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Gabinete do Prefeito

Decreto nº 5.099, de 26 de outubro de 2017

“Regulamenta o § 3º do artigo 62, o § 4º 
do artigo 62, o artigo 63, o artigo 65, o artigo 
66, o Parágrafo Único do artigo 66 e o artigo 
70 da Lei Municipal No 2.010/1993 quanto a 
geração da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 
(NFS-e), da Declaração Eletrônica do ISS, 
em observação à Legislação Nacional e 
Municipal, bem como em consonância com 
o artigo 4º, da Lei 8.078, de 11 de setembro 
de 1990, conhecida como Código de 
Defesa do Consumidor (CDC), e dá outras 
providências.”

ENG.° JOSÉ PIVATTO, Prefeito Municipal 
de Cosmópolis, Estado de São Paulo, 
usando as atribuições que lhe são conferidas 
pela Lei Orgânica do Município, o § 3º do 
artigo 62, o § 4º do artigo 62, o artigo 63, o 
artigo 65, o artigo 66, o Parágrafo Único do 
artigo 66 e o artigo 70 da Lei Municipal No 
2.010/1993, em observação à Legislação 
Nacional e Municipal, bem como em 
consonância com o artigo 4º da Lei  8.078, 
de 11 de setembro de 1990, conhecida como 
Código de Defesa do Consumidor (CDC),

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 apresentado eletronicamente à 
Administração Tributária, por meio do uso 
da Tecnologia da Informação, tendo como 
objetivo registrar as operações relativas à 
prestação e contratação de serviços.

Parágrafo único.  A geração da NFS-e e 
a Declaração Eletrônica do ISS somente se 
dará através dos serviços informatizados 
disponibilizados pelo município de 
Cosmópolis na Internet no endereço HTTP://
www.cosmopolis.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 Obrigados
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 Cosmópolis, emitirão a Nota 
Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e), 

utilizando-se da Tecnologia da Informação 
e de Certificado Digital, obtido através de 
Autoridade Certificadora da ICP-Brasil.

§ 1º Os contribuintes referidos no caput 
do artigo são aqueles enquadrados nos 
subitens da lista de serviços, tributáveis 
pelo Imposto sobre Serviços de Qualquer 
Natureza (ISSQN), constantes na Lei 
Complementar nº 2.010 de 29 de dezembro 
de 1993. 

§ 2º Todos os prestadores de serviços 
deverão emitir Nota Fiscal de Serviços 
Eletrônica (NFS-e) nos termos deste 
decreto, sendo vedado o uso de qualquer 
outro documento fiscal.

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

Art. 3º Os prestadores de serviços 
especificados no artigo 2º, poderão optar 
pela geração da NFS-e de forma espontânea, 
independentemente de qualquer notificação 
fiscal emitida pela Prefeitura de Cosmópolis. 

CAPÍTULO II
Dos Contribuintes Dispensados da 

Obrigação
Art. 4º Os contribuintes enquadrados nas 

situações previstas nos parágrafos 1º, 2º, 3º 
e 4º, deste artigo, poderão ser dispensados 
da geração da NFS-e.

§ 1º Cujo lançamento é efetuado de ofício 
pela Autoridade Administrativa, na forma da 
legislação tributária municipal.

§ 2º Cujos serviços são executados sob 
a forma de trabalho pessoal do próprio 
contribuinte, do qual não exista grau de 
hierarquia, mediante remuneração, sem 
deferi-los a terceiros.

§ 3º Cujos serviços sejam prestados por 
sociedades de profissionais com trabalho 
pessoal do próprio contribuinte, do qual não 
exista grau de hierarquia.

§ 4º Que estejam enquadrados em 
Regime Especial de Tributação na forma da 
legislação tributária municipal.

§ 5º A dispensa a que se refere o caput 
não se aplica àqueles que já estiverem 
emitindo nota fiscal de serviço, devendo 
ser requerida pelo contribuinte mediante 
protocolo na Prefeitura, ficando o pedido 
de dispensa sujeito à análise e posterior 
decisão da Prefeitura.

CAPÍTULO III
Dos Demais Contribuintes
Art. 5º Os prestadores de serviços que 

não estão obrigados à emissão 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, deve, concomitantemente, 
exercer a atividade econômica descritas 
na legislação municipal e/ou auferir receita 
bruta total com a prestação de serviços 
conforme descrito no Capitulo V deste 
decreto.

§ 1º Os contribuintes não obrigados 
ou dispensados 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 I
Da Solicitação de Acesso ao Sistema e 

dos Documentos Necessários para Análise
Art. 7º O acesso ao sistema de Nota 

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

Art. 8º Após o preenchimento, a solicitação 
de acesso deve ser impressa e anexado os 
seguintes documentos:

I - cópia do contrato social atualizado, 
quando for o caso;

II - cópia do cartão CNPJ atualizado, 
quando for o caso;

III - cópia da inscrição estadual atualizada, 
quando for o caso;

IV - cópia do comprovante de endereço 
do estabelecimento;

V - cópia de declaração da receita bruta 
total com a prestação de serviço, dos 
últimos 12 (doze) meses anterior ao mês da 
solicitação de acesso citada no caput deste 
artigo, destacados mês a mês;

VI - consulta impressa quanto a opção ao 
Simples Nacional;

VII - notas fiscais de serviços e/ou 
qualquer outro documento fiscal similar não 
utilizados.

§ 1º As cópias dos documentos citados 
nos incisos de I a VI, deste artigo, somente 
deverão ser entregues pelos contribuintes 
que possuírem divergência cadastral 
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entre as informações atuais e o cadastro 
mobiliário municipal.

§ 2º A solicitação de acesso, prevista 
no artigo 7º, deverá ser protocolada com 
antecedência mínima de 10 (dez) dias 
úteis em relação a data da obrigatoriedade 
prevista no Capítulo V. 

§ 3º Após protocolado, a autoridade 
administrativa, no prazo de até 10 (dez) dias, 
analisará a solicitação e os documentos 
constantes nos incisos do artigo 8º, 
atualizará o Cadastro de Contribuintes e 
fará o deferimento ou indeferimento da 
solicitação, conforme o caso.

§ 4º Os contribuintes em início de 
atividade, após publicação deste decreto, 
estão dispensados da entrega dos 
documentos citados nos incisos I, II, III, IV, 
V, VI e VII. 

§ 5º Os prestadores que já estiverem 
emitindo nota fiscal de serviços eletrônica 
antes da publicação deste decreto estão 
dispensados da apresentação dos 
documentos citados nos incisos de I a VII.

Art. 9º 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. 10.  O sistema de Nota Fiscal 

de Serviços Eletrônica (NFS-e) estará 
disponível aos contribuintes obrigados a 
partir de 1º de novembro de 2017.

CAPÍTULO VI
Seção I
Das Funcionalidades Disponíveis aos 

Prestadores e Tomadores de Serviços
Art. 11.  O sistema de Nota Fiscal de 

Serviço Eletrônica (NFS-e) contempla duas 
soluções:

§ 1º A solução on-line será disponibilizada 
no site do município, contemplando as 
seguintes funcionalidades:

I - geração de nota fiscal de serviço 
eletrônica, sendo este um processo 
síncrono;

II - recepção e processamento de lote de 
RPS, sendo este um processo assíncrono;

III - envio de lote de RPS síncrono;
IV - cancelamento de NFS-e, sendo este 

um processo síncrono;
V - substituição de NFS-e, sendo este um 

processo síncrono;
VI - emissão da carta de correção, sendo 

este um processo síncrono;
VII - cancelamento da carta de correção, 

sendo este um processo síncrono;
VIII - consulta de NFS-e por RPS, sendo 

este um processo síncrono;
IX - consulta de lote de RPS, sendo este 

um processo síncrono;
X - consulta de NFS-e dos serviços 

executados, contratados ou intermediados, 
sendo este processo síncrono;

XI - consulta por faixa de NFS-e, sendo 
este um processo síncrono;

XII - consulta de empresas autorizadas 
a emitir NFS-e, sendo este um processo 
síncrono;

XIII - manifesto da NFS-e recebida pelo 
tomador e/ou intermediário do serviço. 

§ 2º A solução Web Service será 
disponibilizada pelo município e permite 
integrar os sistemas tecnológicos instalados 
nas dependências dos prestadores e dos 

tomadores de serviços com a solução citada 
no § 1º deste artigo.

§ 3º O acesso à solução citada no § 2º 
se dará por meio de certificado digital, 
padrão ICP-Brasil, emitido por entidade 
certificadora.

Seção II
Da Geração da Nota Fiscal de Serviços 

Eletrônica
Art. 12.  A geração da Nota Fiscal 

de Serviços Eletrônica (NFS-e), pelos 
contribuintes obrigados, especificados no 
Capítulo 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 do município 
ou via Web Services disponibilizados na 
Internet através do endereço HTTP://www.
cosmopolis.sp.gov.br.

Art. 13.  Os contribuintes obrigados, 
especificados no Capítulo I do Título I deste 
decreto, que estiverem enquadrados:

§ 1º Em um dos incisos deste parágrafo, 
existindo a prestação de serviço, deverão 
gerar, no mínimo uma NFS-e por mês 
com o total da receita bruta, considerando 
os serviços executados e o subitem 
correspondente, sendo facultativo a 
observação das regras contidas no artigo 
14:

I - 6 - Serviços de cuidados pessoais, 
estética, atividades físicas e congêneres;

II - 27 - Serviços de assistência social;
IV - 30 - Serviços de biologia, biotecnologia 

e química;
V - 34 - Serviços de investigações 

particulares, detetives e congêneres;
VI - 35 - Serviços de reportagem, 

assessoria de imprensa, jornalismo e 
relações públicas.

§ 2º No inciso  deste parágrafo, existindo 
a prestação de serviço, deverão gerar, no 
mínimo uma NFS-e por mês com o total 
da receita bruta, considerando os serviços 
executados e o subitem correspondente, 
devendo observar o descrito no artigo 14:

I - 8 - Serviços de educação, ensino, 
orientação pedagógica e educacional, 
instrução, treinamento e avaliação pessoal 
de qualquer grau ou natureza;

§ 3º Em um dos incisos deste parágrafo, 
existindo a prestação de serviço, deverão 
gerar, no mínimo uma NFS-e por dia com 
o total da receita bruta, considerando 
os serviços executados e o subitem 
correspondente, sendo facultativo a 
observação das regras contidas no artigo 
14:

I - 13 - Serviços relativos a fonografia, 
fotografia, cinematografia e reprografia;

II - 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;

III - 21 - Serviços de registros públicos, 
cartorários e notariais;

IV - 22 - Serviços de exploração de 
rodovia.

§ 4º Deverão gerar a NFS-e no primeiro 
dia útil do mês subsequente ao da execução 
dos serviços, nos casos previstos nos 
parágrafos 1º e 2º deste artigo;

§ 5º Deverão indicar como Data do 
Serviço o último dia do mês que os serviços 
foram executados, nos casos previstos nos 

parágrafos 1º e 2º deste artigo;
§ 6º Deverão gerar a NFS-e no dia 

seguinte ao da execução do serviço, nos 
casos previstos no parágrafo 3º deste artigo;

§ 7º Deverão indicar como Data do Serviço 
a data da execução do serviço, nos casos 
previstos no parágrafo 3º deste artigo;

§ 8º As disposições contidas neste 
artigo não excluem a obrigatoriedade 
dos contribuintes citados no caput de 
fornecerem NFS-e à aqueles que solicitarem 
expressamente;

§ 9º Os contribuintes não abrangidos 
neste artigo deverão gerar NFS-e de forma 
habitual conforme legislação tributária 
municipal;

§ 10 As Instituições Financeiras, ora 
estruturadas e regulamentadas nos termos 
da Lei Nacional 4595, de 31 de dezembro 
de 1964, deverão emitir, no mínimo 1 (uma) 
NFS-e para cada um dos seus clientes, 
pessoa física e jurídica, correntistas ou 
não correntistas, conforme os serviços que 
foram prestados para estes, nos termos da 
tabela de serviços bancários e definição 
do Banco Central do Brasil e da própria 
instituição, bem como nos termos dos itens 
e subitens constantes no artigo 47 da Lei 
Complementar Municipal 2.010/1993;

§ 11 Se os serviços prestados, citados 
no parágrafo 10 deste artigo, abrangerem 
mais de um serviço, constante na tabela de 
serviços bancários, seja para as pessoas 
físicas ou jurídicas, deverão ser emitidas 
quantas NFS-e forem necessárias para cada 
um destes serviços prestados, até que todas 
as NFS-e sejam emitidas para o cliente, 
correntista ou não correntistas, repetindo 
o procedimento de emissão de NFS-e para 
todos os seus clientes, correntista ou não 
correntistas, nos termos deste Decreto.

§ 12 As Instituições Financeiras deverão 
utilizar o WEB SERVICE, ora regulamentado 
pelo Decreto Municipal nº 5.100/2017, para 
integrar o seu sistema tecnológico com o 
sistema NFS-e, instalado na Prefeitura de 
Cosmópolis, e com isso emitir todas as 
NFS-e a partir dos serviços disponíveis no 
WEB SERVICES.

Art. 14.  A identificação do tomador dos 
serviços é obrigatória quando da emissão 
da NFS-e, salvo as exceções previstas 
neste decreto.

Art. 15.  A Base de Cálculo do ISSQN 
somente poderá ser reduzida nas situações 
previstas na legislação tributária de 
Cosmópolis, Estado de São Paulo. Nestas 
situações o valor deduzido deverá ser 
destacado no campo Dedução.

Art. 16.  A alíquota do ISSQN é definida 
pela legislação municipal e pela legislação 
do Simples Nacional, será permitida a sua 
alteração quando o ISSQN for devido a outro 
município e o prestador não for optante pelo 
Simples Nacional. 

Art. 17.  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.

Art. 18.  Todos os serviços executados 
deverão constar na NFS-e, não sendo 
permitido o agrupamento dos itens e 
subitens constantes no artigo 47 da Lei 
Complementar Municipal 2.010/1993 em 
uma única NFS-e.
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Art. 19.  Depois de gerada a NFS-e, 
não será permitida a sua alteração e sim 
somente o seu cancelamento ou a sua 
substituição. 

Art. 20.  Caso o ISSQN seja devido para 
mais de um município o prestador do serviço 
deverá emitir uma NFS-e para cada um dos 
municípios. 

Seção III
Dos Serviços da Construção Civil
Art. 21.  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.

§ 1º O contribuinte deve destacar no 
campo Descrição, após discriminar todos 
os detalhes relativos ao serviço executado, 
e quando houver, deve destacar também 
o número da nota fiscal de mercadorias, 
o CPF/CNPJ e a Inscrição Estadual, do 
contribuinte que emitiu a referida nota fiscal 
de mercadoria, e o endereço completo onde 
será utilizada as mercadorias. 

§ 2º Não será permitido reaproveitar a 
nota fiscal de mercadoria, ora destacada em 
uma nota fiscal de serviços emitida, salvo 
nos casos quando houver comprovação da 
possibilidade da aplicação dos materiais em 
mais de uma obra.

§ 3º 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
Art. 22.  A Nota Fiscal de Serviços 

Eletrônica (NFS-e) conterá:
I - o brasão do município;
II - informações do município;
III - nome da Secretaria responsável;
IV - número do telefone, o endereço do 

município na Internet;
V - o termo “Nota Fiscal de Serviço 

Eletrônica (NFS-e)”.
VI - o número do processo quando a 

exigibilidade do ISSQN estiver suspensa 
por processo administrativo ou por decisão 
judicial.

Art. 23. A Nota Fiscal de Serviços 
Eletrônica (NFS-e) não possuirá seriação e 
sim apenas o tipo de documento “NFS-e”. 

Art. 24.  Cada um dos contribuintes 
obrigados, especificados no Capítulo I 
terão a numeração da NFS-e iniciada pelo 
número 1, exceto nos casos quando for 
possível dar continuidade na numeração 
utilizada anteriormente a este decreto.

Parágrafo único.  A numeração da NFS-e 
será gerada pelo sistema, em ordem 
numérica crescente e sequencial, sendo 
específico para cada contribuinte citado no 
Capítulo I.

Art. 25.  O documento auxiliar da 
NFS-e, conforme modelo disponibilizado 
pelo sistema no ato da sua impressão 
deverá conter, dentre 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 seus dados;
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;
h) número de identificação fiscal (NIF).
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;
XIII - Nomenclatura Brasileira de Serviços 

(NBS), cujo preenchimento é opcional; 
XIV - informações adicionais.
a) 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.

Seção I
Da Impressão da Nota Fiscal de Serviços 

Eletrônica no Estabelecimento do Prestador 
de Serviço

Art. 26.  A Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 
(NFS-e) poderá ser impressa pelo sistema 
de gestão instalado nas dependências do 
estabelecimento do prestador, a partir do 
arquivo XML (Extensible Markup Language) 
gerado após emissão da Nota Fiscal de 
Serviços Eletrônica (NFS-e) pelo sistema 
NFS-e disponibilizado pela Prefeitura, 
devendo o prestador:

§ 1º Utilizar, na integra, o modelo da 
NFS-e vigente disponível no sistema NFS-e 
instalado nas dependências da Prefeitura, 
sendo opcional o uso do código de barras.

§ 2º Imprimir todas as informações 
contidas no arquivo XML nos espaços 
reservados, conforme modelo citado no § 
1º, deste artigo, principalmente o número 
da NFS-e, o código verificador gerado pelo 
sistema NFS-e da Prefeitura e as demais 
informações.

§ 3º Solicitar à Prefeitura aprovação do 
modelo ora desenvolvido no sistema de 
gestão, instalado nas dependências do 
estabelecimento do prestador, mediante 

processo administrativo, aguardando 
respostas oficiais da Prefeitura para utilizar 
o modelo.

§ 4º Atualizar periodicamente o modelo 
ora utilizado no sistema de gestão, instalado 
nas dependências do estabelecimento do 
prestador, em consonância com o modelo 
disponibilizado pelo sistema NFS-e da 
Prefeitura, e neste caso, submeter a nova 
aprovação à Prefeitura, conforme § 3º, 
deste artigo.

§ 5º Imprimir ao final do documento, 
no espaço destinado ao prestador e no 
espaço destinado ao tomador, a expressão 
“DOCUMENTO IMPRESSO PELO 
SISTEMA DE GESTÃO INSTALADO NAS 
DEPENDÊNCIAS DO ESTABELECIMENTO 
DO PRESTADOR”.

CAPÍTULO VIII
Do Cancelamento da Nota Fiscal de 

Serviços Eletrônica
Art. 27.  A Nota Fiscal de Serviços 

Eletrônica (NFS-e) somente poderá ser 
cancelada pelo emitente por solicitação em 
processo administrativo até o vencimento 
do imposto.

Parágrafo único.  No processo 
administrativo, citado no caput deste artigo, 
deverá constar:

I - documento com foto do prestador do 
serviço e/ou do solicitante; o original e cópia 
de cada um deles;

II - requerimento assinado pelo prestador 
do serviço e/ou pelo solicitante detalhando 
o motivo pela qual o cancelamento está 
sendo solicitado;

III - documento com foto do representante 
legal do prestador do serviço; o original e 
cópia de cada um deles;

IV - indicação do número da NFS-e a ser 
cancelada.

V - o contrato social ou documento que 
identifique o representante legal;

VI - no caso de descumprimento de um 
dos incisos supracitados, neste parágrafo, 
o pedido poderá ser indeferido.

Art. 28.  No pedido do cancelamento da 
NFS-e ou da NFS-e Avulsa, o prestador 
deverá providenciar o manifesto do tomador 
e/ou do intermediário, nos termos do 
Capítulo XIV, o qual deverá ser registrado 
no sistema NFS-e.

CAPÍTULO IX
Da Substituição da Nota Fiscal de 

Serviços Eletrônica
Art. 29.  A Nota Fiscal de Serviços 

Eletrônica (NFS-e) poderá ser substituída 
pelo emitente em processo administrativo 
até o vencimento do imposto.

Art. 30.  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
Art. 31.  No caso de eventual impedimento 

da geração da Nota Fiscal de Serviços 
Eletrônica (NFS-e), pelos contribuintes 
obrigados, especificados no Capítulo I, este 
deverá emitir, em caráter provisório, um 
Recibo Provisório de Prestação de Serviços 
(RPS), conforme modelo descrito no anexo 
I deste decreto, que deverá ser substituído 
pela geração de uma NFS-e, no prazo 
estabelecido pela legislação.

Art. 32.  O RPS deverá conter as seguintes 
informações:

I - número, data da emissão do RPS e 
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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 específico do INSS (CEI) 
e anotação de responsabilidade técnica 
(ART), quando for o caso;

Art. 33.  O RPS seguirá o modelo descrito 
no Anexo I 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 e 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 sequência 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 
arquivo XML (Extensible Markup Language) 
por intermédio do Portal do município na 
Internet ou WEB SERVICE, desde que o 
envio dos dados em arquivo XML respeite o 
prazo previsto no artigo 36. 

§ 4º Na hipótese do § 3º, do artigo 33, 
deverá constar o número do RPS no arquivo 
XML, em conformidade com a sequencia 
autorizada pela Administração Tributária em 
processo administrativo.

Art. 34. 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

Art. 35.  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.cosmopolis.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.cosmopolis.sp.gov.br;

§ 3º Cada RPS gerará uma NFS-e. 
Art. 36.  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 subsequente 
ao da sua prestação.

Seção I
Do Envio de Lotes de Recibo Provisório 

de Prestação de Serviços
Art. 37.  O envio de lotes do Recibo 

Provisório de Prestação de Serviços (RPS) 
será feito no portal do município ou via Web 
Services disponibilizados na Internet.

Art. 38.  O arquivo contendo lotes de RPS, 
estará no padrão XML (Extensible Markup 
Language) e o leiaute será especificado 
pela Administração Tributária mediante a 
expedição de decreto.

§ 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. 

Art. 39.  Após o envio do arquivo contendo 
lotes de RPS, o sistema da Nota Fiscal 
de Serviços Eletrônica (NFS-e) gerará 
um número de protocolo é 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 Os lotes também poderão ser 
enviados utilizando-se o serviço de Enviar 
Lote de RPS Síncrono, neste caso o retorno 
se dará no mesmo momento.  

§ 2º O resultado a que se refere o caput 
poderá ser uma NFS-e correspondente ou a 
lista de erros encontrados no lote. 

§ 3º 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.

Art. 40.  Um RPS convertido em NFS-e 
não poderá ser reenviado, o reenvio será 
considerado informação errada e provocará 
a rejeição do lote, conforme §2º do artigo 
39.

Subseção I
Do Cancelamento de Recibo Provisório 

de Prestação de Serviços
Art. 41.  Havendo necessidade em se 

cancelar um Recibo Provisório de Serviços 
(RPS), o prestador deverá emitir a respectiva 
NFS-e e solicitar, mediante processo 
administrativo, o seu cancelamento.

CAPÍTULO XII
Da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 

Avulsa (NFS-e Avulsa)
Seção I
Dos Contribuintes
Art. 42.  A NFS-e Avulsa destina-se a 

todos os prestadores de serviços, pessoa 
física ou jurídica, estabelecidos ou não no 
município de Cosmópolis, estado de São 
Paulo, que não possuem nenhum tipo de 
autorização para emissão de nota fiscal de 
serviço neste município.

Seção II
Da Solicitação de Acesso ao Sistema e 

dos Documentos Necessários para Análise
Art. 43.  O acesso ao sistema NFS-e, 

para geração de NFS-e Avulsa, deve ser 
requerida mediante o preenchimento da 
solicitação de acesso ao sistema, disponível 
na internet, no endereço HTTP://www.
cosmopolis.sp.gov.br.

Art. 44.  Após o preenchimento, a 

solicitação de acesso deve ser impressa e 
anexado os seguintes documentos:

I - cópia autenticada do contrato social 
atualizado, quando for o caso;

II - cópia autenticada do cartão CNPJ 
atualizado, quando for o caso;

III - cópia autenticada da inscrição 
estadual atualizada, quando for o caso;

IV - cópia autenticada da inscrição 
municipal atualizada, quando o prestador 
for estabelecido em outro município;

V - cópia autenticada do comprovante de 
endereço do estabelecimento;

VI - cópia autenticada de declaração 
da receita bruta total com a prestação de 
serviço, dos últimos 12 meses anterior ao 
mês da solicitação de acesso citada no 
caput deste artigo, destacados mês a mês;

VII - consulta impressa quanto a opção 
ao Simples Nacional;

§ 1º Os documentos citados nos incisos 
de I a VII, deste artigo, poderão ser enviados 
eletronicamente através do sistema NFS-e, 
ou entregue na Prefeitura, pessoalmente 
pelo próprio contribuinte, em cópias simples, 
acompanhados do documento original.

§ 2º A solicitação de acesso, prevista 
no artigo 43, deverá ser protocolada na 
Prefeitura. 

§ 3º Após protocolado, a autoridade 
administrativa, no prazo de até 10 (dez) dias,  
analisará a solicitação e os documentos 
constantes nos incisos do artigo 44, 
fazendo o deferimento ou indeferimento da 
solicitação, conforme o caso.

Art. 45.  A solicitação prevista no artigo 
43, uma vez deferida, será irretratável.

Parágrafo único. A solicitação de acesso 
ao sistema NFS-e, para geração de NFS-e 
Avulsa, é um processo único, e uma vez 
autorizado, o acesso ao sistema NFS-e 
será ilimitado, salvo nos casos onde houver 
situações que contrariem a legislação.

Seção III
Do Requerimento da NFS-e Avulsa e da 

Guia de Recolhimento para Pagamento
Art. 46.  O requerimento da NFS-e Avulsa, 

somente poderá ser feito após o deferimento 
da solicitação de acesso ao sistema NFS-e, 
citado na Seção II deste Capítulo.

Art. 47.  A NFS-e Avulsa será gerada a 
partir do requerimento feito pelo prestador do 
serviço, e em cada um dos requerimentos, 
o prestador do serviço deverá informar os 
seguintes dados:

I - Data da prestação do serviço;
II - Local da prestação do serviço;
III - Exigibilidade do ISSQN;
IV - Item da lista de serviços constante na 

Lei Complementar Nacional 116/2003;
V - Item da lista de serviços constante na 

Lei Tributária Municipal;
VI - Tomador do serviço;
VII - Valor total do serviço sem nenhuma 

dedução;
VIII - Descrição livre;
IX - Código do item de serviço, descrição 

do serviço, quantidade, preço unitário do 
serviço sem nenhuma dedução e valor total 
do item sem nenhuma dedução;

X - Valores retidos na fonte relativos aos 
tributos federais; 

XI - Valores a serem deduzidos da base de 
cálculo do ISSQN nos termos da Legislação 
Municipal;

XII - Valor dos descontos incondicionados 
e condicionados, quando houver.

§ 1º Em relação aos dados a serem 
informados pelo prestador do serviço, 
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citados no caput do artigo 47, o prestador 
deverá observar as situações previstas nas 
alíneas a seguir:

a) Quando a exigibilidade, citado no 
inciso III deste artigo, for suspensão de 
exigência, deverá ser informado também 
o número do processo administrativo ou 
judicial;

b) A opção de não incidência, suportada 
no item exigibilidade, citado no inciso III 
deste artigo, somente será permitido para 
os itens da lista, anexa à Lei Complementar 
Nacional 116/2003, marcados como 
vetados;

c) Quando o tomador do serviço, 
citados no inciso VI deste artigo, não 
estiver cadastrado na base de dados do 
município, o prestador do serviço poderá 
fazer a inclusão do tomador do serviço na 
base de dados de NFS-e Avulsa e utilizar o 
cadastro sempre que necessário, podendo 
inclusive alterar os dados quando houver 
necessidade;

d) Em relação aos itens da NFS-e 
Avulsa, citados no inciso IX deste artigo, o 
prestador do serviço, poderá cadastrar os 
itens de serviços que lhe são pertinentes 
e fazer a manutenção sempre que 
necessário, ficando o cadastro de itens sob 
sua responsabilidade;

e) Os valores retidos na fonte, citados 
no inciso X deste artigo, reduzirá o valor 
líquido da NFS-e Avulsa, é não irá alterar o 
valor da base de cálculo do ISSQN.

f) Os prestadores de serviços, citados 
no artigo 42, que forem optantes pelo 
sistema Simples Nacional, nos termos 
da Lei Complementar Nacional 123/2006 
atualizada e suas regulamentações, 
deverão observar os preceitos jurídicos 
no ato da determinação da alíquota a ser 
aplicada sobre a base de cálculo, para fins 
de cálculo do ISSQN. 

Art. 48.  Depois de informados os dados, 
citados no artigo 47, o sistema irá apurar o 
valor do ISSQN, adicionar outros valores 
ao valor do ISSQN, que porventura podem 
estar previstos na Legislação Municipal, 
apresentar o resumo da NFS-e Avulsa, 
permitir a impressão do protocolo do 
requerimento e gerar a guia de recolhimento 
com o valor total a pagar pelo prestador do 
serviço.

§ 1º Os prestadores de serviços, 
citados artigo 42, que forem optantes pelo 
sistema Simples Nacional, nos termos 
da Lei Complementar Nacional 123/2006 
atualizada e suas regulamentações, 
deverão observar os preceitos jurídicos 
no ato da determinação da alíquota a ser 
aplicada sobre a base de cálculo, para fins 
de cálculo do ISSQN.  

§ 2º A não observação dos preceitos 
citados no § 1º, do artigo 42, será 
considerado infração à Lei e será aplicado 
as sansões administrativas que lhe são 
cabíveis, conforme mencionado no Título IV 
desde decreto. 

§ 3º O protocolo do requerimento, 
citado no caput deste artigo, poderá ser 
acompanhado em consulta especifica 
disponível no sistema NFS-e. 

Art. 49.  A data de vencimento da guia 
de recolhimento, citada no artigo 48, se 
dará em 3 dias contados a partir da data do 
requerimento. 

Art. 50.  O requerimento poderá ser 
alterado, anulado ou cancelado.

§ 1º A alteração do requerimento somente 

poderá ser feita antes da emissão da guia 
de recolhimento. 

§ 2º A anulação do requerimento somente 
poderá ser feita após a emissão da guia de 
recolhimento.

§ 3º O cancelamento do requerimento 
somente poderá ser feito quando a guia de 
recolhimento não for paga no vencimento. 

Art. 51.  Cada requerimento irá gerar uma 
NFS-e Avulsa.  

Seção IV
Da Geração da NFS-e Avulsa pelo 

Sistema
Art. 52.  A NFS-e Avulsa será gerada 

automaticamente, após o registro do 
pagamento integral da guia de recolhimento 
no sistema de Administração de Receitas 
atualmente em uso pelo município.

§ 1º A Administração Tributária, poderá, 
conforme o caso, autorizar a geração da 
NFS-e Avulsa, a partir do requerimento 
solicitado previamente, conforme citado 
na seção 3 deste capítulo, considerando 
a decisão definitiva em processo 
administrativo ou em processo judicial, 
os quais possibilitem a geração da NFS-e 
Avulsa. 

§ 2º O modelo oficial do formulário da 
NFS-e Avulsa é aquele que é impresso pelo 
próprio sistema, instalado nas dependências 
do município Cosmópolis, estado São 
Paulo.

Art. 53.  Quando o prestador do 
serviço e/ou o tomador do serviço forem 
estabelecidos no município de Cosmópolis, 
Estado de São Paulo, a NFS-e Avulsa será 
enviada automaticamente para o sistema de 
Declaração Eletrônica do ISSQN (DEISS). 

Parágrafo único. No caso, citado no caput 
do artigo 53, o prestador do serviço e/ou o 
tomador do serviço deverão observar todas 
as regras constantes neste decreto, em 
relação a Declaração Eletrônica do ISSQN 
(DEISS), que estão descritas no Título II. 

Do Cancelamento da NFS-e Avulsa
Art. 54.  A NFS-e Avulsa poderá ser 

cancelada observando os termos contidos 
no Capítulo VIII deste decreto. 

Seção VI
Da Substituição da NFS-e Avulsa
Art. 55.  Não será permitida a substituição 

da NFS-e Avulsa.
Parágrafo único.  Havendo necessidade 

de substituir uma NFS-e Avulsa, o 
contribuinte deverá cancelar a referida 
NFS-e Avulsa e uma nova NFS-e Avulsa 
deverá ser emitida ou quando for possível, 
uma Carta de Correção Eletrônica poderá 
ser emitida, nos termos do Capítulo XIII. 

CAPÍTULO XIII
Da Carta de Correção (CC-e)
Seção I
Da Emissão da Carta de Correção
Art. 56.  A Carta de Correção (CC-e) 

destina-se a regularização de um erro 
gerado após a geração e emissão da NFS-e 
ou da NFS-e Avulsa.

§ 1º Na emissão da CC-e não poderá ser 
alterado:

I - a data da prestação do serviço, a base 
de cálculo, a alíquota, o preço, a quantidade, 
o valor da operação ou da prestação, o 
valor da dedução e do desconto, o local de 
incidência do ISSQN, informações estas 
que influenciam na apuração do valor do 
ISSQN devido ao município;

II - a informação relacionada com a 
exigibilidade do ISSQN;

III - o polo passivo da obrigação principal;

IV - os dados cadastrais que impliquem na 
mudança do remetente ou do destinatário;

V - o número e a data de emissão da 
NFS-e ou da NFS-e Avulsa;

VI - o código do serviço previstos na Lei 
Complementar Nacional 116/2003 e na 
Legislação Tributária Municipal.

§ 2º A CC-e poderá ser emitida até 7 
(sete) dias contados da data de emissão da 
NFS-e ou da NFS-e Avulsa. 

§ 3º Após o prazo previsto no § 2º 
deste artigo, o prestador deverá solicitar 
autorização para emissão da CC-e em 
processo administrativo, o qual passará por 
análise, podendo o pedido ser indeferido 
conforme o caso. 

 § 4º Havendo a necessidade de emitir 
mais de uma CC-e, o prestador de serviço, 
deverá consolidar todas as retificações 
feitas anteriormente em única CC-e. 

Seção II
Do Cancelamento da Carta de Correção 

(CC-e)
Art. 57.  A Carta de Correção (CC-e) 

poderá ser cancelada pelo emitente em 
até 7 (sete) dias contados da data da sua 
emissão.

Parágrafo único.  Após o período citado 
no caput do artigo, a CC-e somente 
poderá ser cancelada mediante solicitação 
em processo administrativo, o qual será 
analisado e indeferido conforme o caso. 

CAPÍTULO XIV
Do Manifesto pelo Tomador e/ou 

Intermediário do Serviço
Art. 58. O tomador e/ou o intermediário 

do serviço poderão se manifestar acerca da 
NFS-e e/ou da NFS-e Avulsa recebida.

Parágrafo único. A manifestação a que 
se refere o caput abrangerá as seguintes 
situações:

I - ciência do serviço executado pelo 
prestador do serviço;

II - confirmação do serviço executado 
pelo prestador do serviço;

III - confirmação do serviço, porém com 
dados incorretos, onde serão informados 
quais os campos cadastrais precisam ser 
corrigidos; 

IV - serviço não realizado pelo prestador 
do serviço;

V - desconhecimento do serviço. 
Art. 59.  A manifestação, citada no caput 

do artigo 58, poderá ser feita em até 30 
(trinta dias) contados da data da emissão 
da NFS-e ou NFS-e Avulsa.

Parágrafo único. Após o prazo citado 
no artigo 59, presume-se que o serviço foi 
executado pelo prestador do serviço nos 
termos ajustados entre as partes. 

CAPÍTULO XV
Do Imposto sobre Serviços de Qualquer 

Natureza
Art. 60.  O recolhimento do Imposto sobre 

Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) 
referente a 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.cosmopolis.sp.gov.br.

Art. 61.  O valor do ISSQN devido é 
definido de acordo com:

§ 1º A exigibilidade do ISSQN;
§ 2º O código do município da incidência 

do imposto;
§ 3º A opção pelo Simples Nacional;
§ 4º O regime especial de tributação 
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previsto na lei 2.010, de 29 de dezembro de 
1993;

§ 5º A retenção na fonte;
§ 6º Nos casos previstos nos §§ 1º ao 5º 

o valor do ISSQN será sempre calculado 
exceto nos casos:

I - quando o ISSQN for exigível e a 
incidência do imposto for a favor do município 
de Cosmópolis e o regime especial de 
tributação for micro empresa municipal ou 
estimativa ou sociedade de profissionais;

II - quando o ISSQN for exigível e o 
município da incidência for diferente do 
município gerador do documento (tributação 
fora do município), neste caso a alíquota a 
ser aplicada sobre a base de cálculo deverá 
ser aquela constante na lei do município da 
incidência, devendo a alíquota ser informada 
pelo contribuinte;

III - quando a exigibilidade do ISSQN 
for imunidade ou isenção ou exportação 
de serviço, nestes casos a alíquota ficará 
zerada;

IV - quando o ISSQN não for exigível;
V - quando o prestador do serviço for 

optante pelo Simples Nacional é o ISSQN 
não for passivo de retenção na fonte.

CAPÍTULO XVI
Da Escrituração Fiscal da Nota Fiscal de 

Serviços Eletrônica
Art. 62.  As Notas Fiscais de Serviços 

Eletrônica (NFS-e), geradas pelo sistema 
NFS-e, disponível em HTTP://www.
cosmopolis.sp.gov.br, serão enviadas ao 
sistema de Declaração Eletrônica do ISS 
automaticamente, devendo o prestador, o 
tomador, o intermediário ou o responsável 
tributário, conforme o caso, complementar 
a declaração com os demais documentos 
emitidos e/ou recebidos, fazer o fechamento 
do movimento, emissão da guia de 
recolhimento e efetuar o pagamento do 
imposto nos termos da legislação. 

CAPÍTULO XVII
Das Disposições Finais
Art. 63.  As notas fiscais convencionais 

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 
obrigatoriedade para geração da NFS-e, 
previsto no artigo 10, devendo nestes 
casos, procederem com a emissão de dois 
documentos distintos. 

Art. 64.  O sistema NFS-e, instalado 
na Prefeitura de Cosmópolis, prevê duas 
formas de segurança de acesso que podem 
ser individuais ou complementares. 

§ 1º Acesso por meio de LOGIN e senha 
para acesso ao sistema NFS-e via Site.

§ 2º Acesso por certificado digital para 
acesso ao sistema NFS-e via Site ou WEB 
SERVICE. 

§ 3º O certificado digital também será 
exigido na integração entre os sistemas 
instalados nas dependências do contribuinte 
e o WEB SERVICE e será exigido para 
assinatura e transmissão das mensagens.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
COSMÓPOLIS, 26 DE OUTUBRO DE 

2017.
ENGº JOSÉ PIVATTO

PREFEITO MUNICIPAL

Decreto nº 5.100, de 26 de outubro de 2017

“Dispõe sobre os serviços disponíveis 
na internet (WEB SERVICES) para o 
envio de dados para a geração da Nota 
Fiscal de Serviços Eletrônica, consultas e 
cancelamento, possibilitando a integração 
entre os aplicativos tecnológicos instalados 
nas dependências dos contribuintes e o 
sistema NFS-e do município de Cosmópolis 
e dá outras providências.”

ENG.º JOSÉ PIVATTO, Prefeito de 
Cosmópolis, Estado de São Paulo, usando 
as 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 5.099, de 
26 de outubro de 2017, que dispõe sobre a 
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e),   

DECRETA:
Art. 1o Fica regulamentado por este 

decreto o envio de dados para a geração 
da NFS-e, as consultas, o cancelamento 
e a substituição 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 sistemas tecnológicos instalados nas 
dependências dos contribuintes e o sistema 
NFS-e instalado nas dependências da 
Prefeitura de Cosmópolis dando-se da 
seguinte forma.  

TÍTULO I
Dos Serviços Disponíveis na Internet 

(WEB SERVICES) e Modo de Utilização 
CAPÍTULO I
Da Utilização do WEB SERVICES
Art. 2º Através do WEB SERVICES os 

contribuintes poderão integrar o sistema 
tecnológico, doravante denominados 
aplicativos, instalado nas suas 
dependências, com o Sistema de Nota Fiscal 
de Serviço Eletrônica (NFS-e) instalado nas 
dependências da Prefeitura do município 
de Cosmópolis no endereço http://www.
cosmopolis.sp.gov.br.

§ 1º O 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. 

§ 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. 

§ 3º Após receber os dados em XML o 
WEB SERVICE irá validar a estrutura e as 
regras de negócio e gerará um resultado 
indicando se as informações enviadas 
atendem as regras exigidas pelo modelo.

Art. 3º Os serviços disponíveis via 
WEB SERVICES poderão ser acessados, 
pelos aplicativos, através do endereço 
h t tp : / / 187 .63 .32 .18 :98 /n fse .po r ta l .
integracao/Services.svc.

§ 1º Estarão disponíveis os seguintes 
serviços no WEB SERVICES:

I - Recepção e processamento de lote de 
RPS;

II - Enviar Lote de RPS Síncrono;
III - Geração de NFS-e;
IV - Cancelamento de NFS-e;
V - Substituição de NFS-e;

VI - Emissão da Carta de Correção da 
NFS-e; 

VII - Cancelamento da Carta de Correção 
da NFS-e;

VIII - Consulta de lote de RPS;
IX - Consulta de NFS-e por RPS;
X - Consulta de NFS-e – Serviços 

Prestados;
XI - Consulta de NFS-e – Serviços 

Tomados ou Intermediados;
XII - Consulta por Faixa de NFS-e.
Seção I
Da Recepção e Processamento de Lote 

de RPS
Art. 4º O WEB SERVICE irá recepcionar 

o arquivo XML, enviado em único lote, e 
gerará um número de protocolo específico 
para a transação. 

§ 1º Ao enviar o arquivo XML deverá 
ser utilizado o serviço “Recepção e 
Processamento de Lote de RPS”.

§ 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. 

§ 5º Um RPS já convertido não pode ser 
reenviado. O reenvio será considerado erro.

§ 6º Um único erro fará com que o 
sistema rejeite todos os RPS enviados no 
lote, devendo o contribuinte providenciar os 
ajustes e enviar novamente. 

Art. 5º Recepcionado o lote de RPS o 
sistema o colocará em fila de processamento, 
onde serão feitas as validações estrutural e 
de negócio.

Art. 6º O sistema retornará com uma 
mensagem, em formato XML, contendo o 
resultado do processamento do lote de RPS.

Art. 7º Após 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, ficando 
os dados da NFS-e gerada disponíveis para 
consulta.

Art. 8º Um RPS identificado como 
“substituto” deverá conter o número do RPS 
substituído. A NFS-e do RPS substituído 
será cancelada e uma nova NFS-e será 
gerada. 

Seção II
Enviar Lote de RPS Síncrono
Art. 9º O WEB SERVICE irá recepcionar o 

arquivo XML, enviado em único lote. 
§ 1º Ao enviar o arquivo XML deverá ser 

utilizado o serviço “Enviar Lote de RPS 
Síncrono”.

§ 2º Após o recebimento e validação 
dos dados o processamento se dará em 
tempo-real gerando quantas NFS-e forem 
necessárias.

§ 3º Para os demais casos serão 
consideradas as mesmas regras citadas na 
Seção I deste Capítulo. 

Seção III
Da Geração de NFS-e
Art. 10 A solicitação de geração de NFS-e 

deverá utilizar o serviço “Geração de NFS-e” 
enviando o RPS.

Art. 11 O WEB SERVICE irá verificar a 
solicitação e retornará uma mensagem com 
o resultado, em formato XML.

Art. 12 Após o recebimento e validação 
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dos dados a geração se dará em tempo-real.
Seção IV
Do Cancelamento de NFS-e
Art. 13 A solicitação de cancelamento 

de NFS-e deverá utilizar o serviço 
“Cancelamento de NFS-e” enviando os dados 
necessários para o seu processamento.

Art. 14 O WEB SERVICE irá verificar 
a solicitação identificando a NFS-e 
correspondente, retornando uma mensagem 
com o resultado, em formato XML, do 
cancelamento solicitado.

Art. 15 Este serviço irá cancelar apenas 
uma NFS-e por vez e não vinculará o 
cancelamento a nenhum RPS e a nenhuma 
NFS-e substituta. 

Art. 16 Após o recebimento e validação 
dos dados o cancelamento se dará em 
tempo-real.

Seção V
Da Substituição de NFS-e
Art. 17 A solicitação de substituição de 

NFS-e deverá utilizar o serviço “Substituição 
de NFS-e” enviando os dados necessários 
para o seu processamento.

Art. 18 Será gerada uma nova NFS-e em 
substituição e outra e a NFS-e substituída 
será cancelada automaticamente. 

Art. 19 Na geração da nova NFS-e será 
usado as regras do serviço “Geração de 
NFS-e”.  O sistema NFS-e registrará o vínculo 
entre a NFS-e substituída e a substituta. 

Art. 20 Após o recebimento e validação 
dos dados a substituição se dará em tempo-
real.

Seção VI
Da Carta de Correção (CC-e) da NFS-e
Art. 21 A emissão da Carta de Correção 

(CC-e) deverá utilizar o serviço “Gerar Carta 
de Correção” enviando os dados necessários 
para o seu processamento.

Art. 22 O WEB SERVICE irá verificar a 
solicitação e retornará uma mensagem com 
o resultado, em formato XML.

Art. 23 Após o recebimento e validação 
dos dados a geração se dará em tempo-real.

Seção VII
Do Cancelamento da Carta de Correção 

(CC-e) da NFS-e
Art. 24 A solicitação de cancelamento da 

Carta de Correção (CC-e) da NFS-e deverá 
utilizar o serviço “Cancelamento da Carta de 
Correção” enviando os dados necessários 
para o seu processamento.

Art. 25 O WEB SERVICE irá verificar 
a solicitação identificando a CC-e 
correspondente, retornando uma mensagem 
com o resultado, em formato XML, do 
cancelamento solicitado.

Art. 26 Este serviço irá cancelar apenas 
uma CC-e por vez. 

Art. 27 Após o recebimento e validação 
dos dados o cancelamento se dará em 
tempo-real.

Seção VIII
Da Consulta de Lote de RPS 
Art. 28 A solicitação de consulta de Lote 

de RPS deverá utilizar o serviço “Consulta 
de Lote de RPS” enviando os dados 
necessários para o seu processamento.

Art. 29 O WEB SERVICE irá verificar 
a solicitação identificando a NFS-e 
correspondente, retornando uma mensagem 
com o resultado, em formato XML, da 
consulta ao contribuinte.

Art. 30 Após o recebimento e validação 
dos dados a consulta se dará em tempo-
real.

Seção IX

Da Consulta de NFS-e por RPS
Art. 31 A solicitação de consulta de NFS-e 

por RPS deverá utilizar o serviço “Consulta 
de NFS-e por RPS” enviando os dados 
necessários para o seu processamento.

Parágrafo único.  A quantidade de NFS-e 
não poderá exceder a 50 (cinquenta) 
unidades por solicitação.

Art. 32 O WEB SERVICE irá verificar 
a solicitação identificando a NFS-e 
correspondente, retornando uma mensagem 
com o resultado, em formato XML, da 
consulta ao contribuinte.

Art. 33 Após o recebimento e validação 
dos dados a consulta se dará em tempo-
real.

Seção X
Da Consulta de NFS-e Relativo aos 

Serviços Prestados
Art. 34 A solicitação de consulta de NFS-e 

relativo aos Serviços Prestados deverá 
utilizar o serviço “Consulta de NFS-e – 
Serviços Prestados” enviando os dados 
necessários para o seu processamento.

Parágrafo único.  A quantidade de NFS-e 
consultada não poderá exceder a 50 
(cinquenta) unidades por solicitação.

Art. 35 O sistema irá retornar as 
informações de uma ou mais NFS-e 
conforme o solicitado no arquivo XML.

Art. 36 Após o recebimento e validação 
dos dados a consulta se dará em tempo-
real.

Seção XI
Da Consulta de NFS-e Relativo aos 

Serviços Contratados ou Intermediados
Art. 37 A solicitação de consulta de 

NFS-e relativo aos Serviços Tomador ou 
Intermediados deverá utilizar o serviço 
“Consulta de NFS-e – Serviços Tomador 
ou Intermediados” enviando os dados 
necessários para o seu processamento.

Parágrafo único.  A quantidade de NFS-e 
consultada não poderá exceder à 50 
(cinquenta) unidades por solicitação.

Art. 38 O sistema irá retornar as 
informações de uma ou mais NFS-e 
conforme o solicitado no arquivo XML.

Art. 39 Após o recebimento e validação 
dos dados a consulta se dará em tempo real.

Seção XII
Da Consulta por Faixa de NFS-e
Art. 40 A solicitação de consulta por faixa 

de NFS-e deverá utilizar o serviço “Consulta 
por Faixa de NFS-e” enviando os dados 
necessários para o seu processamento.

Parágrafo único.  A quantidade de NFS-e 
consultada não poderá exceder à 50 
(cinquenta) unidades por solicitação.

Art. 41 O sistema irá retornar as 
informações de uma ou mais NFS-e 
conforme o solicitado no arquivo XML

Art. 42 Após o recebimento e validação 
dos dados a consulta se dará em tempo-
real.

CAPÍTULO II
Da Estrutura de Dados
Art. 43 A 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).

Art. 44 Para 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.

Art. 45 Existirá um único WEB SERVICES 
com todos os serviços apresentados no 
Capítulo I, deste Decreto.

TÍTULO II
Dos Contribuintes
Art. 46 Poderão utilizar os serviços 

disponíveis na internet (WEB SERVICES) 
todos os contribuintes obrigados a geração 
da NFS-e, especificados no Decreto 
Municipal nº 5.099, de 26 de outubro de 
2017.

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.cosmopolis.sp.gov.br.

TÍTULO III
Do Uso do Certificado Digital
Art. 47 O acesso aos serviços disponíveis 

na internet (WEB SERVICES) somente se 
dará por meio de certificado digital do tipo 
A1 ou A3 e serão exigidos na assinatura e 
transmissão das mensagens.

Art. 48 O certificado digital deverá 
ser emitido por Autoridade Certificadora 
credenciada pela Infraestrutura de Chaves 
Públicas Brasileira – ICP Brasil.

TÍTULO IV
Do Material para Download
Art. 49 Os seguintes materiais poderão 

obtidos na internet acessando o Portal 
da Prefeitura no endereço http://www.
cosmopolis.sp.gov.br:

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

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.

TÍTULO V
Das Disposições Finais
Art. 50 O 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. 

Art. 51 O 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.

Art. 52 O código do município da incidência 
do ISSQN é obrigatório nos seguintes casos:

§ 1º Quando o ISSQN for exigível.
§ 2º Quando a exigibilidade estiver 

suspensa por processo administrativo ou 
por decisão judicial.

§ 3º Nos demais casos, se informado será 
considerado erro.

Art. 53 Integra-se a este decreto as 
regras mencionadas no Decreto Municipal 
nº 5.099, de 26 de outubro de 2017 que 
regulamentou a geração da nota fiscal de 
serviços eletrônica e a declaração eletrônica 
do ISSQN e o anexo I. 

Art. 54 Este decreto entrará em vigor na 
data da sua publicação.

Art. 55 Revogam-se as disposições em 
contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL DE 
COSMÓPOLIS, 26 DE OUTUBRO DE 2017. 

ENG.º JOSÉ PIVATTO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO 1 - Tabela de Erros e Alertas
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Decreto nº5.101, de 26 de outubro de 2017

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

ENG.º JOSÉ PIVATTO, Prefeito Municipal 
de Cosmópolis, Estado de São Paulo, 
usando as atribuições que lhe são conferidas 
pela Lei Orgânica do Município, o § 3º do 
artigo 62, o § 4º do artigo 62, o artigo 63, o 
artigo 65, o artigo 66, o Parágrafo Único do 
artigo 66 e o artigo 70 da Lei Municipal Nº 
2.010/1993, em observação à Legislação 
Nacional e Municipal,

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 Cosmópolis, 
regulamentada pelo Decreto nº 5.099 de 26 
de outubro de 2017,

DECRETA:
Art. 1o Instituir o manual de procedimentos 

da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 
(NFS-e) e da Declaração Eletrônica do 
ISSQN.

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

Art. 2º O manual de procedimentos traz 
instruções, à todas as pessoas citadas no 
artigo 1º deste Decreto, 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.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na 
data de sua publicação, tendo seus efeitos 
aplicados a partir de 1º de novembro de 
2017.
PREFEITURA MUNICIPAL DE 
COSMÓPOLIS, 26 DE OUTUBRO DE 2017. 

ENG.º JOSÉ PIVATTO
PREFEITO MUNICIPAL

Secretaria de Administração

Edital de Convocação

A Prefeitura Municipal de Cosmópolis, 
CNPJ nº 44.730.331/0001-52, sito a Rua Dr. 
Campos Sales nº 398, Centro, Cosmópolis-
SP, solicita o comparecimento do servidor 
Público Municipal Sr. Valdir José da Silva, 
Pedreiro I, portador da Carteira Profissional 
nº. 60600 Série 0111 SP e Cédula de 
Identidade nº. 22.230.294 – SSP/SP, no 
prazo legal de 3 (três) dias, o seu não 
comparecimento implicará em Abandono 
de Emprego, conforme Artigo 482 letra “I” 
da C.L.T.
Cosmópolis-SP, 14 de novembro de 2017.

Valdir Simoni
Secretário Municipal de Administração

Câmara Municipal

Resumo dos trabalhos da 36ª sessão ordinária do ano de 2017

RESUMO DOS TRABALHOS DA 36ª 
SESSÃO ORDINÁRIA DO ANO DE 2017, 
REALIZADA NO DIA 13 DE NOVEMBRO 
DE 2017, ÀS 18H30MIN, SEGUNDA-
FEIRA, 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 
DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA. 

Bloco Parlamentar I: Vereadores Mestre 
Aldenis Mateus, André Luiz Barbosa Franco, 
Edson Leite, Cristiane Paes, Élcio Amâncio, 
Eliane Lacerda, Hiroshi, José Carlos Passos 
Neto, Rafael Piauí e Renato Muniz. 

Vereadores: Dr. Eugênio e Renato 
Trevenzolli 

1ª PARTE – EXPEDIENTE
1. Leitura da Mensagem Espiritual. 
2. Chamada dos Senhores Vereadores. 
3. Leitura e votação da Ata da 35ª 

Sessão Ordinária do ano de 2017 – aprovada 
por unanimidade.

4. Leitura do Veto Parcial de autoria 
do Poder Executivo, ao artigo 6º de autoria 
do Vereador Renato Trevenzolli, ao Projeto 
de Lei nº 87/2017, que “Dispõe sobre 
autorização ao Poder Executivo Municipal 
para celebrar convênio com a Associação 
Evangélica Beneficente de Campinas – 
Hospital Samaritano, com a finalidade de 
manter, em regime de cooperação mútua 
entre os convenentes um programa de 
parceria na assistência médica, hospitalar 
oferecida à população, no âmbito do Sistema 
Único de Saúde, e dá outras providências”.

5. Leitura do Projeto de Lei nº 92/2017, 
de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe 
sobre a Planta Genérica de Valores do 
Município de Cosmópolis, e dá outras 
providências”. 

6. Leitura do Projeto de Lei nº 93/2017, 
de autoria da Mesa Diretora, que “Dispõe 
sobre a fixação de percentual de cargos 
comissionados ocupados por servidores 
públicos efetivos”.

7. Leitura e única discussão do 
Requerimento nº 323/2017, de autoria 
da Vereadora Eliane Lacerda e demais 
Vereadores do Bloco Parlamentar, 
requerendo ao Executivo informar sobre a 
possibilidade de descentralização da coleta 
de exames laboratoriais na rede pública 
municipal de saúde, conforme especificado 
– aprovado por unanimidade.

8. Leitura e única discussão do 
Requerimento nº 324/2017, de autoria 
do Vereador José Carlos Passos Neto e 
demais Vereadores do Bloco Parlamentar, 
requerendo ao Executivo informar sobre 
a possibilidade de efetuar os reparos 
necessários com relação ao vazamento 
de esgoto verificado na divisa da EMEB 
Professor Felício Marmo com as quadras 
esportivas localizadas nas imediações, 
conforme fotos anexas – aprovado por 
unanimidade. 

9. Leitura e única discussão do 
Requerimento nº 325/2017, de autoria do 
Presidente André Luiz Barbosa Franco e 
demais Vereadores do Bloco Parlamentar, 
requerendo ao Executivo informar sobre a 
possibilidade de construção de um centro 
de capacitação para os servidores públicos 
municipais, dotado de área de esporte e 
lazer, conforme especificado – aprovado 
por unanimidade. 

10. Leitura e única discussão do 
Requerimento nº 326/2017, de autoria 
do Vereador Humberto Hiroshi Satou e 
demais Vereadores do Bloco Parlamentar, 
requerendo ao Executivo informar sobre a 
possibilidade de implantação de programa 
de recuperação para moradores de rua, 
conforme especificado – aprovado por 
unanimidade. 

11. Leitura e única discussão do 
Requerimento nº 327/2017, de autoria 
dos Vereadores Mestre Aldenis Mateus e 
Edson Leite, e demais Vereadores do Bloco 
Parlamentar, requerendo ao Executivo 
informar sobre a possibilidade de efetuar 
limpeza e reforma geral na Praça Pastor 
José Ballarim, localizada na bifurcação 
das ruas Monte Castelo e Profª Castinauta 
de Barros Albuquerque – aprovado por 
unanimidade. 

12. Leitura e única discussão do 
Requerimento nº 328/2017, de autoria 
do Vereador Dr. Eugenio, requerendo ao 
Executivo informar sobre a possibilidade de 
implantação de uma academia ao ar livre 
no Jardim Santana e outra no Parque Real 
(Nosso Teto) – aprovado por unanimidade. 

13. Leitura e única discussão da 
Moção nº 39/2017, de autoria do Vereador 
Renato Trevenzolli, apresentando 
CONGRATULAÇÕES à SS Crepaldi 
Empreendimentos Imobiliários pelo 
Loteamento Industrial e Logístico “Sidney 
Crepaldi” – aprovada por unanimidade. 

14. Leitura e única discussão da Moção 
nº 40/2017, de autoria do Vereador Dr. 
Élcio Amâncio e demais Vereadores 
do Bloco Parlamentar, apresentando 
CONGRATULAÇÕES à UNAADEC, da 
Igreja Evangélica Assembleia de Deus 
Ministério Missão/Belém – aprovada por 
unanimidade.

15. Leitura e única discussão da Moção 
nº 41/2017, de autoria da Vereadora 
Cristiane Paes e demais Vereadores do 
Bloco Parlamentar, apresentando APOIO 
ao Sindicato Unificado dos Petroleiros do 
Estado de São Paulo - Regional Campinas 
– aprovada por unanimidade.

16. Palavra dos Senhores Vereadores. 
17. Comunicações à Casa.
18. Intervalo Regimental - dispensado. 

2ª PARTE – ORDEM DO DIA
1. Segunda discussão da Emenda nº 

06/2017, de autoria do Vereador Hiroshi e 
demais Vereadores do Bloco Parlamentar, 
Aditiva ao Projeto de Lei nº 68/2017, de 
autoria do Poder Executivo, que “Dispõe 
sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 
de 2018/2021, e dá outras providências” – 
aprovado por unanimidade.

2. Segunda discussão da Emenda nº 
07/2017, de autoria da Vereadora Eliane 
Lacerda e demais Vereadores do Bloco 
Parlamentar, Aditiva ao Projeto de Lei nº 
68/2017, de autoria do Poder Executivo, 
que “Dispõe sobre o Plano Plurianual para 
o quadriênio de 2018/2021, e dá outras 
providências” – aprovado por unanimidade.

3. Segunda discussão da Emenda 
nº 08/2017, de autoria da Mesa Diretora, 
Aditiva ao Projeto de Lei nº 68/2017, de 
autoria do Poder Executivo, que “Dispõe 
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sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 
de 2018/2021, e dá outras providências” – 
aprovado por unanimidade.

4. Segunda discussão da Emenda nº 
09/2017, de autoria do Presidente André 
Luiz Barbosa Franco e demais Vereadores 
do Bloco Parlamentar, Aditiva ao Projeto 
de Lei nº 68/2017, de autoria do Poder 
Executivo, que “Dispõe sobre o Plano 
Plurianual para o quadriênio de 2018/2021, 
e dá outras providências” – aprovado por 
unanimidade.

5. Segunda discussão do Projeto de Lei 
nº 68/2017, de autoria do Poder Executivo, 
que “Dispõe sobre o Plano Plurianual para 
o quadriênio de 2018/2021, e dá outras 
providências” – aprovado por unanimidade.

Tribuna Livre
Orador: Adriano Luiz de França
Tema: “Mão de Obra Local - Empregos”

PLENÁRIO JOÃO CAPATO, 13 
NOVEMBRO DE 2017.

ANDRÉ LUIZ BARBOSA FRANCO
PRESIDENTE

Resumo dos trabalhos da 16ª sessão 
extraordinária do ano de 2017

RESUMO DOS TRABALHOS DA 16ª 
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO ANO 
DE 2017, REALIZADA NO DIA 13 DE 
NOVEMBRO DE 2017, ÀS 20h05min., 
SEGUNDA-FEIRA, 1ª SESSÃO 
LEGISLATIVA DA DÉCIMA SÉTIMA 
LEGISLATURA. 

Bloco Parlamentar I: Vereadores Mestre 
Aldenis Mateus, André Luiz Barbosa Franco, 
Edson Leite, Cristiane Paes, Élcio Amâncio, 
Eliane Lacerda, Hiroshi, José Carlos Passos 
Neto, Rafael Piauí e Renato Muniz. 

Vereadores: Dr. Eugênio e Renato 
Trevenzolli 

1. Chamada dos Senhores Vereadores. 
2. Redação Final do Projeto de Lei nº 

68/2017, de autoria do Poder Executivo, 
com as Emendas nºs. 6, 7, 8 e 9/2017, 
respectivamente de autoria dos Vereadores 
Hiroshi, Eliane Lacerda, Mesa Diretora 
e André Luiz Barbosa Franco e demais 
Vereadores do Bloco Parlamentar, que 
“Dispõe sobre o Plano Plurianual para 
o quadriênio de 2018/2021, e dá outras 
providências” – aprovado por unanimidade.

PLENÁRIO JOÃO CAPATO, 13 DE 
NOVEMBRO DE 2017.

ANDRÉ LUIZ BARBOSA FRANCO
PRESIDENTE

Comunicado

A Câmara Municipal de Cosmópolis 
comunica que em virtude da realização da 
Sessão Solene de Entrega de Honrarias e 
Títulos Honoríficos em comemoração ao 
73º Aniversário de emancipação político-
administrativa de Cosmópolis”, no dia 27 de 
novembro, segunda-feira, às 19h30min., a 
38ª Sessão Ordinária será realizada no dia 
27 de novembro, segunda-feira, às 9 horas, 
no Plenário João Capato. 

CÂMARA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS, 
14 DE NOVEMBRO DE 2017. 

ANDRÉ LUIZ BARBOSA FRANCO 
PRESIDENTE

Comunicado de alteração de data 
da sessão pública

PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2017
André Luiz Barbosa Franco, Presidente 

da Câmara Municipal de Cosmópolis,  torna 
pública a alteração da data de realização 
da sessão pública do Pregão Presencial 
nº 10/2017, cujo objeto é a contratação de 
operadora de plano privado de assistência 
médico-hospitalar, regularmente cadastrada 
junto a Agência Nacional de Saúde 
Suplementar – ANS,  compreendendo os 
serviços clínicos e cirúrgicos, ambulatoriais, 
internação clínica, cirúrgica e obstétrica, 
através de médicos, hospitais e outros 
serviços auxiliares de diagnósticos e 
terapia, assim como demais procedimentos, 
serviços e exames, em conformidade com 
a Lei 9.656/98, com Rol de Procedimentos 
Médicos e suas Atualizações, Instituído pela 
Agência  Nacional  de  Saúde  Suplementar  
- ANS,  aos  servidores  ativos e inativo da 
Câmara Municipal e agentes políticos, bem 
como seus dependentes e atuais agregados, 
conforme  quantidades,  especificações e 
obrigações  constantes  do  Anexo  I  - Termo 
de Referência, que integra o presente edital, 
em virtude do feriado da Proclamação 
da República, no dia 15 de novembro, do 
feriado do “Dia da Consciência Negra”, 
comemorado em Municípios da Região 
Metropolitana de Campinas no dia 20 de 
novembro, à realização de Tribunal do Júri 
nas dependências da Câmara Municipal 
no dia 29 de novembro e ao feriado 
municipal em comemoração ao aniversário 
de emancipação político-administrativa 
do Município de Cosmópolis, no dia 30 de 
novembro.   

Informa ainda que os demais itens 
do edital, bem como de seus anexos, 
permanecem inalterados. 

Nova data de realização da sessão 
pública: 1º de dezembro de 2017

Horário de início da sessão: 14 horas
Local da realização da sessão: Sala 

Plenária Benedito Antonio de Sousa, na 
Câmara Municipal de Cosmópolis, localizada 
na Rua Presidente Getúlio Vargas nº 500, 
Centro, no Município de Cosmópolis. 

O Edital na íntegra encontra-se à 
disposição dos interessados na Secretaria 
da Câmara Municipal, situada na Rua 
Presidente Getúlio Vargas nº 500, Centro, 
das 8 às 17 horas, e no site oficial da Câmara 
Municipal (www.camaracosmopolis.sp.gov.
br). 
CÂMARA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS, 

14 DE NOVEMBRO DE 2017. 
ANDRÉ LUIZ BARBOSA FRANCO

PRESIDENTE
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