
Bom dia/Boa tarde; 

Empresa Pública Tecnologia em conjunto com a Prefeitura Municipal de Chapecó; 
 
Com o intuito de minimizar as dúvidas no processo de alteração do sistema, relativo aos 
serviços de Nota Fiscal Eletrônica, segue informações do treinamento realizado no auditório da 
Prefeitura de Chapecó em 10/12/18 – 9:00 h. 
 
Para iniciar a ambientação do usuário com o novo sistema de Nota Fiscal Eletrônica de 
Chapecó, encontrasse disponível ambiente teste NFSe para realização de processos 
variados. 
Endereço Site teste: http://nfse-teste.publica.inf.br/homologa_nfse 
 
Primeiramente você deverá efetuar credenciamento solicitando acesso ao sistema, após 
deferimento do mesmo, empresa estará apta a utilização do sistema NFSe. 
Obs: De hora em hora credenciamento totais são verificados e autorizados. 
 

Obs: Fique à vontade para realizar qualquer tipo de processo, 
nenhuma atividade realizada nesse ambiente será levado em consideração para base 
oficial. 

Todos os manuais e arquivos auxiliares para compreensão dos "novos" processos NFSe estão disponíveis em:  
http://nfse-teste.publica.inf.br/homologa_nfse/jsp/externo/downloads.jsp  
 
O processo de credenciamento, recuperação de senha, emissão de NFSe/DIR (serviços 
prestados/tomados), consultas variadas, exportação de dados, poderão ser localizados no: 

 Manual do usuário 

Relativo as configurações do ERP, layout de integração, emissão NFSe automática e via 
arquivo, anexo: (Manual integração NFSe.zip) 
 

 Manual de integração RPS 
 Manual de integração DIR 
 Exemplos de arquivos XML (RPS)  
 XML Schema v3.01 (RPS)    
 Exemplos de arquivos XML (DIR)    
 XML Schema v1.00 (DIR)    
 Validador XML Schema (XSD)  
  Tabela de Países 
 Endereço WSDL (Web Services Description Language) - Endereço do Web Service para integração da NFS-e 

e DIR - AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO 

Sobre as dúvidas recorrentes a alteração do sistema levantadas no treinamento do dia 
10/01/18 no auditório da prefeitura, documento abaixo estará disponível no 
site:https://www.chapeco.sc.gov.br/ 

 Doc.Treinamento_NFSe_101218 
Referente a data de finalização dos serviços NFSe no sistema atual; 
Serviços totais do Fly-nota e livro eletrônico estarão disponíveis até o dia 31/12/18, posterior a 
essa data, até 10/01/19, apenas serviços de consulta. 
Para os serviços efetuados nesse período de indisponibilização do sistema, estará disponível 
para download, no site da prefeitura https://www.chapeco.sc.gov.br/, documento RPS - 
Recibo Provisório de Serviço que deverá ser convertido em NFSe após liberação do sistema. 

  
Referente a data de início de utilização do novo sistema NFSe – Pública Tecnologia; 

http://nfse-teste.publica.inf.br/homologa_nfse
http://nfse-teste.publica.inf.br/homologa_nfse/jsp/externo/downloads.jsp
https://www.chapeco.sc.gov.br/
https://www.chapeco.sc.gov.br/


Processo de conversão de dados e disponibilização do sistema NFSe Chapecó Oficial, será 
realizada entre os dias 01/01/19 até 09/01/19, porém, estamos trabalhando full time para 
antecipar essa data de entrega. Informativo com essas datas também serão inclusas no site da 
Prefeitura.   
 
Considerações 
Em decorrência a alteração do sistema entre os meses de Dezembro/18 e Janeiro/19, está 
sendo discutido pela prefeitura alteração do vencimento das guias do mês de Janeiro, sendo 
assim, os serviços lançados em dezembro/18, terão como novo vencimento a data de 31 de 
Janeiro de 2019. Situação única e exclusivamente para essa ocasião, vencimentos posteriores 
se mantém os mesmos, dia 20 de cada competência. 
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