
Para emitir suas guias de , acesse o portal Carioca Rio, no parcelamento da dívida
endereço carioca.rio. Basta escrever isso na barra de endereços do seu navegador. 
Se já for cadastrado, entre com seu login. Do contrário, efetue o seu cadastro.

carioca.rio

Faça seu login ou cadastre-se. Não 
esqueça de preencher todos os campos, 
sem pressa. Seu cadastro no Carioca Rio é 
rápido, fácil e proporciona a você não 
apenas o acesso remoto à Divida Ativa, 
mas também a toda uma série de serviços 
online que a Prefeitura oferece. Aproveite!

DIG TAL
 CONCIL A RIO

Aproveite os descontos em encargos e 
multas, além do parcelamento das 

dívidas de IPTU, ISS, ITBI e TCL.

Fique em casa.
Fique em dia

40 25%%
Pagamento entre 
13 e 24 parcelas

Pagamento entre 
25 e 48 parcelas



Repare que, após o cadastro e o login, você tem um perfil no Carioca Rio. 
Você pode inclusive personalizá-lo, com sua foto. Mas não precisa fazer 
isso agora. Continuando o procedimento para o pagamento à vista, localize 
o botão da , no painel superior. Clique ali.Dívida Ativa

AVN. ROSA PARKS, 1963 / 
APTO 02 - DIREITOS CIVIS

1.234.567-8

Dedique um pouco do seu tempo para entender como funciona a 
Dívida Ativa, de maneira geral, lendo o texto explicativo. Em seguida, 
marque a opção «Parcelar débitos» e clique no botão OK, logo abaixo. 
Aguarde o carregamento da próxima página. Se precisar, consulte a 
lista dos documentos necessários para realizar o seu parcelamento.



AVN. ROSA PARKS, 1963 / 
APTO 02 - DIREITOS CIVIS

1.234.567-8

Agora você precisa relizar a consulta dos débitos em 
aberto de seu imóvel. Para isso, você pode utilizar:

Ÿ o número da inscrição imobiliária;
Ÿ o número da Certidão de Dívida Ativa, ou ainda
Ÿ o número da execução fiscal

Você deve parcelar, selecionar os débitos que vai 
clicando no quadradinho correspondente. Havendo 
apenas um débito, selecione-o, da mesma forma.

AVN. ROSA PARKS, 1963 / 
APTO 02 - DIREITOS CIVIS

1.234.567-8

ABC DE 
FGHIJ KL 
MNOPQ

01/123456/2016-
01

ABC DE 
FGHIJ KL 
MNOPQ

01/123456/2015-
01

01/123456/2015-
02

ABC DE 
FGHIJ KL 
MNOPQ

DIG TAL
 CONCIL A RIO

Aproveite a oportunidade de quitar 
dívidas de IPTU, ISS, ITBI e TCL com 

com segurança, sem filas, sem 
precisar sair de casa para 

ficar em dia com a 
Prefeitura do Rio.

Fique em casa.
Fique em dia

1234567-8
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01/123456/1993-01

Agora, basta apenas uma data para o vencimento e imprimir a guia 
para pagamento, lembrando que vão incidir juros sobre as guias 
que vencerem no mês que vem. Escolha sua data e clique no botão 
«imprimir guia». Pronto, você já tem a documentação necessária 
para efetuar o pagamento à vista da dívida tributária.

1234567-8

01/123456/2015-02

1234/156.789012-3

1234567-8

ABC DE 
FGHIJKLM 

ABC DE 
FGHIJKLM 

Agora, você precisa escolher 
uma data para o vencimento 
e as opções de parcelamento.

Agora, você deve .preencher os dados do requerimento
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ABC DE 
FGHIJ KL 
MNOPQ

ABC DE 
FGHIJ KL 
MNOPQ

01/123456/2015-
02

ABC DE 
FGHIJ KL 
MNOPQ

ABC DE FGHIJKLM NOPQRS 

12345670-8

01/123456/2016-01,  01/123456/2015-01

Luís Vaz de Camões da Taprobana

lu.camoes@oslusiadas.gov.pt



Agora, basta apenas enviar a documentação necessária, isto é, fazer o upload dos documentos, já 
digitalizados. Os arquivos precisam ser ou PDF ou JPG. O JPG é mais fácil de fazer, pois você só precisa 
tirar a foto do documento, com um celular. Mas é preciso tomar algumas precauções: documentos de 
identidade, CPF ou CNPJ não podem ultrapassar 500 KB e os restantes não devem ficar acima de 1,5 
MB. É preciso verificar se estão legíveis. Portanto, faça tudo com atenção e devagar.
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Agora você já pode retornar à página principal da Dívida Ativa, para aocmpanhar o seu 
requerimento de parcelamento de débitos. Escolha essa opção, no menu, e dê OK. Isso vai levar 
você à tela de acompanhamento de requerimento de parcelamento. Escolha a primeira opção, 
listar todos os documentos consulta, e clique em .

AVN. ROSA PARKS, 1963 / 
APTO 02 - DIREITOS CIVIS

1.234.567-8



Ao clicar em consulta, vai aparecer a lista com todos os seus requerimentos 
que o sistema recebeu. Os requerimentos que tiverem sido aprovados vão 
ter a opção de imprimir a Guia de Pagamento. Basta clicar nessa opção para 
imprimir suas guias.

LUÍS VAZ DE CAMÕES DA TAPROBANA

0000000407/2020

0000000411/2020

DANTE
ALIGHIERI

FIORENTINO

DANTE
ALIGHIERI

FIORENTINO
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