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 Serviços Tomados  
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 Por que preciso cadastrar a obra para realizar a escrituração fiscal? 

R: Para identificar o local (endereço) da realização do serviço prestado, utilizando como 
referência para recolhimento do ISSQN. Utilize a opção "Cadastrar Obra" no menu 
principal. 

 Como localizo a obra que já foi cadastrada pelo prestador de serviços ? 

R: No "Cadastro de Obras", faça a busca pela obra já cadastrada pelo prestador, através 
da Razão Social, CNPJ ou Código de Obra disponibilizados pelo prestador, ou através do 
CEP onde é realizada a obra ou através da Cidade e Logradouro. 

  O prestador de serviços não efetuou o cadastro de obras. Posso cadastrar uma 
nova obra? 

R: Sim, o tomador de serviços poderá efetuar o cadastro de uma nova obra, porém não 
há possibilidade de efetuar o lançamento de abatimentos de materiais a aplicados na 
obra. 

 
Serviços Prestados  
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 Escriturei uma nota fiscal de prestação de serviços referente à Construção Civil, o 
que devo fazer para gerar a guia ? 

R: Após a escrituração fiscal das notas fiscais de serviços, clique na opção "Emissão de 
Guia/ Protocolo", disponível no menu de escrituração fiscal dos serviços prestados da 
construção civil. 
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 Quando devo inativar ou reativar uma obra ? 

R: Inative a obra quando a mesma for concluída ou se for permanecer paralisada por um 
determinado período. A qualquer momento você poderá reativar a obra. Utilize a opção 



"Encerrar Competência" no menu de escrituração, para efetuar os procedimentos 
descritos acima. 
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 Após escriturar as notas fiscais de prestação de serviços da construção civil, emiti 
a guia na opção "Emissão de guia/ protocolo". Agora as notas fiscais não estão mais 
disponíveis na escrituração fiscal. Como faço para consultá- las ? 

R: Após a emissão da guia para recolhimento, as notas fiscais de serviços não ficam 
mais disponíveis no item "Escrituração Fiscal". Para acesso aos lançamentos, clique no 
item "Consulta" e selecione a obra a qual deseja consultar as notas fiscais escrituradas.   
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 Após o encerramento da competência, verifiquei que alguns dados foram 
declarados incorretamente, é possível retificar ? 

R: Sim, através da opção "Escrituração Substitutiva" é possível alterar  ou excluir 
lançamentos (o único campo que não pode ser alterado é o número da nota fiscal). 
Selecione a obra a qual deseja efetuar a operação. OBS: Após a utilização do lápis, a 
borracha não ficará mais disponível para exclusão do documento lançado. 

 É possível incluir notas fiscais no livro eletrônico, após o encerramento fiscal da 
competência ? 

R: Sim, é possível incluir notas fiscais através da opção "Escrituração 
Substitutiva", selecione a obra a qual deseja incluir nota(s) fiscal(is) e, em 
seguida, selecione o item Notas Adicionais. Sempre que utilizar esta opção, é ncessário 
encerrar a escrituração substitutiva. 
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 Como faço para efetuar a escrituração sem movimentação econômica, na 
construção civil ? 

R: Para efetuar a escrituração sem movimentação econômica, utilize no menu de 
escrituração fiscal a opção "Encerrar Competência", e posteriormente confirme a 
declaração de encerramento. 
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 Qual o procedimento para imprimir o livro fiscal ? 



R: No menu principal de escrituração fiscal, clique na opção "Imprimir Livro". Há duas 
formas para impressão do livro fiscal: mensal e anual, onde a ferramenta apresenta o 
termo de abertura e encerramento fiscal. OBS: configure a impressão para modelo 
paisagem e formato A4 de papel. 
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 É possível emitir uma guia avulsa antes de efetuar a escrituração das notas fiscais 
na Construção Civil ? 

R: Sim, o contribuinte pode utilizar a opção da "Guia Avulsa", disponível no menu de 
escrituração, porém é necessário cadastrar previamente uma obra. Ressaltando que a 
emissão de guia avulsa, não o isenta da escrituração de notas fiscais emitidas. 
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 Como faço para emitir a 2ª via de uma guia gerada em competências anteriores ? 

R: Para impressão de 2ª via de uma guia, utilize a opção "Conta Corrente 2ª Via(s)", 
disponível no menu de escrituração fiscal. Selecione o ícone disponível na coluna "guias" 
da competência que deseja emitir a 2ª via da guia e, em seguida clique na opção "Guia 
com Encargos". 

 Como faço para emitir a 2ª via de uma guia gerada ? 

R: Para impressão de 2ª via de uma guia, utilize a opção "Conta Corrente 2ª Via(s) com 
Obras", disponível no menu de escrituração fiscal. Selecione o ícone disponível na coluna 
"guias", da competência que deseja emitir a 2ª via da guia e, em seguida clique no 
número da guia. 
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 Por que preciso cadastrar a obra para realizar a escrituração fiscal ? 

R: Porque é preciso identificar o local (endereço) da realização do serviço prestado, 
utilizado como referência para recolhimento do ISSQN. Utilize a opção "Cadastrar Obra" 
no menu principal do prestador da Construção Civil. 
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