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Prefeitura de São Paulo institui o novo Programa
de Parcelamento Incentivado (PPI)

O Programa facilita a regularização de débitos tributários gerados até
o final do ano passado junto ao município de São Paulo  

A Prefeitura de São Paulo instituiu o novo Programa de Parcelamento Incentivado (PPI)  de 2021, que pos-
sibilita a regularização de dívidas fiscais com a Prefeitura até 31 de dezembro de 2020.  

Assim, o contribuinte poderá parcelar a sua dívida em até 120 meses, abrangendo débitos inscritos e não 
inscritos em dívida ativa, tributários e não-tributários, com descontos de juros e multa. 

Ficaram excluídos do PPI os débitos referentes a infrações à legislação de trânsito, obrigações de natureza 
contratual e infrações à legislação ambiental. 

Para os débitos tributários, há redução de 85% do valor dos juros de mora e 75% do valor da multa, na      
hipótese de pagamento à vista. Na opção do pagamento parcelado, a redução é de 60% do valor dos juros 
de mora e 50% do valor da multa. Já os débitos não tributários, o pagamento em parcela única garante 85% 
de redução do valor dos encargos e 60% de redução no caso de pagamento parcelado.

Dentre outras medidas propostas pelo Programa, está a concessão de anistia para as multas e juros das       
parcelas do IPTU deste ano, vencidas até 30 de abril, de modo a incidir apenas a correção monetária sobre 
o débito.

Os valores mínimos da parcela são de R$ 50 para pessoas físicas e R$ 300 para pessoas jurídicas.

Os contribuintes que participaram do último PPI (2007), mas não conseguiram adimplir as parcelas, 
também poderão ingressar no Programa.

Os prazos para adesão ao PPI 2021 ainda serão definidos pela Município.

Para mais informações, consulte nossa equipe de Direito Tributário.


