
- 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 HITP://www.paranapanema.sp.gov.br, clicando no Banner/Link
correspondente ao sistema. Clique em NFS-e, Converter RPS;

- Selecionar o arquivo e clicar em Up/oad;

- Aguardar o processamento do lote pelo sistema NFS-e.

o sistema irá arquivar as informações enviadas e posteriormente processá-Ias.
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.

5.4.2 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 HITP:I/www.paranapanema.sp.gov.br, clicando no BannerlLink
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 municipio onde o
Prestador está estabelecido;

o Tributação fora Município: quando o ISS é devido em outro municipio
onde o serviço está sendo executado;
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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;

- Municipio: 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 digítar 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 Tomadorllntermediário - 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
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Tipo: selecione Ambos (recomendado) para pesquisar pessoas fisicas e
pessoas juridicas; selecione Física para pesquisar somente pessoas fisicas;
selecione Jurídica para pesquisar somente pessoas juridicas;

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 tomadorlintermediário 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 Tomadorllntermediário
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:
Servíço 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 municipio,
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
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- 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;

- Aliquota ISS: aliquota 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 municipio
ou no municipio 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;
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- 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
aliquota 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 Municipio 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.

5.4.3 Consultas Disponíveis aos Prestadores
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Para acessar o sistema NFS-e, você deve abrir o navegador e acessar o sistema
NFS-e no endereço HTIP:llwww.paranapanema.sp.gov.br, clicando no BannerlLink
correspondente ao sistema. Clique em Consulta. As seguintes consultas estarão
disponiveis aos prestadores:

Opcão Consulta NFS-e
Tem como objetivo apresentar as NFS-e emitidas, permitindo que você as

reenvie para os envolvidos ou faça Oownload 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 especifico de NFS-e; elou

- Número da Nota: se você escolheu pesquisar por Número Especifico,
indique o número da NFS-e que deseja pesquisar; elou

- 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;
elou

- Número Final da Nota: se você escolheu pesquisar por Intervalo de
Números, indique a última nota que deseja visualizar, por exemplo, 20; elou

- Data Específica: selecione esta opção caso queira pesquisar em uma data
específica, por exemplo, 10/11/2010; elou

- Data da Nota: se você escolheu pesquisar por Data Específica, indique a
data que deseja pesquisar; elou

- 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 periodo de 01/01/2010 a 10/11/2010; e/ou
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- 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 Substituida para visualizar todas as NFS-e que foram
substituidas; 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

- N!! do Lote: se você gerou a NFS-e a partir de um RPS, independente se
enviado em lote ou digitado díretamente no Site, digite o número do lote que
deseja pesquisar, por exemplo, 14; e/ou

- N!! 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

- N!! 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 regístros 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.
Opcão Lotes de RPS
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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 especifico 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 Especifica: 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 Especifica, 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, 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, 10/11/2010; e/ou
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- 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.

OpCão Situacão 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 municipio e assim
sucessivamente. Vejamos os detalhes do filtro:

Número Especifico: selecione esta opção caso queira pesquisar por um
número especifico de NFS-e; elou

Número da Nota: se você escolheu pesquisar por Número Específico,
indique o número da NFS-e que deseja pesquisar; elou

- 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; elou

Número Inicial da Nota: se você escolheu pesquisar por Intervalo de
Números, indique a primeira nota que deseja visualizar, por exemplo, 15;
elou

Número Final da Nota: se você escolheu pesquisar por Intervalo de
Números, indique a última nota que deseja visualizar, por exemplo, 20; elou

- Data Específica: selecione esta opção caso queira pesquisar em uma data
especifica, por exemplo, 10/11/2010; elou
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- 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 Judícial 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

- NQdo 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

- NQdo 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

- NQdo 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
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- 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.
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5.5 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.

5.5.1 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 distribuidas aos tomadoreslintermediários
automaticamente, desde que estes estejam estabelecidos no mesmo municipio 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 municipio, 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 procedimentos 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.
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5.6 Web Service e Desenvolvimento do Layout doArquivo de Integração
XML

Os arquivos XML (eXtensible Markup Language), contêm elementos e atributos.
Utilizamos esquemas XSO (XML Schema Oefinition Language) para especificar a
estrutura permitida e o conteúdo do arquivo XML. A seguir a estrutura do XML a partir
do esquema XSO 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 Iink SCHEMAS XSD.
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5.7 Acesso Público

Para acessar a área pública do sistema NFS-e, você deve abrir o navegador e
acessar o sistema NFS-e no endereço HTIP:I/www.paranapanema.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 Municipio

• Autenticidade NFS-e

• Processamento RPS

• Consulta Serviços Autorizados

5.7.1 Consulta do Painel Eletrônico do Município

Para acessar, você deve abrir o navegador e acessar o sistema NFS-e no
endereço HTIP://www.paranapanema.sp.gov.br, clicando no BannerlLink
correspondente ao sistema. Clique em Painel Eletrônico do Municipio.

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.

5.7.2 Consulta Autenticidade da NFS-e

Para acessar, você deve abrir o navegador e acessar o sistema NFS-e no
endereço HTTP://www.paranapanema.sp.gov.br.c1icando no BannerlLink
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 municipio.

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.
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5.7.3 Consulta de Processamento de Recibo Provisório de Serviço (RPS)

Para acessar, você deve abrir o navegador e acessar o sistema NFS-e no
endereço HTIP://www.paranapanema.sp.gov.br, clicando no BannerlLink
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.

5.7.4 Consulta de Serviços Autorizados

Para acessar, você deve abrir o navegador e acessar o sistema NFS-e no
endereço HTIP://www.paranapanema.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
informaçôes sobre as atividades exercidas pelo Prestador.

291 Pá g i n a

http://HTIP://www.paranapanema.sp.gov.br,
http://HTIP://www.paranapanema.sp.gov.br,


6 Referências Bibliográficas

Brasil. Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1998.
Instituir Estado democrático, destinados a assegurar o exercicio dos direitos sociais e
individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a
justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem
preconceitos, fundada na harmonia social. e comprometida, na ordem interna e
internacional, com solução pacífica das controvérsias. 0.0. de 05/10/1988, p. 1
(ANEXO).

Brasil. Lei 5172, de 25 de outubro de 1966. Dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional
e institui normas gerais de direito tributário aplicáveis a União, Estados, e Municipios.
DOFC de 27/10/1966, p. 12452.

Brasil. Decreto-lei 406, de 31 de dezembro de 1968. Estabelece normas gerais de
direito financeiro, aplicáveis aos impostos sobre operações relativas ás circulação de
mercadorias e sobre serviços de qualquer natureza. DOFC de 31/12/1968.

Brasil. Lei-complementar 116, de 31 de julho de 2003. Dispõe sobre o Imposto sobre
Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos Municípios e do Distrito Federal.
D.O.U. de 01/08/2003, p. 3.

MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 27ª edição, 2ª tiragem. São
Paulo. Malheiros, 10/2006.

CURY, Antõnio. Organização e Métodos. 8ª edição. São Paulo. Atlas, 2006.
RECEITA FEDERAL DO BRASIL. Sistema Público de Escrituração Digital. Nota Fiscal
de Serviços Eletrônica. Disponível em: <
htlp:l/www1.receitaJazenda.gov.br/defaull.htm>. Acesso em: 03/11/2010.

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA DO BRASIL. Instituto Nacional de Tecnologia da
Informação. Certificado Digital. Disponivel em: <HTIP://www.iti.gov.br>. Acesso em:
03/11/2010.

30 I Pá g i n a


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016

