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Web Service Faturamento e Folha de Pagamento Simples Nacional
1. Contexto
O serviço WEFFaturamentoSimples foi desenvolvido com o propósito de possibilitar o
envio do faturamento mensal e a folha de pagamento das empresas do simples nacional.

2. Objetivo
O objetivo deste serviço é propiciar para escritórios de contabilidade enviarem através de
seus sistemas fiscais, o faturamento mensal e a folha de pagamento das empresas enquadradas
no Simples Nacional.

3. Nome
WEFFaturamentoSimples – Sistema Web Service de inclusão do faturamento e folha de
pagamento das empresas optantes do Simples Nacional.

4. Endereço WSDL
O endereço da WSDL oficial deste serviço estará disponível a partir do endereço do
município mais os parâmetros do serviço.
Exemplo:
http://enderecodocliente.atende.net/atende.php?pg=services&service=WEFFaturamentoSimple
s&cidade=padrao&wsdl
A partir dia 03/09/2018, será disponibilizado também um ambiente de homologação no
link abaixo para que as empresas interessadas possam efetuar testes de integração.
Endereço Homologação:
https://homologacao.atende.net/atende.php?pg=services&service=WEFFaturamentoSimples&ci
dade=riodosul&wsdl

5. Requisitos para Acesso
Para ter acesso ao serviço WEFFaturamentoSimples é necessário um usuário e senha do
tipo WebService cadastrados no sistema Atende.Net®. A solicitação de acesso a um WebService
oficial deve ser feita diretamente a Prefeitura municipal do domiclio fiscal da empresa optante do
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Simples Nacional que será enviado o faturamento mensal. O acesso ao ambiente homologação
deve ser solicitado através do e-mail hueliton.bagio@ipm.com.br.
A liberação deste usuário será feita pela entidade mantenedora do sistema, onde o
CPF/CNPJ do solicitante (escritório contábil ou empresa privada) serão utilizados como login, a
senha será gerada pela Prefeitura Municipal.
Para cadastramento do usuário no sistema Atende.Net® acessar as rotinas abaixo:
Único >> Gerenciamento de Sistema >> Web Services >> Usuários >> ação Incluir Usuário. Preencher os
dados necessários e confirmar.
Único >> Gerenciamento de Sistema >> Web Services >> Serviços >> ação Privilégios de Acesso >> Incluir
Privilégio. Selecionar a opção WEFFaturamentoSimples no campo Web Service, selecionar o

usuário criado anteriormente no campo Usuário e marcar a flag Acesso caso o acesso deve ser
liberado para o usuário e confirmar.

6. Métodos Disponíveis
6.1

Inserir Faturamento (insereFaturamentoSimples)

Realiza a inserção do faturamento e folha de pagamento para determinada empresa ou
conjunto de empresas, de acordo com o conjunto de campos enviados.
6.2

Parâmetros de Entrada
PARÂMETRO

TIPO

OBRIGATÓRIO

cpf_cnpj_empresa

Int

Sim

compentecias

Array

Sim

competencia_ano_mes

Int

Sim

receita_servico

Float

Sim

receita_produto

Float

Sim

OBSERVAÇÕES
CPF/CNPJ da empresa Optante do Simples
Nacional. Somente números.
Array de competências. Pode repetir para o
mesmo CPF/CNPJ da empresa, conforme a
quantidade de competência enviada.
Ano e mês referente ao faturamento, gerar no
formato AAAAMM. Somente números.
Valor de receita de serviços prestados de
competência dos municípios, máximo 16
caracteres inteiros e 2 decimais, usar separador
de decimal “.” (ponto).
Valor de receita de produtos e serviços que não
são de competência do município, máximo 16
caracteres inteiros e 2 decimais, usar separador
de decimal “.” (ponto).
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folha_pagamento

Float

Sim

observacao

String

Não

6.2.1

Validações
PARÂMETRO USADO NA
VALIDAÇÃO

cpf_cnpj_empresa
cpf_cnpj_empresa

6.2.2

Valor da folha de pagamento, máximo 16
caracteres inteiros e 2 decimais, usar separador
de decimal “.” (ponto).
Descritivo livre de até 500 caracteres.

OBSERVAÇÕES
Deve existir um cadastro de de empresa (Econômico) ativo no
município.
O usuário do WebService deve ser com o CPF/CNPJ da
contabilidade responsável pela empresa.

Parâmetros de Saída
PARÂMETRO

retorno_cpf_cnpj_empresa
retorno_compentecias
retorno_competencia_ano_mes
retorno_sucesso
retorno_mensagem

TIPO
Int
Array
Int
Int
String

OBSERVAÇÕES
CPF/CNPJ da empresa.
Array de competências.
Ano e mês da competência formato AAAAMM.
1 – Importação OK e 2 - Importação com erros.
Descrição, caso não foi possível importar os dados.

| PG 04

6.3

Exemplo XML de Entrada

6.4

Exemplo XML de Saída
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Quaisquer dúvidas ou sugestões deverão ser repassadas para o setor de Atendimento IPM
através da ferramenta de Atendimento Online ou pelo telefone (47) 3531-1500.

| PG 06

