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Prezados(as) clientes 

 

 

 

 

De acordo com comunicado da Prefeitura Municipal de Limeira a emissão de notas 

fiscais pelo site do Município de Limeira passou por reformulações e o endereço 

https://nfe.etransparencia.com.br/sp.limeira/nfe/principal.aspx, usado atualmente ficará 

indisponível a partir de amanhã, 01/08/2019 e, posteriormente deixará de existir. A emissão 

das guias será feita normalmente até 15/08/2019 (Vencimento do imposto). 

O novo site estará no endereço https://limeira.iibr.com.br/login.php  

 

 
 

Como se trata de um novo serviço a senha do usuário foi redefinida 

automaticamente mas, para o acesso, uma nova senha deverá ser gerada. 

Assim que abrir a página role para baixo na barra da direita e encontrando o campo 

“RECUPERAR SENHA” 
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Após este procedimento você receberá NO E-MAIL QUE ESTAVA 

CADASTRADO NA PREFEITURA uma mensagem com um link que abrirá a seguinte tela: 

  

 
 

Digite o CNPJ e clique em “PROXIMO”  

Uma nova tela abrirá para confirmação do e-mail. Digite o e-mail no campo 

“CONFIRME E E-MAIL” 

 

http://www.grupotol.com.br/
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Após verificar se o endereço está correto clique em CONFIRMAR (Tecla AZUL). 

 

 
 

Uma mensagem confirmando o envio do e-mail aparecerá 
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Você receberá um e-mail no endereço cadastrado com um link. Clique no link do 

corpo da mensagem e a tela abaixo estará disponível para o cadastramento da nova senha DE 

MUNICIPIO DE LIMEIRA – Assunto: Recuperação de Senha 

 

 
 

Abra a mensagem e clique em RECUPERAR SENHA 
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Uma nova tela aparecerá: 

 

 
 

 

Preencha o que cada campo solicita e opte ou não pelo recebimento de notificações 

(mensagens automáticas do sistema) e após clique em confirmar (TECLA AZUL) 

 

 
 

Você receberá um novo e-mail com o assunto SENHA ALTERADA trazendo 

informações da operação: 
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Aguarde alguns minutos para atualização do banco de dados e o acesso ao seu 

sistema será liberado. 

 

Existe a possibilidade de precisar efetuar o cadastro novamente, caso ocorra não 

se preocupe, refaça o procedimento. 

 

No caso de dúvidas estamos à disposição pelo canais de atendimento whatsapp e 

e-mail que já são de seus conhecimentos. 

 

Atenciosamente 

 

 

 

DAUBERT GONÇALVES 

GRUPO TOL 
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