
Queda do ICMS repassada a clientes 
Operadoras de telefonia alegam que já fazem algumas alterações no imposto das contas

As operadoras de telefonia 
devem repassar aos consumi-
dores nos próximos meses a 
redução do ICMS. No Rio, a 
taxa caiu de 32% para 18% so-
bre serviços essenciais, como 
combustíveis, energia elétri-
ca, transporte coletivo e tele-
comunicações. A lei está em 
vigor desde 1° de julho.

Mas nem todos os clientes 
foram beneficiados pela me-
dida até o momento. Dian-
te desse cenário, o Conselho 
Diretor da Anatel se reuniu 

para tratar do assunto e abrir 
processos administrativos. 

“O repasse da redução do 
ICMS aos consumidores é 
devido a contar do momento 
em que a empresa recolheu o 
imposto a menor e as empre-
sas devem ressarcir os con-
sumidores retroativamente”, 
informou a instituição, que 
pode aplicar multas sobre 
as empresas. Agora, a Ana-
tel aguarda a manifestação 
de defesa das operadoras.

Por nota, Claro, Vivo, OI 

e Tim justificaram os moti-
vos pelos quais as reduções 
ainda não foram totalmente 
repassadas aos clientes.

A TIM informou que a exe-
cução dos repasses necessita 
de adaptações sistêmicas e 
operacionais nas quais a ope-
radora já está trabalhando 
desde que a redução do ICMS 
foi aplicada. A empresa tam-
bém afirmou que os efeitos da 
medida necessariamente são 
aplicados em fases.

“Desde o mês de agosto, 

Atendimento só foi possível com restabelecimento da rede interna

Atendimento presencial de IPTU e ISS
Mas consultas e serviços online via portal da prefeitura continuam indisponíveis para a população

REPRODUÇÃO/PREFEITURA DO RIO

A 
Secretaria Muni-
cipal de Fazenda e 
Planejamento reto-
mou ontem o aten-

dimento presencial para os 
serviços de IPTU e ISS. As 
consultas e serviços online 
via Portal da Prefeitura do 
Rio continuam indisponí-
veis para a população devido 
ao ataque hacker, ocorrido 
no último dia 15. 

Segundo a prefeitura, o 
retorno do atendimento 
presencial só foi possível 
devido ao restabelecimento 
da rede interna da adminis-
tração municipal.

Estão sendo atendidos 
presencialmente serviços 
do ISS como certidão, des-
bloqueio de senha web, 
parcelamento, abertura de 

processos e cumprimento 
de exigências, impugnação/
recurso, depósito adminis-
trativo, vistas de processo 
e cobrança. O Visto Fiscal 
somente para abertura de 
processo e ciência. A Certi-
dão de Visto Fiscal não está 
disponível.

Já os serviços do IPTU 
que voltaram a ser presta-
dos são emissão de cotas 
do IPTU 2022, consulta de 
processos, abertura de pro-
cessos, certidão de Elemen-
tos Cadastrais, emissão de 
cotas de parcelamentos não 
inscritos em Dívida Ativa. A 
Certidão de Situação Fiscal e 
Enfitêutica ainda está aguar-
dando liberação do sistema 
da Dívida Ativa, que segue 
inoperante.

ONDE POSSO SER ATENDIDO?
O atendimento do ISS é fei-
to na sede da Prefeitura do 
Rio, na Rua Afonso Caval-
canti, 455 – 2ª sobreloja – Ci-
dade Nova – prédio anexo, 
das 9h às 16h.

O IPTU atende na sede da 
Prefeitura, na Cidade Nova, 
Centro do Rio, e também 
nos postos de atendimento 
(SACs) localizados no Barra 
Shopping, West Shopping e 
Norte Shopping.

Nova lei simplifica 
microcrédito digital
Foi sancionado sem vetos 
o projeto de lei que institui 
o Programa de Simplifica-
ção do Microcrédito Digi-
tal para Empreendedores 
(SIM Digital). O plano foi 
criado para dar acesso a cré-
dito e ampliar mecanismos 
de garantia na concessão 
de microcrédito produtivo 
para empreendedores.

A lei altera a gestão e os 
procedimentos de recolhi-
mento do FGTS, que poderá 
ser usado para a aquisição 

de cotas do Fundo Garantidor 
de Microfinanças, de forma a 
viabilizar as operações de cré-
dito. O fundo não disporá de 
qualquer tipo de garantia ou 
aval por parte da União.

A lei define que as opera-
ções  terão taxa de juros redu-
zidas e prazo máximo de 24 
meses; que a linha de crédito 
é de R$ 1.500 para pessoa que 
exerça atividade produtiva ur-
bana ou rural, e R$ 4.500 para 
MEI, destinados preferencial-
mente a mulheres.

já são ofertados, nas lojas e 
no site da empresa, novos 
planos comerciais com o 
desconto, além de benefí-
cios adicionais. A redução 
na fatura dos clientes de 
planos pós-pagos está sen-
do aplicada por ciclos de fa-
turamento e será finalizada 
até o mês de novembro. Os 
clientes de planos pré-pagos 
já se beneficiam nas recar-
gas feitas desde agosto com 
o incremento de franquia”, 
informou a nota

CRONOGRAMA

 NA Vivo informou que o de-
senvolvimento técnico de 
múltiplos sistemas e com 
processamento plano a pla-
no teve início em julho, assim 
que os primeiros estados di-
vulgaram novas alíquotas. 
A empresa garante que até 
setembro 80% dos clientes 
terão a redução e que o ajuste 
da fatura será mantido até o 
fim de novembro. 

A Claro afirmou que a 
complexidade das adap-
tações necessárias e os di-
ferentes tempos de ade-
são dos estados exigiram 
grande esforço e período 
de transição. Garantiu que 
os clientes já começaram a 
receber o repasse e que, en-
tre setembro e novembro, 
terão descontos retroativos. 
A Oi informou que  repassa 
integralmente a redução do 
ICMS para clientes pessoa 
física, conforme decisão to-
mada em cada estado. 

Outras 
operadoras

CONFIRA OS ENDEREÇOS

BARRA SHOPPING
 N Avenida das Américas, 4.666 

– Barra da Tijuca – 3º piso, Cen-
tro Médico, Sala 326 A

WEST SHOPPING
 N  Estrada do Mendanha, 555 – 

Campo Grande – Loja 282

NORTE SHOPPING
 N Avenida Dom Helder Câmara, 

5474 – Loja 3021 – Cachambi – 
Cobertura – Vida Center

O Serviço de Atendimento 
ao Contribuinte da Secretaria 
Municipal de Fazenda e Pla-
nejamento (SAC) funciona 
de segunda a sexta-feira, das 
10h às 18h.

O u t r o s  s e r v i ç o s  q u e 

também retornaram
Na última quarta-feira, o 

site Nota Carioca retomou o 
funcionamento para a popu-
lação, após quase dez dias fora 
do ar. Além de emitir notas, 
também já é possível fazer a 
substituição dos Recibos Provi-
sórios de Serviços (RPS) emiti-
dos enquanto o sistema estava 
inoperante. 

No momento, o Portal da 
prefeitura segue funcionando 
como plataforma de informa-
ção. Ainda não há previsão de 
retorno.

A Procuradoria do Municí-
pio informou que o sistema 
da dívida ativa permanece 
inoperante.
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