TributAção
Janeiro de 2015 – Edição Extraordinária

Publicada a Regulamentação do Programa de Parcelamento
Incentivado de 2014 do Município de São Paulo

Em

8.1.2015,

foi

publicado

o

Decreto

Municipal

nº

55.828/2015,

que

regulamenta o Programa de Parcelamento Incentivado de 2014 (“PPI 2014”)
instituído recentemente pela Lei Municipal nº 16.097/2014 para parcelamento de
débitos tributários e não tributários, constituídos ou não, bem como aqueles
inscritos ou não em Dívida Ativa, relativos a fatos geradores ocorridos até 31 de
dezembro de 2013.
O regulamento prevê que o ingresso no PPI 2014 deverá ser efetuado por meio
de solicitação do sujeito passivo no Portal de Adesão ao PPI-2014 disponibilizado
no site da Prefeitura do Município de São Paulo, no qual serão indicados os
débitos que o contribuinte pretende incluir no programa.
O prazo para adesão e formalização do pedido de ingresso no PPI 2014 se
encerra

em

30.4.2015,

exceto

para

os

casos

de

débitos

oriundos

de

parcelamento em andamento, que deverão ser incluídos no programa até
17.4.2015.
Com relação ao pagamento dos débitos no PPI 2014, é importante destacar que
o ingresso no programa impõe ao sujeito passivo a autorização de débito
automático das parcelas em conta corrente mantida em instituição financeira
cadastrada pelo Município de São Paulo. Nesse sentido, o contribuinte que optar
pelo pagamento em até 120 parcelas deverá efetuar o pagamento da primeira
parcela por meio Documento de Arrecadação do Município de São Paulo –
DAMSP, emitido após a formalização da adesão ao programa, e solicitar junto a
determinadas instituições financeiras1 o cadastramento do débito automático
para as demais parcelas com base no código gerado e informado no DAMSP.
Por fim, ressaltamos que a formalização do pedido de adesão ao programa de
parcelamento implica em desistência automática de impugnações, defesas,
recursos e outros requerimentos administrativos relativos ao crédito tributário
indicado pelo sujeito passivo. Com relação ao crédito tributário objeto de
discussão judicial, o contribuinte deve comprovar a desistência de ações e/ou
1

Banco do Brasil, Bradesco, CEF, Citibank, HSBC, Itaú, Safra, Santander, Banrisul.

Embargos à Execução Fiscal mediante a apresentação de cópia das petições de
desistência protocoladas nos respectivos processos dentro do prazo de 60 dias
contados da formalização do pedido, bem como comprovar o recolhimento de
eventuais custas e encargos no prazo de 90 dias contados dessa mesma data.
Feitas essas considerações, recomendamos àqueles que tenham interesse na
adesão ao PPI 2014 que iniciem o quanto antes a análise a respeito da
pertinência da inclusão dos seus débitos no programa, o que deverá ser
realizado em relação a cada um dos casos concretos.
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