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O IPTU verde é um projeto de lei municipal onde busca-se conceder descontos para aqueles 

que praticam a sustentabilidade nas reformas ou criação dos bens imóveis, colaborando para 

que sua atitude possa diminuir os impactos no meio ambiente, proporcionado o bem estar da 

coletividade econstitui-se assim um sistema de benefício fiscal no formato de incentivos, para 

que os contribuintes busquem fazer ações ambientais para obter o benefício, por exemplo 

investir  em empreendimentos ambientalmente responsáveis.Com a implantação do IPTU verde  

o município poderá ser beneficiado como desenvolvimento sustentável e fiscal. Diante do 

presente contexto, a pesquisa tem como objetivo geral: verificar de que forma a implantação do 

IPTU verde pode refletir como benefício fiscal na arrecadação do IPTU no município de Castro 

Alves. No processo da execução metodológica será realizada uma pesquisa de abordagem 

qualitativa ao analisar os reflexos da implantação do IPTU verde como desconto para alavancar 

a receita do IPTU no Município de Castro Alves- Bahia. Quanto aos objetivos ela é descritiva 

pois serão descritos as possíveis vantagens da aplicação do IPTU verde no município e os seus 

aspectos legais. Quanto aos procedimentos técnicos será caracterizada como um estudo de caso 

através da elaboração de questionários para coleta de dados e posterior a análise. Através da 

elaboração dessa pesquisa, espera-se colaborar com a discussão atual do município sobre a 

futura implementação da lei, possibilitando uma melhora na arrecadação do município, que 

poderá ser revertida em benefícios para a população do município de Castro Alves, além disso, 

poderá reduzir os impactos ambientais. A redução desses impactos possibilita uma melhora na 

qualidade de vida da população e das gerações futuras, pois terá uma cidade que cuidará melhor 

do meio ambiente. 
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