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Câmara Municipal de Belo Horizonte aprova projeto de lei que concede 
desconto para imóveis que implantarem medidas de sustentabilidade 

Na última semana, a Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH) aprovou o 
Projeto de Lei (PL) 1013/2020, que institui um programa de compensação de 
débitos tributários municipais que visa fomentar medidas de sustentabilidade 
em imóveis na cidade. 

O projeto, de autoria do vereador Gabriel (Patri), concede a titulares de imóveis 
que implantarem medidas de sustentabilidade nas dimensões água, energia, 
enfrentamento às mudanças climáticas, mobilidade, permeabilidade ou 
resíduos o direito ao Certificado de Crédito Verde da Dívida Ativa, que será 
expedido pela Secretaria Municipal de Fazenda. 

O crédito poderá ser utilizado para extinção total ou parcial de dívidas 
tributárias e não tributárias inscritas na dívida ativa do município, exceto 
aquelas de natureza previdenciárias. 

Conforme entendimento da Comissão de Orçamento e Finanças da CMBH, a 
possibilidade da compensação fica vinculada ao já existente Programa de 
Certificação em Sustentabilidade Ambiental - "Selo BH SUSTENTÁVEL" da 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, regulamentado pela Portaria SMMA N° 
06 de 02 de maio de 2012. 

Os valores a serem descontados serão calculados considerando o grau de 
sustentabilidade da unidade mobiliária e os custos de implantação das medidas. 
O desconto poderá corresponder aos seguintes percentuais destes custos: 5%, 
10%, 15% ou 20%. 

Segundo entendimento da Câmara Municipal, além de estabelecer incentivos 
para investimentos na área de sustentabilidade, o programa também deve 
aquecer a área produtiva do setor, o que permitiria a arrecadação sobre 
produtos e serviços pertinentes. 

Após a aprovação de sua redação final, a proposição seguirá para análise da 
Prefeitura, que poderá sancioná-la ou vetá-la na íntegra ou parcialmente. 
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