
                   PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA  
            SECRETARIA DA FAZENDA 

                               DIRETORIA DE  GESTÃO FINANCEIRA , ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS 

         SEÇÃO DE DIVIDA ATIVA 
 

PREFEITURA DE FRANCO DA ROCHA 
Tel: (11) 4800-1715 

www.francodarocha.sp.gov.br 
Avenida Liberdade, 250 – Centro – Franco da Rocha/SP | CEP 07850-325 

 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA IPTU VERDE 2021 
 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS EM TODOS OS CASOS: 
 

• Requerimento Padrão devidamente Preenchido 
• Cópia do RG e CPF do requerente 
• Cópia do IPTU (capa) 
• Cópia do Comprovante de Endereço (Conta de energia ou água no nome do requerente, 

atualizado) 
• Matrícula, sucessão de Posse do Imóvel ou contrato de compra e venda 

 

 
1. SISTEMA DE CAPTAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS ( inciso I e II do art. 
282) 
 

• Croqui do sistema de captação, no qual conste no mínimo: geometria do terreno, contorno da 
construção, indicação da tubulação e o direcionamento até o local do armazenamento, com sua 
respectiva dimensão, demonstração da captação no telhado, grelha para coletar a água pluvial; 
(somente para o inciso I) 

• Informação sobre o recipiente de armazenamento de água, incluindo o volume de água 
armazenada  

 
“...I – para o desconto previsto no inciso I do art. 282, “sistema de captação e utilização 
de águas pluviais”: 
a) croqui do sistema de captação, no qual conste no mínimo: geometria do terreno, 
contorno da construção, indicação da tubulação e o direcionamento até o local do 
armazenamento, com sua respectiva dimensão, demonstração da captação no telhado, 
grelha para coletar a água pluvial; 
b) a água a ser utilizada deverá ser armazenada em recipiente fechado, pré-fabricado ou 
construído para essa finalidade; 
c) o recipiente deverá reter no mínimo o volume calculado conforme a Tabela do inciso II 
deste artigo. 
 
II – para o desconto previsto no inciso II do art. 282, os reservatórios de água deverão ter 
as seguintes dimensões: 
 
Área do lote (m²) Volume de retenção (litros) 
125 a 250 500 
250 a 300 750 
300 a 500 1.000 
500 a 750 1.500 
750 a 1.000 1.800 
1.000 a 2.000 2.000 
2.000,01 2,5 (dois inteiros e cinco décimos) litros por m² da área do lote….” 

  

2. ARBORIZAÇÃO NO CALÇAMENTO (incisos III e IV do art. 282) 
 

• 10 fotos coloridas. 

 
“….III – para o desconto previsto nos incisos III e IV do art. 282 - “arborização no 
calçamento com espécies adequadas às normas urbanísticas do município e com 
espécies nativas da região ou frutíferas, e respectiva manutenção”; deverão observar: 
a) as espécies aceitas para enquadramento neste inciso são as descritas no anexo único 
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com altura mínima de 2,00 metros; 
b) a manutenção da vegetação deverá contemplar a irrigação, poda, transplante, 
readequação de canteiros, remoção de vegetação parasita e interferente e supressão; 
c) as espécies arbóreas não poderão interferir na rede elétrica, cabeamento e fiações de 
serviços de telefonia, internet, TVs e nos pontos de iluminação pública; 
d) deverão ser apresentadas 10 (dez) fotos da árvore plantada, incluindo a foto da 
fachada do imóvel contendo a imagem da árvore….” 
 

3. INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TELHADO VERDE EM TODOS OS 
TELHADOS DISPONÍVEIS NO IMÓVEL (inciso V do art. 282 ). 
 

• Demonstração de implantação conforme Decreto 2715/2018  
 
“...IV – para o desconto previsto no inciso V do art. 282 - “instalação e manutenção de 
telhado verde em todos os telhados disponíveis no imóvel”, deverá ser apresentado 
projeto que demonstre a existência de: 
a) impermeabilização, com proteção mecânica, para evitar o contato da água com a 
estrutura da laje ou do telhado convencional e proteção física da membrana de 
impermeabilização contra o crescimento das raízes da vegetação; 
b) camada de drenagem, para escoamento e retenção de parte da água da chuva, a qual 
é utilizada pela própria vegetação; 
c) camada filtrante, a qual separa o substrato da camada de drenagem para evitar a 
passagem de partículas; 
d) substrato, constituído de solo para fixação e nutrição da vegetação; 
e) vegetação. 
 
Parágrafo único. Exclui-se os telhados que sejam enquadrados enquanto telheiro...” 

 

4.  VEGETAÇÃO NO INTERIOR DOS LOTES E TOPOGRAFIA ACIMA de 40º MAIS 
VEGETAÇÃO NO INTERIOR DO LOTE (  art. 283 e 284 ) 
 

• Croqui para lotes ou levantamento planialtimétrico- para glebas, conforme Decreto 
2715/2018, que projete a vegetação. 

• Foto colorida da testada do imóvel e no mínimo 10 (dez) fotos da cobertura vegetal 
existente, incluindo vista de diferentes ângulos e detalhes por espécie vegetal.  
 
“...Parágrafo único. Para entendimento do disposto no inciso I do art. 283 do Código 
Tributário Municipal, considera-se cobertura vegetal representativa, a vegetação 
Secundária da Floresta Ombrólia Densa como: vegetação arbustiva, composta por 
samambaias, arborescentes, bromélias e palmeiras e as espécies elencadas no anexo 
único deste decreto. 
 
Art. 13. Para solicitação do desconto previsto no art. 284 do Código Tributário Municipal 
deverão ser juntados, além dos documentos dispostos no art. 3º, originais e cópias 
simples dos seguintes documentos: 
I - para os lotes, conforme definido no inciso VIII do art. 28 da Lei Complementar nº 
281/2017, croqui esquemático expedito que demonstre o relevo do imóvel, no qual seja 
indicado o comprimento do terreno, de metro em metro, com as respectivas alturas, a 
partir do nível da rua, bem como a demonstração da cobertura vegetal; 
II - para as glebas, conforme definido no inciso II do art. 28 da Lei Complementar nº 
281/2017, Levantamento Planialtimétrico Cadastral, e identificando a superfície com 
cobertura vegetal...” 

 

PRAZO PARA ABERTURA DE PROCESSO : ATE VENCIMENTO DA PRIMEIRA 
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PARCELA DO  IPTU ANUAL ( 26/02/2021 )  

 
Eu_____________________________________________________________________a

baixo assinado, estado civil _________________________________________, 

nacionalidade________________, portador(a) do RG _______________________ e 

CPF____________________________________________________________________, 

Rua________________________________________________________ Nº _________. 

Bairro__________________________________, CEP _________________________, na  

Cidade de_______________________________________________________________. 

Telefone: __________________ Email: ________________________________________ 

 
Benefícios do Programa IPTU Verde conforme Lei 282/2017 e Decreto 
2715/2018:  

(   ) Sistema de captação e utilização de águas pluviais (art. 282 inc. I) 
(   ) Reservatório de água Pluvial (art. 282 inc. II) 
(   ) Arborização no calçamento (art. 282 inc. IIII) 
(   ) Arborização no calçamento (art. 282 inc.  IV) 
(   ) Telhado Verde (art. 282 inc. V e VI) 
(   ) Vegetação (art. 283) 
(   ) Vegetação e topografia (art.284) 
 

Obs. 
_________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Termos em que, Pede Deferimento. 
 
    Franco da Rocha, _______/______/________ 
 
 
      
_______________________________________________________________________
   

http://www.francodarocha.sp.gov.br/

