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O Programa de Parcelamento Incentivado (PPI) 
da Prefeitura de São Paulo foi prorrogado, 

permitindo que os cidadãos que tenham débitos com 
a cidade façam adesão às opções de parcelamento 
até 31 de dezembro de 2021.

A ação municipal permite aos contribuintes 
paulistanos regularizarem os débitos com descontos 
significativos de juros e multas. Podem ser incluídos 
débitos atrasados de IPTU e ISS, entre outros, in-
clusive os inscritos em Dívida Ativa. O PPI faculta 
a regularização de débitos decorrentes de créditos 
tributários e não tributários, constituídos ou não, 
inclusive os inscritos em Dívida Ativa, ajuizados ou 
a ajuizar, em razão de fatos geradores ocorridos até 
31 de dezembro de 2020.

Não podem ser incluídos no PPI 2021 os dé-
bitos referentes obrigações de natureza contra-
tual; infrações à legislação ambiental; e saldos de 
parcelamentos em andamento administrados pela 
Secretaria Municipal da Fazenda, exceto os débi-
tos tributários remanescentes de parcelamentos em 
andamento, celebrados na conformidade do art. 1º 
da Lei nº 14.256/2006.

Os contribuintes que aderirem ao PPI poderão 
pagar os débitos em parcela única ou em até 120 
parcelas mensais, corrigidas pela taxa Selic. Em re-
lação aos débitos tributários, o PPI 2021 prevê a re-

dução de 85% do valor dos juros de mora e de 75% 
da multa, na hipótese de pagamento em parcela úni-
ca; e redução de 60% do valor dos juros de mora e 
de 50% da multa no pagamento parcelado.

Quanto aos débitos não tributários, o pagamento 
em parcela única garante 85% de redução do valor 
dos encargos moratórios incidentes sobre o débito 
principal e 60% de redução no caso de pagamento 
parcelado. Os valores mínimos estabelecidos para 
cada parcela são de R$ 50 para pessoas físicas e R$ 
300 para pessoas jurídicas. A formalização do pedi-
do de ingresso no PPI 2021 implica o reconhecimen-
to dos débitos nele incluídos.

A lei que instituiu o PPI 2021, em maio, também 
definiu a anistia das multas e juros das parcelas do 
IPTU 2021 vencidas até 30 de abril deste ano e que 
não tenham sido pagas. Essa anistia permite que 
os responsáveis possam pagar as parcelas por seu 
valor original, acrescida apenas de correção mone-
tária nos termos da lei, até 30 de novembro de 2021. 
Porém, as parcelas que permaneçam não pagas 
depois de 30 de novembro de 2021 terão sua anis-
tia cancelada, ou seja, as multas e juros voltarão 
a incidir normalmente, como se a anistia não 
houvesse acontecido.

Para formalizar o pedido de ingresso no PPI 2021, 
visite o site ppi.prefeitura.sp.gov.br.

IPTU E OUTROS IPTU E OUTROS 
TRIBUTOS ATRASADOS? TRIBUTOS ATRASADOS? 

PARCELE ATÉ PARCELE ATÉ 
31 DE DEZEMBRO31 DE DEZEMBRO

http://www.adepom.org.br
http://ppi.prefeitura.sp.gov.br


adepom news                                                       3 de dezembro de 2021

INSCRIÇÕES PARA A CORRIDA 
SARGENTO GONZAGUINHA 

TERMINAM EM 5 DE DEZEMBRO
As inscrições para a 54ª Sargento Gonzagui-

nha Corrida de São Paulo, organizada pela 
Escola de Educação Física da PMESP, terminam em 
5 de dezembro. O percurso principal da tradicional 
corrida é de 15 km, exclusivo e plano, ideal para que-
bra de recordes pessoais. Mas, para quem prefere 
“ir devagar” ou caminhando, a sugestão é o percurso 
com apenas 4 km de distância.

Exclusivamente para a garotada, a “Corrida Kids” 
recheada de brincadeiras e atividades lúdicas será 
realizada em 11 de dezembro, com quatro horários 
de largada, a partir das 9:00, correspondentes a cada 
uma das faixas etárias contempladas na inscrição 
(3 a 5; 6 e 7; 8 e 9, e 10 a 12 anos de idade).

Os adultos correm em 12 de dezembro, come-
çando às 6:20 (“PCD” em 15 Km). A turma da “Elite/
Geral” larga às 6:30 nos 15 Km. E a galera da cami-
nhada, às 6:45.

Os percursos começam na Escola de Educação 
Física, na Av. Cruzeiro do Sul, 548, no bairro do 
Canindé, na capital paulista. Serão oferecidos 
troféus diferenciados para os cinco primeiros coloca-
dos (masculino e feminino) do público em geral e dos 
Policiais Militares.

Para mais informações e inscrições, visite o site: 
https://www.ticketagora.com.br/e/54-sargento-gonza-
guinha-2021-32505.

ASSOCIADA RECEBE
 CESTA BÁSICA DA PRESIDÊNCIA

Esteve na sede da ADEPOM São Paulo, na 
quinta-feira da semana passada, a associada 

pensionista Sra. Eva Maria de Albuquerque e Silva, 
membro integrante do nosso quadro desde 2014. 
Assim como milhões de outros brasileiros, a viúva 
Eva Maria enfrenta dificuldades financeiras gravíssi-
mas neste momento, com os três filhos que moram 
com ela desempregados.

Embora não faça parte do nosso leque de bene-
fícios ofertados aos associados esse tipo de ajuda, 
a Presidência da ADEPOM abriu uma exceção, no 
caso da Sra. Eva Maria, e a presenteou com uma 
cesta básica.

A entrega foi feita pelo nosso gerente administra-
tivo, Vanderson Castillo, juntamente com a nossa 
assistente social, Raquel Vitiello, sob os mais since-
ros desejos de toda a Família ADEPOM para que a 
Sra. Eva Maria reequilibre seu orçamento e volte a 
ter uma vida próspera, assim como todos os demais 
cidadãos em situação de vulnerabilidade neste mo-
mento, sob as bênçãos de Deus.

https://www.ticketagora.com.br/e/54-sargento-gonzaguinha-2021-32505
https://www.ticketagora.com.br/e/54-sargento-gonzaguinha-2021-32505
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PRÊMIO DA SEMANA VAI PARA 
ASSOCIADO DE GUARULHOS

O associado ganhador no Sorteio Semanal 
ADEPOM realizado no último 26 de no- 
vembro é o Sd PM Dionisio Machado 

Filho, morador do município de Guarulhos. O seu 
número de matrícula, recebido no ato da associação 
(4.003), é o mais próximo do número sorteado no 
Globo Giratório (3.993), infelizmente inadimplente.

O sorteio foi realizado pelo assessor da Presidência 
da ADEPOM, Cel PM Edson, com apoio do gerente 
administrativo Vanderson Castilho e sob fiscaliza-
ção do associada veterana Cb PM Denise Quirino de 
Almeida, moradora da capital paulista (foto acima).

Além de todos os benefícios que nossos as- 
sociados já conhecem, dentre eles, o Sorteio Mensal 
pela Loteria Federal, a ADEPOM continuará reali-
zando os Sorteios Semanais até o fim de dezembro 
de 2021, como ação integrante da promoção 
“Com a ADEPOM, você ganha sempre”.

Os Sorteios Semanais são realizados sempre às 
sextas-feiras, na sede em São Paulo (Rua Dr. Ro-
drigo de Barros, 121, bairro da Luz), dos quais par-
ticipam, automaticamente, todos os associados que 
não estão inadimplentes. Para concorrer, vale o nú-
mero de matrícula cadastrado no ato da associação.

O vencedor é conhecido na hora, pela composi-
ção de algarismos sorteados que forma um núme-
ro de matrícula. Se o sorteado estiver inadimplente, 
aplica-se a regra de aproximação.

Confira as normas do regulamento dos nossos 
Sorteios Semanais clicando no QR Code.

Pela internet, acesse o manual 
neste link:

https://www.adepom.org.br/
wp-content/uploads/2021/08/RE-
GULAMENTO-DE-SORTEIO-DE-
-BRINDES.pdf

Os prêmios sorteados 
mês a mês são:

AGOSTO:         4 smart TVs 40"
                           (todos já sorteadas)

SETEMBRO:   4 home theaters
                        (todos já sorteados)

OUTUBRO:     5 micro-ondas
                        (cinco já sorteados)

NOVEMBRO:  4 smartphones
                        (quatro já sorteados)

DEZEMBRO:   5 notebooks

https://www.adepom.org.br/wp-content/uploads/2021/08/REGULAMENTO-DE-SORTEIO-DE-BRINDES.pdf
https://www.adepom.org.br/wp-content/uploads/2021/08/REGULAMENTO-DE-SORTEIO-DE-BRINDES.pdf
https://www.adepom.org.br/wp-content/uploads/2021/08/REGULAMENTO-DE-SORTEIO-DE-BRINDES.pdf
https://www.adepom.org.br/wp-content/uploads/2021/08/REGULAMENTO-DE-SORTEIO-DE-BRINDES.pdf
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A Prefeitura de São Paulo, por meio da Se-
cretaria Municipal de Esportes e Lazer 
(SEME), realiza neste fim de semana, 4 e 5 

de dezembro, a 14ª edição da Virada Esportiva. Com 
o tema "Movimente a Vida", o principal objetivo da 
jornada é ressaltar a importância da atividade física 
para a imunidade e o combate ao sedentarismo.

A Virada Esportiva faz parte do calendário oficial 
da cidade e vai oferecer mais de dois mil eventos 
em cerca 500 locais de todas as regiões da cidade, 
contribuindo para a ocupação do espaço público. 
Tem a proposta de ser inclusiva, com atividades para 
crianças, jovens, adultos, idosos e pessoas com defi-
ciência e mobilidade reduzida. Em 2021, a Prefeitura 
investiu R$ 2 milhões no evento, que também terá a 
colaboração de parceiros da iniciativa privada. Todas 
as atividades são gratuitas.

Entre as atrações estão a Arena Arnold, 
Arena Neymar, Arena UFC, Academias Catraca Livre 
(Smart Fit, Blue Fit e Selfit), Base Jump,  Bike Tour, 
Cãominhada,  Centros Esportivos, CEUs,  Esportes 
Náuticos na Represa de Guarapiranga, Memorial da 
América Latina.

Atividades esportivas para todos os públicos 
serão realizadas nos Parques do Carmo, Augusta 
Prefeito Bruno Covas, Villa Lobos e da Juventude 
e em duas unidades do Sesc.

A pandemia do Coronavírus colocou em evidência 
a importância da atividade física para a manutenção 
da saúde física e mental. Pesquisas comprovaram 
que exercícios físicos moderados contribuem para 
fortalecer a imunidade em geral e o sistema respira-

tório, contribuindo para minimizar os danos causados 
pela covid-19. Com o arrefecimento da pandemia, a 
Virada Esportiva 2021 pretende chamar a atenção 
do paulistano sobre a importância de combater o 
sedentarismo. Durante a pandemia, uma pesquisa 
realizada pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), 
em parceria com a Universidade Federal de Mi-
nas Gerais (UFMG) e a Universidade Estadual de 
Campinas (Unicamp), abrangendo 44.062 pessoas, 
constatou que 62% dos entrevistados não fizeram 
atividade física quando estiveram de home office. 
O tempo médico sentado ficou dividido entre cinco 
horas diante do computador (uma hora e meia a mais 
do que antes da pandemia) e três horas à frente da 
TV (aumento de uma hora e 20 minutos).

Especialistas alertam que a combinação da falta 
de exercícios com longas horas sentado é condição 
para surgimento de doenças cardiovasculares, com 
infarto e acidente vascular cerebral.

Junto com a Virada Esportiva, acontece no dia 5 
de dezembro a grande final da E-Virada Esportiva, 
campeonato de jogos eletrônicos promovido pela 
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SEME), 
em parceria com a Associação Paulistana de Espor-
tes, Recreação e Lazer (APREL) e a Arena BBL (Bad 
Boy Lerroy).  A primeira virada E-game da América 
Latina começou no dia 5 de novembro em formato 
híbrido e terá a grande final presencial em três mo-
dalidades distintas: FreeFire, Counter-Strike e FIFA.

As atividades da Virada Esportes podem ser con-
feridas pelo link abaixo:

www.prefeitura.sp.gov.br/viradaesportiva

Virada Esportiva toma contaVirada Esportiva toma conta
da capital neste fim de semanada capital neste fim de semana

http://www.prefeitura.sp.gov.br/viradaesportiva
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BENEFÍCIOS PARA ASSOCIADOS DA ADEPOM
Direitos 

defendidos pelo 
Depto. Jurídico 
para correção 

salarial em ações 
contra a Fazenda 

Pública

Clínica de 
Odontologia e 

Ortodontia

Espaço de 
Convivência e 
Leitura com

lan house para 
trabalhar ou

 relaxar

Espaço de
Estética com
 podologia, 
massagem

 terapêutica, 
cabeleireiras e 

manicures

Clínica de 
Psicologia

Auxílio-natalidade

Auxílio-funeral

Seguro de 
Acidentes 
Pessoais

Clínica de
 Fonoaudiologia

Sorteio
 Mensal pela 

Loteria Federal

Descontos
 em empresas 
parceiras de

 educação, lazer, 
cultura, saúde, 

finanças e
 serviços

 

Declaração de
 Imposto de

 Renda Pessoa 
Física

Preços e 
pacotes

 especiais em 
hotéis, 

pousadas e 
parques

Assistência 
Social

com orientações
e doações de
 cadeiras de 

rodas e banho

Apartamentos na
Praia 

Grande
Restaurante 

self service com
 padrão de 
a la carte e 

preço popular

http://www.adepom.org.br
http://facebook.com/adepom

