
Caro(a) contribuinte:

Para que sua certidão seja emitida de forma mais rápida, sugerimos que sejam observados os 

seguintes passos:

1) Você já verificou se possui algum débito com a Prefeitura da Cidade de São Paulo?

Antes de solicitar a certidão mobiliária ou imobiliária, verifique junto ao DUC (Demonstrativo

Unificado do Contribuinte - https://duc.prefeitura.sp.gov.br/portal) se possui alguma

pendência com relação a débitos. Desta forma, você já saberá se precisa realizar alguma

ação antes de solicitar sua certidão, sendo apontados os débitos e facilitando a sua

regularização.

Para isso, você necessitará ter uma senha para poder se conectar ao sistema (Senha Web)

ou certificado digital:

Caso não possua Senha Web, faça a solicitação e o desbloqueio remotamente.

https://duc.prefeitura.sp.gov.br/portal
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/servicos/senhaweb/index.php?p=28575


Se no seu caso for a expedição de CERTIDÃO NEGATIVA, e não houver pendências, você 

poderá emiti-la pelo endereço eletrônico 

https://duc.prefeitura.sp.gov.br/certidoes/forms_anonimo/frmConsultaEmissaoCertificado. 

aspx

2) Vi que tenho pagamentos pendentes. E agora?
Se os débitos não estiverem inscritos em dívida ativa, na página dos débitos do DUC, 

há um botão para a geração do boleto de pagamento (DAMSP) para os débitos 

selecionados, podendo-se selecionar um ou mais deles.

https://duc.prefeitura.sp.gov.br/certidoes/forms_anonimo/frmConsultaEmissaoCertificado.aspx
https://duc.prefeitura.sp.gov.br/certidoes/forms_anonimo/frmConsultaEmissaoCertificado.aspx


Agora, se os débitos estiverem inscritos em dívida ativa, consulte débitos inscritos na 

Dívida Ativa, acessando o portal da Dívida Ativa em 

https://dividaativa.prefeitura.sp.gov.br/. Escolha a melhor forma de pagamento: à vista 

ou parcelamento.

Se o Auto de Infração for referente ao ITBI-IV a guia de pagamento poderá ser solicitada pelo 
Portal SF156.

Se o débito constante no Auto de Infração for relativo ao ISS, a TFE ou a TFA, este só pode 
ser pago mediante GPA (Guia para Pagamento de Auto de Infração), que pode ser emitida 
pela internet com número do auto de infração e o CCM, no link: 
https://www3.prefeitura.sp.gov.br/SF8572_AutoInfracao/Forms/frmConsulta.aspx

http://dividaativa.prefeitura.sp.gov.br/
https://dividaativa.prefeitura.sp.gov.br/
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsp156.prefeitura.sp.gov.br%2Fportal%2Fservicos%2Finformacao%3Ft%3D668%26a%3D682%26servico%3D3382&data=04%7C01%7Cmcsato%40PREFEITURA.SP.GOV.BR%7Cf83fdc479ffd4568a27808d958319ba9%7Cf398df9cfd0c4829a003c770a1c4a063%7C0%7C0%7C637637793312457972%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=zUxsBQwLDNKyuf59wa%2FifNwhIyDjqiVkko8z24lJF7s%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww3.prefeitura.sp.gov.br%2FSF8572_AutoInfracao%2FForms%2FfrmConsulta.aspx&data=04%7C01%7Cmcsato%40PREFEITURA.SP.GOV.BR%7Cf83fdc479ffd4568a27808d958319ba9%7Cf398df9cfd0c4829a003c770a1c4a063%7C0%7C0%7C637637793312467927%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=5diKGhsN%2BihDQ6rFOiINP2pii9xB1FYYlUhqBRgQ9wA%3D&reserved=0


Após o recolhimento do tributo utilizando DAMSP do município, o tempo para

compensação e baixa junto à Fazenda é de em média, três dias úteis a partir do dia

seguinte. Assim sendo, caso tenha feito o pagamento da DAMSP junto à rede

autorizada, aguarde este período após o recolhimento para solicitar sua certidão, pois

assim estará colaborando com a maior celeridade no atendimento de seu pleito.

Também está aberto o Programa de Parcelamento Incentivado (PPI 2021) que oferece

condições atrativas com descontos nos juros de mora e na multa, reduzindo a dívida do

contribuinte de forma bastante expressiva

(https://ppi.prefeitura.sp.gov.br/OpenForms/frmOrientacoesPPI.aspx ).

https://ppi.prefeitura.sp.gov.br/OpenForms/frmOrientacoesPPI.aspx


Cabe esclarecer que, para que a certidão possa ser emitida como positiva com efeito de 

negativa (CPEN), o parcelamento deverá estar homologado, ou seja, a parcela única ou a 

primeira parcela (em opção por pagamento em mais de uma parcela) deverá estar 

recolhida e aguardar o prazo de três dias úteis após o dia do pagamento.


