
 Informação e cidadania

Programa



Educa Fisco
Programa de Educação 

Fiscal da Secretaria 
Municipal de Fazenda 

de Niterói

Disseminar o conhecimento da 
legislação tributária e das 

melhores e mais modernas 
práticas de gestão fiscal.

Conscientizar os 
cidadãos sobre a função 

social do tributo.

Informar e divulgar os serviços 
prestados pela Secretaria 

Municipal de Fazenda de Niterói 
e seus diversos canais de 

atendimento.

Promover a orientação 
tributária.

Materiais didáticos 
disponibilizados na Internet e 

relacionados aos mais variados 
temas que envolvem a gestão 
fiscal e a rotina das empresas, 

associações e instituições.

Exibidos quinzenalmente no 
canal do Youtube da Secretaria 

Municipal de Fazenda de Niterói. 
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Um time de Auditores Fiscais da 
Receita Municipal prepara os 
conteúdos que dão vida aos 

vídeos educativos.



Quais as vantagens de ser MEI? 

Tutorial: abra seu MEI sem sair de casa

Tutorial: o que você precisa saber para emitir 

sua NFS-e

Sou MEI! Como emitir a primeira NFS-e?

MEI: Como fazer o levantamento da dívida 

do DAS?

MEI: Sua nota fiscal saiu como empresa 

normal e gerou débito? Vamos te ajudar!

Saiba como cadastrar seu canteiro de obras 

na Secretaria de Fazenda

MEI ou Autônomo?

Como dar baixa na inscrição de autônomo e 

cancelar débitos anteriores?

 Saiba como emitir sua NFS-e?
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Playlist dos vídeos disponíveis -  Educa Fisco

Confira todos os vídeos 
do Educa Fisco no canal 
da Secretaria de Fazenda
de Niteroi.

@SecretariadaFazendadeNiteroi



O que é?

A autorregularização é o procedimento por meio do qual o 
próprio contribuinte, espontaneamente, corrige possíveis 
desconformidades apontadas pelos sistemas tributários e/ou 
recebe orientações educativas que lhe permitam conhecer 
melhor a legislação e aplicá-la corretamente.

Pode ser aplicada a todos os contribuintes do ISS:

O procedimento de autorregularização já era utilizado com 
contribuintes optantes pelo Simples Nacional e, no final 
de 2021, foi publicada a lei nº 3.681/21, que possibilitou sua 
aplicação aos demais sujeitos passivos do ISS, inclusive aos 
grandes contribuintes.

Funciona assim

Por meio de cruzamento de dados, a Secretaria Municipal 
de Fazenda identifica possíveis indícios de descumprimento 
de obrigação tributária que poderiam resultar em 
sanções administrativas e penais. Os contribuintes são 
então comunicados de que devem regularizar os indícios 
identificados, sob pena de se sujeitarem a procedimento de 
fiscalização, a aplicação de multa sobre o ISS não recolhido e 
a representação fiscal para fins penais por prática de crime 
contra a Ordem Tributária.

Como se autorregularizar

O modo de realizar a consulta às inconsistências, como 
realizar as respectivas correções e o prazo para saná-las são 
informados na própria comunicação enviada ao contribuinte.

Tanto a identificação das inconsistências quanto sua 
correção são realizadas de forma automatizada por meio de 
processamento eletrônico de dados. Assim, não é necessário 
comparecer à Secretaria Municipal de Fazenda para 
comprovar que promoveu as correções requisitadas.

Autorregularização Plano Anual de Fiscalização (PAF)

 Acesse o arquivo no site da Secretaria Municipal 
de Fazenda de Niterói.

www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/plano-anual-de-fiscalizacao

Primeiro você precisa entender em qual fase está a sua 
dívida: Cobrança Administrativa ou na Dívida Ativa.

Cobrança Administrativa

É quando a dívida ainda está sendo cobrada pela Secretaria Municipal 
de Fazenda (SMF), por isso acesse o Portal de Serviços da Prefeitura 
para efetuar seu parcelamento.

Dívida Ativa

Acesse: https://servicos.niteroi.rj.gov.br

É quando seus débitos saem da SMF e passam a ser cobrados pela  
Procuradoria Geral do Município (PGM). 

Para negociar os valores e se regularizar entre em contato pelo Whatsapp: 2620-
1211 ou acesse:http://pgm.niteroi.rj.gov.br

Converse com um Auditor Fiscal da Receita Municipal e 
receba orientação sobre ISS e IPTU sem sair de casa.

Plantão Fiscal

O Plano Anual de Fiscalização é um documento que tem 
como objetivo valorizar a relação de confiança com o 

contribuinte, sem negligenciar o combate à sonegação. 
Ele divulga os principais setores arrecadadores de ISS que 
serão objeto de fiscalização no ano vigente do documento.

 Agendamento para atendimento 
por Videochamada

Segunda a sexta, das 9h às 15h

Está com dívidas na Prefeitura de Niterói? 



Ainda ficou com dúvida? Confira um vídeo 
com a explicação sobre as diferentes situações 
de débito e as facilidades para ficar em dia com 
o fisco municipal.

Possibilidade de negociar seus débitos 
através da transação na Dívida Ativa

A Lei nº 3.605/2021 facilitou o parcelamento, que poderá ser 
dividido em duas categorias, caso a transação seja deferida:

Dívida de até 
R$ 100 mil

- Entrada de até 10% e 
restante em até 84 parcelas 
(pessoas jurídicas em geral)
- Entrada de até 5% e 
restante em até 96 parcelas 
(pessoas físicas, microempresas 
ou empresas de pequeno 
porte).

Dívida acima 
de R$ 100 mil

- Entrada de até 20% e 
restante em até 120 parcelas
(pessoas jurídicas em geral).
- Entrada de até 10% e 
restante em até 144 parcelas
(pessoas físicas, microempresas 
ou empresas de pequeno 
porte). 

Em alguns casos, existe a possibilidade de desconto de 
20% sobre determinados acréscimos legais quando o 
pagamento dos débitos for realizado à vista.!

Agendamento eletrônico

Atendimento presencial

Fale com a Procuradoria Geral do Município

Atendimento: segunda a sexta-feira de 9h às 18h
WhatsApp: 21 | 2620-1211 Você sabia? 

A Central de Atendimento ao Cidadão obteve avaliação 
de 4,95 em uma nota que vai até 5 pontos. 

Para o agendamento do atendimento presencial, o cidadão 
poderá acessar o Portal de Serviços da Prefeitura de Niterói 

(https://fazenda.niteroi.rj.gov.br/agendamento)

Nossa Central de Atendimento ao Cidadão está de portas 
abertas, priorizando a melhoria do serviço presencial 

integrado aos canais digitais.



Oi, eu sou a ZEFA! 
A atendente virtual da 
Secretaria de Fazenda 

de Niterói. 
Se você está com 
alguma dúvida ou 

precisa de uma 
ajudinha, pode me 
chamar! Estou te 

esperando lá no site 
da Secretaria de 

Fazenda de Niterói! 

Atualmente 100% dos serviços prestados pela Secretaria 
Municipal de Fazenda estão disponíveis de forma eletrônica, 
por meio do autosserviço no Portal de Serviços da Prefeitura 

de Niterói ou pelos e-mails institucionais. 
Dúvidas? cac@fazenda.niteroi.rj.gov.br 

Fazenda Digital

www.fazenda.niteroi.rj.gov.br

@fazendanit

@fazendaniteroi | @pgm.niteroi

@SecretariadaFazendadeNiteroi

@secretariadefazendadeniterói

www.fazenda.niteroi.rj.gov.br
www.pgm.niteroi.rj.gov.br

https://servicos.niteroi.rj.gov.br




