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ATOS OFICIAIS DO PODER executivo
DECRETO N° 6.166, DE 26 DE JULHO DE 2012.
Nomeia Comissão Municipal de Avaliação de Materiais Inservíveis e Ociosos.
ÉZIO SPERA, Prefeito do Município de Assis, no uso de suas atribuições legais,

DECRETO NO 6.168, DE 31 DE JULHO DE 2012.
				
				
				
				
				

Dispõe sobre os serviços disponíveis na internet (WEB SERVICES) para o
envio de dados para a geração da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, consul
tas e cancelamento, possibilitando a integração entre os aplicativos tecnológi
cos instalados nas dependências dos contribuintes e o sistema NFS-e do
Município de Assis e dá outras providências.

DECRETA:
Art. 1º - Fica nomeada a Comissão Municipal de Avaliação para proceder vistoria e avaliação de materiais inservíveis com a
finalidade de serem leiloados, com a seguinte composição:
Presidente:
Dirceu Natalino Furlan
Membros:
José Inácio Bezerra
Sidnei Pereira Rosa Borges
Fabiano Alex Cavalcante
					
Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Assis, em 26 de julho de 2012.
ÉZIO SPERA
Prefeito Municipal
FLÁVIO HERIVELTO MORETONI EUGÊNIO
Secretário Municipal da Fazenda
Publicado no Departamento de Administração, em 26 de Julho de 2012.

DECRETO N° 6.167, DE 30 DE JULHO DE 2012.
Dispõe sobre nomeação de membros substitutos no Conselho Municipal da Saúde.
		
ÉZIO SPERA, Prefeito do Município de Assis, no uso de suas atribuições legais, e considerando o disposto na Lei nº. 5.476,
de 08 de Dezembro de 2010,
DECRETA:
Art. 1º- Ficam designados, em substituição, no Conselho Municipal da Saúde instituído através do Decreto nº 5.976, de 22 de
Março de 2011, os seguintes membros:
GOVERNO
Representantes da Secretaria Municipal da Assistência Social:
Titular Viviane Del Nery Regazini - em substituição a Ediberto Scolar.
Suplente Helena Granjeia dos Santos Munhoz em substituição a José Joaquim Fernandes Toco Buch.
Art. 2ºEste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3ºRevogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Assis, em 30 de Julho de 2012.
ÉZIO SPERA
Prefeito Municipal
MÁRCIO AURÉLIO DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Governo e Administração
Publicado no Departamento de Administração, em 30 de Julho de 2012.

ÉZIO SPERA, Prefeito do Município de Assis, Estado de São Paulo no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela
Lei Orgânica do Município, considerando o Decreto Nacional 6.022, de 2007, que trata do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) e o
Decreto Municipal nº 6.164 de 19 de julho de 2012, que dispõe sobre a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e),
DECRETA:
Art. 1o Fica regulamentado o envio de dados para a geração da NFS-e, as consultas e o cancelamento da NFS-e utilizando-se dos
serviços disponíveis na internet, denominado WEB SERVICES, de acordo com o padrão nacional do Sistema Público de Escrituração Digital,
especificamente relativo ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), possibilitando a integração entre os aplicativos tecnológicos
instalados nas dependências dos contribuintes e o sistema NFS-e instalado nas dependências da Prefeitura Municipal.
TÍTULO I
Dos Serviços Disponíveis na Internet (WEB SERVICES) e Modo de Utilização
CAPÍTULO 1
Da Utilização do WEB SERVICES
Art. 2ºAtravés do WEB SERVICES os contribuintes poderão integrar o sistema de informações tecnológicas, doravante denominados
aplicativos, instalados nas suas dependências, com o Sistema de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e) instalado nas dependências da
Prefeitura do Município de Assis no endereço http://www.assis.sp.gov.br/.
§1ºO fluxo de comunicação será sempre iniciado pelo sistema do contribuinte através do envio de uma mensagem XML (Extensible
Markup Language) ao WEB SERVICES com o pedido do serviço desejado.
Decreto nº 6.168, de 31 de julho de 2.012
§2º As solicitações de serviços ao WEB SERVICES, que exigem processamento intenso, serão executadas de forma assíncrona
e as demais solicitações de serviços de forma síncrona.
Art.3ºOs serviços disponíveis via WEB SERVICES poderão ser acessados pelos aplicativos, através do endereço http://nfse.assis.
sp.gov.br/NFSEWS/Services.svc.
		
§1ºEstarão disponíveis os seguintes serviços no WEB SERVICES:
IRecepção e processamento de lote de RPS;
IIConsulta de situação de lote de RPS;
IIIConsulta de NFS-e por RPS;
IVConsulta de lote de RPS;
VConsulta de NFS-e;
VICancelamento de NFS-e.
Seção 1
Da Recepção e Processamento de Lote de RPS
Art. 4ºA recepção dos dados necessários à geração da NFS-e deverá estar estruturada no formato XML, devendo ser enviada pelo
aplicativo do contribuinte utilizando o serviço “Recepção e Processamento de Lote de RPS”.
§1º-

O sistema NFS-e irá recepcionar o arquivo XML enviado e gerará um número de protocolo específico para a transação.
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§2º-

Poderão ser enviados no arquivo XML um ou mais RPS.

§3º-

O número do lote do RPS deve ser administrado pelo contribuinte.

§4º

O número do RPS deverá ser aquele autorizado pela Administração Tributária em processo administrativo.
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Artigo 19O sistema NFS-e irá verificar a solicitação identificando a NFS-e correspondente, retornando uma mensagem com o resultado,
em formato XML, da consulta ao contribuinte.
Seção 6
Do Cancelamento de NFS-e

§5ºUm único erro fará com que o sistema rejeite todos os RPS enviados no lote, devendo o contribuinte providenciar os ajustes
e enviar novamente.

Artigo 20A solicitação de cancelamento de NFS-e deverá estar estruturada no formato XML, devendo ser solicitado pelo aplicativo do
contribuinte utilizando o serviço “Cancelamento de NFS-e”.

Art. 5º-

Recepcionado o lote de RPS o sistema o colocará em fila de processamento, onde serão feitas todas as validações necessárias.

Art. 6º-

O sistema retornará com uma mensagem em formato XML, contendo o resultado do processamento do lote de RPS.

Artigo 21O aplicativo do contribuinte fará o acesso ao serviço de “Cancelamento de NFS-e” enviando os dados necessários para o
processamento do cancelamento.

Art. 7ºApós o processamento do lote de RPS o sistema gerará automaticamente quantas NFS-e forem necessárias, enviando a
NFS-e gerada em arquivos PDF (Portable Document Format) e XML via e-mail ao prestador, tomador e intermediário.
Seção 2
Da Consulta de Situação de Lote de RPS
Art. 8ºA consulta de situação de lote de RPS deverá estar estruturada no formato XML, devendo ser solicitada pelo aplicativo do
contribuinte utilizando o serviço “Consulta de Situação de Lote de RPS”.
Art. 9ºO aplicativo do contribuinte fará o acesso ao serviço de “Consulta de Situação de Lote de RPS” enviando os dados necessários
para o processamento da consulta.
Artigo 10O sistema NFS-e irá verificar a solicitação identificando o status do lote, retornando uma mensagem, em formato XML, com o
resultado da consulta ao contribuinte.
Seção 3
Da Consulta de NFS-e por RPS
Artigo 11A consulta de NFS-e por RPS deverá estar estruturada no formato XML, devendo ser solicitada pelo aplicativo do contribuinte
utilizando o serviço “Consulta de NFS-e por RPS”.
Artigo 12O aplicativo do contribuinte fará o acesso ao serviço de “Consulta de NFS-e por RPS” enviando os dados necessários para o
processamento da consulta.
Artigo 13O sistema NFS-e irá verificar a solicitação identificando a NFS-e correspondente, retornando uma mensagem com o resultado,
em formato XML, da consulta ao contribuinte.
Seção 4
Da Consulta de Lote de RPS
Artigo 14A consulta de lote de RPS deverá estar estruturada no formato XML, devendo ser solicitado pelo aplicativo do contribuinte
utilizando o serviço “Consulta de Lote de RPS”.
Artigo 15O aplicativo do contribuinte fará o acesso ao serviço de “Consulta de Lote de RPS” enviando os dados necessários para o
processamento da consulta.
Artigo 16O sistema NFS-e irá verificar a solicitação identificando a NFS-e correspondente, retornando uma mensagem com o resultado,
em formato XML, da consulta ao contribuinte.
Seção 5
Da Consulta de NFS-e
Artigo 17A consulta de NFS-e deverá estar estruturada no formato XML, devendo ser solicitado pelo aplicativo do contribuinte utilizando
o serviço “Consulta de NFS-e”.

Artigo 22O sistema NFS-e irá verificar a solicitação identificando a NFS-e correspondente, retornando uma mensagem com o resultado,
em formato XML, do cancelamento solicitado.
CAPÍTULO 2
Da Estrutura de Dados
Artigo 23A especificação adotada para as mensagens XML é a recomendação W3C para XML 1.0 e a codificação dos caracteres será
em UTF-8 (8-bit Unicode Transformation Format).
Artigo 24Para garantir a integridade das informações prestadas e a correta formação das mensagens XML, o contribuinte deve submeter
cada uma das mensagens XML de pedido de serviço para validação pelo seu respectivo arquivo XSD (XML Schema Definition) antes do seu
envio.
Artigo 25-

Existirá um único WEB SERVICES com todos os serviços apresentados no capitulo 1, deste Decreto.
TÍTULO II
Dos Contribuintes

Artigo 26Poderão utilizar os serviços disponíveis na internet (WEB SERVICES) todos os contribuintes obrigados a geração da NFS-e,
especificados no Decreto Municipal nº 6.164, de 19 de julho de 2012.
		
Parágrafo único- O uso do WEB SERVICES pelos contribuintes citados no caput deste artigo, não impede o uso concomitante do sistema
on-line da NFS-e disponível no endereço http://www.assis.sp.gov.br.
TÍTULO III
Do Uso do Certificado Digital
Artigo 27 A3.

O acesso aos serviços disponíveis na internet (WEB SERVICES) somente se dará por meio de certificado digital do tipo A1 ou

Artigo 28O certificado digital deverá ser emitido por Autoridade Certificadora credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas
Brasileira – ICP Brasil.
TÍTULO IV
Do Material para Download
Artigo 29Os materiais a seguir relacionados poderão ser obtidos na internet acessando o Portal da Prefeitura no endereço http://www.
assis.sp.gov.br:
I-		
SERVICES;

O arquivo XSD correspondente a cada uma das mensagens XML de pedido e de retorno utilizados pelo WEB

II-

Os formatos e padrões utilizados;

III-

A tabela com a lista dos tipos simples e as tabelas de cada tipo composto e seus campos;

IV-

As tabelas que detalham cada um dos XSD, envio e respostas, dos serviços disponíveis no WEB SERVICES.

Artigo 18O aplicativo do contribuinte fará o acesso ao serviço de “Consulta de NFS-e” enviando os dados necessários para o processamento da consulta.
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TÍTULO V
Das Disposições Finais
Artigo 30O contribuinte poderá fazer a leitura das respostas em arquivo XML e armazenar os dados no seu sistema aplicativo, dispensando
o procedimento de digitação, quando for o caso.
Artigo 31O uso dos serviços disponíveis no WEB SERVICES é opcional, podendo o contribuinte utilizar o sistema on-line da NFS-e
diretamente no portal da Prefeitura na Internet.
Artigo 32-

Integra este decreto o anexo I.

Artigo 33-

Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação.

Artigo 34-

Revogam-se as disposições em contrário.
ÉZIO SPERA
Prefeito Municipal
MÁRCIO AURÉLIO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Governo e Administração
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