
Passo a passo para o Pagamento 
Incentivado IPTU 2020 

1 – Acesse www.carioca.rio e clique em “Olá, vistante! Faça 
o seu login aqui”. 

2 – Cadastre-se no portal em “Criar minha Identidade 
Carioca”. Caso já tenha cadastro, efetue o login. 
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3 – Após efetuar o login, clique em “IPTU - Meus Imóveis”, 
e depois em “Acessar o serviço”.  



 

4 - Na opção "MEUS IMÓVEIS", informe o número do  IPTU 
no campo  "Inscrição Imobiliária“, abaixo de "Incluir novo 
Imóvel“. 

 



5 – Clique na opção “IPTU 2020 – Pagamento incentivado 
em razão da pandemia”. 

 



6 – Caso haja algum débito de IPTU que possa ser quitado 
com o benefício, após clicar em "IPTU 2020 - Pagamento 
incentivado em razão da pandemia", aparecerá abaixo a 
opção "SOLICITAR“. 



7 – Selecione a guia para a qual se requer o benefício e 
clique em “OPÇÕES DE PAGAMENTO”. 

O valor apresentado nesta etapa é sem o desconto. Basta clicar em 
“Opções de Pagamento” que será direcionado para a tela onde constam o 

valor do desconto da mora, o valor a pagar e as opções de parcelas. 



8– Após conferir os valores apresentados (valor total sem 
desconto e o desconto da mora), selecione a opção com o 
número de parcelas que deseja pagar o débito e clique em 
“CONCLUIR”. 

 

9 - Clique em “SIM” para gerar o boleto com desconto. 

 

 



Após clicar em SIM, sua guia com benefício será gerada. 
Caso não seja exibido o boleto, consulte a segunda via na 

página: IPTU - Emissão de 2ª via de boleto (DARM) do 
Pagamento Incentivado de 2020 ou de Parcelamento 

  

ATENÇÃO  

Para garantir o direito ao desconto, é necessário efetuar o 
pagamento até 31/08/2020 em qualquer banco 

credenciado pelo Município. 

  

Se você tem débitos de IPTU e/ou TCL – Taxa de Coleta de 
Lixo Domiciliar - referente ao exercício de 2020 e não foi 
exibida a opção SOLICITAR (passo 6), entre em contato 
com um dos canais do Atendimento Virtual do IPTU até 

21/08/2020. 
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