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� Mauá

� Santo André

� São Caetano

� São Bernardo

� Ribeirão Pires

� Guarulhos

� São Carlos

EMISSÃO DE 
NFS-e 

GISSONLINE

Salvi Contabilidade



1º PASSO
Acesse o site para emissão de Notas de 
seu município:

http://maua.ginfes.com.br
http://santoandre.ginfes.com.br
http://saocaetano.ginfes.com.br
http://saobernardo.ginfes.com.br
http://ribeiraopires.ginfes.com.br
http://saocarlos.ginfes.com.br
http://guarulhos.ginfes.com.br

Em seguida clique em ACESSO EXCLUSIVO 
PRESTADOR
Nesta opção você terá acesso à emissão, substituição,
cancelamento e consulta das notas fiscais de serviços.



2º PASSO
Digite o Nº do CNPJ de sua empresa, e 
em seguida sua senha

Para maior segurança, se preferir utilize o Teclado
Virtual para informar sua senha, caso contrário a
mesma poderá ser digitada no campo senha

Nº DO CNPJ



3º PASSO
Emitindo uma NFS-e

Para acessar o formulário de emissão da NFS-e, clique na 
opção “Emitir NFS-e”, no menu “Acesso Rápido”, ou utilize 
a mesma opção disponível na “Página Inicial”. 



Nesta página deverão ser informados os dados do cliente.
Caso o mesmo ainda não esteja cadastrado na sua base de
dados, no rodapé desta tela deverá ser selecionada a
opção:

Informações Importantes

1. Informe o e-mail do Tomador de Serviços corretamente, para que a 
NFS-e possa ser enviada ao endereço eletrônico;

2. Para inserir, excluir ou alterar dados de um cliente, utilize a opção 
MANUTENÇÃO – CADASTRO CLIENTES



Serviços Prestados - Nesta página deverão conter as 
informações sobre a prestação do serviço.

1

Vide próxima
página 

2

1. Mês e Ano da emissão da Nota Fiscal.

2. Escolha seu código de atividade e a descrição 
do serviço prestado, conforme disponibilizado 
pela prefeitura



Informe a Natureza da Operação: 
o Tributação no Município: selecione esta opção para indicar que 
o ISSQN deverá ser recolhido no Município; 
o Tributação fora do Município: selecione esta opção para indicar que 
o ISSQN é devido fora deste Município. Selecione o estado e o 
Município onde foi executado o serviço; 
o Isenção: selecione esta opção para indicar a isenção no 
recolhimento do ISSQN, para os serviços executados dentro ou fora 
do Município; 
o Exigibilidade suspensa por decisão judicial: selecione esta 
opção, na hipótese de ação judicial em andamento, com suspensão 
da exigibilidade do crédito do imposto relativo ao serviço prestado. 
Para esta opção, descreva no campo “Descrição ou código do 
serviço”, o número do processo judicial que deferiu a suspensão do 
crédito do imposto; 
o Imune: selecione esta opção para indicar a imunidade no 
recolhimento do ISSQN, para os serviços executados dentro ou fora 
do Município; 
o Exigibilidade suspensa por ordem administrativa: selecione 
esta opção, na hipótese de suspensão do crédito do imposto 
concedida através de procedimento administrativo. Para esta opção, 
descreva no campo “Descrição ou código do serviço”, o número do 
processo judicial que deferiu a suspensão do crédito do imposto. 



Informe o valor do serviço prestado

Somente nos casos em que ocorrer retenções de impostos 
federais estes campos deverão ser preenchidos, caso 
contrário, os campos deverão permanecer em branco, sem 
preenchimento.

Para finalizar a emissão da NF, basta clicar no botão 
EMITIR NFS-E



Consultando e Imprimindo uma NFS-e 
emitida

1- Consultar

2- Escolha uma das opções de pesquisa

3- Informe o nº da NF ou o Período de emissão

4- Clique no botão CONSULTAR
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Clique na Lupa para vizualizar a NF emitida.

Clique na opção EXPORTAR PDF, para salvar ou 
imprimir a NF.


