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Manual de instruções para uso de TOKEN nas chamadas aos serviços do 

Web Services da NFSE de Pelotas 

Todas as chamadas aos serviços do web services da Nota Eletrônica de Serviços da Prefeitura Municipal de 

Pelotas será obrigatório a inclusão da tag <Token> nos XML. As instruções a seguir mostrarão como gerar o 

Token da empresa prestadora de serviços, como incluir de maneira correta este o Token nos XML e as 

mensagens de erros caso algum serviço utilizado sem o Token ou Token inválido. 

COMO GERAR O TOKEN: 

O administrador da empresa deverá acessar o sistema através do portal https://nfe.pelotas.rs.gov.br/ e, após 

realizar o login, realizar os seguintes passos: 

1. Clicar no menu Configurações | Cadastro Econômico. 

2. Clicar aba Identificação. 

3. Clicar aba NFSe. 

4. Clicar no botão Token Webservices. 

 

O sistema irá exibir para o administrador o valor do Token: 

 

https://nfe.pelotas.rs.gov.br/


 

 

Manual de Instruções para uso de Token nas chamadas do Web Services da Nota                                                2  
04/05/2021 

COMO INCLUIR O TOKEN NOS XML DOS SERVIÇOS: 

Nos serviços: 

 ConsultarLoteRps 

 ConsultarNfseServicoPrestado 

 ConsultarNfseServicoTomado 

 ConsultarNfsePorFaixa 

 ConsultarNfsePorRps 

Incluir a tag <Token> dentro de <Prestador> e abaixo de <InscricaoMunicipal>, por exemplo: 

 

 

Nos serviços: 

 RecepcionarLoteRps 

 RecepcionarLoteRpsSincrono 

Incluir a tag <Token> dentro de <LoteRps> e abaixo de <InscricaoMunicipal>, por exemplo: 
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No serviço: 

 GerarNfse 

Incluir a tag <Token> dentro de <Prestador> e abaixo de <InscricaoMunicipal>, por exemplo: 

 

 

No serviço: 

 SubstituirNfse 

Incluir a tag <Token> dentro de <IdentificacaoNfse> e abaixo de <InscricaoMunicipal>, por 

exemplo: 
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MENSAGENS DE ERROS: 

L28 Token não informado: 

 

L29 Token inválido: 

 


