
WSDL/URL: http://saturno.rlz.com.br:3080/amfphp/services/RLZ/webservice/pontes.php?wsdl 
CNPJ: 32940439000190  

INSCRICACAO: 147 
CHAVE: HQIcEEiUS1VXt8dNjxxyHObN8nkDAXCcGg==ACESSO AOS LOGS: http://saturno.rlz.com.br:3080/amfphp/services/RLZ/webservice/logs/  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Para Chamar o serviço no webservice listarNotas 
 
$params = array( 
    'ano' => 2014, // Ano de referência integer(4) 

    'mes' => 8, // Mês de rederência integer(2) 
    'cpfcnpj' => '32940439000190', //CNPJ do prestador com zero a esquerda 14 digitos varchar(14) 
    'inscricao' =>'147', //Incrição do prestador varchar(20) 

    'chave' => ' HQIcEEiUS1VXt8dNjxxyHObN8nkDAXCcGg==// Chave de acesso token gerar no site da prefeitura varchar(50) 
); 

 
Para Chamar o serviço no webservice listarNotasXML 
 
enviar com string o conteudo do arquivo xml em anexo xml-listar-notas.xml preenchido conforme os dados documentado no listarNotas 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

Para Chamar o serviço no webservice gravaNota 
 
 
$servicos = array( 
                array( 

                    'quantidade' => 1, // Quantidade, aceita valor fracionado numeric(18,4) 
                    'atividade' => 'TEXTO LIVRE DO SERVICO 1', // Descrição do serviço varchar(320) 
                    'valor' => 17916.26, // Valor do serviço numeric(18,2) 
                    'deducao' => 0, // Valor da dedução do serviço, somente para servicos que permite a deducao numeric(18,2) 
                    'codigoservico' => '14.01', // Codigo do serviço relacionado com a prefeitura varchar(5) 
                    'aliquota' => 4, // Aliquota do serviço não a necessidade de informar numeric(6,4) 

                    'inss' => 0, // Aliquota Inss, aceita valor fracionado poroentagem numeric(6,4) 

                    'total' => 17916.26 // Total do Serviço numeric(18,2) 
                ), 
                array( 
                    'quantidade' => 1, 
                    'atividade' => 'TEXTO LIVRE DO SERVICO 2', 
                    'valor' => 16.26, 
                    'deducao' => 0, 

                    'codigoservico' => '17.01', 
                    'aliquota' => 3, 
                    'inss' => 0, 

http://saturno.rlz.com.br:3080/amfphp/services/RLZ/webservice/logs/


                    'total' => 16.26 
                ) 

            ); 
 

$tomador = array( 
                    'endereco' => 'RUA 05', // Endereço varchar(40) 
                    'numero' => 2266, // Numero integer(5) 
                    'complemento' => 'APT 11 BLOCO G', // Complemento varchar(20) 
                    'bairro' => ' RESIDENCIAL RITA M. ', // Bairro varchar(40) 
                    'cep' => '15300-000', // Cep varchar(9) 
                    'cidade' => 'GENERAL SALGADO', // Cidade varchar(40) 

                    'uf' => 'SP', // UF varchar(2) 
                    'nome' => 'JOSE DA SILVIA LTDA', // Nome do tomador varchar(80) 
                    'nomefantasia' => 'JOSE DA SILVIA LTDA', // Informar somente se for pessoa juridica varchar(80) 

                    'inscricao' => '18002', // Caso o tomador seja um empresa do municipio informar a inscrição municipal varchar(20) 
                    'cpfcnpj' => '49222539206', //CNPJ do prestador com zero a esquerda 14 digitos ou CPF do tomador com 11 digitos varchar(14) 
                    'rgie' => '121443111', // RG para pessoa fisica ou Inscrição estadual para pessoa juridica varchar(20) 

                    'email' => 'josedasilvia@gmail.com', // Email do tomador varchar(40) 
                    'ddd' => 17, // DDD do tomador dois digitos integer(2) 
                    'fone' => 32171377 // Fone do tomaodor 8 digitos integer(8) 
            ); 
 
 
$params = array(                          

                'cpfcnpj' => '32940439000190', //CNPJ do prestador com zero a esquerda 14 digitos varchar(14) 

                'inscricao' =>'147, //Incrição do prestador varchar(20) 
                'chave' => 'HQIcEEiUS1VXt8dNjxxyHObN8nkDAXCcGg==, // Chave de acesso token gerar no site da prefeitura varchar(50) 
                'cep' => '15700-010', // Cep do local da prestação varchar(9) 
                'data' => '2011-09-17', // Data da prestação do serviço date(YYYY-mm-dd) 
                'modelo' => 'Eletrônica', // Modelo da aidf varchar(40) 
                'serie' => 'A', // Serie da aidf varchar(10) 

                'situacao' => 'Emitida', // Situação da nota "Emitida", "Cancelada" e "Devolvida"  
                'texto' => 'TEXTO LIVRE', // Texto livre da nota varchar(3200) 
                'fatura' => '123456', // Fatura  integer(9) 
                'orcamento' => '123456', // Orçamento integer(9) 
                'vencimento' => '2010-09-17', // Vencimento date(YYYY-mm-dd) 
                'pis' => 0, // Porcentagem do pis numeric(6,4) 

                'csll' => 0, // Porcentagem do csll numeric(6,4) 
                'cofins' => 0, // Porcentagem do cofins numeric(6,4) 
                'irff' => 0, // Porcentagem do irff numeric(6,4) 
                'optante' => 'Não', // Se o prestador e optante do simples "Sim" ou "Não" 
                'aliquota' => 4, // Se o prestador e optante do simples informar a aliquota do simples caso não seja informar "0" numeric(6,4) 
                'servicos' => $servicos, // Array com as informações do serviços 
                'tomador' => $tomador // Array com as informações do tomador   

            ); 
 
 



Para Chamar o serviço no webservice gravaNotaXML 
 
enviar com string o conteudo do arquivo xml em anexo xml-gravar-nota.xml preenchido conforme os dados documentado no gravaNota 


