, apresentando
documentos comprobatórios. 30/11 - Análise dos documentos e definição do percentual de desconto 08/02 Pagamento em cota única com descontos de até 50%.
Situação anterior:
Desde a reavaliação da Planta Genérica de Valores em 2013 a população vinha demandando um valor de
IPTU mais justo. O desafio era buscar uma alternativa legal de oportunizar um desconto no valor do IPTU.
Situação atual:
Com a implantação do IPTU Mais, os cidadãos que requeiram o benefício, demonstrando terem implantado
práticas ambientais e/ou que reduzam a despesa do Município, recebem descontos que somados chegam a
até 50% do valor do IPTU.
Por que a iniciativa é inovadora?
Por que é a única iniciativa no País que oportuniza ao cidadão obter desconto no valor do IPTU em troca de
adoção de boas práticas ambientais, tornando a cidade mais verde, com passeios públicos em condições e
reduzindo despesas ao Município.
Por que a iniciativa deve ser selecionada?
A iniciativa deve ser selecionada para divulgar aos demais Municípios brasileiros a metodologia que
demonstra aos cidadãos que a sua postura frente ao Meio Ambiente, além de resultar em melhoria na
qualidade de vida pode representar um ganho econômico, gerando ganho para o Município e para o cidadão.
A iniciativa tem baixo custo de implementação?
Sim
A iniciativa tem potencial de reaplicação em outros municípios?
Sim
Conhece a ferramenta IDMS?
Sim
A iniciativa se classifica em mais algum tema além do principal?
Desenvolvimento sustentável (energias limpas, mudanças climáticas, reciclagem), Meio-ambiente
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