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RecuperaPOA

Programa de Recuperação Fiscal em um
momento que não há necessidade de
geração adicional de caixa

Estendemos a mão para ajudar em um
momento de grande dificuldade

Nossos movimentos são para que as
empresas se instalem em Porto Alegre e
aqui permaneçam, que consigam se
desenvolver, gerando empregos e renda
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O que poderá ser negociado?

Pela primeira vez o programa abrange todos os créditos:

• ISS, ITBI, TFLF e Débitos não tributários

Confissões de Dívida até 29/10/21 (comp. 31/07/2021)

• IPTU e TCL

Demais créditos devem ter sido notificados até 31/07/2021.
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Qual o prazo de adesão?

Setembro Outubro Novembro

Setembro Outubro Novembro

ISS, ITBI, TFLF e Débitos não tributários (01/09 a 29/10)

IPTU e TCL (01/10 a 30/11)



RecuperaPOA

Quais as condições?

• à vista – desconto de 90% em multas e juros;

• de 2 a 12 parcelas – 75% de desconto;

• de 13 a 24 parcelas – 60% de desconto;

• de 25 a 60 parcelas – 50% de desconto;

• de 61 a 84 parcelas – 50% de desconto,   

mas exige uma entrada de 10%,
parcelada nas quatro primeiras (2,5%).

Créditos em execução fiscal – redução de honorários para 5%
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Como funcionará?

Devedor deverá acessar o site: prefeitura.poa.br/recuperapoa

• Guia quitação e parcelamentos (36x) é instantânea

• Parcelamentos + 36x ou com discussão:

termo deve ser assinado e devolvido pelo portal

após a validação, será encaminhada a guia
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Alteração IMPORTANTE!!

As guias de parcelamento não serão mais 
encaminhadas pelos correios.

Para pessoas jurídicas é obrigatório o débito automático

Para pessoas físicas com débito superior a R$ 3.000,00 
também será obrigatório

Para os demais casos:

• Débito Automático

• Será enviado por e-mail

• Site da Prefeitura – prefeitura.poa.br/guia

• WhatsApp - pagamentofazenda.portoalegre.rs.gov.br
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Dicas Finais

Não perca a oportunidade!

Não tem disponibilidade agora?
Parcele no cartão de crédito!

Cuidado com a inadimplência, 
os descontos serão perdidos 
em caso de revogação.
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Qual a nossa expectativa?

Dívida Ativa em 31/07/2021

R$ 2,68 bilhões

Expectativa de negociação 

R$ 134 milhões
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