
MEMORANDO 

 

REABERTURA DO PRAZO DE ADESÃO AO PROGRAMA DE PARCELAMENTO 

INCENTIVADO DE 2014 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 

 

Prezado Cliente, 

Comunicamos que foi publicado recentemente o Decreto n° 56.083/15, 

reabrindo o prazo para adesão ao Programa de Parcelamento Incentivado de 

2014, da Prefeitura do Município de São Paulo (“PPI 2014”). 

O prazo para formalizar a adesão do contribuinte ao Programa é 19.06.2015, 

enquanto o prazo para transferência de saldo de outros parcelamentos em 

andamento é 03.06.2015. 

Foram mantidas todas as demais regras relativas ao PPI 2014, que possibilita a 

regularização de débitos tributários ou não, constituídos ou não, inclusive os 

inscritos em Dívida Ativa, ajuizados ou a ajuizar, cujos fatos geradores 

tenham ocorrido até 31.12.2013. 

Em linhas gerais, os descontos aplicados aos débitos consolidados são os 

seguintes: 

(I) RELATIVAMENTE AO DÉBITO TRIBUTÁRIO: 

 redução de 85% (oitenta e cinco por cento) do valor dos juros de mora e 

de 75% (setenta e cinco por cento) da multa, na hipótese de pagamento em 

parcela única; 

 
 redução de 60% (sessenta por cento) do valor dos juros de mora e de 

50% (cinquenta por cento) da multa, na hipótese de pagamento parcelado; 

 
(I) RELATIVAMENTE AO DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO: 

 redução de 85% (oitenta e cinco por cento) do valor dos encargos 

moratórios incidentes sobre o débito principal, na hipótese de pagamento em 

parcela única; 

 
 redução de 60% (sessenta por cento) do valor atualizado dos encargos 

moratórios incidentes sobre o débito principal, na hipótese de pagamento 

parcelado. 

Especificamente quanto aos débitos não tributários, vale destacar que não 

podem ser incluídas no PPI 2014 as infrações à legislação de trânsito, as 



obrigações de natureza contratual e as indenizações devidas ao Município por 

danos causados ao patrimônio. 

O pagamento do débito com os benefícios descritos acima poderá ser 

realizado em parcela única ou em até 120 (cento e vinte) parcelas mensais, 

iguais e sucessivas, acrescidas de juros equivalentes à Taxa Selic acumulada 

mensalmente, calculados a partir do mês subsequente ao da formalização até 

o mês anterior ao do pagamento, e de 1% (um por cento) relativamente ao mês 

em que o pagamento estiver sendo efetuado. Vale salientar que o valor 

mínimo da parcela é de R$ 40,00 (quarenta) reais para as pessoas físicas e de 

R$ 200,00 (duzentos reais) para as pessoas jurídicas. 

A adesão ao programa deverá ser realizada mediante requerimento a ser 

formalizado pelo sujeito passivo perante a Secretaria Municipal de Finanças e 

Desenvolvimento Econômico ou a Procuradoria do Município, conforme 

dispõe o regulamento editado pelo Poder Executivo Municipal, através do 

Decreto nº  55.828/15. 

O ingresso e a permanência no PPI 2014 impõem ao sujeito passivo, ainda, o 

pagamento regular das obrigações municipais, tributárias e não tributárias, 

com vencimento posterior à data de homologação do ingresso no PPI 2014, o 

qual dar-se-á no momento do pagamento da parcela única ou da primeira 

parcela. 

Sendo o que nos cumpria informar, colocamo-nos à disposição para eventuais 

esclarecimentos que se façam necessários. 
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