
Orientação para prestadores que realizarão os teste e integração com o sistema NFS-
e. 
 
Prestadores as instruções abaixo têm por objetivo orientá-los a realizarem a integração 
do seu ERP com o novo sistema de emissão de nota fiscal do Município de Porto Feliz 
SP, ressalvando que o novo sistema entrara em produção no dia 01/12/2020. 
 
Observações: 
 
    1 – Lembre -se que ao gerar uma NFS-e o tomador irá receber a mesma via e-mail, a 
NFS-e vai estar com marca d’água (TESTE) porem o tomador pode se assustar com uma 
nota fiscal chegando no e-mail dele; Dica cadastra um tomador sem o e-mail ou com um 
e-mail do próprio prestador; 
 
    2 – Para quem for testar a webservices e tiver alguma dúvida técnica favor entrar em 
 contato por e-mail já com as dúvidas detalhadas para edgard.vidal@govbr.com.br, 
leony.santos@govbr.com.br,   diego.silva@govbr.com.br sempre copiar os três e-mails 
abaixo; 
 
    3 – Dúvidas com relação gestão das NFS-e direto no portal, antes de ligar na prefeitura 
para tirar suas dúvidas assista os vídeos abaixo: 
 

VÍDEOS PARA ORIENTAÇÕES, ASSISTA OS VÍDEOS ABAIXO:   
 
1 - Acesso de Empresas já Credenciadas na NFS-e 
     Acesso:   https://youtu.be/OLkS762s83Y 
 
2 - Solicitação de Acesso para Prestadores Eventuais 
      Acesso:  https://youtu.be/8hlKr5H31mo 
 
3 - Solicitação de Acesso para Prestadores Estabelecidos 
      Acesso:   https://youtu.be/3AlFW2UDnUw 
 

         
   4 – Para os prestadores que já tem acesso ao sistema em funcionamento, basta utilizar 
a opção de “Esqueci Minha Senha” o sistema permitirá que seja cadastrado uma nova 
senha no novo sistema. 
 OBS. Se o e-mail cadastrado no ambiente de homologação for divergente do e-
mail de uso, favor entrar em contato com a prefeitura para atualização do seu e-mail. 
  
  5 – Durante a homologação se for identificado algum erro de comunicação com 
webservices favor entrar em contato por e-mail com pelo menos com um “print” da tela 
do erro  para edgard.vidal@govbr.com.br, leony.santos@govbr.com.br,   
diego.silva@govbr.com.br sempre copiar os três e-mails abaixo; 
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Endereços para acesso: 
 
PORTAL NFS-e (Emissão das Nota): 
 
HOMOLOGAÇÃO:  
http://54.94.43.142/Nfse.Portal.teste 
 
PRODUÇÃO: 
http://54.94.43.142/Nfse.Portal 
 
WEBSERVICES: 
 
HOMOLOGAÇÃO:  
http://54.94.43.142/NFSe.Portal.Integracao.Teste/Services.svc 
 
PRODUÇÃO: 
http://54.94.43.142/Nfse.Portal.Integracao/Services.svc 
 
 
  
MODELO ABRASF 2.03, para integrar seu sistema com Webservices do Município 
 
·         Erros e Alertas. Clique aqui para baixar o arquivo. 

·         Hash Documentos. Clique aqui para baixar o arquivo. 

·         Manual de Orientação do Contribuinte. Clique aqui para baixar o arquivo. 
·         Manual de Integração - alterações. Clique aqui para baixar o arquivo. 
·         Modelo conceitual. Clique aqui para baixar o arquivo. 
·         NFS-e - Versão 2.03 - WSDL. Clique aqui para baixar o arquivo. 
·         NFS-e Versão 2.03 - XML. Clique aqui para baixar o arquivo.  
 
 

Acesso ao Sistema de Declaração Eletrônica do ISSQN 
 
HOMOLOGAÇÃO:  

http://54.94.43.142:8080/deiss_testes 

 
PRODUÇÃO: 

http://54.94.43.142:8080/deiss 
 

 

Ressalvando que todas as ações realizadas nos ambientes de homologação serão descartadas 

e será necessário realizar os mesmos passos nos ambientes de produção, como por exemplo 

cadastro da nova senha, solicitação de acessos dos contadores, cadastros de responsáveis, 

cadastro de tomadores que foram cadastrados durante os testes nesse ambiente. 
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