
COMO CALCULAR SEU IMPOSTO ATRASADO? 

Teleatendimento 0800-770-3738 

Internet https://www.saobernardo.sp.gov.br/consultar-debitos 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.saobernardo.sp.gov.br/consultar-debitos


CADASTRO DE INDICAÇÃO DO REAL INFRATOR (TRANSFERÊNCIA DE PONTOS DE MULTA) 

Acesse o site https://www.saobernardo.sp.gov.br/prodigi 

Clique em "Efetuar login" e acesse o sistema            OU 

Caso não tenha login e senha, clique em "Cadastro de usuários" e realize seu cadastro  

 

 

https://guiadeservicos.saobernardo.sp.gov.br/guia-de-servicos/restrito/servicos-consulta/211562/mostrar?assuntoOrigem=341
https://www.saobernardo.sp.gov.br/prodigi


Após realizar o cadastro e login, na página "Serviços on-line", dentre as opções, selecione "Cadastro de Indicação do Real Infrator 

(Transferência de Pontuação)" e clique em "Abrir processo". 

 

O formulário referente ao serviço deverá ser preenchido na tela, e anexados todos os documentos necessários, que deverão estar digitalizados 

em PDF. 

Em caso de dúvidas sobre o cadastro das solicitações, entrar em contato pelo e-mail  
canal.prodigi@saobernardo.sp.gov.br, informando a dúvida, nome e telefone para contato. 

 

 

 



SOLICITAÇÃO DE CARTÃO NACIONAL DA PESSOA IDOSA (CARTÃO DE ESTACIONAMENTO) 

Acesse o site https://www.saobernardo.sp.gov.br/prodigi 

Clique em "Efetuar login" e acesse o sistema            OU 

Caso não tenha login e senha, clique em "Cadastro de usuários" e realize seu cadastro  

 

 

https://guiadeservicos.saobernardo.sp.gov.br/guia-de-servicos/restrito/servicos-consulta/213472/mostrar?assuntoOrigem=341
https://www.saobernardo.sp.gov.br/prodigi


Após realizar o cadastro e login, na página "Serviços on-line (1º)”, localize através da palavra chave “cartão (2º)”, selecione "Cartão Nacional 

da Pessoa Idosa (3º)" e clique em "Abrir processo". 

 

 

O formulário referente ao serviço deverá ser preenchido na tela, e anexados todos os documentos necessários, que deverão estar digitalizados 

em PDF. 

Em caso de dúvidas sobre o cadastro das solicitações, entrar em contato pelo e-mail  
canal.prodigi@saobernardo.sp.gov.br, informando a dúvida, nome e telefone para contato. 

 

 



PARCELAMENTO NORMAL (AMIGÁVEL OU JUDICIAL) 

Acesse o endereço https://www.saobernardo.sp.gov.br/web/sbc/adesao-ao-parcelamento-normal  

 

 

 

 

 

https://guiadeservicos.saobernardo.sp.gov.br/guia-de-servicos/restrito/servicos-consulta/213922/mostrar?assuntoOrigem=341
https://www.saobernardo.sp.gov.br/web/sbc/adesao-ao-parcelamento-normal


Após clicar em “Continuar”, preencher o “Tipo do interessado” (Proprietário, Representante legal ou Terceiro) e “O que será parcelado” 
(Débitos do imóvel, Débitos de empresa ou Débitos do CFP/CNPJ) 
 

 

 

Após deverá selecionar os DÉBITOS que deseja parcelar e escolher a quantidade de parcelas. 

 

 

 

ATENÇÃO: A PRIMEIRA 

PARCELA VENCE NO DIA !!! 



OUTROS SERVIÇOS DISPONÍVEIS ONLINE 

 

• PARCELAMENTO CÂMARA DE CONCILIÇÃO - (em até 48X, conforme o caso) 
https://www.saobernardo.sp.gov.br/web/pgm/camara-de-conciliacao OU presencialmente na Praça Samuel Sabatini, 
50 (andar térreo do Paço Municipal) 

 

• PORTAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - https://sia.saobernardo.sp.gov.br/ 
Licenças Ambientais (Simplificada, Obra Limpa, etc), Remoção e Poda de árvore em imóvel particular, etc 
   

• PORTAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS - https://www.saobernardo.sp.gov.br/portal-financas: 
- IPTU – Alteração de Vencimento, Endereço de Entrega de Carnê, E-mail e Telefone 
- CERTIDÕES ONLINE – Valor Venal, Valor Mínimo Apurado, Tempo de Atividade, Dados Cadastrais, etc 
- CONSULTA DÉBITOS – Consulta de Débitos, 2ª via de lançamentos e parcelamentos. 
- ITBI – Emissão de Guias de ITBI 
 

• PORTAL OBRAS PARTICULARES - https://www.saobernardo.sp.gov.br/web/obras-particulares 
- FIC/GEOPORTAL 
- VRE 
- CADASTRO DE PROFISSIONAL 
- MANUAIS E MODELOS 
- HABITE-SE/FUNCIONAMENTO e ALVARÁS/CERTIDÕES 
 

• SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - https://www.saobernardo.sp.gov.br/prodigi 
Entrega de Receitas (RMNRA), Licença Sanitária, Veracidade de Atestado Médico, etc 
 

• SERVIÇO DE TELEATENDIMENTO 
Telefones: Para ligações de fixo local 0800-77-08-156 / Para demais localidades ou ligações de celular 2630-4650. Horário de 
atendimento: 2ª a 6ª, das 8h30 às 17h  

https://www.saobernardo.sp.gov.br/web/pgm/camara-de-conciliacao
https://sia.saobernardo.sp.gov.br/
https://www.saobernardo.sp.gov.br/portal-financas
https://www.saobernardo.sp.gov.br/web/obras-particulares
https://www.saobernardo.sp.gov.br/prodigi

