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Este manual tem como objetivo apresentar as especificações técnicos necessárias para utilização da nova versão

do Web Service do Sistema de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) disponibilizado pela Prefeitura para

as empresas prestadoras de serviços que necessitam informar o campo “Valor Total Recebido”.  O novo campo,

denominado “Valor Total Recebido”, será utilizado para fins de comprovação do valor recebido de um contrato que

envolva seus serviços e valores repassados a terceiros.
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2. Especificações Técnicas 
2.1. Novo Modelo Municipal (Versão 1.3)

O novo Modelo Municipal (Versão 1.3) da NFS-e, é uma adapatação do modelo nacional (V 1.1) elaborado pela

ABRASF. 

 

2.2. Endereço do WebService

O endereço eletrônico de PRODUÇÃO do WebService disponibilizado pela Prefeitura é: 

https://nfse.recife.pe.gov.br/WS/nfse_v03.asmx

ATENÇÃO: Para acessar este endereço e utilizar o WebService, é necessário se autenticar usando certificado 
digital ICP-Brasil, conforme explicado no Manual Nacional do Modelo de Integração. 

 

2.3. Interfaces do WebService (WSDL) 

As especificações de interface do WebService (WSDL) podem ser obtidas, mediante o uso de certificados digitais

ICP-Brasil, através do endereço eletrônico: 

https://nfse.recife.pe.gov.br/WS/nfse_v03.asmx?wsdl

 

2.4. Alteração no Schema XML 

Nessa nova versão foi criado o campo “ValorTotalRecebido” que passa a compor o tipo complexo “tcValores” já
existente no modelo nacional da ABRASF na versão 1.1. 
Segue trecho da nova especificação com a alteração sinalizada em negrito:

 <xsd:complexType name="tcValores">
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="ValorServicos" type="tsValor" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
            <xsd:element name="ValorDeducoes" type="tsValor" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
            <xsd:element name="ValorTotalRecebido" type="tsValor" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
            <xsd:element name="ValorPis" type="tsValor" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
            <xsd:element name="ValorCofins" type="tsValor" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
            <xsd:element name="ValorInss" type="tsValor" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
            <xsd:element name="ValorIr" type="tsValor" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
            <xsd:element name="ValorCsll" type="tsValor" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
            <xsd:element name="IssRetido" type="tsSimNao" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
            <xsd:element name="ValorIss" type="tsValor" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
            <xsd:element name="ValorIssRetido" type="tsValor" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
            <xsd:element name="OutrasRetencoes" type="tsValor" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
            <xsd:element name="BaseCalculo" type="tsValor" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
            <xsd:element name="Aliquota" type="tsAliquota" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
            <xsd:element name="ValorLiquidoNfse" type="tsValor" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
            <xsd:element name="DescontoIncondicionado" type="tsValor" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
            <xsd:element name="DescontoCondicionado" type="tsValor" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>

Todos os schemas XML utilizados pelo WebService podem ser obtidos no endereço eletrônico: 

https://nfse.recife.pe.gov.br/WS/schemas_v03.zip
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2.5. Exemplos
Diversos exemplos de mensagens XML (pedido e retorno) de cada um dos métodos disponibilizados podem ser 
obtidos no endereço eletrônico: 

https://nfse.recife.pe.gov.br/WSNacional/exemplos.zip      

Para utilização do novo campo basta alterar o conteúdo do elemento <Valores> incluindo o novo elemento 
<ValorTotalRecebido>, conforme exemplo abaixo:

<Valores>

<ValorServicos>1000.00</ValorServicos>

<ValorDeducoes>0</ValorDeducoes>

<ValorTotalRecebido>10000.00</ValorTotalRecebido>

<ValorPis>10.00</ValorPis><ValorCofins>10.00</ValorCofins>

<ValorInss>10.00</ValorInss>

<ValorIr>10.00</ValorIr>

<ValorCsll>10.00</ValorCsll>

<IssRetido>2</IssRetido>

<ValorIss>10.00</ValorIss>

<Aliquota>0.05</Aliquota>

</Valores>
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3 Relação de Erros (Município do Recife)
A tabela a seguir, relaciona os novos erros  e procedimentos específicos do município do Recife na substituição do

Recibo Provisório de Serviços - RPS por NFS-e através de arquivo XML. Consulte o manual da versão 1.1 do

modelo nacional para um conjunto completo das mensagens:

https://nfse.recife.pe.gov.br/arquivos/WsNFSeNacional.pdf

 

3.1. Relação de Erros (Município do Recife)
CÓ
D. 

MENSAGEM SOLUÇÃO 

150
2 

Atividade/Serviço não permite utilizar o 
campo Valor Total Recebido

O par atividade/serviço não permite informar o campo Valor Total
Recebido. Verificar se a legislação corrente permite a utilização 
do campo para o serviço informado.
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