
Como faço para emitir a 
segunda via do IPTU/ Taxa

de Coleta de Lixo?



Vou te mostrar o passo a 
passo. Vamos lá

Você pode acessar o site
oficial da prefeitura

ou baixar o APP

:
É muito fácil



www.caxias.rs.gov.br
Site



Passo 1
Reúna a inscrição cadastral do imóvel (número que consta em qualquer 

carnê do IPTU de anos anteriores) e CPF ou CNPJ do proprietário

+



Passo 2
clique em 

IPTU



Acesse “Clique aqui para emissão do boleto do IPTU”

Passo 3



Passo 4
Digite CPF/CNPJ do proprietário, a Inscrição Cadastral do Imóvel e 

a palavra de verificação e clique em consultar



Passo 5
Clique em “Carnê Parcelado IPTU 2022” para emitir a(s) 

parcelas(s) separada(s)



OU clique em “Carnê Consolidado IPTU 2022” para gerar todas 
as parcelas de 2022 em um único boleto



OU clique em “Carnê Dívida Ativa (Imobiliário)” para gerar 
uma guia para pagamento à vista de débitos anteriores a 

2022 (Dívida Ativa)



Neste campo informe a data para pagamento, sendo permitido até 30 dias

Passo 6



• Banco Bradesco S/A;
• Banco do Brasil S/A;
• Banco Cooperativo Sicredi S/A;
• Banco Itaú S/A;
• Banco Santander S/A;
• Banrisul e estabelecimentos 
conveniados;
• Caixa Econômica Federal; e,
• Agências Lotéricas.

estabelecimentos
autorizados

Imprimir a guia 

e realizar o 

pagamento nos 



As senhas são encaminhadas por 
setor, cada um seguindo sua PRÓPRIA 

ordem numérica



Agora o aplicativo :



Passo 1
baixe o aplicativo 

Cidadão Online – Caxias do Sul 

na sua loja de aplicativos

Disponível em:



clique em 

Passo 2

IPTU



Passo 3:
clique em 

+

Passo 3



no campo localização informe a 

inscrição cadastral do imóvel e 

o CPF/CNPJ do proprietário 

Passo 4



clique no imóvel cadastrado 

e será exibido o montante da 

dívida 

Passo 5



Passo 6
clique em “Parcelas”, confira 

os dados e selecione as que 

tiver interesse em pagar



clique no botão “GERAR GUIA”. 

Copie o código de barras ou 

envie por e-mail.

Passo 7



Você pode pagar pelo site ou 

aplicativo do seu banco ou nas 

agências bancárias e lotéricas 

conveniadas.

Pronto 



Este passo a passo está disponível na página 
de emissão do boleto do IPTU

passo a passo



Ficou com dúvida ? 
Acesse a página do IPTU no site e veja todos os serviços disponíveis



As senhas são encaminhadas por 
setor, cada um seguindo sua PRÓPRIA 

ordem numérica


