PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO
Estância Balneária-Estado de São Paulo
S EC R ETAR IA DA F AZENDA
DEPARTAMENTO DE RECEITA

ANISTIA FISCAL 2022
➢ Início 1° de agosto de 2022 (vigência por 30 dias)
➢ O que pode ser parcelado: débitos vencidos até 31/12/2021 inscritos em Dívida
Ativa
➢ O que pode ser descontado: apenas JUROS e MULTAS
➢ Descontos:
1. 100% para pagamento à vista;
2. 90% para débitos inferiores a R$ 20.000,00 - em até 24 parcelas iguais;
3. 80% para débitos superiores a R$ 20.000,00 e inferiores a R$ 50.000,00 –
entrada de 10% do valor devido e restante em até 24 parcelas iguais;
4. 50% para débitos superiores a R$ 50.000,00 - entrada de 10% do valor
devido e restante em até 12 parcelas iguais;
➢ Como funciona o parcelamento:
1. Somente de forma presencial (titular ou procurador) no Agiliza das 9h à
16H e 30 min; NO ÚLTIMO DIA O HORARIO DE ATENDIMENTO SERÁ
ATÉ ÀS 12 HORAS.
2. Documentos necessários:
Pessoa Física:
CPF, RG, Comprovante de endereço atual (até 3 meses)
Procuração (quando o titular não poder comparecer)
Imóvel com matrícula: no caso de cadastro desatualizado apresentar
matrícula registrada junto ao Cartório de Imóveis do município
Imóvel de posse: no caso de cadastro desatualizado Escritura de
Direitos Possessórios ou de Declaração de Posse ambos lavrados em
Cartório.
Pessoa Jurídica:
Contrato Social
CPF, RG, Comprovante de endereço atual (até 3 meses)
Procuração (quando o responsável legal não poder comparecer)
Mesmas regras no caso de imóvel.
➢ Condições:
1. O valor da parcela nunca poderá ser inferior a R$ 80,40;
2. Os débitos ajuizados só poderão ser negociados mediante apresentação
das custas judiciais e honorários advocatícios pagos.
➢ Os servidores públicos da Prefeitura de São Sebastião poderão utilizar créditos
relativos às férias ou licença prêmio para ingressar no programa de anistia.
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