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PARECER Nº

PROCESSO Nº: 008.00009/2020-75

  

 Ins�tui o programa IPTU VERDE

  

À CEFOR
 
Compete à Comissão de Economia, Finanças, Orçamento e do MERCOSUL - CEFOR, conforme art. 37, I, alínea “h” do
Regimento Interno da Câmara Municipal de Porto Alegre, emi�r parecer sobre proposições que tratem de matéria
rela�va ao planejamento urbano, planos diretores, em especial, planejamento e controle do parcelamento, uso e
ocupação do solo. Nos termos do art. 47, § 1º, do RI-CMPA, foi designado este Vereador para emi�r parecer sobre o
PLCL Nº 003/14, o que passa a fazê-lo:
 
 
I. RELATÓRIO
 
O Projeto de Lei do Ver. Márcio Bins Ely consiste em Ins�tuir o programa IPTU Verde na cidade de Porto Alegre.
 
O projeto cumpriu as etapas anteriores do processo legisla�vo, tendo sido apregoado pela Mesa Diretora em
24/04/2014, recebido Parecer Prévio da Procuradoria em 30/04/2014. A Procuradoria-Geral desta Casa Legisla�va
manifestou-se, em seu parecer, no sen�do da inexistência de óbice jurídico, mas sinaliza apenas que a lei
complementar número 101/2000 no art. 14 impõe requisitos de cumprimento obrigatório no que tange à concessão
de bene�cios de natureza tributária. Em parecer na CCJ, o Vereador Waldir Canal emi�u parecer pela existência de
óbice de natureza jurídica, o qual foi aprovado pelo respec�vo colegiado.
 
Em todas as demais Comissões pelas quais tramitou, sejam elas CEFOR, CUTHAB, CEDECONDH ou COSMAM, foram
emi�dos pareceres pela REJEIÇÃO,  os quais foram aprovados pelos respec�vos colegiados.  
 
Foi encaminhado à CEFOR, designado este edil que subscreve.
 
II. FUNDAMENTAÇÃO
 
Ao analisarmos o mérito da proposição constata-se a importância do referido Projeto de Lei, visto que o grande
obje�vo é manter e restaurar as funções do ecossistema urbano, oferecendo serviços ecossistêmicos no local. Entre
inúmeros outros, alguns desses serviços são redução das emissões de gases de efeito estufa, prevenção de



enchentes e deslizamentos, amenização das ilhas de calor, redução do consumo de energia, produção de alimentos
no ambiente urbano, melhoria da saúde �sica, mental e espiritual das pessoas, aumento e melhoria da
biodiversidade na�va.
 
Esse �po de infraestrutura tem como meta tornar os ambientes urbanos mais sustentáveis e recep�vos por meio da
interação co�diana das pessoas com a natureza, e espaços onde ambas tem um total prioridade. Existem diversas
prá�cas, técnicas e tecnologias capazes de promover a infra-estrutura verde, cabendo destacar suas par�cularidades
posi�vas para as pessoas, a edificação e o ambiente ao redor.
 
Em suma, observa-se que o Projeto de Lei estabelece vantagens tributárias ao contribuinte que adote medidas
específicas tendentes à preservação do meio ambiente. Quanto a esse aspecto, o projeto é meritório.
 
A única objeção constante do Parecer da Procuradoria da CMPA à tramitação do PL é a de inobservância do art. 14
da Lei Complementar 101/2000 (devido ao fato de que a proposta não apresenta es�ma�va de impacto de renúncia
de receita). Quanto ao ponto, entretanto, observa-se que ele pode ser complementado com a apresentação do
mesmo.
 
III. CONCLUSÃO
 
Tendo em vista o agravamento da crise climá�ca e suas consequências para cidades, entendendo que medidas
emergenciais devem ser tomadas a fim de reduzir os impactos, entendo necessários incen�vos para a mudanças da
matriz energé�ca e encaminho  no mérito pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei, entendendo que o mesmo deve ir a
plenário a fim de ser apreciado pelo conjunto dos vereadores.

Documento assinado eletronicamente por Carlos Roberto de Souza Robaina, Vereador, em
03/03/2023, às 09:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da
Medida Provisória nº 2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da
Câmara Municipal de Porto Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0514482 e o código CRC 04738645.

Referência: Processo nº 008.00009/2020-75 SEI nº 0514482

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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CERTIDÃO

CERTIFICO que o Parecer nº 048/23 - CEFOR con�do no doc 0514482 (Proc nº 0374/2014 - PLCL nº 003),
de autoria do vereador Roberto Robaina a foi APROVADO através do Sistema de Deliberação Remota,
com votação encerrada em 10 de março de 2023, tendo ob�do 04 votos FAVORÁVEIS
00 voto CONTRÁRIO, conforme Relatório de Votação abaixo:

 

CONCLUSÃO DO PARECER: PELA APROVAÇÃO do Projeto.

  Vereadora Mari Pimentel  – Presidente: Não votou

  Vereadora Biga Pereira : FAVORÁVEL

  Vereador Airto Ferronato: FAVORÁVEL

  Vereador João Bosco Vaz: FAVORÁVEL

  Vereador Roberto Robaina:  FAVORÁVEL

 

Documento assinado eletronicamente por Ta�ana Caroline Manica Schapke, Assistente Legisla�vo,
em 10/03/2023, às 08:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da
Medida Provisória nº 2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da
Câmara Municipal de Porto Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0518306 e o código CRC 83D0FAE5.

Referência: Processo nº 008.00009/2020-75 SEI nº 0518306

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

