
DÍVIDA ATIVA 
 

 

 

1) Como saber o valor da Dívida Ativa? 
 
 

Para consulta simplifica ou detalhada dos débitos inscritos em Dívida Ativa, acesse o 

seguinte link http://www3.prefeitura.sp.gov.br/dividaativaweb/menu.aspx 
 

 

2) Como quitar ou parcelar a dívida ativa? 
 
 

Os débitos tributários inscritos em Dívida Ativa poderão ser pagos da seguinte forma: 
 
 

Débitos inscritos totalizando até R$ 27.515,00 
 

- Pagamento à vista ou parcelado: os boletos poderão ser emitidos pela internet, através 

do link: 

http://www3.prefeitura.sp.gov.br/dividaativaweb/forms/frm01_SelecionarTipoDeDebito.as

px, ou no Departamento Fiscal e nas Praças de Atendimento de qualquer uma das 31 

Subprefeituras. 

Se houver débito em situação especial (embargos à execução, ação judicial, pré-

ajuizamento etc) a emissão só poderá ser feita no Departamento Fiscal. 

 

Débitos inscritos cuja soma ultrapasse R$ 27.515,00 
 

- Pagamento à vista: os boletos poderão ser emitidos pela internet, no Departamento Fiscal 

e nas Praças de Atendimento de qualquer uma das 31 Subprefeituras. 

Se houver débito em situação especial (embargos à execução, ação judicial, pré-ajuizamento 

etc) a emissão só poderá ser feita no Departamento Fiscal. 

- Parcelamento: comparecer ao Departamento Fiscal ou a um dos quatro postos da Dívida 

Ativa – localizados nas Subprefeituras da Penha, Pinheiros, Santana e Santo Amaro – para 

retirar o Formulário de Solicitação de Acordo Especial (SAE) e obter informações sobre a 

documentação exigida. 

Endereços: 

- Departamento Fiscal da PGM (atendimento: das 8h30 às 17h) 

http://www3.prefeitura.sp.gov.br/dividaativaweb/menu.aspx
http://www3.prefeitura.sp.gov.br/dividaativaweb/forms/frm01_SelecionarTipoDeDebito.aspx
http://www3.prefeitura.sp.gov.br/dividaativaweb/forms/frm01_SelecionarTipoDeDebito.aspx


- Rua Maria Paula, 136 - Térreo - Centro. 

 
- - Postos da Dívida Ativa (atendimento: das 9h às 17h) 
-  

- Subprefeitura Penha: Rua Candapuí, 492. 

-  
- Subprefeitura Pinheiros: Avenida das Nações Unidas, 

7.123. Subprefeitura Santana: Avenida Tucuruvi, 808. 

- Subprefeitura Santo Amaro: Praça Floriano Peixoto, 54. 

-  
- Para obter outras informações sobre Dívida Ativa 

(https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/servicos/dividaativa/), 

acesse a página Tire suas dúvidas, no site da Secretaria Municipal da Justiça 

(https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/justica/) ou compareça ao 

Departamento Fiscal da Procuradoria Geral do Município, à Rua Maria Paula, 136, Bela 

Vista. Telefone: (11) 3397-7400. Horário de atendimento: das 8h30 às 17h, de segunda a 

sexta-feira. 

 

 
Link atual de perguntas e respostas a esse tema 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/procuradoria_geral/duvidas/index.php
?p=1277 
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