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SERVIÇO
Consulte o regulamento e faça sua 
inscrição no site www.iamspe.sp.gov.br

SERVIÇO
Programa de Parcelamento de Débitos (PPD)
www.ppd2014.sp.gov.br
Nota Fiscal Paulista (NFP) 
www.nfp.fazenda.sp.gov.br

Secretaria Estadual da Fazenda 
regulamentou o Programa de Par-
celamento de Débitos (PPD) no 
Estado. A medida dá prazo de ade-
são de 19 de maio a 29 de agosto 
para que o contribuinte inadim-
plente com o Fisco paulista e inscri-
to na Dívida Ativa obtenha descon-
tos no valor das multas e dos encar-
gos cobrados com fatos geradores 
datados até 30 de novembro último.

à vista (em parcela única) ou em parcela-
mentos de até 24 vezes. O passo seguinte 
é o usuário confirmar sua adesão com um 
clique no Termo de Aceite e, finalmente, 
emitir a guia do pagamento único ou parce-
lado (primeira cobrança). 

Dívidas contempladas – Podem 
ser inscritos no PPD débitos relativos a 
dois impostos estaduais: sobre Propriedade 
de Veículos Automotores (IPVA) e sobre 
a Transmissão Causa Mortis e Doação de 
Quaisquer Bens e Direitos (ITCMD). E 
mais: taxa judiciária e de qualquer espécie e 
origem, multas administrativas de natureza 
não tributária, contratuais, penais, reposi-
ção de vencimentos de servidores de qual-
quer categoria funcional e ressarcimen-
tos ou restituições. O contribuinte poderá 
incluir o saldo de parcelamento anterior 
rompido ou em andamento. 

Quem aderir ao programa poderá 
pagar com redução das multas e juros em 
uma única vez, à vista, ou em até 24 par-
celas, com acréscimo financeiro de 0,64% 
ao mês. Se optar por fracionar a dívida, o 
valor de cada parcela não poderá ser infe-
rior a R$ 200 para pessoa física e R$ 500 
para pessoa jurídica.

No caso do pagamento de débitos 
de IPVA, o Poder Executivo estabelecerá 

disciplina específica sobre a transferência 
dos valores arrecadados para as adminis-
trações municipais, uma vez que a receita 
desse imposto é repartida: 50% para o 
Estado e 50% para o município de regis-
tro do veículo.

Vantagens – Pagamento à vista do 
débito tributário terá redução de 75% do 
valor das multas punitivas e de moratória e 
diminuição de 60% do valor dos juros. Se a 
dívida com o fisco estadual não for tributá-
ria, haverá desconto de 75% do valor atuali-
zado dos encargos moratórios. 

Quem preferir parcelar o débito tri-
butário terá redução de 50% do valor das 
multas punitiva e moratória e diminuição 
de 40% nos juros. Caso a dívida não seja  
tributária, o desconto será de 50% do valor 
atualizado dos encargos moratórios.

Rogério Mascia Silveira
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Desconto em multas 
e encargos

Já estão abertas as inscrições para o 2º 
Prêmio Prevenir de Promoção e Proteção à 
Saúde, do Instituto de Assistência Médica ao 
Servidor Público Estadual (Iamspe). O con-
curso reconhecerá servidores estaduais de 
todos os órgãos do Governo paulista enga-
jados em iniciativas de promoção da saúde. 

Os premiados receberão placa de 
agradecimento e reconhecimento público 
pelo desempenho na área da saúde. Em 
2013, o concurso recebeu a inscrição de 
23 projetos de sete secretarias estaduais. 
“A prevenção e a promoção da saúde são 
fundamentais para evitar o desenvolvi-
mento de doenças. Por isso essa premiação 
foi criada, para estimular os servidores de 
todo o Estado a manter hábitos saudáveis, 
reconhecendo iniciativas implantadas nos 
diferentes órgãos da administração esta-
dual”, afirma Latif Abrão Junior, superin-
tendente do Iamspe.

Neste ano, a novidade é que o prêmio, 
criado pelo Centro de Promoção e Proteção 
à Saúde do Iamspe (Programa Prevenir), 
será regionalizado. O Estado está dividido 

em três regiões, de acordo com a cober-
tura dos Centros de Assistência Médico-
-Ambulatorial (Ceamas) do Iamspe. Cada 
região abrigará uma cidade-sede, onde será 
realizado o 7º Seminário de Promoção e 
Proteção à Saúde do Servidor para premia-
ção dos servidores públicos.

Prevenção de câncer bucal – 
As três sedes são: Presidente Prudente 
(inclui Presidente Prudente, Marília, Bauru, 
Araçatuba e Assis); Ribeirão Preto (Barretos, 
Araraquara, Franca e São José do Rio Preto); 
e São Paulo (demais cidades do interior, 
Grande São Paulo e litoral).

Uma comissão julgadora escolherá os 
cinco melhores projetos em cada uma das 
três regiões. Os trabalhos inscritos poderão 
ser divulgados em banners e seus autores 
terão espaço para apresentar a iniciativa 
durante as plenárias. Os três melhores tra-
balhos de cada região serão premiados ao 
final do evento. 

Um dos premiados do ano passado foi 
o programa de prevenção de câncer bucal 

do Tribunal de Justiça do Estado de São 
Paulo (TJSP). De 2006 a 2010, a equipe 
do serviço odontológico do TJSP ofereceu 
palestras sobre câncer bucal nas unidades 
da capital e examinou servidores para iden-
tificar possíveis lesões bucais. 

Foram realizadas 275 palestras com 
a participação de 12 mil servidores, além 
de efetuados 7,5 mil exames bucais, 269 
biópsias e 59 citologias esfoliativas (exame 
complementar à biópsia). Os profissionais 
diagnosticaram 242 lesões benignas e 24 
com potencial maligno, tratadas no próprio 
ambulatório. Dois casos de câncer bucal e 
um de tumor maligno de glândulas saliva-
res foram identificados e encaminhados a 
hospital conveniado.

Viviane Gomes
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Boas práticas na saúde

Programa de Parcelamento
de Débitos permite ao 
contribuinte inscrito na 
Dívida Ativa do Estado 
pagar até 75% menos

A

O PPD foi instituído pela Lei 
nº 15.387, de 16 de abril de 2014, 
e regulamentado pelo Decreto nº 
60.443, no último dia 14. Foi inspi-
rado no Programa Especial de Par-
celamento (PEP) do ICMS, que teve 
50 mil adesões, estimou retorno de 
R$ 17 bilhões ao tesouro estadual 
e já arrecadou R$ 6 bilhões. Essa 
nova iniciativa do fisco estadual 
é ação conjunta da Fazenda com 
a Procuradoria-Geral do Estado 
(PGE). E tem a mesma motivação 
da anterior, ou seja, facilitar a regu-
larização de débitos pendentes.

Nota Fiscal Paulista – 
Para aderir ao programa, o con-
tribuinte precisa estar obrigatoria-
mente cadastrado na Nota Fiscal 
Paulista (NFP). O site do PPD já 
está disponível e o acesso ao siste-
ma do PPD será feito por meio dos 
mesmos login e senha que o usuário 
já usa no site da NFP. 

O endereço eletrônico do PPD 
lista todos os débitos estaduais 
do contribuinte e permite esco-
lher quais ele deseja incluir no 
pagamento, assim como fazer dife-
rentes simulações para quitação 

Aprovados para
intercâmbio na Europa
A lista final com os nomes dos 

estudantes selecionados para o 2º 
Prêmio Intercâmbio Internacional da 
Secretaria da Educação já está dispo-
nível no site www.educacao.sp.gov.br. 
Em novembro, 219 jovens matricula-
dos nos Centros de Estudo de Línguas 
(CELs) terão a oportunidade de embar-
car para um dos três destinos ofereci-
dos pelo projeto: Espanha, França ou 
Inglaterra. Todas as despesas (passa-
gens, trâmites para a emissão de docu-
mentação, acomodações e refeições) 
serão pagas pela secretaria.

No mês passado, mais de 5 mil 
alunos dos 229 CELs de todo o Estado 
fizeram prova de conhecimentos espe-
cíficos em espanhol, francês e inglês 
para concorrer às vagas do intercâm-
bio. Além de boa classificação no teste, 
os candidatos deveriam ter frequência 
mínima de 75% nas aulas de idiomas e 
média igual ou superior a 7 em língua 
inglesa nos quatro bimestres do ensi-
no médio, no ano letivo anterior ao de 
realização da prova. 

Os aprovados passarão 20 dias no 
país correspondente ao idioma que estu-
dam, onde participarão de curso inten-
sivo de idiomas e de passeios culturais 
monitorados. 

Para mais segurança
em condomínios

A Secretaria da Segurança Pública 
firmou convênio com o Sindicato das 
Empresas de Compra, Venda, Locação e 
Administração de Imóveis Residenciais 
e Comerciais de São Paulo (Secovi-SP) 
para aprimorar a segurança nos con-
domínios. A parceria objetiva orien-
tar os condomínios sobre medidas que 
podem ser adotadas pelos moradores 
para prevenir assaltos. As ações serão 
realizadas por meio do Programa de 
Prevenção contra delitos cometidos nos 
Condomínios e Edifícios no Estado de 
São Paulo, com palestras e distribuição 
de material informativo sobre o tema 
para os condôminos.

A secretaria será responsável pelo 
conteúdo técnico do material das pales-
tras e irá coordená-las de acordo com 
o calendário proposto pelo Secovi, que 
confeccionará o material utilizado e dis-
ponibilizará o local para palestras e o 
cadastro dos condomínios e edifícios. A 
instituição inclusive incentivará a par-
ticipação de moradores e síndicos em 
reuniões nos Conselhos Comunitários 
de Segurança. O acordo terá validade de 
dois anos e poderá ser prorrogado por 
até mais cinco anos.

Consulta gratuita de 
protesto no Poupatempo Luz

O Poupatempo Luz, em parceria 
com o Instituto de Estudos de Protesto 
de Títulos (Seção São Paulo), promove, 
até o dia 30, iniciativa que possibilita 
a consulta gratuita de protesto para a 
regularização da situação cadastral. O 
cidadão poderá verificar pelo CPF ou 
CNPJ se está em atraso com seus paga-
mentos e, caso conste alguma pendên-
cia, uma equipe estará à disposição 
para orientar a respeito de como regu-
larizar a situação e voltar a ter crédito 
para compras ou financiamentos. O 
Poupatempo Luz fica na Praça Alfredo 
Issa, 57, Luz, São Paulo. O horário de 
atendimento é de segunda a sexta-
-feira, das 7 às 19 horas e, aos sábados, 
das 7 às 13 horas. 

Contribuinte precisa ter cadastro na NFP para aderir ao parcelamento de débitos
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