
1. Conhecendo a GissOnline 
 

1.01 Quem deve utilizar a ferramenta Gissonline? 
Todos os prestadores e tomadores de serviço sejam eles pessoas jurídicas 

(empresas) ou equiparadas, estabelecidas ou sediadas no município. E contribuintes 
de fora do município, cujo imposto é devido no local da prestação de serviços. 

 

1.02 A utilização da ferramenta GissOnline é opcional? 

Não, a utilização da ferramenta GissOnline é obrigatória e é regulamentada 
através de Decreto ou Lei do município. 

 

1.03 Quais os benefícios que a ferramenta GissOnline oferece aos 
contribuintes? 

- Escrituração e substituição dos livros fiscais Online e Off-line, ou seja, a substituição 
do livro manual para   o Livro Eletrônico; 
 - Declaração simplificada, quando não houver movimento no mês de competência; 
 - Impressão do livro fiscal, com autenticidade eletrônica – (e geração do Livro Fiscal 
com Termos de   Abertura e Encerramento); 
 - Diversos tipos de consulta da escrituração fiscal; 
 - Emissão de segunda via da guia; 
 - Emissão de certificado de Encerramento, atestando que procedeu a escrituração 
fiscal; 
 - Emissão de Extrato unificado, semelhante ao extrato bancário; 
 - Solicitação de Autorização de Impressão de Documentos Fiscais online; 
 - Canal de comunicação direta com a GissOnline e a administração, Via chat ou  
e-mail; 
 - Ferramenta configurada e adequada de acordo com a legislação vigente no 
município. 
 

2. Maximizando a utilização do Portal GissOnline. 
 

2.01 Quando utilizo a Área de Trabalho? 

A opção Área de trabalho serve para acessar os módulos de escrituração 
fiscal. Todos os contribuintes deverão utilizá-la, informando sua identificação e 
senha pessoal. 

 

2.02 Esqueci minha senha, o que devo fazer? 

Utilize a opção Esqueceu sua Senha, através do portal, informe o e-mail 
cadastrado em seu primeiro acesso. Caso não tenha cadastrado ou esquecido, 
favor entrar em contato com a Prefeitura. 

 

2.03 Minha empresa NÃO é estabelecida no município, prestei um serviço, 
cujo imposto é devido no município que utiliza ferramenta a GissOnline, 
como devo proceder? 

Realize um Auto-Cadastro na ferramenta GissOnline utilizando a opção 
“Área para Cadastro”. Escolha o estado, município e, em seguida, preencha o 
formulário. 
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2.04 Quem são os contribuintes que podem se autocadastrar na ferramenta 
GissOnline? 

Empresas de fora do município, contadores estabelecidos e não 
estabelecidos, administradores de condomínio, condomínios, empresas de 
construção civil, órgãos público municipais, federais e estaduais. 

 
 
Dúvidas Frequentes 
 

 Categoria: Canais de Comunicação da GissOnline 
 
 Tenho dúvidas em como utilizar a ferramenta GissOnline. Como faço para 
esclarecê-las?  
R: Para dúvidas operacionais, utilize o Chat Online, disponível no item "Fale 
Conosco". Nosso horário de atendimento é das 8h às 17h45, de segunda à sexta- 
feira.  
 
 Tenho dúvidas sobre a legislação Municipal. Como faço para esclarecê-las?  
R: Em "Opções de Atendimento", clique na opção "Mensagem Eletrônica" para 
esclarecimentos de dúvidas tributárias, onde o fisco municipal irá receber suas 
mensagens. Para dúvidas tributárias, somente uma autoridade competente para 
respondê-las. 
 

 Categoria: Prestador 
 

 Escrituração Fiscal 
 

 Minha empresa presta vários tipos de serviços, mas quando fui escriturar 
as notas fiscais na ferramenta GissOnline, consta apenas uma atividade. 
Devo declarar as notas fiscais nessa atividade?  
 
R: Não, entre em contato com a Prefeitura para realizar as devidas correções em 
seu cadastro municipal, e posteriormente faça a escrituração fiscal nas 
respectivas atividades corretamente.  

 
Preciso preencher manualmente todos os dados do tomador a cada nota 
fiscal de serviço escriturada a ele?  
 
R: Não. É necessário realizar o preenchimento manualmente uma única 
vez, assim as informações serão armazenadas no banco de dados da prefeitura. 
Quando efetuar a busca através do CNPJ ou Inscrição Estadual da empresa 
novamente, os campos serão preenchidos automaticamente.  

 
 Estou escriturando minhas notas fiscais e quando vou preencher os dados 
do tomador de serviços, usando a opção de "busca pelo tomador", não o 
encontro. E agora o que faço?  
 
R: Quando é realizada a "Busca pelo Tomador", e a ferramenta não o encontra 
em sua base de dados, os campos serão liberados para que o preenchimento 
seja efetuado manualmente.  
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 Encerrando a Escrituração 
 

Após efetuar a escrituração fiscal de todas as notas fiscais, como faço para 
gerar a guia de recolhimento?  
 
R: Após concluir o processo de escrituração fiscal, acesse o item "Encerrar 
Escrituração", para geração da guia. Caso o contribuinte já tenha efetuado esse 
procedimento, basta acessar o item "Conta Corrente 2ª Via" para adquirir uma 
segunda via da guia.  
 

 Consulta da Escrituração Fiscal 
 

Já encerrei a competência. Como faço para imprimir o certificado de 
encerramento fiscal?  
 
R: Acesse na opção "Consulta", disponível no menu de escrituração fiscal, para 
consulta e impressão do certificado de encerramento fiscal.  
 

 Escrituração Substitutiva 
 

Após o encerramento da escrituração fiscal, notei 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). OBS: Após a utilização do lápis, a borracha não ficará mais disponível para 
exclusão do documento lançado.  
 

 Encerrar Sem Movimento 
 

No mês em que não houver movimentação econômica, preciso efetuar a 
declaração fiscal?  
 
R: Sim, no mês em que não houver movimentação econômica, efetue somente  o 
encerramento fiscal, utilizando a opção "Encerrar Sem Movimento", disponível no 
menu de escrituração.  
 

 Como Visualizar ou Imprimir o Livro Eletrônico 
 

 Como faço para imprimir o meu livro eletrônico?  
 
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.  
 

 Emissão de Guia Avulsa 
 
 Quando vou gerar a guia avulsa, aparecem todas as minhas atividades. 
Posso declarar o valor total das notas fiscais em apenas uma atividade?  
 
R: Não. Faça a soma total das notas fiscais por atividade e, posteriormente faça a 
emissão da guia avulsa conforme o serviço prestado.  
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 É possível emitir uma guia antes de efetuar a escrituração fiscal?  
 
R: Sim, utilize a opção "Guia Avulsa", disponível no menu de escrituração fiscal. 
Ressaltando que a emissão da guia avulsa não o isenta da escrituração de notas 
fiscais emitidas referentes ao mês de competência. 
 

 Acesso ao Conta Corrente e 2ª Via de Guias Geradas 
 

 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)", 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 
 
 

 Aviso Importante 
 

Qual a finalidade do Aviso Importante, disponível no menu de escrituração 
fiscal do contribuinte ?  
 
R: Para informar possíveis inconsistências nas escriturações fiscais do 
contribuinte.  

 

 Categoria: Serviços Tomados da Construção Civil 
 
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, 
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porém não há possibilidade de efetuar o lançamento de abatimentos de materiais 
a aplicados na obra. 
 

 Categoria: Bancos 
 
 Preciso efetuar a escrituração de uma sub-conta, mas não a encontrei no 
plano de contas do banco. O que devo fazer?  
 
R: Entre em contato com a prefeitura e solicite a inclusão da sub-conta. Lembre-
se de informar ao fisco corretamente a sub-conta e de indicar a qual grupo de 
contas ela pertence. 
 
Como faço para excluir ou alterar uma conta escriturada?  
R: Utilize a opção "Escrituração Substitutiva", disponível no menu de escrituração. 
Selecione a conta que deseja excluir ou alterar. Esta opção estará habilitada 
somente após o encerramento da competência. 
 

 Categoria: Remessa 
 
 
Como faço para importar o Arquivo Remessa?  
 
R: Acesse o módulo "Remessa" e clique na opção "procurar" para selecionar o 
arquivo TXT no diretório onde foi gravado, e depois clique na opção "anexar 
arquivo". Se não houver inconsistências no arquivo gerado, faça a validação e 
efetivação das notas fiscais, no módulo "Escrituração Offline".  
 
 
Possuo um programa próprio de escrituração fiscal, é possível enviar essas 
informações para a GissOnline?  
 
R: Sim, através do módulo Remessa, é possível exportar as notas fiscais 
lançadas em programas próprios. Para enviá-las corretamente utilize o "Layout da 
Interface", disponível neste módulo, para configuração dos arquivos em formato 
TXT a serem exportados para GissOnline.   
 

 Categoria: Serviços Prestados da Construção Civil 
 
 Escrituração Fiscal   

 
 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.   
 

 Encerrando a Escrituração   
 

 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. 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);


Utilize a opção "Encerrar Competência" no menu de escrituração, para efetuar os 
procedimentos descritos acima.  
  

 Consulta da Escrituração Fiscal  
  

 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.     
 

 Escrituração Substitutiva   
 

 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 
necessário encerrar a escrituração substitutiva.   
 

 Encerrar Sem Movimento   
  

 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.   
 

 Como Visualizar ou Imprimir o Livro Eletrônico  
  
 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.   
 
 



 Emissão de Guia Avulsa   
 

 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.   
 

 Acesso ao Conta Corrente e 2ª Via de Guias Geradas  
  
 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.   
 

 Cadastro de Obras   
 
 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.   
 

 Categoria: Tomador 
 
 

 Escrituração Fiscal   
 
 Estou escriturando minhas notas fiscais e quando vou preencher os dados 
do prestador de serviços, usando a opção de "Busca pelo Prestador", não o 
encontro. E agora o que faço?  
 
R: Quando é realizada a "Busca pelo Prestador", e a ferramenta não o encontra 
em sua base de dados, os campos serão liberados para que o preenchimento 
seja efetuado manualmente.    
 

 Encerrando a Escrituração   
 
 Após efetuar a escrituração fiscal de todas a notas fiscais ,como faço para 
gerar a guia de recolhimento?  
 



R: Após concluir o processo de escrituração fiscal, acesse o item "Encerrar 
Escrituração", para geração da guia. Caso o contribuinte já tenha efetuado esse 
procedimento, basta acessar o item "Conta Corrente 2ª Via" para adquirir uma 
segunda via da guia.   
 

 Consulta da Escrituração Fiscal 
   
 Já encerrei a escrituração fiscal. Como faço para imprimir o cerficado de 
encerramento fiscal? 
  
R: Acesse a opção "Consulta", disponível no menu de escrituração fiscal, para 
consulta e impressão do certificado de encerramento.   
 
 Já escriturei todas as notas fiscais, há como verificar detalhadamente se 
estes lançamentos geraram ou não imposto antes de encerrar a 
competência?  
 
Sim, através da opção "Escrituração Fiscal", clique em "Visualize todas as notas" 
para conferência dos lançamentos.   
Escrituração Substitutiva  
  
 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", no item Notas Adicionais. Sempre que utilizar esta opção, é 
ncessário encerrar a escrituração substitutiva.   
 
 Após o encerramento da escrituração fiscal, notei 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). OBS: Após a utilização do lápis, a borracha não ficará mais disponível para 
exclusão do documento lançado.   
 

 Encerrar Sem Movimento   
 
 Minha empresa é uma indústria e raramente contrata algum tipo de serviço. 
Devo mesmo assim utilizar a ferramenta GissOnline todo mês ?  
 
R: Sim. Caso não contrate nenhum tipo de serviço, utilize a opção " Encerrar sem 
Movimento".  
  

 Como Visualizar ou Imprimir o Livro Eletrônico   
 
 Como faço para imprimir o meu livro eletrônico?  
 
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.   
 



 
 Emissão de Guia Avulsa   

 
 Quando vou gerar a Guia avulsa, aparece todas as minhas atividades. 
posso declarar o valor total das notas em apenas uma atividade?  
 
R: Não. Faça a soma total das notas fiscais por atividade e, posteriormente faça a 
emissão da guia avulsa conforme o serviço prestado.     
 
 É possível emitir uma guia antes de efetuar a escrituração das notas 
fiscais?  
 
R: Sim, utilize a opção "Guia Avulsa", disponível no menu de escrituração. 
Ressaltando que a emissão de guia avulsa não o isenta da escrituração de notas 
fiscais, emitidas referente ao mês de competência.   
 

 Acesso ao Conta Corrente e 2ª Via de Guias Geradas   
 
 Como faço para emitir a 2ª via de uma guia gerada em copetências 
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)", 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.   
 

 Escrituração Fiscal de Serviços Tomados sem Documentos Fiscais 
   
 Contratei um serviço e não recebi uma nota fiscal de meu prestador, 
somente um recibo, onde posso declará-lo?  
 
R: “É possível escriturar esse tipo de documento na opção” Escrituração de 
Serviços Tomados de Pessoa Física ou Jurídica sem Documento Fiscal. Após a 
escrituração fiscal, é possível a emissão de uma guia para  cada documento 
escriturado, ou a emissão de uma única guia para todos os documentos 
escriturados.     
 
 
 

 
 
 

  

 
 

 

 

 

 



 

 

 


