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ATOS OFICIAIS DO PODER ExECuTIvO

          DECRETO Nº 6.164, DE 19 DE JULHO DE 2.012.

    Regulamenta a Lei 1.961, de 28 de dezembro de 1977, e suas alterações,  
    quanto a geração da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS - e) e Declaração  
    Eletrônica do ISS e dá outras providências.

 ÉZIO SPERA, Prefeito de Assis, Estado de São Paulo, usando as atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do 
Município, considerando o artigo 96 da Lei 1.961, de 28 de dezembro de 1977,

 DECRETA:

Art. 1º -   Fica, por este decreto, regulamentada a geração da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) e a Declaração Eletrônica do 
ISSQN, doravante denominados ISSQN Eletrônico (ISS-e), de existência exclusivamente digital, que deverá ser gerado, armazenado e apre-
sentado eletronicamente à Administração Tributária, por meio do uso da Tecnologia da Informação, tendo como objetivo registrar as operações 
relativas à prestação de serviços.

Parágrafo Único - A geração da NFS-e e a Declaração Eletrônica do ISS somente se dará através dos serviços informatizados, enquanto 
disponível pela Prefeitura do Município de Assis, na Internet no endereço HTTP://www.assis.sp.gov.br, sendo vedada a utilização de outro 
meio não previsto neste decreto.
TÍTULO I
Da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
CAPÍTULO I
Dos Contribuintes Autorizados à Geração

Art. 2º -   As pessoas físicas e jurídicas, prestadoras de serviços, contribuintes do ISSQN, ainda que optante pelo regime previsto na lei 
complementar 123 de 14 de dezembro de 2006, denominado Simples Nacional, independente da incidência do ISS sobre os serviços executados, 
inscritas no Cadastro de Contribuintes do Município de Assis, quando autorizadas, emitirão a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e).

§ 1º         Os contribuintes referidos no caput deste artigo são aqueles enquadrados nos subitens da lista de serviços, tributáveis pelo Imposto 
sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), constantes na Lei 1.961, 28 de dezembro de 1977. 

§ 2º         Os contribuintes que estejam emitindo Nota Fiscal de Prestação de Serviços, em talonários, do tipo fatura ou conjugadas, de 
qualquer série, independente da forma do seu preenchimento, em conformidade com a Atividade Econômica de Prestação de Serviços que 
exerçam, descritos no Anexo I, e com a Receita Bruta Total auferida com a prestação de serviços, no ano-calendário anterior ao da publicação 
deste decreto, passarão, quando autorizados, a gerar NFS-e em substituição ao método utilizado anteriormente.

§ 3º          A legislação e os manuais poderão ser obtidos através de Download no portal do Município na Internet.

Art. 3º -  Os contribuintes especificados no artigo 2º, poderão optar pela geração da  NFS-e, de forma espontânea, independente da 
relação de atividades econômicas do anexo I, e da receita bruta total auferida com a prestação de serviços. 
CAPÍTULO II
Dos Contribuintes Dispensados da Geração

Art. 4º  -    Os contribuintes enquadrados nas situações previstas nos incisos I, II e III,deste artigo, estão dispensados da geração da NFS-e, 
nas seguintes situações:

               a)    Cujo lançamento é efetuado de ofício pela Autoridade Administrativa, na forma da legislação tributária municipal.
                              b)   Cujos serviços são executados sob a forma de trabalho pessoal do próprio contribuinte, mediante remuneração, 
sem deferi-los a terceiros.
               c)    Os que possuem Regime Especial de Tributação na forma da legislação tributária municipal.
CAPÍTULO III
Dos Demais Contribuintes 

Art. 5º  -   Os contribuintes não enquadrados como emissores de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) deverão continuar emitindo 
os documentos fiscais e os escriturando em conformidade com a legislação tributária municipal. 
CAPÍTULO IV
Do Método para o Ingresso

Art. 6º - Para o ingresso na metodologia de geração de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e), os contribuintes especificados no Capítulo 
I, devem, concomitantemente, exercer a atividade econômica, descritas no anexo I, e auferir receita bruta total com a prestação de serviços 
conforme descrito no capitulo V, deste Decreto.

§ 1º           Os contribuintes não obrigados e que fizerem opção, espontaneamente, pela  geração da NFS-e, deverão executar os procedimentos 
administrativos necessários para o ingresso no novo método, na forma da legislação tributária municipal.

§ 2º        O ingresso na nova metodologia, ainda que por opção do contribuinte, estará sujeita a análise e autorização da Autoridade Administrativa 
nos termos da legislação tributária municipal.
Seção 1
Da Solicitação de Acesso

Art. 7º - A autorização para geração da NFS-e, deve ser requerida mediante o preenchimento da solicitação de acesso ao sistema de Nota 
Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e), disponível na internet, no endereço HTTP://www.assis.sp.gov.br.

      Parágrafo Único.  A autoridade administrativa analisará a solicitação de acesso e fará o deferimento da solicitação, conforme o caso.

Art. 8º -  A solicitação prevista na Seção I, do Capítulo IV, uma vez deferida, será irretratável.

            Parágrafo Único.  Depois de deferido, os contribuintes especificados no capitulo I, do título I, iniciarão a geração da NFS-e no dia 
seguinte ao deferimento da autorização.
CAPÍTULO V
Do Cronograma para o Ingresso

               Art. 9º -      O sistema de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) estará disponível aos contribuintes, especificados no 
capitulo I, a partir de 1º de agosto de 2012.
CAPÍTULO VI
Da Geração da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Artigo 10 -   A geração da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e), pelos contribuintes, especificados no capitulo I, é indispensável em 
qualquer prestação de serviços, sejam para pessoas físicas ou pessoas jurídicas de direito privado ou público, interno ou externo, ainda que 
não haja incidência do ISS.

Parágrafo Único.  A geração a que se refere o caput será feita no portal da Prefeitura ou via Web Services disponibilizados na Internet através 
do endereço HTTP://www.assis.sp.gov.br. 

Artigo 11 - Os contribuintes, especificados no Capitulo I, do Título I, deste decreto, deverão gerar NFS-e, a seguir especificadas:

I -    Em um dos itens contidos nas alíneas seguintes deverão gerar uma NFS-e por mês, considerando o serviço executado e o subitem 
correspondente, sendo facultativo a observação das regras contidas no artigo 12:

a) 4-Serviços de Saúde, Assistência Médica e Congêneres;
b)    5–Serviços de medicina e assistência veterinária e congêneres;
c)    10–Serviços de intermediação e congêneres;
d) 11–Serviços de guarda, estacionamento, armazenamento, vigilância e congêneres;
e)    12–Serviços de diversões, lazer, entretenimento e congêneres;
f)    16–Serviços de transporte de natureza municipal;
g) 27–Serviços de assistência social;
h) 30–Serviços de biologia, biotecnologia e química;
i) 34–Serviços de investigações particulares, detetives e congêneres;
j) 35–Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas.

                             II -     A alínea “f”, do inciso I, deste artigo, aplica-se somente às  empresas que prestem serviços de transporte público de 
passageiros, ainda que mediante concessão da Prefeitura.

                      III -    Em um dos itens contidos nas alíneas seguintes deverão gerar uma NFS-e por mês, considerando o serviço executado e o 
subitem correspondente, devendo observar o descrito no artigo 12:

a)    8–Serviços de educação, ensino, orientação pedagógica e educacional, instrução, treinamento e avaliação pessoal de qualquer 
grau ou natureza;
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                              b)   15–Serviços relacionados ao setor bancário ou financeiro, inclusive aqueles prestados por instituições financeiras 
autorizadas a funcionar pela União ou por quem de direito;

c)      39–Serviços de ourivesaria e lapidação.

IV -  Em um dos itens contidos nas alíneas seguintes deverão gerar uma NFS-e por dia, considerando o serviço executado e o subitem 
correspondente, sendo facultativo a observação das regras contidas no artigo 12:

a) 6–Serviços de cuidados pessoais, estética, atividades físicas e congêneres;
b) 13–Serviços relativos a fonografia, fotografia, cinematografia e reprografia;
c) 19–Serviços de distribuição e venda de bilhetes e demais produtos de loteria, bingos, cartões, pules ou cupons de apostas, 
sorteios, prêmios, inclusive os decorrentes de títulos de capitalização e congêneres;
d)    21–Serviços de registros públicos, cartorários e notariais;
e)    22–Serviços de exploração de rodovia;
f) 24–Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas,  sinalização visual, banners, adesivos e congêneres;
g)    25–Serviços funerários.
V -     Deverão gerar a NFS-e no primeiro dia útil do mês subseqüente ao da execução dos serviços, nos casos previstos nos incisos 
I e II deste artigo;

VI -  Deverão indicar como Data do Serviço o último dia do mês que  os serviços foram executados, nos casos previstos nos incisos I e II deste artigo;

VII -  Deverão gerar a NFS-e no dia seguinte ao da execução do serviço, nos casos previstos no inciso III deste artigo;

VIII -  Deverão indicar como Data do Serviço a data da execução do serviço, nos casos previstos no inciso III deste artigo;

IX -  As disposições contidas neste artigo não excluem a obrigatoriedade dos contribuintes citados no caput de fornecerem NFS-e a aqueles 
que solicitarem expressamente;

X -   A geração da NFS-e deverá ser feita para cada tomador de serviço, ainda que facultativo a sua identificação.

XI -   Os contribuintes não abrangidos neste artigo deverão gerar NFS-e de forma habitual conforme legislação tributária municipal.

Artigo 12 -   A identificação do tomador de serviços será obrigatória quando a prestação do serviço estiver sendo executada, nos termos da 
Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002:

                      I  –  às pessoas naturais capazes de exercer pessoalmente os atos da vida;
                      II – às pessoas jurídicas, de direito público, interno ou externo, e de direito privado.

Parágrafo Único.  Nos demais casos a identificação do tomador do serviço será facultativo.

Artigo 13 -   A NFS-e deverá ser impressa em via única e entregue ao tomador do serviço, exceto quando a NFS-e, por solicitação do 
tomador do serviço, for encaminhada por e-mail, ainda que a NFS-e tenha sido gerada a partir do Recibo Provisório de Prestação de Serviço 
(RPS), segundo a legislação de que trata do assunto.

Artigo 14 -  Todos os serviços executados deverão constar na geração da NFS-e, ainda que a prestação de serviço contemple mais de um 
subitem, não sendo permitido o agrupamento dos mesmos.

Artigo 15 -   Depois de gerada a NFS-e não será permitida a sua alteração e sim somente o seu cancelamento ou a sua substituição. 
Seção 1
Dos Serviços da Construção Civil

Artigo 16 -  Quando o serviço executado pelo prestador referir-se a serviço de construção civil, a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) 
deverá ser gerada de acordo com a obra.

Parágrafo Único.  A Administração Tributária utilizará as coordenadas geográficas para localização exata da obra, bem como para diferenciá-las 
umas das outras, conforme legislação municipal. 
CAPÍTULO VII
Da Composição da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Artigo 17-    A Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) conterá:

I – o brasão do município;
II – informações da Prefeitura;
III – nome da Secretaria responsável;
IV – número do telefone, o endereço da Prefeitura na Internet;
   V – o termo “Nota Fiscal de Serviço Eletrônica – NFS-e”. 

Artigo 18 -  A Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) não possuirá seriação e sim apenas o tipo de documento “NFS-e”. 

Artigo 19 -   Cada um dos contribuintes, especificados no Capítulo I terão a numeração da NFS-e iniciada pelo número 1.

Parágrafo Único.  A numeração da NFS-e será gerada pelo sistema, em ordem numérica crescente e seqüencial, sendo específico para cada 
um dos contribuintes citado no Capítulo I.

Artigo 20 - O documento auxiliar da NFS-e conforme modelo constante no Anexo II,  deverá conter, entre outras, as seguintes informações:

I   –   a logomarca e os dados cadastrais do contribuinte;
II –  a data da execução do serviço, o número e o código verificador da       NFS-e;
                       III  –  o brasão do município e os dados da Prefeitura;
                       IV –  a data da geração da NFS-e, a natureza da operação e o município onde o ISS é devido;
V –    os dados cadastrais de quem contrata o serviço:

a) CPF ou CNPJ, inscrição estadual, quando possuir cadastro de contribuinte no estado, e inscrição municipal, quando possuir 
cadastro de contribuinte no município;
b) nome ou razão social;
c) nome fantasia, quando for o caso;
d) endereço completo, bairro e CEP;
e) cidade;
f) estado;
g) telefone.
VI – intermediário do serviço, quando for o caso;
VII – identificação do(s) serviço(s) executado(s):
a) subitem constante na lista de serviços da lei complementar nacional 116/2003 e sua descrição;
b) descrição dos serviço(s) executado(s);
c) valor total;
d) alíquota aplicada sobre a base de cálculo, ainda que o contribuinte seja optante pelo Simples Nacional de acordo com a 
legislação municipal ou do Simples Nacional;
e) valor do imposto;
f) e indicação de retenção na fonte, quando for o caso.
VIII - base de cálculo e valor do ISS das notas emitidas;
 IX - base de cálculo e valor do ISS das notas emitidas com retenção na fonte;
 X - valor total do ISS;
XI - valor das deduções e/ou descontos incondicionados;
XII - valor total da NFS-e e valor líquido da NFS-e;
XII - informações adicionais.
                       XIII - cadastro especifico do INSS (CEI) e anotação de responsabilidade   técnica (ART) quando o serviço executado referir-se 
a construção civil.
Parágrafo Único.  Não será permitido descrever vários serviços numa mesma NFS-e,     salvo quando se tratar do mesmo subitem.
CAPÍTULO VIII
Do Cancelamento da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Artigo 21 -   A Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) somente poderá ser cancelada pelo emitente por solicitação em processo administrativo.
CAPÍTULO IX
Da Substituição da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Artigo 22 - A Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) poderá ser substituída pelo emitente antes do vencimento ou pagamento do imposto.

Parágrafo Único.  Após o vencimento ou pagamento do imposto, a NFS-e somente poderá ser substituída por solicitação do contribuinte em 
processo administrativo.

Artigo 23 -  Quando se tratar de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) substitutiva,  deverá constar o número da NFS-e substituída.
CAPÍTULO X
Do Recibo Provisório de Prestação de Serviços

Artigo 24 - No caso de eventual impedimento da geração da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e), pelos contribuintes, especificados 
no capitulo I, este deverá emitir, em caráter provisório, um Recibo Provisório de Prestação de Serviços (RPS), que deverá ser substituído pela 
geração de uma NFS-e, no prazo estabelecido pela legislação.

Artigo 25 -   O RPS deverá conter as seguintes informações:

                     I –       número, data da emissão do RPS e data do serviço;
II –       natureza da operação;
III –      dados cadastrais e endereço completo do prestador do serviço;
IV –     dados cadastrais e endereço completo do tomador do serviço;
V –      estado e município onde o serviço foi executado;
VI–      subitem da lista de serviços, na forma da legislação, descrição do serviço executado, preço unitário, valor total valor da dedução, valor 
do desconto incondicionado e indicação de retenção na fonte do ISS;
VII –   destaque dos valores do PIS, da COFINS, da contribuição do INSS, do imposto de renda, da CSLL, outras retenções não especificadas 
e desconto condicionado;
                     VIII –   cadastro especifico do INSS (CEI) e anotação de responsabilidade   técnica (ART), quando for o caso;

Artigo 26 - O RPS seguirá o modelo descrito no Anexo III e deverá ser previamente autorizado pela Administração Tributária, mediante solicitação 
do contribuinte em processo administrativo.

§ 1º             O documento previsto no caput será impresso tipograficamente, em modelo de talonário ou formulário contínuo, devendo 
ser preenchido manualmente ou pelo sistema de gestão administrativa, instalado nas dependências do prestador, ambos conterão todas as 
informações necessárias à conversão do documento em NFS-e, devendo ser emitido em 2 vias, sendo a 1ª via destinada ao tomador dos 
serviços e a 2ª via arquivada pelo contribuinte que ficará à disposição da Administração Tributária.

§ 2º           Deverão ser impressas tipograficamente as informações do prestador do serviço e o número do recibo de acordo com a 
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seqüência autorizada pela Administração Tributária.

§ 3º             É facultativo a impressão do RPS, aos prestadores que optarem pelo envio dos dados necessários à geração da NFS-e ao 
sistema da NFS-e através de rquivo XML (Extensible Markup Language) por intermédio do Portal da Prefeitura na Internet ou WEB SERVICE, 
desde que o envio dos dados em arquivo XML respeite o prazo previsto no artigo 29. 

                  § 4º             Na hipótese do §3º, do artigo 26, deverá constar o número do RPS no arquivo XML, em conformidade com a 
seqüência autorizada pela Administração Tributária em processo administrativo. 

Artigo 27 -   O RPS deve ser emitido com a data efetiva da prestação dos serviços. 
CAPÍTULO XI
Da Geração da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços a partir do Recibo Provisório de Prestação de Serviços

Artigo 28 -  A geração da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) a partir do Recibo Provisório de Prestação de Serviços (RPS).

§ 1º   Dar-se-á mediante a geração da NFS-e na Internet, no endereço HTTP://www.assis.sp.gov.br, indicando ao sistema de NFS-e 
o número e a série do RPS, e os demais dados necessários à geração da NFS-e;

               § 2º            Dar-se-á, alternativamente, com o envio de arquivo contendo lotes de RPS à NFS-e, disponível na Internet, no endereço 
HTTP://www.assis.sp.gov.br;

§ 3º              Cada RPS gerará uma NFS-e. 

Artigo 29 -  O prazo para a substituição do RPS por NFS-e dar-se-á em até 7 (sete) dias contados da data da prestação do serviço, não podendo 
ultrapassar o dia do vencimento do imposto no mês subseqüente ao da sua prestação.
Seção I
Do Envio de Lotes de Recibo Provisório de Prestação de Serviços

Artigo 30 -  O envio de lotes do Recibo Provisório de Prestação de Serviços (RPS) será feito no portal da Prefeitura ou via Web Services 
disponibilizados na Internet pela Prefeitura. 

Artigo 31 -  O arquivo contendo lotes de RPS estará no padrão XML (Extensible Markup Language) e o layout será especificado pela Adminis-
tração Tributária mediante a expedição de portaria.

§ 1º               O arquivo a que se refere o caput do artigo conterá um ou mais RPS.

§ 2º              A numeração do lote é de responsabilidade do prestador do serviço, devendo ser única e distinta para cada um dos lotes. 

Artigo 32 -   Após o envio do arquivo contendo lotes de RPS, o sistema da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) colocará o lote em fila 
de processamento, processando as informações em momento oportuno, e, depois de processado, gerará um resultado que estará disponível 
ao contribuinte em consulta específica. 

§ 1º             O resultado a que se refere o caput poderá ser uma NFS-e correspondente ou a lista de erros encontrados no lote. 

Um único erro provocará a rejeição de todo o lote. O prestador do serviço deverá providenciar a correção do lote e fazer o envio do lote do RPS 
novamente, aguardando um novo processamento. 

Artigo 33 -  Um RPS convertido em NFS-e não poderá ser reenviado sendo que o reenvio será considerado informação errada e provocará 
a rejeição do lote, conforme § 2º, do artigo 32.
Subseção I
Do Cancelamento de Recibo Provisório de Prestação de Serviços

Artigo 34 - Um Recibo Provisório de Prestação de Serviços (RPS) poderá ser enviado com o status cancelado e gerará uma Nota Fiscal de 
Serviços Eletrônica (NFS-e) cancelada. 

§ 1º              Havendo a necessidade de cancelar um RPS já convertido em NFS-e, deverá ser enviado o RPS com o status de cancelado.

§ 2º            O sistema da NFS-e cancelará automaticamente a NFS-e correspondente ao RPS cancelado.  
CAPÍTULO XII
Do Pagamento do Imposto sobre Serviços

Artigo 35 - O recolhimento do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) referente à Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) 
emitida deverá ser feito exclusivamente pela guia de recolhimento gerada através do sistema de declaração eletrônica do ISSQN, na forma 
deste decreto, disponível na Internet, no endereço HTTP://www.assis.sp.gov.br.
CAPÍTULO XIII
Da Escrituração Fiscal da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Artigo 36 -  As Notas Fiscais de Serviços Eletrônica (NFS-e), geradas pelo sistema NFS-e, disponível em HTTP://www.assis.sp.gov.br, serão 
escrituradas no sistema de Declaração Eletrônica do ISS automaticamente, devendo o prestador, o tomador, o intermediário ou o responsável 
tributário, conforme o caso, fazer o fechamento do movimento, emissão da guia de recolhimento e efetuar o pagamento do imposto nos 
termos da legislação. 

Parágrafo Único.  Os demais documentos fiscais, emitidos e recebidos, pelo prestador, tomador, intermediário ou responsável tributário, deverão 
ser escriturados no sistema de Declaração Eletrônica do ISS conforme consta neste decreto. 
CAPÍTULO XIV
Das Disposições Finais

Artigo 37 - As notas fiscais confeccionadas e não emitidas até o deferimento da autorização para geração da Nota Fiscal de Serviços 
Eletrônica (NFS-e) deverão ser apresentadas à Administração Tributária para serem canceladas e/ou inutilizadas.

Parágrafo Único.  Aos contribuintes do ICMS e ISSQN fica vedado o uso de notas fiscais conjugadas a partir da data da autorização para 
geração da NFS-e, previsto no artigo 9º, devendo nestes casos, procederem com a emissão de dois documentos distintos. 

Artigo 38 - Os contribuintes, especificados no Capítulo I, poderão solicitar, mediante processo administrativo, na forma da legislação, 
prorrogação do prazo de ingresso no sistema de geração da NFS-e, até que as notas fiscais já confeccionadas, antes do início de vigência 
deste decreto, sejam emitidas, e que, este prazo prorrogado, não ultrapasse a 180 (cento e oitenta) dias.

Parágrafo Único.  A Administração Tributária poderá deferir ou indeferir o pedido de prorrogação de prazo após análise do pedido. 
TÍTULO II
Da Declaração Eletrônica do ISSQN

Artigo 39 -   A Declaração Eletrônica do ISSQN destina-se à escrituração mensal de todos os serviços prestados e contratados, previstos 
na legislação tributária municipal, acobertados ou não por documentos fiscais e sujeitos a incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer 
Natureza – ISSQN ou não, devido ou não ao município de Assis.

CAPÍTULO I
Dos Obrigados à Declaração

Artigo 40 - O Contribuinte, o tomador, o intermediário de serviço ou o responsável tributário, ainda que não sujeitos à inscrição no cadastro 
de contribuintes, ainda que optante pelo regime previsto na lei complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, denominado Simples Nacional, 
deverão registrar, mensalmente, todas as informações referentes aos serviços prestados e/ou contratados, havendo incidência do ISSQN ou 
não, de acordo com o período de competência.

§1º               Incluem-se nesta obrigação:

I –   as pessoas jurídicas de direito público, interno e externo, e de direito privado nos termos da Lei 10.406, de 2002;

    II –   os contribuintes, prestadores de serviços, enquadrados na modalidade de lançamento por homologação e os arbitrados 
em processo administrativo que leve em consideração o valor ou preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos;

 III – os responsáveis tributários;

 IV – os cartórios notariais e registrais.

§ 2º              O disposto no caput deste artigo não se aplica à pessoa física.

§ 3º              As hipóteses de isenções, imunidades e outros benefícios fiscais, bem como a inclusão do prestador, do tomador, do intermediário 
ou do responsável tributário em regime especial previsto na legislação federal, estadual ou municipal, não excluem a obrigatoriedade de 
preenchimento e envio da declaração prevista no caput deste artigo.

§4º          Os tomadores dos serviços das empresas públicas de telefonia, energia elétrica, água e esgoto, transporte de passageiros, 
de instituições financeiras ou equiparada, autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil, de empresas administradoras de consórcios e 
dos serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou valores prestados pela Empresa Brasileira 
de Correios e Telégrafos – ECT e agências franqueadas, não serão obrigados a fazer a retenção na fonte do ISSQN e estarão dispensados 
da escrituração.

§5º            Os tomadores de serviços, pessoas jurídicas, citados no parágrafo 4º, deste artigo, ao contratarem serviços sujeitos a incidência do 
ISSQN, transporte de passageiros, de instituições financeiras ou equiparada, autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil, de empresas 
administradoras de consórcios e dos serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou valores 
prestados pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT e agências franqueadas deverão prestar as informações necessárias nos 
termos do artigo 41, deste decreto.

§ 6º             Ficam excluídas da retenção na fonte, os serviços prestados por profissional autônomo, que comprove a inscrição no cadastro 
de contribuintes de qualquer município, cujo regime de recolhimento do ISSQN seja fixo anual, e de empresas cujo ISSQN seja devido no 
domicílio do prestador do serviço.
CAPÍTULO II
Do Acesso ao Sistema de Declaração Eletrônica

Artigo 41 -  As pessoas citadas no capitulo I, do título II, farão a solicitação de cadastro, na Internet, endereço HTTP://www.assis.sp.gov.br.

§ 1º          A Administração Tributária irá analisar a solicitação de cadastro, citada no artigo 41, aprovando a solicitação conforme o caso.

§ 2º        A aprovação gerará uma “chave de acesso” ao sistema de Declaração Eletrônica, a qual será encaminhada ao solicitante via 
e-mail.

§ 3º             No primeiro acesso ao sistema de Declaração Eletrônica o solicitante deverá definir a sua senha de acesso, ficando responsável 
pela mesma.

§4º           No caso de não aprovação do cadastro, o solicitante irá receber um e-mail comunicando a não aprovação, devendo o solicitante 
providenciar a sua regularização.
CAPÍTULO III
Da Declaração Eletrônica e do Pagamento do Imposto sobre Serviços

Artigo 42 - A Declaração Eletrônica do Movimento Econômico do ISSQN e o seu pagamento, contra recibo, deverão ocorrer, até o mês subse-
qüente à ocorrência do fato gerador, observado o vencimento da obrigação principal, previstos na Lei tributária municipal.

§1º                O contribuinte, o tomador, o intermediário ou o responsável tributário deverão preencher e enviar a Declaração Eletrônica do 
Movimento Econômico do ISSQN individualmente por inscrição municipal. 

§2º                Os contribuintes, tomadores, intermediários e os responsáveis tributários que não executarem e/ou contratarem serviços deverão 
informar “SEM MOVIMENTO” na Declaração Eletrônica do Movimento Econômico do ISSQN.

Artigo 43 -   A declaração, depois de encaminhada à Administração Tributária, poderá sofrer retificações, antes da inscrição em dívida ativa ou 
qualquer medida fiscalizatória, relacionada à verificação ou apuração do imposto devido.

Parágrafo Único.  As guias de recolhimentos geradas após a data do vencimento do ISSQN, mesmo as decorrentes de declarações retificadoras, 
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terão data limite de pagamento especificado pelo próprio contribuinte, tomador ou responsável tributário, limitando-se ao mês da sua emissão 
e serão calculadas sobre o valor do ISSQN devido, atualização monetária, juros de mora e multa de mora, conforme legislação municipal.
CAPÍTULO IV
Da Declaração Eletrônica das Instituições Financeiras

Artigo 44 - A Declaração é obrigação acessória composta por dados contábeis-fiscais necessários à apuração do Imposto sobre Serviços de 
Qualquer Natureza (ISSQN) das Instituições Financeiras e Assemelhadas, conforme legislação municipal.

Artigo 45 - Para fins de apuração do ISSQN, as Instituições Financeiras e os Assemelhados declararão à Administração Tributária, 
mensalmente, a base de cálculo de cada uma das contas, originadas da Prestação de Serviços, constante na lista de serviços da Lei 1.961, 
de 28 de dezembro de 1977, independente do grupo da conta a que pertencer, e utilizar-se-á do:

I –     Plano Contábil Geral (PCG) específico da Instituição Financeira; ou
II – Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (COSIF).

§ 1º        As contas do PCG, especificado no inciso I, deste artigo, deverão estar relacionadas com as contas do plano COSIF;

§ 2º            A Administração Tributária utilizará o Plano COSIF quando houver qualquer fato que impossibilite ou dificulte a apuração do ISSQN 
em substituição ao PCG especificado no inciso I, deste artigo.

§3º              O disposto no artigo 45 não se aplicam às Instituições Financeiras obrigadas à geração de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e).
CAPÍTULO V
Do Sistema de Declaração Eletrônica do ISSQN

Artigo 46 - O sistema de informatização e escrituração eletrônica do ISSQN será disponibilizado no endereço http://www.assis.sp.gov.br 
e conterá, dentre outras, as seguintes funcionalidades:

I –  escrituração de todos os serviços prestados e contratados pelos contribuintes, tomadores, intermediários e responsáveis tributários previstos 
na legislação municipal, ainda que optantes pelo Simples Nacional;
II – sistema de transmissão da Declaração Eletrônica do Movimento Econômico do ISSQN via Internet;
III –  emissão de relatório analítico e sintético para conferência das notas fiscais emitidas e recebidas escrituradas;
IV –  entrega da Declaração Eletrônica do Movimento Econômico do ISSQN e emissão do comprovante de entrega;
   V –   emissão do comprovante de retenção na fonte do ISSQN;
VI –  emissão da guia de recolhimento do ISSQN próprio e/ou do ISSQN retido na fonte, com código de barras, utilizando o padrão FEBRABAN 
ou outro padrão estabelecido através de convênio de recebimento de tributos do município de Assis com órgãos arrecadadores;

Parágrafo único.  As guias de recolhimentos do ISSQN deverão ser geradas e obtidas pelos contribuintes, tomadores, intermediários e 
responsáveis tributários somente por meio do sistema de informatização e escrituração eletrônica do ISSQN, denominado ISS Eletrônico, 
disponível do site da Prefeitura de Assis.

Artigo 47 -  Os documentos fiscais confeccionados em formulários contínuos e emitidos pelo uso da Tecnologia da Informação, deverão ser 
informados e identificados na Declaração Eletrônica do Movimento Econômico do ISSQN pelo número de ordem do documento gerado e 
impresso ao invés do número do controle do formulário.
 
Artigo 48 - Os responsáveis pela retenção na fonte e recolhimento do ISSQN ficam obrigados a fornecer ao prestador do serviço o documento 
comprobatório do valor do imposto retido, gerado pelo sistema de informatização e escrituração eletrônica do ISSQN, disponível no site http://
www.assis.sp.gov.br.

Artigo 49 -   A declaração eletrônica deverá conter:

I – os dados cadastrais do prestador, tomador, intermediário e do responsável tributário, ainda que fornecido pelo sistema de Administração 
Tributária utilizado pela Prefeitura;
II –  o registro dos documentos, emitidos e recebidos, independente da incidência do ISS, da quantidade de informações, serialização 
e situação em que encontra-se:

a) notas fiscais de serviços;
b) notas fiscais-fatura de serviços;
c) cupons fiscais;
d) plano de contas;
e) recibos;
f) demais documentos que possam identificar a prestação e/ou contratação do serviço;
III – a identificação do tomador, intermediário ou responsável tributário, conforme artigo 13 deste decreto;
III –   o valor total da nota fiscal;
IV –   o dia da emissão da nota fiscal;
V –  o registro de dedução da base de cálculo devidamente autorizadas pela legislação;
VI –   o registro do subitem constante na lista de serviços;
VII –  o registro do ISS devido pelos contribuintes;
VIII – o registro do ISS devido pelos responsáveis tributários, nas hipóteses previstas na legislação. 

CAPÍTULO VI
Da Primeira Declaração e dos Procedimentos Administrativos

Artigo 50 - A primeira declaração deve ser entregue no mês de setembro de 2012, correspondentes aos fatos geradores ocorridos no mês de 
agosto de 2012. A partir desta data o contribuinte, o tomador, o intermediário e o responsável tributário deverão:

                    a) O prestador de serviço deverá destacar na nota fiscal emitida os tomadores especificados no artigo 12, deste decreto, a base 
de cálculo, a alíquota e o valor do ISSQN.

                    b) Utilizar o livro de registro de prestação e contratação de serviços, conforme modelo disponibilizado pelo programa de informatização 
e escrituração eletrônica do ISSQN, denominado ISS Eletrônico, disponível no site da Prefeitura na internet.

       c) O livro previsto no parágrafo 2º deste artigo, deverá ser impresso, encadernado em único volume, encerrado o exercício 

fiscal, e arquivado pelo período de 5 (cinco) anos, devidamente assinado pelo responsável, e armazenados eletronicamente, devendo utilizar 
o formato Portable Document Format (PDF).

CAPÍTULO VII
Da Declaração Eletrônica Mensal

Artigo 51 -  As pessoas citadas no capitulo I, do título II, deverão entregar a Declaração Eletrônica, mensalmente, considerando o mês da execução 
do serviço, até o vencimento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), em consonância com a legislação tributária municipal.

Parágrafo Único.  Considera-se cumprida a obrigação tributária, citada no título II, deste decreto, o cumprimento na íntegra de todos os 
procedimentos, em especial o pagamento do ISS nos prazos e condições determinados em legislação, podendo a Administração Tributária, 
instaurar processo administrativo fiscalizatório para averiguação dos registros e fatos declarados pelas pessoas citadas no capitulo I, do título II. 

TÍTULO III
Dos Serviços Disponíveis na Internet (Web Services)

Artigo 52 -   Mediante portaria serão especificados:

                    a) As funcionalidades e o funcionamento do Web Service;

                    b) O método de acesso e a utilização pelos contribuintes, tomadores, intermediários ou responsáveis tributários;

                    c) O uso do certificado digital, emitido por Autoridade Certificadora (AC), credenciada pela Infra-estrutura de Chaves Públicas 
Brasileira (ICP-Brasil), seu tipo e o momento em que o certificado digital será utilizado;

                     d) O padrão de comunicação, Layout e conteúdo do arquivo XML (Extensible Markup Language) a serem utilizados na integração 
dos sistemas administrativos, instalados nas dependências dos contribuintes, tomadores, intermediários ou responsáveis tributários, com o 
sistemas que compõe o ISS Eletrônico do município Assis.
TÍTULO IV
Das Disposições Finais

Artigo 53 - As NFS-e geradas e os demais documentos fiscais escriturados serão arquivados em meio digital, em banco de dados organizado 
e administrado pela Prefeitura, e estarão disponíveis para consulta aos contribuintes, tomadores, intermediários e responsáveis tributários, pelo 
período decadencial e prescricional, conforme estabelecido no Código Tributário Nacional.

Artigo 54 -  Os procedimentos para geração da NFS-e e declaração eletrônica do ISSQN, bem como o lay-out para integração do sistema de 
computador, instalado nas dependências do prestador, do tomador, do intermediário e do responsável tributário, com o sistema de ISSQN Eletrô-
nico, estarão previstos em Portaria a ser publicada pela Administração Tributária e serão disponibilizadas no endereço http://www.assis.sp.gov.br.

Artigo 55 - O contribuinte, o tomador de serviços, o intermediário e o responsável tributário deverão manter em seus estabelecimentos, 
todos os documentos e informações fiscais, incluindo comprovantes de dedução da base de cálculo, protocolos de entrega e retenção na fonte, 
guias de recolhimento, referente as NFS-e geradas e das declarações eletrônicas entregues, pelo prazo decadencial e prescricional, contados 
da data da sua geração e transmissão, devendo ser apresentadas à Administração Tributária quando solicitado.

Artigo 56 -  Os contribuintes, os tomadores de serviços e os responsáveis tributários, em início de atividade posterior a publicação deste decreto, 
deverão atender a estes preceitos imediatamente, sendo vedada a utilização de outro meio não autorizado pela Administração Tributária.

Artigo 57 -   Integram-se a este decreto os anexos I, II, III.

Artigo 58 -   Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação.

Artigo 59 -   Revogam-se as disposições em contrário, em especial o decreto 5.869, de 16 de agosto de 2010.

Prefeitura Municipal de Assis, 19 de Julho de 2012.

ÉZIO SPERA
Prefeito Municipal

MÁRCIO AURÉLIO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Governo e Administração 

Publicado no Departamento de Administração, em 19 de Julho de 2.012.
 

ANEXO I
Das Atividades Econômicas Obrigadas

Subitem Descrição do Serviço
1.01 Análise e desenvolvimento de sistemas.
1.02 Programação.
1.03 Processamento de dados e congêneres.
1.04 Elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos eletrônicos.
1.05 Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.
1.06 Assessoria e consultoria em informática.
1.07 Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de 

programas de computação e bancos de dados.
1.08 Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas.
2.01 Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza.
3.01 Cessão de direito de uso de marcas e de sinais de propaganda.
3.02 Exploração de salões de festas, centro de convenções, escritórios virtuais, stands, 

quadras esportivas, estádios, ginásios, auditórios, casas de espetáculos, parques de 
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diversões, canchas e congêneres, para realização de eventos ou negócios de qual-
quer natureza.

3.03 Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, com-
partilhado ou não, de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e condutos de qualquer 
natureza.

3.04 Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário.
4.01 Medicina e biomedicina.
4.02 Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-

sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.
4.03 Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-

socorros, ambulatórios e congêneres.
4.04 Instrumentação cirúrgica.
4.05 Acupuntura.
4.06 Enfermagem, inclusive serviços auxiliares.
4.07 Serviços farmacêuticos.
4.08 Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia.
4.09 Terapias de qualquer espécie destinadas ao tratamento físico, orgânico e mental.
4.10 Nutrição
4.11 Obstetrícia.
4.12 Odontologia.
4.13 Ortóptica.
4.14 Próteses sob encomenda.
4.15 Psicanálise.
4.16 Psicologia.
4.17 Casas de repouso e de recuperação, creches, asilos e congêneres.
4.18 Inseminação artificial, fertilização in vitro e congêneres.
4.19 Bancos de sangue, leite, pele, olhos, óvulos, sêmen e congêneres.
4.20 Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e materiais biológicos de qualquer 

espécie.
4.21 Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.
4.22 Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência 

médica, hospitalar, odontológica e congêneres.
4.23 Outros planos de saúde que se cumpram através de serviços de terceiros contrata-

dos, credenciados, cooperados ou apenas pagos pelo operador do plano mediante 
indicação do beneficiário.

5.01 Medicina veterinária e zootecnia.
5.02 Hospitais, clínicas, ambulatórios, prontos-socorros e congêneres, na área veterinária.
5.03 Laboratórios de análise na área veterinária.
5.04 Inseminação artificial, fertilização in vitro e congêneres.
5.05 Bancos de sangue e de órgãos e congêneres.
5.06 Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e materiais biológicos de qualquer 

espécie.
5.07 Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.
5.08 Guarda, tratamento, amestramento, embelezamento, alojamento e congêneres.
5.09 Planos de atendimento e assistência médico-veterinária.
6.01 Barbearia, cabeleireiros, manicuros, pedicuros e congêneres.
6.02 Esteticistas, tratamento de pele, depilação e congêneres.
6.03 Banhos, duchas, sauna, massagens e congêneres.
6.04 Ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais e demais atividades físicas.
6.05 Centros de emagrecimento, spa e congêneres.
7.01 Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e 

congêneres.
7.02 Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção 

civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, per-
furação de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, 
concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto 
o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da 
prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

7.03 Elaboração de planos diretores, estudos de viabilidade, estudos organizacionais e 
outros, relacionados com obras e serviços de engenharia; elaboração de anteproje-
tos, projetos básicos e projetos executivos para trabalhos de engenharia.

7.04 Demolição.
7.05 Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congê-

neres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, 
fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

7.06 Colocação e instalação de tapetes, carpetes, assoalhos, cortinas, revestimentos de 
parede, vidros, divisórias, placas de gesso e congêneres, com material fornecido pelo 
tomador do serviço.

7.07 Recuperação, raspagem, polimento e lustração de pisos e congêneres.
7.08 Calafetação.
7.09 Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destina-

ção final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.
7.10 Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chami-

nés, piscinas, parques, jardins e congêneres.
7.11 Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.
7.12 Controle e tratamento de efluentes de qualquer natureza e de agentes físicos, quími-

cos e biológicos.
7.13 Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, 

pulverização e congêneres.
7.14 Florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação e congêneres.
7.15 Escoramento, contenção de encostas e serviços congêneres.
7.16 Limpeza e dragagem de rios, portos, canais, baías, lagos, lagoas, represas, açudes e 

congêneres.
7.17 Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e 

urbanismo.
7.18 Aerofotogrametria (inclusive interpretação), cartografia, mapeamento, levantamentos 

topográficos, batimétricos, geográficos, geodésicos, geológicos, geofísicos e congê-
neres.

7.19 Pesquisa, perfuração, cimentação, mergulho, perfilagem, concretação, testemunha-
gem, pescaria, estimulação e outros serviços relacionados com a exploração e explo-
tação de petróleo, gás natural e de outros recursos minerais.

7.20 Nucleação e bombardeamento de nuvens e congêneres.
8.01 Ensino regular pré-escolar, fundamental, médio e superior.
8.02 Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de  conheci-

mentos de qualquer natureza.

9.01 Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-
hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, 
pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o 
valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao 
Imposto Sobre Serviços).

9.02 Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de 
turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres. 

9.03 Guias de turismo.
10.01 Agenciamento, corretagem ou intermediação de câmbio, de seguros, de cartões de 

crédito, de planos de saúde e de planos de previdência privada.
10.02 Agenciamento, corretagem ou intermediação de títulos em geral, valores mobiliários e 

contratos quaisquer. 
10.03 Agenciamento, corretagem ou intermediação de direitos de propriedade industrial, 

artística ou literária. 
10.04 Agenciamento, corretagem ou intermediação de contratos de arrendamento mercantil 

(leasing), de franquia (franchising) e de faturização (factoring).
10.05 Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis, não abran-

gidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no âmbito de Bolsas 
de Mercadorias e Futuros, por quaisquer meios. 

10.06 Agenciamento marítimo.
10.07 Agenciamento de notícias.
10.08 Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de veiculação 

por quaisquer meios.
10.09 Representação de qualquer natureza, inclusive comercial.
10.10 Distribuição de bens de terceiros.
11.01 Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores, de aeronaves e de em-

barcações.
11.02 Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.
11.03 Escolta, inclusive de veículos e cargas.
11.04 Armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda de bens de qual-

quer espécie.
12.01 Espetáculos teatrais.
12.02 Exibições cinematográficas.
12.03 Espetáculos circenses.
12.04 Programas de auditório.
12.05 Parques de diversões, centros de lazer e congêneres.
12.06 Boates, taxi-dancing e congêneres.
12.07 Shows, ballet, danças, desfiles, bailes, óperas, concertos, recitais, festivais e congê-

neres.
12.08 Feiras, exposições, congressos e congêneres.
12.09 Bilhares, boliches e diversões eletrônicas ou não.
12.10 Corridas e competições de animais.
12.11 Competições esportivas ou de destreza física ou intelectual, com ou sem a participa-

ção do espectador.
12.12 Execução de música.
12.13 Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, espetáculos, entrevistas, 

shows, ballet, danças, desfiles, bailes, teatros, óperas, concertos, recitais, festivais e 
congêneres.

12.14 Fornecimento de música para ambientes fechados ou não, mediante transmissão por 
qualquer processo.

12.15 Desfiles de blocos carnavalescos ou folclóricos, trios elétricos e congêneres.
12.16 Exibição de filmes, entrevistas, musicais, espetáculos, shows, concertos, desfiles, 

óperas, competições esportivas, de destreza intelectual ou congêneres.
12.17 Recreação e animação, inclusive em festas e eventos de qualquer natureza.
13.01 Fonografia ou gravação de sons, inclusive trucagem, dublagem, mixagem e congê-

neres.
13.02 Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, truca-

gem e congêneres.
13.03 Reprografia, microfilmagem e digitalização.
13.04 Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia, fotolitografia.
14.01 Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, 

blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipa-
mentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes emprega-
das, que ficam sujeitas ao ICMS).

14.02 Assistência técnica.
14.03 Recondicionamento de motores (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujei-

tas ao ICMS).
14.04 Recauchutagem ou regeneração de pneus.
14.05 Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lava-
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gem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, polimento, 
plastificação e congêneres, de objetos quaisquer.

14.06 Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive monta-
gem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele forne-
cido.

14.07 Colocação de molduras e congêneres.
14.08 Encadernação, gravação e douração de livros, revistas e congêneres.
14.09 Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pelo usuário final, exceto avia-

mento.
14.10 Tinturaria e lavanderia.
14.11 Tapeçaria e reforma de estofamentos em geral.
14.12 Funilaria e lanternagem.
14.13 Carpintaria e serralheria.
15.01 Administração de fundos quaisquer, de consórcio, de cartão de crédito ou débito e 

congêneres, de carteira de clientes, de cheques pré-datados e congêneres.
15.02 Abertura de contas em geral, inclusive conta-corrente, conta de investimentos e apli-

cação e caderneta de poupança, no País e no exterior, bem como a manutenção das 
referidas contas ativas e inativas.

15.03 Locação e manutenção de cofres particulares, de terminais eletrônicos, de terminais 
de atendimento e de bens e equipamentos em geral.

15.04 Fornecimento ou emissão de atestados em geral, inclusive atestado de idoneidade, 
atestado de capacidade financeira e congêneres.

15.05 Cadastro, elaboração de ficha cadastral, renovação cadastral e congêneres, inclusão 
ou exclusão no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos – CCF ou em quais-
quer outros bancos cadastrais.

15.06 Emissão, reemissão e fornecimento de avisos, comprovantes e documentos em ger-
al; abono de firmas; coleta e entrega de documentos, bens e valores; comunicação 
com outra agência ou com a administração central; licenciamento eletrônico de veícu-
los; transferência de veículos; agenciamento fiduciário ou depositário; devolução de 
bens em custódia.

15.07 Acesso, movimentação, atendimento e consulta a contas em geral, por qualquer meio 
ou processo, inclusive por telefone, fac-símile, internet e telex, acesso a terminais de 
atendimento, inclusive vinte e quatro horas; acesso a outro banco e a rede compar-
tilhada; fornecimento de saldo, extrato e demais informações relativas a contas em 
geral, por qualquer meio ou processo.

15.08 Emissão, reemissão, alteração, cessão, substituição, cancelamento e registro de con-
trato de crédito; estudo, análise e avaliação de operações de crédito; emissão, con-
cessão, alteração ou contratação de aval, fiança, anuência e congêneres; serviços 
relativos a abertura de crédito, para quaisquer fins.

15.09 Arrendamento mercantil (leasing) de quaisquer bens, inclusive cessão de direitos e 
obrigações, substituição de garantia, alteração, cancelamento e registro de contrato, 
e demais serviços relacionados ao arrendamento mercantil (leasing).

15.10 Serviços relacionados a cobranças, recebimentos ou pagamentos em geral, de títu-
los quaisquer, de contas ou carnês, de câmbio, de tributos e por conta de terceiros, 
inclusive os efetuados por meio eletrônico, automático ou por máquinas de atendi-
mento; fornecimento de posição de cobrança, recebimento ou pagamento; emissão 
de carnês, fichas de compensação, impressos e documentos em geral.

15.11 Devolução de títulos, protesto de títulos, sustação de protesto, manutenção de títulos, 
reapresentação de títulos, e demais serviços a eles relacionados.

15.12 Custódia em geral, inclusive de títulos e valores mobiliários.
15.13 Serviços relacionados a operações de câmbio em geral, edição, alteração, 

prorrogação,cancelamento e baixa de contrato de câmbio; emissão de registro de 
exportação ou de crédito; cobrança ou depósito no exterior; emissão, fornecimento 
e cancelamento de cheques de viagem; fornecimento, transferência, cancelamento 
e demais serviços relativos a carta de crédito de importação, exportação e garantias 
recebidas; envio e recebimento de mensagens em geral relacionadas a operações de 
câmbio.

15.14 Fornecimento, emissão, reemissão, renovação e manutenção de cartão magnético, 
cartão de crédito, cartão de débito, cartão salário e congêneres.

15.15 Compensação de cheques e títulos quaisquer; serviços relacionados a depósito, in-
clusive depósito identificado, a saque de contas quaisquer, por qualquer meio ou 
processo, inclusive em terminais eletrônicos e de atendimento.

15.16 Emissão, reemissão, liquidação, alteração, cancelamento e baixa de ordens de paga-
mento, ordens de crédito e similares, por qualquer meio ou processo; serviços rela-
cionados à transferência de valores, dados, fundos, pagamentos e similares, inclusive 
entre contas em geral.

15.17 Emissão, fornecimento, devolução, sustação, cancelamento e oposição de cheques 
quaisquer, avulso ou por talão.

15.18 Serviços relacionados a crédito imobiliário, avaliação e vistoria de imóvel ou obra, 
análise técnica e jurídica, emissão, reemissão, alteração, transferência e renegocia-
ção de contrato, emissão e reemissão do termo de quitação e demais serviços rela-
cionados a crédito imobiliário.

16.01 Serviços de transporte de natureza municipal.
17.01 Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta 

lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e infor-
mações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.

17.02 Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audív-
el, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura adminis-
trativa e congêneres.

17.03 Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou ad-
ministrativa.

17.04 Recrutamento, agenciamento, seleção e colocação de mão-de-obra.
17.05 Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de emprega-

dos ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.
17.06 Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de cam-

panhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais mate-
riais publicitários.

17.07 Franquia (franchising).
17.08 Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.
17.09 Planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e con-

gêneres.
17.10 Organização de festas e recepções; bufê (exceto o fornecimento de alimentação e 

bebidas, que fica sujeito ao ICMS).
17.11 Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.
17.12 Leilão e congêneres.
17.13 Advocacia.
17.14 Arbitragem de qualquer espécie, inclusive jurídica.
17.15 Auditoria.
17.16 Análise de Organização e Métodos.
17.17 Atuária e cálculos técnicos de qualquer natureza.
17.18 Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.
17.19 Consultoria e assessoria econômica ou financeira.
17.20 Estatística. 
17.21 Cobrança em geral.
17.22 Assessoria, análise, avaliação, atendimento, consulta, cadastro, seleção, gerencia-

mento de informações, administração de contas a receber ou a pagar e em geral, 
relacionados a operações de faturização (factoring).

17.23 Apresentação de palestras, conferências, seminários e congêneres.
18.01 Serviços de regulação de sinistros vinculados a contratos de seguros; inspeção e 

avaliação de riscos para cobertura de contratos de seguros; prevenção e gerência de 
riscos seguráveis e congêneres.

19.01 Serviços de distribuição e venda de bilhetes e demais produtos de loteria, bingos, 
cartões, pules ou cupons de apostas, sorteios, prêmios, inclusive os decorrentes de 
títulos de capitalização e congêneres.

20.01 Serviços portuários, ferroportuários, utilização de porto, movimentação de pas-
sageiros, reboque de embarcações, rebocador escoteiro, atracação, desatracação, 
serviços de praticagem, capatazia, armazenagem de qualquer natureza, serviços 
acessórios, movimentação de mercadorias, serviços de apoio marítimo, de movimen-
tação ao largo, serviços de armadores, estiva, conferência, logística e congêneres.

20.02 Serviços aeroportuários, utilização de aeroporto, movimentação de passageiros, 
armazenagem de qualquer natureza, capatazia, movimentação de aeronaves, ser-
viços de apoio aeroportuários, serviços acessórios, movimentação de mercadorias, 
logística e congêneres.

20.03 Serviços de terminais rodoviários, ferroviários, metroviários, movimentação de pas-
sageiros, mercadorias, inclusive suas operações, logística e congêneres.

21.01 Serviços de registros públicos, cartorários e notariais.
22.01 Serviços de exploração de rodovia mediante cobrança de preço ou pedágio dos 

usuários, envolvendo execução de serviços de conservação, manutenção, melhora-
mentos para adequação de capacidade e segurança de trânsito, operação, monitora-
ção, assistência aos usuários e outros serviços definidos em contratos, atos de

 concessão ou de permissão ou em normas oficiais.
23.01 Serviços de programação e comunicação visual, desenho industrial e congêneres.
24.01 Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, 

adesivos e congêneres.
25.01 Funerais, inclusive fornecimento de caixão, urna ou esquifes; aluguel de capela; 

transporte do corpo cadavérico; fornecimento de flores, coroas e outros paramentos; 
desembaraço de certidão de óbito; fornecimento de véu, essa e outros adornos; em-
balsamento, embelezamento, conservação ou restauração de cadáveres.

25.02 Cremação de corpos e partes de corpos cadavéricos.
25.03 Planos ou convênio funerários.
25.04 Manutenção e conservação de jazigos e cemitérios.
26.01 Serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, 

bens ou valores, inclusive pelos correios e suas agências franqueadas; courrier e 
congêneres.

27.01 Serviços de assistência social.
28.01 Serviços de avaliação de bens e serviços de qualquer natureza.
29.01 Serviços de biblioteconomia.
30.01 Serviços de biologia, biotecnologia e química.
31.01 Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunica-

ções e congêneres.
32.01 Serviços de desenhos técnicos.
33.01 Serviços de desembaraço aduaneiro, comissários, despachantes e congêneres.
34.01 Serviços de investigações particulares, detetives e congêneres.
35.01 Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas.
36.01 Serviços de meteorologia.
37.01 Serviços de artistas, atletas, modelos e manequins.
38.01 Serviços de museologia.
39.01 Serviços de ourivesaria e lapidação (quando o material for fornecido pelo tomador do 

serviço).
40.01 Obras de arte sob encomenda.



7 Diário Oficial de Assis Assis, segunda-feira, 23 de julho de 2012

ANEXO II
Do Modelo da Nota 

ANEXO III
Do Modelo do Recibo Provisório de Prestação de Serviços

PORTARIA Nº 26.729/2.012 

Dispõe sobre a instituição do manual de procedimentos da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) e da Declaração Eletrônica do ISS.

 ÉZIO SPERA, Prefeito de Assis, Estado de São Paulo, usando as atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do 
Município, considerando o artigo 96 da Lei 1.961, de 28 de dezembro de 1977,

Considerando a necessidade de modernizar e uniformizar os procedimentos administrativos em relação ao Imposto sobre Serviços de 
Qualquer Natureza (ISSQN) dos prestadores, tomadores e intermediários de serviços e responsáveis tributários do município de Assis, 
regulamentada pelo  Decreto 6.164 de 19 de Julho de 2012,

RESOLVE:

Art.1º -     Fica instituído  o manual de procedimentos da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) e da Declaração Eletrônica do ISSQN, 
respectivamente dispostos nos Anexos I e II desta portaria.

                 Parágrafo único.  O disposto no caput deste artigo se aplica a todos os Escritórios de Contabilidade, Contadores, das empresas 
públicas, internos e externos e privados, prestadores, tomadores, intermediários de serviços e responsáveis tributários.

Art. 2º -     O manual de procedimentos traz instruções, à todas as pessoas citadas no artigo 1º desta portaria, quanto:

I – aos procedimentos iniciais para o ingresso na nova metodologia;

II – as alternativas de geração da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) e de escrituração fiscal das NFS-e e dos demais documentos 
e informações;

III – aos procedimentos necessários para a geração da NFS-e e escrituração fiscal da NFS-e e dos demais documentos e informações;

IV – aos procedimentos necessários para o pagamento do ISS.
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Art. 3º -  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, tendo seus efeitos aplicados a partir de 1 de Agosto de 2012.

 Prefeitura Municipal de Assis, em 19 de julho de 2012.

ÉZIO SPERA
Prefeito Municipal

FLÁVIO HERIVELTO MORETONE EUGÊNIO
Secretário Municipal da Fazenda

Prefeitura de Assis
Estado de São Paulo

Manual de Procedimentos
Declaração Eletrônica do ISS
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Introdução
Iniciaremos abordando os procedimentos iniciais, intermediários e conclusivos para o cumprimento das obrigações perante o ente público e a 
sociedade, utilizando o sistema disponibilizado para a declaração eletrônica do ISSQN. 
Para o esclarecimento das dúvidas técnicas referente a um ou mais itens do sistema poderá ser utilizado o manual do sistema.O texto a 
seguir está ordenado cronologicamente, buscando facilitar a execução dos trabalhos no dia-a-dia. Para operacionalizar os procedimentos 
relacionados logo abaixo, você deve fazer o Login no sistema, exceto para uso das funções contidas na seção Acesso Geral. Para fazer o 
Login informe a sua identificação no campo Contabilidade, informe o usuário no campo Usuário e por fim digite a sua senha no campo Senha. 
Clique em Entrar para acessar o sistema.
1 Legislação

O imposto sobre serviços de qualquer natureza é de competência dos Municípios (CF/1988, art. 156, inc. III).
Compreende os serviços de qualquer natureza os não abrangidos na competência tributária estadual. Tem como fato gerador a prestação de 
serviços constante na lista anexa da lei complementar 116/2003. 
Os Municípios têm autonomia para fixar as alíquotas do ISSQN, respeitando as alíquotas mínimas (art. 88 do ADCT) e máximas (LCP 
116/2003, art. 8).
Em relação a base de cálculo, é oportuno destacar a necessidade de se observar o tipo de contribuinte, podendo ser este prestado com o 
trabalho pessoal do próprio contribuinte, ainda que organizado em sociedade, ou prestados por empresa juridicamente estabelecida. 
A lei complementar 116/2003, define em seu art. 5, que o contribuinte do referido imposto, é o prestador do serviço, observado as exceções 
citadas no art. 2, inc. II. A lei complementar, também diz que as leis dos Municípios e do Distrito Federal “poderão atribuir de modo expresso 
a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade 
do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação, inclusive no que se refere a 
multa e os acréscimos legais”.

O lançamento do referido tributo é feito, normalmente, por homologação, nos termos do art. 150 do CTN, podendo, ser lançado de ofício, desde 
que considerado as peculiaridades citadas anteriormente.
Antes de iniciar os trabalhos de declaração, para o correto cumprimento da obrigação principal e acessória, você deverá estudar a legislação 
municipal vigente pertinente ao ISSQN e a sua declaração eletrônica, buscando as orientações legais acerca do assunto. A legislação é composta 
pelo Código Tributário Municipal, decretos e portarias. Tais legislações estão disponíveis no site da Prefeitura Municipal. 
2 O Sistema de Declaração Eletrônica do ISSQN
2.1 Principais Usuários
São usuários deste sistema, os Contadores, responsáveis pela escrituração contábil dos prestadores e tomadores de serviços, estabelecidos no 
município em questão, bem como, as empresas, públicas, privadas ou mistas, tomadoras de serviços, também estabelecidas neste município.
As empresas, de uma maneira geral, que eventualmente possam prestar serviços, mesmo que não constituam como atividade preponderante, 
devendo ser observado a legislação municipal vigente.
Os contribuintes de outros municípios que eventualmente venham prestar serviço neste município também estarão obrigados a declararem o 
serviço prestado e a pagar o respectivo imposto.
2.2 Alternativas de Declaração
Os usuários do sistema terão a sua disposição duas alternativas para efetuarem a declaração eletrônica do ISSQN.
A mais usual é a exportação dos dados do sistema de escrita fiscal para o sistema de declaração eletrônica do ISSQN, porém para operacionalizar 
esta opção, alguns procedimentos deverão ser observados. Ver seção Desenvolvimento do Layout do Arquivo de Integração e Validação do 
Layout do Arquivo de Integração.
A segunda opção é fazer a declaração diretamente no site da declaração eletrônica do ISSQN.
2.3 Os Primeiros Passos
2.3.1 Acesso a Página da Prefeitura Municipal na Internet
O primeiro passo é acessar o site (página na internet) da Prefeitura Municipal. Abra o navegador da internet de sua preferência e informe o 
endereço no campo apropriado. Normalmente o endereço é composto da seguinte forma: HTTP://www.assis.sp.gov.br. Exemplo: HTTP://
www.saopaulo.sp.gov.br.
Assim que a página for aberta, você deve localizar o link que dá acesso ao sistema de declaração eletrônica do ISSQN ou algo semelhante. 
Normalmente este link localiza-se na página inicial. Clique sobre o link.
Será aberta a página do sistema de declaração eletrônica do ISSQN. Observe que ao centro da tela existe um espaço para identificação do 
usuário e ao lado espaço de acesso geral. 
2.3.2 Solicitação de Acesso ao Sistema de Declaração Eletrônica do ISSQN

Você, Contador ou Empresa prestadora ou tomadora de serviços, deve solicitar acesso ao sistema através do site. Para isto, deve selecionar 
a opção Solicitação de Cadastro, localizada no acesso geral, preencher todos os dados solicitados, certifique-se de que todos os dados estão 
corretos, especialmente o conteúdo do campo Email, em seguida clique em Confirmar. O sistema encaminhará um e-mail para a Prefeitura 
Municipal, a qual fará a homologação da solicitação. 
Você receberá uma resposta, via e-mail, referente a homologação do cadastro. O e-mail de resposta conterá o código da contabilidade, este código 
deve ser informado no campo Contabilidade localizado na seção de Identificação. A senha de acesso será definida por você no primeiro acesso.
2.3.3 Acesso ao Sistema de Declaração Eletrônica pela Primeira Vez
Você deve informar no campo Contabilidade o código da contabilidade que acessará o sistema, conforme e-mail de resposta. Normalmente 
o código a ser utilizado neste campo é o CPF ou CNPJ do Contador. A informação no campo Contabilidade será sempre a mesma, CPF ou 
CNPJ do Contador, independente do Usuário que estiver utilizando o sistema.
Em seguida, Informe zero no campo Usuário – cabe lembrar que o Usuário zero é o usuário administrador do sistema, tendo este usuário todos 
os privilégios necessários para operar o sistema, portanto não aconselhamos que outros usuários tenham acesso ao sistema com o usuário 
zero, salvo a delegação da tarefa para um segundo administrador. Mais adiante veremos como os demais usuários serão cadastrados no 
sistema – e deixe o campo Senha em branco. Por último clique em Entrar.
O sistema irá lhe solicitar, ao centro da janela, que você digite a sua nova senha – observe as regras para a digitação da senha –, em seguida 
clique em Confirmar.
De volta a janela ao lado esquerdo informe no campo Senha a sua nova senha e clique em Entrar. O sistema mostrará, ao lado esquerdo da 
janela, todas as opções disponíveis para o seu trabalho.
A partir deste momento, você está pronto para usar o sistema e cumprir com as obrigações tributárias previstas na legislação.
2.3.4 Confirmação dos Dados Cadastrais do Contador
Obrigatoriamente, você deve confirmar os dados cadastrais que foram homologados pela Prefeitura Municipal. Para isto clique no link Dados 
da Contabilidade. Faça a leitura dos dados. Por último clique em Confirmar.
2.3.5 Cadastro de Outros Usuários no Sistema
Para que outros usuários tenham acesso ao sistema, você deve cadastrá-los. Todos serão vinculados a respectiva Contabilidade. Cada um 
receberá um código de usuário e terá a sua senha pessoal.
Para cadastrar os usuários clique na opção Cadastro de Usuários, ao lado esquerdo da janela. Cadastre quantos usuários forem necessários, 
não há limites. 
Para incluir o usuário, clique em Novo, digite o nome do usuário, informe a situação do usuário, Ativo ou Inativo e o perfil, Contador ou 
Contador-aux. Por questões de segurança, o perfil Contador-aux possui algumas limitações de acesso, avalie o perfil desejado no ato da 
inclusão. Em seguida clique em Confirmar. Anote o número gerado no campo Código Usuário. Este dado será utilizado no ato do Login no 
sistema (Identificação do Usuário).
Para alterar o usuário, informe o número do usuário no campo Código Usuário e clique em Consultar Usuário. O sistema irá recuperar todos 
os dados. Faça a alteração desejada e clique em Confirmar.
Nenhum usuário poderá ser excluído, se for necessário bloquear o acesso de um usuário no sistema, altere a situação para Inativo.
Se necessário repita a operação para os demais usuários.
No decorrer do dia-a-dia poderá ser necessário cadastrar outros usuários. Proceda da mesma forma como feito anteriormente. Não existe 
uma regra específica para está situação.
2.3.6 Vinculação de Prestadores de Serviços ao Contador
Nenhum Contador ou usuário do sistema conseguirá fazer lançamentos sem antes vincular o prestador de serviço ao Contador, nem tampouco, 
conseguirá também fazer lançamentos para empresas clientes de outros contadores. O sistema não permitirá tal situação.
Para vincular um prestador de serviços a um Contador, clique no link Empresas por Contador. Teremos disponível dois recursos. O primeiro 
deles é a consulta das empresas clientes, parte superior da janela, o outro recurso e a vinculação do prestador de serviços ao Contador, parte 
inferior da janela.
Para consultar as empresas que estão vinculadas ao Contador o sistema disponibiliza quatro opções de consultas: consulta de todas as 
empresas vinculadas ao Contador; consulta de empresas pelo número do cadastro; consulta de empresas pelo CPF ou CNPJ e por fim 
consulta de empresas pela razão social.
Para operacionalizar a consulta, selecione a opção desejada, em Filtrar por, e no campo Com digite o conteúdo que deseja pesquisar, clique em 
Consultar. Para consultar todas as empresas, selecione a opção Todas as Empresas e deixe o campo Com em branco, clique em Consultar.
O sistema disponibiliza o resultado da pesquisa logo abaixo, mostrando as empresas clientes do Contador em questão, conforme solicitado 
nas regras de consultas. 
Para vincular uma empresa ao Contador, você deve informar no campo Cadastro o número do cadastro da empresa e clicar em Confirmar. 
A empresa vinculada será mostrada na relação de empresas localizada na parte superior. O sistema disponibilizará botões de navegação 
– primeiro registro, registro anterior, próximo registro e último registro – toda vez que a quantidade de empresas vinculadas atingirem um 
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determinado nível de registros na janela.
Para cancelar o vinculo da empresa com o Contador, o primeiro passo é localizar a empresa, para isto utilize o recurso da consulta, explanado 
anteriormente. Em seguida clique no botão azul (Desligar), localizado ao lado esquerdo do número do cadastro. Você pode vincular novamente 
a mesma empresa, caso tenha feito a desvinculação indevidamente, basta informar novamente o número do cadastro no campo Cadastro e 
clicar em Confirmar. 
2.4 Procedimentos Administrativos Intermediário – Dia-a-Dia
Encerrado as atividades previstas na seção Os Primeiros Passos, inicia-se a partir deste momento, os trabalhos periódicos a serem desenvolvidos 
no sistema de declaração eletrônica do ISSQN. Entende-se por periódico a periodicidade e o prazo determinado na legislação para a entrega 
da declaração eletrônica do ISSQN.
Abrangem as atividades periódicas as seguintes funções do sistema:
 Enviar arquivos;
 Termo de Abertura do Simples
 Declaração sem movimento;
 Lançamento de notas;
 Lançamento da const. civil;
 Lançamento RPA;
 Lançamento de bancos;
 Lançamentos específicos;
 Notas extraviadas;
 Declarações já entregues;
2.4.1 Envio do Arquivo de Integração
Para operacionalizar a função Enviar Arquivos, o sistema de escrita fiscal deve estar preparado para gerar o arquivo de integração no layout 
especificado na seção Desenvolvimento do Layout do Arquivo de Integração.
Estando o sistema de escrita fiscal preparado para o layout do arquivo de integração, você deve exportar periodicamente, conforme determina 
a legislação do ISSQN, respeitando o mês e ano de competência, os dados referente as notas fiscais emitidas e recebidas pelos prestadores 
e tomadores de serviços respectivamente.
Exportado os dados, o próximo passo é o de encaminhar o arquivo para o sistema de declaração eletrônica do ISSQN. Para isto clique em 
Enviar Arquivos, localizado ao lado esquerdo da janela. O sistema irá apresentar, ao centro da janela, algumas informações, divididas em três 
partes. A primeira parte, localizada no topo, refere-se ao arquivo que será enviado para a Prefeitura Municipal. A segunda parte, logo abaixo, 
refere-se as empresas que foram transmitidas, contidas no arquivo de integração e no final o sistema irá mostrar um resumo da importação 
mostrando os erros encontrados durante o processo de envio. 
Para envio do arquivo clique na palavra Aqui. O sistema abrirá outra janela para que você localize o arquivo a ser enviado. Clique em Procurar 
e localize a pasta do arquivo de integração e selecione o respectivo arquivo. Clique em Iniciar a Transferência para que o arquivo seja copiado 
para o computador da Prefeitura Municipal. Se por acaso houve engano na busca do arquivo, você poderá refazer a transmissão clicando em 
Iniciar Outra Transferência, caso contrário clique em Concluído, para finalizar a cópia do arquivo para o computador da Prefeitura Municipal.
O sistema voltará para a janela inicial. Depois de copiado o arquivo para o computador da Prefeitura Municipal, você deve solicitar ao sistema 
que faça o processamento do arquivo enviado, para isto clique em Importar este Arquivo.
Concluído o processamento do arquivo o sistema irá apresentar o resumo das empresas importadas e um resumo dos erros encontrados 
durante o processamento. Observe os erros, faça os respectivos acertos no sistema de escrita fiscal e envie novamente o arquivo. Repita a 
operação até que os erros sejam corrigidos por completo.
Por fim você está apto a realizar o fechamento da declaração. Lembramos que o fechamento é a entrega da sua declaração para a Prefeitura Mu-
nicipal, desta forma, aconselhamos antes de fazer o fechamento, verificar se todos os dados estão corretos, através do relatório dos lançamentos.
O fechamento poderá ser realizado na função Enviar Arquivos ou na função Fechamento de DEISS. A função Enviar Arquivos permite que 
você proceda com o fechamento de todas as empresas importadas de uma só vez, para isto clique em Fechar DME – quadrado ao lado es-
querdo – clicando sobre o quadrado e clique em Confirmar para que o sistema faça o fechamento de todas as empresas marcadas, concluído 
o processamento o sistema irá disponibilizar a impressão do protocolo de entrega da declaração e o resumo da declaração, clique em Imprimir 
para gerar os relatórios, imprima-os e arquive-os. A função de Fechamento de DEISS exigirá que você faça o fechamento individualmente de 
cada uma das empresas, disponibilizando relatórios dos lançamentos, protocolo de entrega da declaração e de retenção na fonte.
Executados os procedimentos supracitados, você poderá fazer o processamento para outros arquivos, sendo obrigatório processar um arquivo 
por vez.
Depois de efetuado o fechamento, de um ou mais arquivos, estando todos os lançamentos correto, como determina a legislação, você está 
pronto para emitir a guia de recolhimento e efetuar o pagamento do ISSQN. Veremos como emitir a guia de recolhimento mais adiante.
2.4.2 Cadastro da Receita Bruta Total – Termo de Abertura do Simples
O Contador, primeiramente, deverá informar ao sistema a Receita Bruta Total – RBT da empresa. Conforme determina a legislação do 
Simples Nacional, a RBT de toda empresa, matriz e filiais, deve ser considerada para fins de Simples Nacional, e não somente um ou outro 
estabelecimento da empresa. 
Segundo a Lei Complementar 123/2006, considera-se RBT o produto da venda de bens e serviços, o preço dos serviços prestados e o resultado 
nas operações em conta alheia, não incluída as vendas canceladas e os descontos incondicionados concedidos. 
Clique na opção Termo de Abertura do Simples para iniciar o cadastro da RBT. Informe o CNPJ da matriz e clique em Confirmar.
Selecione o ano e clique em Faturamentos.
Clique em Novo para incluir um novo faturamento, selecione o Mês desejado, e clique em Novo. 
Informe a Receita Bruta e o Anexo do Simples em que a empresa encontra-se naquele mês.
Se já existirem informações para o mês desejado, você poderá Alterar ou Excluir. Para isso clique no botão Alterar ou Excluir, localizado ao 
lado direito do mês.
Clique em Confirmar para concluir.
2.4.3 Declaração de “Sem Movimento”
Se a legislação municipal obrigar, o contribuinte ou o responsável deverá fazer a Declaração Sem Movimento sempre que não executar ou 
contratar serviços. Você deverá observar a legislação municipal em relação a este assunto.
Informe o Número do Cadastro, o Mês/Ano e se a nota é Emitida ou Recebida. Clique em Confirmar para registrar a Declaração sem Movimento.
2.4.4 Lançamento de Notas Fiscais – Emitidas e Recebidas
A função de Lançamento de Notas destina-se a declaração das notas fiscais emitidas e recebidas.
As notas fiscais emitidas pelas empresas cuja atividade econômica refere-se a construção civil, deverão declarar as suas notas fiscais emitidas 
na função Lançamento de Const. Civil.
Os recibos de pagamentos a prestadores de serviços autônomos deverão ser registrados na função Lançamento RPA.
As empresas, cuja atividade econômica referir-se a instituições financeiras, deverão fazer a sua declaração na função Lançamento de Bancos, 
utilizando o respectivo plano de contas.
Todas as notas fiscais recebidas deverão ser lançadas nesta função, exceto os recibos de pagamentos à autônomos (RPA), que deverá ser 
registrado na função Lançamento RPA.
Para o lançamento das notas fiscais emitidas e recebidas você deve informar ao sistema:
 O número do cadastro no campo Cadastro;
 O mês e ano da competência no campo Mês/Ano;
 E o tipo de nota, emitida ou recebida, no campo Notas;
Clique em Confirmar para iniciar o lançamento de notas ou em Limpar para digitar os dados novamente.

A janela de lançamento de notas divide-se em algumas partes, sendo elas:
 Notas fiscais lançadas. O sistema permitirá consultar as notas lançadas para retificação, se necessário. Utilize os botões de 
navegação (primeiro, anterior, próximo ou último) para navegar entre as notas fiscais digitadas;
 Nota fiscal a lançar. O sistema reserva um espaço para você digitar os dados da nota fiscal, dependendo do tipo da nota, se 
emitida ou recebida. Nesta parte serão solicitados a você os seguintes dados: 
o Série N.F.;
o Nr. Nota;
o CNPJ / CPF do tomador / prestador;
o Tipo de Recolhimento. O sistema disponibilizará algumas opções, de acordo com o tipo de nota.
 Para as notas fiscais emitidas: imposto devido pelo prestador, imposto retido por empresa do município, imposto retido em 
outro município, nota fiscal isento ou não incidente, nota fiscal cancelada, imposto pago em outro município;
 Para as notas fiscais recebidas: imposto retido por empresa do município, imposto retido por empresa de outro município, nota 
fiscal avulsa (retido Prefeitura), imposto pago fora do município, imposto pago na origem;
o Dia Emissão;
o Valor Total. Informar neste campo o valor total da nota fiscal;
o Nome Tomador;
o Cidade. Informar a cidade do tomador;
o UF. Informar a UF do tomador;
o Observações;
o Itens da Nota Fiscal. Nesta parte você poderá informar mais de uma atividade econômica, quando necessário.
 Cód. Atividade. Informe o código da atividade constante na lista de serviços;
 Valor Base Cálculo. Informa o valor base de cálculo para apuração do ISSQN;
 Alíquota Imposto. O sistema irá mostrar a alíquota conforme a atividade econômica;
 Valor Imposto. O sistema irá mostrar o valor do ISSQN calculado de acordo com a atividade econômica;
O art. 1º da lei complementar 116/2003, define como fato gerador do ISSQN a prestação de serviços, ainda que esses não constituam 
atividade preponderante do prestador, desta forma, algumas empresas poderão ter no seu contrato social, a prestação de serviços para mais 
de uma atividade econômica, portanto, se necessário, repita, na parte Itens da Nota Fiscal, na segunda linha a outra atividade econômica 
do prestador de serviços.
No campo CNPJ/CPF do Tomador ou Prestador, no caso de um ou outro não ser estabelecido no município, você poderá cadastrá-lo, informando 
também as os dados do Simples Nacional. Clique na Lupa localizada ao lado direito do campo. Clique em Novo para incluir um Tomador 
ou Prestador, conforme o caso. Informe os dados cadastrais e clique em Gravar para concluir o cadastro. Quando estiver cadastrando um 
prestador não estabelecido no município, dados do Simples Nacional serão solicitados a você para fins de apuração do ISS devido a partir 
da legislação do Simples Nacional.
Para concluir a declaração da nota fiscal, clique em Confirmar. O sistema irá carregar os dados da nota fiscal digitada para a parte das Notas 
Fiscais Lançadas, como citado anteriormente. Podendo assim serem consultadas e se necessário alteradas ou excluídas da declaração.
Para alterar uma nota fiscal, pesquise na parte das Notas Fiscais Lançadas a nota desejada, se necessário utilize as setas de navegação 
(primeira, anterior, próxima ou última). Clique no botão azul, coluna Retificar. O sistema irá carregar os dados da nota fiscal para a parte onde 
é digitado os seus dados e permitirá que você faça a alteração necessária. Altere os dados e clique em Confirmar, se for necessário excluir 
a nota fiscal clique em Excluir.
Para excluir uma atividade econômica declarada em Itens da Nota Fiscal, você deve solicitar a alteração da referida nota fiscal, clicar sobre 
o quadrado – coluna Excluir – ao lado esquerdo do item da lista a ser excluído, um ou mais, e clicar em Confirmar. Pronto o item da nota 
fiscal foi excluído.
Repita toda a operação até que todas as notas fiscais sejam lançadas.
Aconselhamos você a imprimir o relatório analítico dos lançamentos, para efetuar a conferência, clicando em Imprimir Lançamentos.
Considera-se como declaração complementar, toda informação adicional posterior a entrega da primeira declaração, exceto nos casos de 
correções de notas fiscais já lançadas. Para fazer a declaração complementar, informe ao sistema o número do cadastro no campo Cadastro, 
o mês e o ano de competência no campo Mês/Ano e o tipo de nota fiscal no campo Notas, em seguida clique em Confirmar. Depois de lançado 
as notas fiscais na declaração complementar, você deve seguir os mesmos procedimentos da declaração original, ou seja, imprimir os relatórios 
para conferência, fazer o fechamento e imprimir a guia de recolhimento. 
2.4.5 Lançamento de Notas Fiscais da Construção Civil – Emitidas 

A função de Lançamento da Const. Civil destina-se somente a declaração das notas fiscais emitidas pelas empresas deste setor. Juntamente, 
deverão ser declaradas também as notas fiscais referente ao fornecimento de mercadoria.
As notas fiscais recebidas pelas empresas da construção civil deverão ser declaradas na função Lançamento de Notas, selecionando no 
campo Notas a opção de Recebidas.
As função existentes em Lançamento da Const. Civil são as mesmas da função Lançamento de Notas, em todos os sentidos, seja para 
inclusão, alteração ou exclusão. O que irá diferir é a parte onde se declara as notas fiscais de fornecimento de mercadorias, parte inferior 
da janela. Sugerimos que você faça a leitura da seção Lançamentos de Notas Fiscais – Emitidas e Recebidas, antes de dar continuidade.
Para o lançamento das notas fiscais referente ao fornecimento de mercadorias serão solicitados os seguintes dados:
 Série Nota;
 Nro Nota;
 Data Emissão;
 CNPJ Fornecedor;
 Valor Nota.
Para uma nota fiscal emitida pela prestador de serviço da construção civil, poderão ser lançadas até dez notas fiscais de fornecimento de 
mercadoria.
Para excluir uma nota fiscal de fornecimento de mercadoria, você deve solicitar a alteração da referida nota fiscal, clicar sobre o quadrado 
– coluna Excluir – ao lado esquerdo da nota fiscal a ser excluída, uma ou mais, e clicar em Confirmar. Pronto a nota fiscal de fornecimento 
de mercadoria foi excluída.
Repita toda a operação até que todas as notas fiscais sejam lançadas.
Aconselhamos você a imprimir o relatório analítico dos lançamentos, para efetuar a conferência, clicando em Imprimir Lançamentos.
Considera-se como declaração complementar, toda informação adicional posterior a entrega da primeira declaração, exceto nos casos de 
correções de notas fiscais já lançadas. Para fazer a declaração complementar, informe ao sistema o número do cadastro no campo Cadastro, 
o mês e o ano de competência no campo Mês/Ano e o tipo de nota fiscal no campo Notas, em seguida clique em Confirmar. Depois de lançado 
as notas fiscais na declaração complementar, você deve seguir os mesmos procedimentos da declaração original, ou seja, imprimir os relatórios 
para conferência, fazer o fechamento e imprimir a guia de recolhimento. 
2.4.6 Lançamento de Recibo de Pagamento a Autônomos - RPA 
A função de Lançamento RPA destina-se somente a declaração de pagamentos à autônomos com retenção do ISSQN na fonte obrigada por lei.
A função existente em Lançamento RPA são as mesmas da função Lançamento de Notas, em todos os sentidos, seja para inclusão, alteração 
ou exclusão. Sugerimos que você faça a leitura da seção Lançamentos de Notas Fiscais – Emitidas e Recebidas, antes de dar continuidade.
Aconselhamos você a imprimir o relatório analítico dos lançamentos, para efetuar a conferência, clicando em Imprimir Lançamentos.
Considera-se como declaração complementar, toda informação adicional posterior a entrega da primeira declaração, exceto nos casos de 
correções de notas fiscais já lançadas. Para fazer a declaração complementar, informe ao sistema o número do cadastro no campo Cadastro, 
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o mês e o ano de competência no campo Mês/Ano e o tipo de nota fiscal no campo Notas, em seguida clique em Confirmar. Depois de lançado 
as notas fiscais na declaração complementar, você deve seguir os mesmos procedimentos da declaração original, ou seja, imprimir os relatórios 
para conferência, fazer o fechamento e imprimir a guia de recolhimento. 
2.4.7 Lançamento de Instituições Financeiras - Bancos
A função de Lançamento de Bancos destina-se somente a declaração da base da cálculo das instituições financeiras, tendo como base o plano 
de contas destas instituições, seja especifico ou COSIF.
As notas fiscais recebidas pelas instituições financeiras deverão ser declaradas na função Lançamento de Notas, selecionando no campo 
Notas a opção de Recebidas.
Para o lançamento da base de cálculo você deve informar ao sistema:
 O número do cadastro no campo Cadastro;
 O mês e ano da competência no campo Mês/Ano;
Clique em Confirmar para iniciar o lançamento da base de cálculo ou em Limpar para digitar os dados novamente.
O sistema irá mostrar logo abaixo todas as contas que compõem o plano de contas.
 Código. É o código contábil da conta. Não pode ser alterado;
 Descrição. É a descrição do nome da conta. Não pode ser alterado;
 Ativ. É o código da atividade econômica constante na lista de serviços. Não pode ser alterado;
 Alíquota. Refere-se ao percentual a ser aplicado sobre a base de cálculo conforme a atividade econômica descrito no campo 
anterior;
 Movimento / Base Cálculo. Deve ser informado neste campo a base de cálculo para apuração do ISSQN.
Algumas contas não aceitarão a digitação de valores no campo Movimento / Base Cálculo. Tais contas pertencem ao grupo de conta título, 
somente serão utilizadas para acumular os valores das contas vinculadas a ela.
Repita a operação para todas as contas constantes no plano de contas. Clique em Confirmar para finalizar a digitação dos dados.
Para alterar os dados digitados, informe novamente os campos Cadastro, Mês/Ano Competência e clique em Confirmar. O sistema mostrará 
todos os dados digitados anteriormente. Faça a alteração desejada e clique em Confirmar para gravar os novos valores.
2.4.8 Declaração de Notas Fiscais Extraviadas
O cumprimento da obrigação acessória, passa também pela necessidade de informar a Prefeitura Municipal as notas fiscais que foram extravia-
das, bem como as informações que possam comprovar a licitude dos fatos, no caso o boletim de ocorrência e as devidas justificativas textuais.
Para declarar as notas fiscais extraviadas, clique em Notas Extraviadas. Informe o Cadastro, o Mês/Ano e clique em Confirmar.
O sistema irá apresentar a relação de notas extraviadas e mais abaixo o botão Incluir. Clique neste botão para adicionar mais informações.
Você deve informar ao sistema as seguintes informações:
 Série N.F. Informe o número de série extraviada;
 Nr. Nota Inicial. Informe o número da nota fiscal inicial extraviada;
 Nr. Nota Final. Informe o número da nota fiscal inicial extraviada;
 Observação. Informe a justificativa textual do fato ocorrido;
 Número BO. Informe o número do boletim de ocorrência.
Clique em Confirmar, para salvar os dados.
Para alterar localize a nota fiscal e clique em Alterar. O sistema mostrará todos os dados, faça a alteração desejada e clique em Confirmar.
Para excluir localize a nota fiscal e clique em Excluir.
Repita a operação quantas vezes for necessário, até que todas as notas fiscais extraviadas sejam informadas a Prefeitura Municipal.
2.4.9 Declarações já Entregues
A função Declarações já Entregues, é uma função auxiliar para você que utiliza o sistema no dia-a-dia, permitindo identificar para quais empresas 
já foram feitas as declarações ou até mesmo gerenciar os seus clientes no cumprimento das suas obrigações. O objetivo é o de mostrar as 
empresas que entregaram a declaração e as que não entregaram ou ainda ambas.
As declarações não entregues serão destacadas pela cor vermelha.
Você deverá informar ao sistema:
 Mês / Ano de. Informe o mês e ano inicial para consulta;
 Até. Informe o mês e ano final para consulta;
 Cadastro de. Informe o número do cadastro inicial para consulta;
 Até. Informe o número do cadastro final para consulta;
 Ordenação. Selecione como você deseja que os dados fiquem ordenados em tela. O sistema disponibiliza as opções de Razão 
Social, Cadastro ou CNPJ.
 Mostrar. Selecione quais contribuintes deseja visualizar. O sistema disponibiliza as opções de Todos, Entregues ou Não Entregues.
Para visualizar os registros clique em Consultar.
2.4.10 Alteração da Senha de Acesso ao Sistema
A alteração da senha de acesso ao sistema poderá ser feita pelo próprio usuário, seja ele administrador ou não, quando o mesmo achar 
necessário. Não existe uma regra.
Para alterar a senha clique no link Alterar Senha. Você deve informar a Senha Anterior, a Nova Senha e a Confirmação da nova senha. Clique 
em Confirmar.
A sua senha estará alterada.
2.4.11 Esqueci Minha Senha
Pode ocorrer o esquecimento ou perda da senha de acesso ao sistema, tanto para o usuário administrador como para os demais usuários. A 
saída para este caso é inicializar a senha do usuário.
Somente o usuário administrador tem acesso a opção de Inicializar Senha.
Para inicializar a senha de um usuário clique no link Inicializar Senha. Informe o número do usuário no campo Código Usuário em seguida 
clique em Confirmar.
Se o usuário administrador esquecer a sua senha, está poderá ser inicializada, basta que o administrador entre em contato com a Prefeitura 
Municipal e solicite que a sua senha seja inicializada.
Depois de inicializar a senha, o usuário deve entrar normalmente no sistema, deixando o campo Senha em branco. Clique em Entrar. O sistema 
irá solicitar que o usuário informe uma nova senha. Após cadastrar a nova senha, trabalhe normalmente no sistema.
2.4.12 Troca de Usuário ou Finalização de Uso do Sistema
Caso outro usuário venha a dar continuidade nos trabalhos que estavam sendo realizados por você, ou se necessário, você tenha que interromper 
os trabalhos temporariamente, por segurança, aconselhamos você a fazer o Logoff clicando em Sair. 
2.5 Procedimentos Administrativos Conclusivos
Encerrado as atividades previstas na seção Procedimentos Administrativos Intermediários, inicia-se os trabalhos conclusivos para efetivo 
cumprimento das obrigações principal e acessória.
Abrangem as atividades conclusivas as seguintes funções do sistema:
 Fechamento da DEISS;
 Emissão da guia de recolhimento;
 Livro Fiscal;
O pagamento do tributo, ou seja, da parcela, também faz parte do trabalho conclusivo, é a forma mais usual de extinção do crédito tributário, 
pois trata-se da entrega, ao sujeito ativo, da quantia correspondente ao objeto do crédito tributário. Cada pagamento refere-se ao que na 
parcela está indicado. 
2.5.1 Fechamento da Declaração Eletrônica – Entrega da Declaração

Fazer o fechamento significa entregar a Prefeitura Municipal a declaração eletrônica do ISSQN, ou seja, cumprir o que a legislação tributária 
determina. Portanto antes de executar este procedimento, tenha certeza de que todas os dados referente as notas fiscais emitidas e recebidas 
tenham sido lançadas. Você poderá fazer isto utilizando os relatórios dos lançamentos citados anteriormente.
Ressaltamos aos usuários que utilizam a integração entre o sistema de escrituração contábil e o sistema de declaração eletrônica do ISSQN, 
que poderão fazer o fechamento de todos os seus clientes em um único processamento, como citado anteriormente, ou optar em fazer o 
fechamento individualmente, contribuinte a contribuinte, como veremos a seguir. Ambas alternativas de fechamentos possuem benefícios, o 
que fará você escolher uma ou outra alternativa é a sua necessidade no momento do fechamento.
Para fazer o fechamento da declaração eletrônica do ISSQN individualmente, clique em Fechamento de DEISS.
No campo Cadastro informar o número do cadastro para o fechamento. Informe o mês e o ano de competência no campo Mês/Ano de 
Competência. Clique em Confirmar. Se houver alguma pendência o sistema avisará o que está pendente, sendo necessário em alguns casos, 
entrar em contato com a Prefeitura Municipal para que procedam com os ajustes necessários, caso contrário, o sistema irá solicitar que você 
faça o fechamento, para isto clique em Efetuar o Fechamento. Antes de continuar, se necessário, poderá clicar em Limpar para informar outro 
Cadastro ou até mesmo outro Mês/Ano de Competência.
Depois de clicar em Efetuar Fechamento, o sistema disponibilizará outras funções. Entre elas a impressão do relatório sintético das declarações 
anuais ou do mês, para isto, você poderá clicar respectivamente em Imprimir DEISS do Ano ou Imprimir DEISS do Mes.
Você poderá também imprimir o protocolo de retenção do ISSQN. Este protocolo deverá ser encaminhado ao prestador do serviço, para que 
o mesmo possa comprovar a retenção do ISSQN pelo tomador do serviço para a Prefeitura Municipal. Para imprimir o protocolo de retenção 
do ISSQN, clique em Gerar Protocolo de Retenção, em seguida informe ao sistema o CNPJ no campo CNPJ, clique em Imprimir Protocolo 
de Retenção.
Depois de processado o fechamento, na parte inferior da janela, será apresentado o resumo do último fechamento. As informações que serão 
apresentadas são: número do fechamento (Nr. Fechamento), data do fechamento (Data), valor total de notas fiscais emitidas (Total Próprias), 
valor total de ISSQN calculado sobre as notas fiscais emitidas (Imposto Próprias), valor total de notas fiscais recebidas com retenção (Total 
Retidas), valor total de ISSQN calculado sobre as notas fiscais recebidas com retenção (Imposto Retidas). 
Mesmo após processado o fechamento, poderão ser impressos o relatório analítico dos lançamentos efetuados, clique em Analítico, ou o 
relatório sintético dos lançamentos efetuados, clique em Sintético, ou o protocolo de entrega da declaração eletrônica do ISSQN, clique em 
Protocolo. Aconselhamos imprimir o relatório analítico e o protocolo de entrega para serem arquivados, respeitando o período de tempo exigido 
na legislação para a prestação de contas.
Em conformidade com a legislação municipal, é permitido, mesmo depois de processado o fechamento, fazer inclusões de notas fiscais ou 
correções nas notas fiscais digitadas. Para isto você deve retornar as opções de lançamentos citadas anteriormente, fazer os ajustes neces-
sários e refazer o fechamento. Cabe lembrar que todos os fechamentos processados no sistema ficam armazenados no banco de dados da 
Prefeitura Municipal. A qualquer momento todos os fechamentos poderão ser analisados e se necessário a Prefeitura Municipal notificará o 
prestador ou o tomador do serviço a prestar informações ao Fisco.
2.5.2 Emissão da Guia de Recolhimento
O pagamento é a forma mais usual de extinção do crédito tributário, onde o sujeito passivo entrega ao sujeito ativo a quantia correspondente 
ao objeto do crédito tributário.
A emissão da guia de recolhimento tem como objetivo possibilitar que o sujeito passivo, possa cumprir com a sua obrigação principal, ou 
seja, pagar o ISSQN.
A emissão da guia de recolhimento e o pagamento do ISSQN, nesta etapa, procede a digitação das notas fiscais, emitidas ou recebidas, ou dos 
dados necessários para o cálculo do ISSQN, impressão dos relatórios dos lançamentos efetuados, para simples conferência, e o fechamento, 
que é a entrega da declaração eletrônica para a Prefeitura Municipal. 
Os valores a serem pagos referente ao ISSQN serão expressos em única guia de recolhimento, seja o valor calculado com base nas notas 
fiscais emitidas pelo próprio prestador, bem como o valor calculado com base nas notas fiscais recebidas, obrigadas pela legislação, a sofrerem 
retenção na fonte. Para emitir a guia de recolhimento clique em Emissão da Guia de Recolhimento. Informe ao sistema o número do cadastro 
no campo Cadastro, o mês e ano de competência no campo Mês/Ano de Competência e clique em Confirmar.
O sistema irá apresentar um resumo dos valores calculados a serem pagos, fazendo a devida compensação, no caso de pagamento indevido, 
conforme previsto na legislação municipal.
A legislação municipal prevê os prazos para o pagamento do ISSQN, caso este prazo tenha vencido, o sistema permitirá que você escolha uma 
nova data de pagamento dentro do mês corrente. A escolha do novo prazo é feita no campo Data de Vencimento e com base na sua escolha 
será calculado o valor da multa de mora, dos juros de mora e da atualização monetária, respeitando os preceitos legais.
No campo Observação poderá ser informado, textualmente, situações que possam comprovar ou ser obrigatório na emissão da guia de 
recolhimento.
Para emitir a guia de recolhimento clique em Emitir Guia.
2.5.3 Emissão do Livro Fiscal

O parágrafo único do art. 195 do código tributário nacional, preceitua que os livros obrigatórios de escrituração e os comprovantes dos lan-
çamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes da operação a que se refiram.
Ainda em seu art. 197, o código tributário nacional, determina que mediante intimação escrita, são obrigados a prestar todas as informações 
de que disponham em relação aos bens, negócios ou atividades de terceiros.
Como vemos todas as informações necessárias precisam ser declaradas e escrituradas para que o Fisco possa, através de duas diligências, 
apurar e verificar as informações de fato. 
A emissão do livro fiscal tem como objetivo apresentar todas as informações escrituradas no sistema seja das notas fiscais emitidas ou das 
notas fiscais recebidas, independente de retenção.
Para emitir o livro fiscal clique em Livro Fiscal. Informe o mês e ano inicial e o mês e ano final, respectivamente nos campos Mês/Ano de e 
Até. No campo Contribuinte informe o número do cadastro. Para gerar o livro fiscal clique em Confirmar. O livro fiscal será gerado no formato 
PDF, para visualizar o arquivo você deverá instalar ou ter instalado em seu equipamento um software que reconheça este tipo de arquivo, se 
necessário utilize a internet para fazer o Download de um software para este fim. 
Assim que o arquivo do livro fiscal foi aberto na tela do seu computador, você poderá utilizar os recursos do software do PDF para salvar ou 
imprimir o arquivo.
Para emitir o livro fiscal, você deve observar a legislação municipal quanto a forma e prazo para emissão deste relatório.
2.6  Acesso Geral
A seção de Acesso Geral, localizada ao lado esquerdo da janela na parte inferior, poderá ser utilizado de uma maneira geral, por todos os 
interessados. Nesta seção estarão disponíveis algumas funções as quais abordaremos a seguir.
2.6.1 Antecipação de Pagamento do ISSQN
O Código Tributário Nacional determina em seu art. 150, para os casos de lançamento por homologação, que o sujeito passivo tem o dever 
de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa. 
A homologação ocorrerá até o prazo previsto em lei.
Baseado no referido artigo, o sistema permite que o pagamento seja antecipado antes do cumprimento da obrigação acessória, sendo a 
obrigação acessória obrigada nos prazos em que a legislação municipal assim a determina. 
Para a emissão da guia de recolhimento, com o objetivo da antecipação de pagamento, conforme determina o art. 150 do CTN, você deve 
clicar no link Emissão da Guia de Recolhimento localizado na seção Acesso Geral.
Nesta funções, você deve informar o número do cadastro no campo Cadastro, o mês e ano de competência no campo Mês/Ano Competência. 
Clique em Confirmar. 
No campo Imposto Emitido informe o valor para pagamento do ISSQN referente aos serviços prestados, pelo próprio prestador de serviços, 
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na referida competência. 
No campo Imposto Retido informe o valor para pagamento do ISSQN referente aos serviços tomados – com retenção na fonte, obrigados pela 
legislação –, pelo prestador de serviços, na referida competência.
O campo de Observação é um campo de digitação livre e apropriado para o registro de informações ou de documentos que possam comprovar 
o fato ou ser utilizado no ato da homologação.
O sistema irá solicitar a data de vencimento da guia de recolhimento, caso o prazo estipulado pela legislação para o pagamento do ISSQN tenha 
vencido. Selecione então uma data de vencimento.
Para concluir clique em Emitir Guia.
Todos os dados informados nesta função serão utilizados no ato do cumprimento da obrigação acessória.
2.6.2 Contribuintes Eventuais do ISSQN
A lei complementar 116 em seu art. 1o, diz que o imposto sobre serviços de qualquer natureza tem como fato gerador a prestação de serviços, 
ainda que esses não se constituam como atividade preponderante do prestador.
Desta forma, poderá ocorrer, esporadicamente ou não, a prestação de serviços por uma empresa de fora do município em questão ou por uma 
empresa que não tenha no seu contrato social a atividade de prestador de serviços, mas que por força da lei tenha a obrigação de recolher o 
ISSQN aos cofres públicos. 
A função de Contribuinte Eventual tem como objetivo atender a está necessidade. Clique no link Contribuinte Eventual. Informe o CPF ou CNPJ 
do contribuinte e clique em Entrar.
Será solicitado ao contribuinte que se registre no sistema, caso o mesmo não esteja contido no banco de dados da Prefeitura Municipal. Clique 
em Registre-se e informe os dados cadastrais necessários. Para finalizar o cadastro clique em Sair.
Informe novamente o CPF ou o CNPJ do contribuinte.
Para alterar os dados cadastrais do contribuinte clique em Alterar Dados Cadastrais.
Para emitir a guia de recolhimento, desde que não haja a retenção na fonte, por parte do prestador do serviço estabelecido no município em 
questão, clique no Link Lançamento de Notas. Informe o mês e ano de competência no campo Mês/Ano e o tipo de nota no campo Tipo de 
Nota. Clique em Lançar Notas e informe todos os dados na nota fiscal. Clique em Confirmar. Em seguida clique em Emitir Guia. O sistema irá 
solicitar a data de vencimento da guia de recolhimento, caso o prazo estipulado pela legislação para o pagamento do ISSQN tenha vencido. 
Selecione então uma data de vencimento.
O campo de Observação é um campo de digitação livre e apropriado para o registro de informações ou de documentos que possam comprovar 
o fato ou ser utilizado no ato da homologação.
Na parte inferior é apresentado pelo sistema todas as notas fiscais vinculadas ao contribuinte. Selecione a(s) nota(s) fiscal(is) que comporão a guia 
de recolhimento clicando sobre o quadrado localizado ao lado esquerdo dos dados da nota fiscal, campo Selec. Em seguida clique em Imprimir Guia.
Para finalizar o processo clique em Sair.
2.6.3 Desenvolvimento do Layout do Arquivo de Integração
O sistema de declaração eletrônica do ISSQN permite que os dados a serem alimentados no sistema venham de outros sistemas, evitando 
assim o re-trabalho e despesas adicionais. 
Para isto você deverá solicitar para o seu Analista de Sistemas ou para a empresa proprietária do software, o desenvolvimento do layout do 
arquivo de integração no sistema contábil. 
O Analista de Sistemas ou a empresa proprietária do software acessará o sistema de declaração eletrônica do ISSQN e clicará no link Layout 
Arquivos TXT, localizado ao lado esquerdo da janela, para ter acesso ao layout. 
No respectivo layout estão todas as orientações necessárias, porém, em caso de dúvida, as mesmas poderão ser esclarecidas juntamente 
com a equipe técnica da Prefeitura Municipal.
2.6.4 Validação do Layout do Arquivo de Integração
Concluído o trabalho de desenvolvimento do layout do arquivo de integração, o Analista de Sistemas ou a empresa proprietária do software 
deverá realizar testes, juntamente com o Contador, antes de disponibilizar oficialmente o novo procedimento. 
Para isto clique em Validação de Arquivos. Nesta função deverá ser informado ao sistema o arquivo a ser testado. 
Clique em Aqui para iniciar o processo. Localize o arquivo a ser testado clicando em Procurar e em seguida em Iniciar a Transferência. Se 
necessário você poderá buscar outro arquivo clicando em Iniciar Outra Transferência ou em Concluído para finalizar o processo.
Selecionado o arquivo a ser testado clique em Validar Arquivo. O sistema irá ler o arquivo e apresentar, na parte inferior, as inconsistências 
encontradas no layout. O Analista de Sistemas ou a empresa proprietária deverá proceder com as correções e realizar novos testes, se assim 
for necessário.
Concluído os testes o Analista de Sistemas ou a empresa proprietária do software disponibilizará o procedimento oficialmente para o Contador.
2.6.5 Fale Conosco
Além do atendimento personalizado, é um espaço alternativo para contato com a Prefeitura Municipal para tirar dúvidas ou fazer sugestões. 
Clique no link Fale Conosco e informe os seus dados, dando atenção especial para o campo E-mail, pois será utilizado para responder a sua 
mensagem.
2.6.6 Perguntas mais Freqüentes (FAQ)
Durante o processo de implantação do sistema, a Prefeitura Municipal poderá colocar a disposição do público interno e externo algumas questões 
referente o ISSQN e a declaração eletrônica. 
Este espaço é reservado para este fim, esclarecer as principais dúvidas e as mais freqüentes.
2.6.7 Consulta Validade do Protocolo de Retenção
Com o avanço da tecnologia da informação, bem como, dos equipamentos disponíveis no mercado, hoje com muita facilidade é possível 
criar cópias não autenticas dos documentos que circulam no nosso meio. Pensando nisto, disponibilizamos um link que permite consultar a 
autenticidade do protocolo de retenção do ISSQN, para isto clique no link Consulta Protocolo Retenção.
Informe todos os dados solicitados e clique em Consultar. O sistema irá retornar com uma mensagem sobre a situação do protocolo de retenção, 
se o mesmo é válido ou não. 
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3 Introdução
Iniciaremos abordando os procedimentos iniciais, intermediários e conclusivos para o cumprimento das obrigações perante o ente público e a 
sociedade, utilizando o sistema disponibilizado para a geração de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e). 
O manual de procedimentos tem como objetivo apresentar, passo-a-passo, textualmente, o que deve ser feito no sistema, devendo para 
esclarecimentos de dúvidas técnicas referente a um ou mais itens do sistema ser utilizado o manual do sistema.
Sugerimos aos contribuintes, responsáveis, clientes e a todos os interessados, que façam o Download da legislação que trata do assunto, para 
análise e conhecimento das obrigações tributárias relacionadas à prestação de serviços. 
O texto a seguir está ordenado cronologicamente, buscando facilitar a execução dos trabalhos no dia-a-dia. 
4 Legislação
O imposto sobre serviços de qualquer natureza é de competência dos Municípios (CF/1988, art. 156, inc. III).
Compreende os serviços de qualquer natureza os não abrangidos na competência tributária estadual. Tem como fato gerador a prestação de 
serviços constante na lista anexa da lei complementar 116/2003. 
Os Municípios têm autonomia para fixar as alíquotas do ISSQN, respeitando as alíquotas mínimas (art. 88 do ADCT) e máximas (LCP 
116/2003, art. 8).
Em relação a base de cálculo, é oportuno destacar a necessidade de se observar o tipo de contribuinte, podendo ser este prestado com o 
trabalho pessoal do próprio contribuinte, ainda que organizado em sociedade, ou prestados por empresa juridicamente estabelecida. 
A lei complementar 116/2003, define em seu art. 5, que o contribuinte do referido imposto, é o prestador do serviço, observado as exceções 
citadas no art. 2, inc. II. A lei complementar, também diz que as leis dos Municípios e do Distrito Federal “poderão atribuir de modo expresso 
a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade 
do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação, inclusive no que se refere a 
multa e os acréscimos legais”.
O lançamento do referido tributo é feito, normalmente, por homologação, nos termos do art. 150 do CTN, podendo, ser lançado de ofício, desde 
que considerado as peculiaridades citadas anteriormente.
Antes de iniciar os trabalhos de geração da NFS-e, para o correto cumprimento da obrigação acessória, você deverá estudar a legislação municipal 
vigente pertinente ao ISSQN e a legislação quanto a NFS-e, buscando as orientações legais acerca do assunto. A legislação é composta pelo 
Código Tributário Municipal, decretos e portarias. Tais legislações estão disponíveis no site da Prefeitura Municipal. 
5 Sistema Público de Escrituração Digital (SPED)
O SPED foi instituído pelo Decreto 6.022, de 22 de janeiro de 2007. De uma forma geral, consiste na modernização da sistemática atual do 
cumprimento das obrigações acessórias, utilizando-se de certificados digitais para fins de assinatura dos documentos eletrônicos, garantindo 
assim a validade jurídica. 
É uma iniciativa integrada das administrações tributárias nas três esferas de governo: federal, estadual e municipal.
O projeto SPED prevê:
• SPED – contábil;
• SPED – fiscal;
• NF-e – ambiente nacional;
• NFS-e – nota fiscal de serviços eletrônica;
• CT-e – conhecimento de transporte eletrônico – ambiente nacional;
• e-Lalur – livro de apuração de lucro real;
• Central de balanços.
6 O que é Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e)
A Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) é um documento de existência exclusivamente digital, gerado e armazenado eletronicamente 
pela Prefeitura, para documentar as operações de prestação de serviços.
7 O que é Recibo Provisório de Serviços (RPS)
A NFS-e somente será gerada através dos serviços informatizados disponibilizados pela secretaria municipal. Esse tipo de serviço é seguido de 
alguns riscos inerentes à ininterrupta disponibilidade, fazendo com que, em momentos esporádicos, por motivo de força maior, fique indisponível.
No intuito de prover uma solução de contingência para o contribuinte, foi criado o Recibo Provisório de Serviços (RPS), que é um documento 
de posse e responsabilidade do contribuinte, que deverá ser gerado manualmente ou por alguma aplicação local, possuindo uma numeração 
seqüencial crescente e devendo ser convertido em NFS-e no prazo estipulado pela legislação tributária municipal.
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Este documento atende, também, àqueles contribuintes que, porventura, não dispõem de infraestrutura de conectividade com a secretaria em 
tempo integral, podendo gerar os documentos e enviá-los, em lote, para processamento e geração das respectivas NFS-e.
Para que os RPS possam fazer parte de um lote a ser enviado para geração das NFS-e correspondentes, é necessário que o contribuinte 
possua algum tipo de aplicação instalada em seus computadores, seja ela fornecida pela secretaria ou desenvolvida particularmente, seguindo 
as especificações disponibilizadas por essa.
O contribuinte poderá também gerar a NFS-e a partir de um único RPS emitido anteriormente, sem a necessidade de gerar e enviar lote 
de RPS, trata-se de uma segunda alternativa para que o RPS possa ser convertido em NFS-e. O Sistema de Geração de Nota Fiscal de 
Serviço Eletrônica (NFS-e)
7.1 Principais Usuários
São usuários deste sistema, os Escritórios de Contabilidade, os Contadores, os prestadores obrigados a gerarem NFS-e, estabelecidos no 
município em questão, todos os tomadores e intermediários.
7.2 Alternativas de Geração de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
7.2.1 Das Alternativas
Os usuários do sistema terão a sua disposição três alternativas para gerarem a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e).
A opção mais comum é a geração da NFS-e através do site da Prefeitura, no endereço HTTP://www.assis.sp.gov.br, clicando no link cor-
respondente.
Em um segundo momento, o contribuinte poderá, a partir do sistema instalado em suas dependências, gerar um arquivo em formato XML 
(eXtensible Markup Language), contendo todos os dados necessários para a geração da NFS-e e enviar o arquivo para o sistema. O sistema, 
por sua vez, irá processar o arquivo recebido e gerar as NFS-e automaticamente. Trataremos deste assunto com mais detalhes na seção 
correspondente. 
Na terceira alternativa o prestador poderá fazer a geração da NFS-e utilizando o Web Service disponibilizado pela Prefeitura. O Web Service tem 
como objetivo integrar os diferentes sistemas com o sistema NFS-e, pois permite que às aplicações enviem e recebam dados em formato XML. 
A facilidade na integração entre os diferentes sistemas é justificada pelo fato de o formato XML ser um formato de uso universal. Diferentemente 
da geração da NFS-e on-line, a utilização do Web Service disponibilizará os seguintes serviços: enviar lotes de Recibo Provisório de Serviços 
(RPS), fazer consulta da situação de lote de RPS, fazer consulta de NFS-e por RPS, fazer consulta de lote de RPS, fazer consulta de NFS-e 
e fazer cancelamento de NFS-e. A Administração Tributária editará portarias sobre o Assunto Web Service.  
Para maiores detalhes quanto a estrutura do arquivo XML observe, no sumário, a seção Web Service e Desenvolvimento do Layout do 
Arquivo de Integração XML.
7.2.2 Do Uso do Certificado Digital nos Serviços Disponíveis no Web Service
O uso do certificado digital será exigido em 2 (dois) momentos distintos para integração entre o sistema do contribuinte e o Web Service:
• Na Assinatura de mensagens.
• Na transmissão das mensagens entre o computador do contribuinte e os serviços disponibilizados no Web Service.
O certificado digital utilizado pelo sistema NFS-e deverá ser emitido por Autoridade Certificadora credenciada pela Infra-estrutura de Chaves 
Públicas Brasileira (ICP-Brasil) dos tipos A1. 
Para maiores detalhes acesse o site do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, do Governo Federal, disponível na Internet no endereço 
HTTP://www.iti.gov.br. Clique no banner Certificado Digital como Obter.
Solicitamos, que você contribuinte, antes de obter o Certificado Digital, entre em contato com a Prefeitura para receber orientações adicionais 
sobre o assunto. A Prefeitura lhe orientará, preliminarmente, antes de você fazer a aquisição do certificado. 
7.2.3 Conceitos Básicos acerca do Certificado Digital
A certificação digital é uma ferramenta de segurança que permite ao cidadão brasileiro realizar transações no meio eletrônico, que necessitem 
de segurança, como gerar NFS-e, assinar contratos, entre outros exemplos. 
O Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI) é uma autarquia federal vinculada à Casa Civil da Presidência da República, cujo 
objetivo é manter a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil, sendo a primeira autoridade da cadeia de certificação – AC Raiz.
A Medida Provisória 2.200-2 de 24 de agosto de 2001 deu início à implantação do Sistema Nacional de Certificação Digital da ICP-Brasil. Isso 
significa que o Brasil possui uma infra-estrutura pública, mantida e auditada por um órgão público, no caso, o Instituto Nacional de Tecnologia 
da Informação, que segue regras de funcionamento estabelecidas pelo Comitê Gestor da ICP-Brasil, cujos membros são nomeados pelo 
Presidente da República, entre representantes dos poderes da República, bem como, de segmentos da sociedade e da academia, como 
forma de dar estabilidade, transparência e confiabilidade ao sistema. 
A Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil é uma cadeia hierárquica e de confiança que viabiliza a emissão de certificados 
digitais para identificação do cidadão quando transacionando no meio virtual, como a Internet. 
Observa-se que o modelo adotado pelo Brasil foi o de certificação com raíz única, sendo que o ITI além de desempenhar o papel de Autoridade 
Certificadora Raiz - AC Raiz, também, tem o papel de credenciar e descredenciar os demais participantes da cadeia, supervisionar e fazer 
auditoria dos processos. 
O certificado digital da ICP-Brasil, além de personificar o cidadão na rede mundial de computadores, garante, por força da legislação atual, 
validade jurídica aos atos praticados com seu uso. A certificação digital é uma ferramenta que permite que aplicações, como comércio eletrônico, 
assinatura de contratos, operações bancárias, iniciativas de governo eletrônico, entre outras, sejam realizadas. São transações feitas de forma 
virtual, ou seja, sem a presença física do interessado, mas que demandam identificação inequívoca da pessoa que a está realizando pela Internet. 
Tecnicamente, o certificado é um documento eletrônico que por meio de procedimentos lógicos e matemáticos asseguraram a integridade 
das informações e a autoria das transações. Esse documento eletrônico é gerado e assinado por uma terceira parte confiável, ou seja, uma 
Autoridade Certificadora que, seguindo regras emitidas pelo Comitê Gestor da ICP-Brasil e auditada pelo ITI, associa uma entidade (pessoa, 
processo, servidor) a um par de chaves criptográficas. 
Os certificados contém os dados de seu titular, tais como: nome, número do registro civil, assinatura da Autoridade Certificadora que o emitiu, 
entre outros, conforme detalhado na Política de Segurança de cada Autoridade Certificadora. 
A Autoridade Certificadora Raiz da ICP-Brasil é a primeira autoridade da cadeia de certificação. Executa as Políticas de Certificados e normas 
técnicas e operacionais aprovadas pelo Comitê Gestor da ICP-Brasil. Portanto, compete à AC-Raiz emitir, expedir, distribuir, revogar e gerenciar 
os certificados das autoridades certificadoras de nível imediatamente subseqüente ao seu. 
A AC-Raiz também está encarregada de emitir a lista de certificados revogados e de fiscalizar e auditar as autoridades certificadoras, autoridades 
de registro e demais prestadores de serviço habilitados na ICP-Brasil. Além disso, verifica se as Autoridades Certificadoras - ACs estão atuando 
em conformidade com as diretrizes e normas técnicas estabelecidas pelo Comitê Gestor. 
Uma Autoridade Certificadora é uma entidade, pública ou privada, subordinada à hierarquia da ICP-Brasil, responsável por emitir, distribuir, 
renovar, revogar e gerenciar certificados digitais. Desempenha como função essencial a responsabilidade de verificar se o titular do certificado 
possui a chave privada que corresponde à chave pública que faz parte do certificado. Cria e assina digitalmente o certificado do assinante, 
onde o certificado emitido pela AC representa a declaração da identidade do titular, que possui um par único de chaves (pública/privada). 
Cabe também à AC emitir listas de certificados revogados - LCR e manter registros de suas operações sempre obedecendo às práticas definidas 
na Declaração de Práticas de Certificação - DPC. Além de estabelecer e fazer cumprir, pelas Autoridades Registradoras a ela vinculadas, as 
políticas de segurança necessárias para garantir a autenticidade da identificação feita. 

7.2.4 Instalação do Navegador Internet Explorer
Para fazer download do navegador Internet Explorer 9 acesse HTTP://www.baixaki.com.br. No site faça a busca pela palavra-chave Internet 
Explorer 9. Antes de fazer o Download observe se o sistema operacional do computador é Windows XP ou Windows Vista. Faça o Download 
considerando o sistema operacional. Se necessário solicite apoio da sua equipe de Tecnologia.
7.2.5 Acesso ao Sistema de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e)
Depois de instalado o Internet Explorer 9, faça o primeiro acesso ao Site da NFS-e. Abra o navegador e digite o endereço HTTP://www.assis.
sp.gov.br. 
Assim que a página for aberta, você deve localizar o Banner/Link que dá acesso ao sistema NFS-e. Normalmente este Banner/Link localiza-se 
na página inicial. Clique sobre o Banner/Link.
Caso o Site da NFS-e não seja exibido corretamente ou não funcione corretamente você deve desativar o modo de compatibilidade. Para 
desativar o modo de compatibilidade, você deve permanecer no Site da NFS-e e clicar em Ferramentas em seguida na opção Modo de Exibição 
de Compatibilidade. Depois disso o Site será carregado novamente e será exibido ou passará a funcionar corretamente. 
Será aberta a página do sistema NFS-e. Ao lado direito encontra-se o Painel Eletrônico do Município, espaço para verificar a Autenticidade da 
NFS-e, para consulta da situação do Recibo Provisório de Serviço e para consulta dos serviços autorizados. 
O acesso ao sistema NFS-e é dividido em duas seções. A seção pública, onde todos os interessados têm acesso e a seção privada que é 
acessada somente com a identificação do usuário, senha e caracteres do tipo Captcha.
7.2.6 Solicitação de Acesso ao Sistema de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 
Para utilizar o sistema NFS-e a Prefeitura, os Escritórios de Contabilidade, os Contadores, os Prestadores, deverão solicitar acesso ao sistema,.  
Para solicitar acesso ao sistema NFS-e, você deve abrir o navegador e acessar o sistema NFS-e no endereço HTTP://www.assis.sp.gov.br, 
clicando no Banner/Link correspondente ao sistema. Em seguida clique em Solicite aqui o Acesso.
Para maiores detalhes leia as instruções da seção Solicitação de Acesso ao Sistema NFS-e neste manual. 
7.2.7 Acesso ao Sistema de Nota Fiscal Eletrônica pela Primeira Vez
Para acessar o sistema NFS-e, você deve abrir o navegador e acessar o sistema NFS-e no endereço HTTP://www.assis.sp.gov.br, clicando 
no Banner/Link correspondente ao sistema.
Poderão fazer acesso ao sistema NFS-e: os escritórios de contabilidade, os contadores, os prestadores. 
Informe o CPF ou CNPJ do prestador, a senha e o caractere de segurança Captcha e clique no botão Entrar.
Neste primeiro acesso você deve inserir a sua Logomarca e alterar a sua senha de acesso.  Clique em Configuração/Logotipo e Configuração/
Alterar Senha, respectivamente.
7.3 Procedimentos Administrativos Intermediário (Diário)
Encerrado as atividades previstas na seção Os Primeiros Passos, inicia-se a partir deste momento, os trabalhos periódicos a serem desen-
volvidos no sistema de nota fiscal de serviços eletrônica.
Abrangem as atividades periódicas as seguintes funções do sistema:
 Enviar lotes de Recibo Provisório de Serviços;
 Gerar nota fiscal de serviços eletrônica (NFS-e);
 Efetuar consultas;
 Verificar autenticidade das NFS-e emitidas;
7.3.1 Enviar Lotes de Recibo Provisório de Serviços (RPS)
Uma das etapas, apesar de alternativa, é o envio de lotes de RPS para posterior geração de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e).
Você irá escolher o envio de Lotes de RPS quando possuir sistema de gestão administrativa e fiscal, instalado nas suas dependências, para 
a partir das informações armazenadas neste sistema gerar a NFS-e no ambiente da Prefeitura.
Para gerar o arquivo XML você deve:
 Na Etapa de Desenvolvimento (destinado à Equipe de Tecnologia)
 Obter o leiaute do arquivo, padrão XML, de lotes de RPS com a Prefeitura ou neste manual;
 Solicitar à equipe de Tecnologia o desenvolvimento de nova função no sistema de gestão administrativa e fiscal, instalado 
nas suas dependências, para gerar o arquivo, com todas as informações necessárias para a geração da NFS-e, no padrão XML (conforme 
leiaute);
 Desenvolver nova função no sistema de gestão administrativa e fiscal;
 Efetuar testes na função que irá gerar o arquivo contendo os lotes de RPS;
 Ajustar a função desenvolvida pela equipe de Tecnologia de acordo com as divergências encontradas nos testes executados;
 Efetuar novos testes após os ajustes efetuados.
 No Dia-a-Dia
 Gerar arquivo, contendo os lotes RPS; (sugerimos que na primeira hora do dia seja gerado o arquivo XML contendo as 
informações do dia anterior)
 Acessar o sistema NFS-e utilizando o navegador e acesse o sistema NFS-e no endereço HTTP://www.assis.sp.gov.br, clicando 
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no Banner/Link correspondente ao sistema. Clique em NFS-e, Converter RPS;
 Selecionar o arquivo e clicar em Upload;
 Aguardar o processamento do lote pelo sistema NFS-e.
O sistema irá arquivar as informações enviadas e posteriormente processá-las. Você poderá consultar a situação do lote enviado no sistema NFS-e. 
Para maiores detalhes, veja, no sumário, a seção que trata das consultas que estão disponíveis aos prestadores, tomadores e intermediários. 
Mesmo enviando arquivo com lotes de RPS você pode, sempre que necessário, acessar o sistema NFS-e on-line e fazer geração de NFS-e. 
Para maiores detalhe, no sumário, veja a seção Gerar Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e). 
Recomendamos que no início a geração da NFS-e seja feita na opção NFS-e/Gerar NFS-e até que você decida pelo uso do envio de RPS em lote. 
7.3.2 Gerar Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e)
Ainda que você gere NFS-e a partir do envio de arquivo com lotes de Recibo Provisório de Serviços (RPS), você também pode gerar NFS-e 
pelo Site.
Para acessar o sistema NFS-e, você deve abrir o navegador e acessar o sistema NFS-e no endereço HTTP://www.assis.sp.gov.br, clicando 
no Banner/Link correspondente ao sistema. Clique em NFS-e e Gerar NFS-e para gerar NFS-e. 
O sistema irá solicitar algumas informações para gerar a NFS-e.
Informe:
 Data do Serviço: selecione a data da execução do serviço, podendo ser o mês atual ou anterior;
 Natureza da Operação: escolha uma das opções disponíveis; vejamos os detalhes:
o Tributação Município: quando o ISS é devido no município onde o Prestador está estabelecido;
o Tributação fora Município: quando o ISS é devido em outro município onde o serviço está sendo executado; 
o Isenção: quando a lei municipal concede isenção do ISS;
o Imune: quando o Prestador for imune ao pagamento do ISS de acordo com a constituição federal;
o Exigibilidade Suspensa por Procedimento Administrativo: escolha está opção quando houver decisão julgada, na esfera 
administrativa, quanto a não incidência do ISS para a referida NFS-e que está sendo gerada;
o Exigibilidade Suspensa por Decisão Judicial: escolha está opção quando houver decisão julgada, na esfera judicial, quanto a 
não incidência do ISS para a referida NFS-e que está sendo gerada;
 UF: quando a tributação do ISS for em outro município, escolha a Unidade da Federação a que este município pertence;
 Município: quando a tributação do ISS for em outro município, escolha o município onde o serviço foi executado;
 Número do RPS: aos contribuintes que optarem pela geração da NFS-e a partir do RPS emitido manualmente; digite o número 
do RPS;
 Série de RPS: digite o número de série do RPS;
 Identificação do Tomador: você pode digitar o CPF/CNPJ ou, ao lado direito, digitar as iniciais do nome do Tomador, para que 
o sistema mostre a relação dos Tomadores a partir da sua informação; caso você não localize o Tomador por nenhuma destas opções, clique 
na Lupa ao lado direito destes campos para cadastrar um novo Tomador;
 Identificação do Intermediário: você pode digitar o CPF/CNPJ ou, ao lado direito, digitar as iniciais do nome do Intermediário, 
para que o sistema mostre a relação dos Intermediários a partir da sua informação; caso você não localize o Intermediário por nenhuma destas 
opções, clique na Lupa ao lado direito destes campos para cadastrar um novo Intermediário;
Pesquisa de Tomador/Intermediário - Filtro
 Razão Social/Nome: se desejar pesquisar o cadastro de tomadores/intermediário pelo nome digite o nome desejado; e/ou
 Nome Fantasia: se desejar pesquisar o cadastro de tomadores/intermediário pelo nome fantasia digite o nome desejado; e/ou
 Tipo: selecione Ambos (recomendado) para pesquisar pessoas físicas e pessoas jurídicas; selecione Física para pesquisar 
somente pessoas físicas; selecione Jurídica para pesquisar somente pessoas jurídicas; 
O preenchimento dos três campos supracitados é opcional, se você desejar pesquisar todos os tomadores/intermediários, deixe os campos 
em brancos e clique no botão Pesquisar. Você pode também, pesquisar pela Razão Social/Nome ou pelo Nome Fantasia ou pelo CPF/CNPJ 
ou ainda fazer uma combinação entre estes campos, por exemplo, digitando no campo Razão Social/Nome e no campo CPF/CNPJ um 
determinado conteúdo. (ex: Carlos, CPF 123456789-00 ou somente Carlos)
Depois de informado o Filtro desejado, clique no botão Pesquisar para que o sistema processe o seu pedido. 
O sistema NFS-e irá lhe mostrar o resultado logo abaixo, separando-os em páginas. Escolha o tomador/intermediário clicando sobre o botão 
ao lado direito do CPF/CNPJ. O sistema irá retornar para a tela anterior preenchendo todos os campos do tomador.

Cadastro de Novo Tomador/Intermediário
Se por ventura você não localizar o tomador/intermediário desejado, você pode fazer o cadastro de um novo tomador, para isto clique no 
botão Novo. 
Digite todas as informações do novo tomador/intermediário e clique no botão Gravar. O sistema irá retornar para a tela anterior preenchendo 
todos os campos do tomador/intermediário. 

Informe Serviços:
 Serviço 116: neste espaço iremos selecionar os serviços executados com base na Lei Complementar Nacional 116/2003; a 
relação dos subitens que serão apresentados dependerão do que foi selecionado em Natureza da Operação, portanto se você escolheu, por 
exemplo, Tributação fora Município, o sistema irá apresentar somente os subitens que estão, pela legislação tributária municipal, autorizados 
a pagar o ISS em outro município, onde o serviço foi executado; clique sobre a lupa localizada ao lado direito do campo para consultar os 
serviços; o sistema da NFS-e irá apresentar todos os serviços autorizados pela Prefeitura para o prestador, caso não sejam apresentados 
nenhum subitem, você deve entrar em contato com a Prefeitura para regularização;
Pesquisa de Serviços 116 - Filtro
 Nome do Serviço: digite o nome do serviço que deseja consultar; e/ou
 Item Lista Municipal: digite o código do serviço constante na legislação municipal; e/ou
 Item Lista Federal: digite o código do serviço constante na Lei Complementar Nacional 116/2003; e/ou
 Somente Serviços Autorizados: desmarque esta opção quando prestar serviços diverso do autorizado pela Administração 
Tributária;
Depois de digitada as informações para pesquisa, clique no botão Pesquisar. O sistema apresentará o resultado da pesquisa logo em seguida, 
organizado em páginas, quando for o caso. Vejamos os detalhes do resultado:
Resultado da Pesquisa
 Descrição do Serviço: nome do serviço constante na Lei Complementar Nacional 116/2003; 
 Alíquota ISS: alíquota do ISS constante na legislação municipal;
 Item Lista Federal: subitem da lista constante na Lei Complementar Nacional 116/2003;
 Item Lista Municipal: subitem da lista constante na legislação municipal;
 Imp. Local: indica se o ISS do subitem da lista é devido em outro município ou no município do prestador;
 Imp. Tomador: indica se o ISS do subitem da lista deve ser retido pelo tomador estabelecido no município do prestador;
Clique no botão localizado ao lado direito da coluna Imp. Tomador, para selecionar o subitem da lista. O sistema retornará para a tela anterior 
e preencherá os campos conforme o subitem selecionado. 
 Serviço Municipal: depois de selecionado ou digitado o código do serviço em Serviço 116, o sistema irá apresentar o código do 
serviço constante na lei tributária municipal;
 Valor do Serviço: informe o preço total do serviço sem descontos ou deduções;

 Deduções: clique no botão para informar o valor dos tributos federais, o valor da dedução e dos descontos, caso a lei tributária 
municipal tenha previsões para estes dois últimos itens;
 Base de Cálculo: o sistema apresentará o valor sobre o qual será aplicada a alíquota para fins de apuração do valor do ISS, 
inclusive para os prestadores optantes pelo Simples Nacional;
 Alíquota: indica a alíquota a ser aplicada sobre a base de cálculo conforme a legislação tributária municipal; quando a natureza 
da operação for Tributação fora Município o sistema permitirá que você informe a alíquota do município onde o serviço está sendo executado; 
quando o contribuinte for optante pelo Simples Nacional não será permitida a digitação da alíquota;
 ISS Retido: indica se o ISS deve ser retido, quando desmarcado indica que não será feita a retenção na fonte do ISSQN;
 Descrição: descreva o serviço executado de acordo com o código do serviço selecionado;
Clique no botão Adicionar (+). O sistema irá apresentar abaixo as informações digitadas.
Você pode excluir o que acabou de digitar clicando sobre o botão Lixeira localizado ao lado direito.
Repita a operação, a partir da coluna Serviço 116, para incluir outros serviços. 
Informe Construção Civil:
 Matrícula CEI da Obra: refere-se ao cadastro especifico no INSS; 
 Anotação de Responsabilidade Técnica (ART): é um instrumento para registro de atividades técnicas solicitadas através de 
contratos; 
Depois de concluir a digitação de todas as informações, clique no botão Gerar Nota. O sistema irá gerar tantas NFS-e necessárias de acordo 
com a quantidade de serviços digitadas anteriormente. 
7.3.3 Consultas Disponíveis aos Prestadores 
Para acessar o sistema NFS-e, você deve abrir o navegador e acessar o sistema NFS-e no endereço HTTP://www.assis.sp.gov.br, clicando 
no Banner/Link correspondente ao sistema. Clique em Consulta. As seguintes consultas estarão disponíveis aos prestadores:
Opção Consulta NFS-e
Tem como objetivo apresentar as NFS-e emitidas, permitindo que você as reenvie para os envolvidos ou faça Download da NFS-e. 
Ao acessar a opção o sistema apresenta, na parte inferior, a relação de todas as NFS-e geradas, distribuídas em páginas. As NFS-e são 
apresentadas em ordem decrescente, ou seja, da NFS-e mais nova para a mais antiga.
Na parte superior, existe um filtro para que você indique ao sistema algumas condições de pesquisa, ou seja, por exemplo, pesquisar somente 
as NFS-e canceladas, ou só as NFS-e emitidas com tributação fora do município e assim sucessivamente. Vejamos os detalhes do filtro:
 Número Específico: selecione esta opção caso queira pesquisar por um número específico de NFS-e; e/ou
 Número da Nota: se você escolheu pesquisar por Número Específico, indique o número da NFS-e que deseja pesquisar; e/
ou
 Intervalo de Números: selecione esta opção caso queira pesquisar a partir de um intervalo (inicial e final) de NFS-e, por exemplo, 
da NFS-e de número 1 até 10; e/ou
 Número Inicial da Nota: se você escolheu pesquisar por Intervalo de Números, indique a primeira nota que deseja visualizar, 
por exemplo, 15; e/ou
 Número Final da Nota: se você escolheu pesquisar por Intervalo de Números, indique a última nota que deseja visualizar, por 
exemplo, 20; e/ou
 Data Específica: selecione esta opção caso queira pesquisar em uma data específica, por exemplo, 10/11/2010; e/ou
 Data da Nota: se você escolheu pesquisar por Data Específica, indique a data que deseja pesquisar; e/ou
 Intervalo de Datas: selecione esta opção caso queira pesquisar a partir de um intervalo (inicial e final) de datas, por exemplo, 
todas as NFS-e geradas no período de 01/01/2010 a 10/11/2010; e/ou
 Data Inicial da Nota: se você escolheu pesquisar por Intervalo de Datas, indique a data inicial que deseja visualizar, por exemplo, 
01/01/2010; e/ou
 Data Final da Nota: se você escolheu pesquisar por Intervalo de Datas, indique a data final que deseja visualizar, por exemplo, 
10/11/2010; e/ou
 Situação da Nota: selecione Cancelada para visualizar todas as NFS-e canceladas ou Normal para visualizar todas as NFS-e 
não canceladas e não substituídas ou Substituída para visualizar todas as NFS-e que foram substituídas; e/ou
 Natureza de Operação: selecione entre Exigibilidade Suspensa por Decisão Judicial ou Exigibilidade Suspensa por Processo 
Administrativo ou Imune ou Isenção ou Tributação fora Município ou Tributação Município; e/ou 
 Tomador: digite o nome ou parte do nome que deseja pesquisar, por exemplo, Pedro Álvares Cabral ou Pedro Álvares; e/ou
 No do Lote: se você gerou a NFS-e a partir de um RPS, independente se enviado em lote ou digitado diretamente no Site, 
digite o número do lote que deseja pesquisar, por exemplo, 14; e/ou
 No do RPS: se você gerou a NFS-e a partir de um RPS, independente se enviado em lote ou digitado diretamente no Site, 
digite o número do RPS que deseja pesquisar, por exemplo, 2; e/ou
 No do Protocolo: se você gerou a NFS-e a partir de um RPS, independente se enviado em lote ou digitado diretamente no 
Site, digite o número do protocolo que deseja pesquisar, por exemplo, 6; e/ou
Nos campos com lista de opções, escolhendo a opção Selecione o sistema mostrará todos os registros daquele campo, por exemplo, 
deixando a opção Selecione no campo Natureza de Operação, o sistema mostrará todas as NFS-e independente da natureza de operação, 
considerando os demais filtros preenchidos. 
Finalizando, para visualizar os registros clique no botão Pesquisar.
Ao lado direito de cada uma das NFS-e existem quatro botões, cancelar NFS-e, substituir NFS-e, download XML e visualização. Para maiores 
detalhes consulte o manual do sistema. 
Para uma nova pesquisa, repita todas as operações supracitadas. 
Opção Lotes de RPS
Sempre que necessário você poderá estar enviando arquivo, no padrão XML, contendo lotes de RPS.
Você poderá ver a situação do RPS enviados nesta consulta.
Ao acessar a opção o sistema apresenta, na parte inferior, a relação de lotes enviados, distribuídos em páginas. Serão apresentados em ordem 
decrescente, ou seja, do lote mais novo para o mais antigo.
Na parte superior, existe um filtro para que você indique ao sistema algumas condições de pesquisa. Vejamos os detalhes do filtro:
 Número Específico: selecione esta opção caso queira pesquisar por um número específico de lote de RPS; e/ou
 Número do Lote: se você escolheu pesquisar por Número Específico, indique o número do lote que deseja pesquisar; e/ou
 Intervalo de Números: selecione esta opção caso queira pesquisar a partir de um intervalo (inicial e final) de lote de RPS, por 
exemplo, do lote de número 1 até 10; e/ou
 Número Inicial do Lote: se você escolheu pesquisar por Intervalo de Números, indique o primeiro lote que deseja visualizar, 
por exemplo, 15; e/ou
 Número Final do Lote: se você escolheu pesquisar por Intervalo de Números, indique o último lote que deseja visualizar, por 
exemplo, 20; e/ou
 Data Específica: selecione esta opção caso queira pesquisar em uma data específica, por exemplo, 10/11/2010; e/ou
 Data do Envio: se você escolheu pesquisar por Data Específica, indique a data que deseja pesquisar; e/ouIntervalo de Datas: 
selecione esta opção caso queira pesquisar a partir de um intervalo (inicial e final) de datas, por exemplo, todos os lotes enviados no período 
de 01/01/2010 a 10/11/2010; e/ou
 Data Inicial do Envio: se você escolheu pesquisar por Intervalo de Datas, indique a data inicial que deseja visualizar, por 
exemplo, 01/01/2010; e/ou
 Data Final do Envio: se você escolheu pesquisar por Intervalo de Datas, indique a data final que deseja visualizar, por exemplo, 
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10/11/2010; e/ou
 Situação do Lote: selecione Processado Erro ou Processado Sucesso ou Processando ou Recebido ou Selecionado para 
Processamento.
Finalizando, para visualizar os registros clique no botão Pesquisar.
Para uma nova pesquisa, repita todas as operações supracitadas. 
Opção Situação dos E-mails
Durante a geração da NFS-e, automaticamente, o sistema da NFS-e após gerar a nota fiscal enviará automaticamente e-mail as partes envolvidas.
Ocasionalmente, poderá ocorrer problemas durante o envio do e-mail, ou até mesmo, as partes envolvidas poderão solicitar o seu reenvio.
Esta consulta tem por objetivo mostrar as NFS-e geradas e a situação dos e-mails para cada uma das partes envolvidas, ou seja, prestador, 
tomador e intermediário. 
Para reenviar o e-mail novamente, clique sobre o envelope localizado ao lado direto de cada NFS-e. 
Na parte superior, existe um filtro para que você indique ao sistema algumas condições de pesquisa, ou seja, por exemplo, pesquisar somente 
as NFS-e canceladas, ou só as NFS-e emitidas com tributação fora do município e assim sucessivamente. Vejamos os detalhes do filtro:
 Número Específico: selecione esta opção caso queira pesquisar por um número específico de NFS-e; e/ou
 Número da Nota: se você escolheu pesquisar por Número Específico, indique o número da NFS-e que deseja pesquisar; e/ou
 Intervalo de Números: selecione esta opção caso queira pesquisar a partir de um intervalo (inicial e final) de NFS-e, por exemplo, 
da NFS-e de número 1 até 10; e/ou
 Número Inicial da Nota: se você escolheu pesquisar por Intervalo de Números, indique a primeira nota que deseja visualizar, 
por exemplo, 15; e/ou
 Número Final da Nota: se você escolheu pesquisar por Intervalo de Números, indique a última nota que deseja visualizar, por 
exemplo, 20; e/ou
 Data Específica: selecione esta opção caso queira pesquisar em uma data específica, por exemplo, 10/11/2010; e/ou
 Data da Nota: se você escolheu pesquisar por Data Específica, indique a data que deseja pesquisar; e/ou
 Intervalo de Datas: selecione esta opção caso queira pesquisar a partir de um intervalo (inicial e final) de datas, por exemplo, 
todas as NFS-e geradas no período de 01/01/2010 a 10/11/2010; e/ou
 Data Inicial da Nota: se você escolheu pesquisar por Intervalo de Datas, indique a data inicial que deseja visualizar, por exemplo, 
01/01/2010; e/ou
 Data Final da Nota: se você escolheu pesquisar por Intervalo de Datas, indique a data final que deseja visualizar, por exemplo, 
10/11/2010; e/ou
 Situação da Nota: selecione Cancelada para visualizar todas as NFS-e canceladas ou Normal para visualizar todas as NFS-e 
não canceladas e não substituídas ou Substituída para visualizar todas as NFS-e que foram substituídas; e/ou
 Natureza de Operação: selecione entre Exigibilidade Suspensa por Decisão Judicial ou Exigibilidade Suspensa por Processo 
Administrativo ou Imune ou Isenção ou Tributação fora Município ou Tributação Município; e/ou 
 Tomador: digite o nome ou parte do nome que deseja pesquisar, por exemplo, Pedro Álvares Cabral ou Pedro Álvares; e/ou
 No do Lote: se você gerou a NFS-e a partir de um RPS, independente se enviado em lote ou digitado diretamente no Site, digite 
o número do lote que deseja pesquisar, por exemplo, 14; e/ou
 No do RPS: se você gerou a NFS-e a partir de um RPS, independente se enviado em lote ou digitado diretamente no Site, 
digite o número do RPS que deseja pesquisar, por exemplo, 2; e/ou
 No do Protocolo: se você gerou a NFS-e a partir de um RPS, independente se enviado em lote ou digitado diretamente no Site, 
digite o número do protocolo que deseja pesquisar, por exemplo, 6; e/ou
 Situação E-mail do Prestador: escolha uma das opções Não Enviado, Enviado ou Nada para Enviar; e/ou
 Situação E-mail do Tomador: escolha uma das opções Não Enviado, Enviado ou Nada para Enviar; e/ou
 Situação E-mail do Intermediário: escolha uma das opções Não Enviado, Enviado ou Nada para Enviar;
Nos campos com lista de opções, escolhendo a opção Selecione o sistema mostrará todos os registros daquele campo, por exemplo, deixando 
a opção Selecione no campo Natureza de Operação, o sistema mostrará todas as NFS-e independente da natureza de operação, considerando 
os demais filtros preenchidos. 
Finalizando, para visualizar os registros clique no botão Pesquisar.
7.4 Procedimentos Administrativos Conclusivos (Mensal)
Encerrado as atividades previstas na seção Procedimentos Administrativos Intermediários (Diário), inicia-se os trabalhos conclusivos para efetivo 
cumprimento das obrigações principal e acessória.
Abrangem as atividades conclusivas as seguintes funções do sistema:
 Fazer escrituração das NFS-e emitidas no sistema de declaração eletrônica do ISS.
7.4.1 Escrituração Fiscal das NFS-e Emitidas 
As Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas (NFS-e) geradas devem ser enviadas ao sistema de Declaração Eletrônica do ISS, conforme 
determina a legislação. 
As NFS-e geradas são enviadas ao sistema de Declaração Eletrônica do ISS diariamente, automaticamente, você não precisa executar nenhum 
procedimento adicional no sistema NFS-e. 
Durante o envio automático das NFS-e ao sistema de Declaração Eletrônica do ISS, as NFS-e geradas serão distribuídas aos tomadores/
intermediários automaticamente, desde que estes estejam estabelecidos no mesmo município do prestador. O tomador não terá que fazer a 
declaração das NFS-e recebidas. 
Todos os contribuintes, tomadores e intermediários devem, obrigatoriamente, conforme legislação, complementar a declaração com os demais 
documentos recebidos. Estes demais documentos podem ser uma nota fiscal de serviços eletrônica de outro município, uma nota fiscal de 
serviço em papel, um recibo em papel entre outros documentos. O importante é ressaltar que vocês devem complementar a declaração 
sempre que necessário.  
No sistema de Declaração Eletrônica do ISS deverão ser executados alguns procedimentos, conforme demonstrado no fluxo de procedimen-
tos citado anteriormente. Para isso você deverá observar o manual de procedimentos da Declaração Eletrônica do ISS. Neste manual você 
encontrará todos os detalhes sobre os procedimentos necessários para efetuar a declaração e pagar o ISS. 
7.5  Web Service e Desenvolvimento do Layout do Arquivo de Integração XML
Os arquivos XML (eXtensible Markup Language), contêm elementos e atributos. Utilizamos esquemas XSD (XML Schema Definition Language) 
para especificar a estrutura permitida e o conteúdo do arquivo XML. A seguir a estrutura do XML a partir do esquema XSD destinado a equipe 
de desenvolvimento tecnológico. 
Clique aqui para ir a página de download do SCHEMA XSD.
Para fazer download do arquivo clique sobre o link SCHEMAS XSD. 
7.6 Acesso Público
Para acessar a área pública do sistema NFS-e, você deve abrir o navegador e acessar o sistema NFS-e no endereço HTTP://www.assis.
sp.gov.br, clicando no Banner/Link correspondente ao sistema. As seguintes funcionalidades poderão ser acessadas sem que seja necessário 
fazer o Login no sistema: 
• Painel Eletrônico do Município
• Autenticidade NFS-e
• Processamento RPS
• Consulta Serviços Autorizados
7.6.1 Consulta do Painel Eletrônico do Município

Para acessar, você deve abrir o navegador e acessar o sistema NFS-e no endereço HTTP://www.assis.sp.gov.br, clicando no Banner/Link 
correspondente ao sistema. Clique em Painel Eletrônico do Município. 
O objetivo desta consulta é apresentar aos munícipes números referente ao ISS apurado e quantidades de NFS-e geradas. 
Os dados serão apresentados da seguinte forma:
• Acumulado até a data atual;
• Acumulado no ano; 
• Acumulado no mês.
7.6.2 Consulta Autenticidade da NFS-e
Para acessar, você deve abrir o navegador e acessar o sistema NFS-e no endereço HTTP://www.assis.sp.gov.br, clicando no Banner/Link 
correspondente ao sistema. Clique em Autenticidade NFS-e. 
O objetivo desta consulta é verificar se os dados da NFS-e informados constam no banco de dados do município.  
Você deverá utilizar esta funcionalidade sempre que desejar verificar se uma NFS-e é autentica. 
Ao lado direito será aberto um painel para que você informe os dados necessário para verificação. 
7.6.3 Consulta de Processamento de Recibo Provisório de Serviço (RPS)
Para acessar, você deve abrir o navegador e acessar o sistema NFS-e no endereço HTTP://www.assis.sp.gov.br, clicando no Banner/Link 
correspondente ao sistema. Clique em Processamento RPS. 
O objetivo desta consulta é verificar se o RPS enviado ao sistema NFS-e foi convertido para NFS-e.
Você deverá utilizar esta funcionalidade sempre que desejar verificar se um RPS foi convertido para NFS-e.  
7.6.4 Consulta de Serviços Autorizados 
Para acessar, você deve abrir o navegador e acessar o sistema NFS-e no endereço HTTP://www.assis.sp.gov.br, clicando no Banner/Link 
correspondente ao sistema. Clique em Consulta Serviços Autorizados. 
O objetivo desta consulta é fornecer, a partir do CPF/CNPJ do Prestador, ao interessado as atividades econômicas de serviço que o Prestador 
esta autorizado a exercer pela Administração Tributária.  
Você deverá utilizar esta funcionalidade quando for necessário obter informações sobre as atividades exercidas pelo Prestador.  
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