
 

 

EMISSÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO (NFS-E) 

➢ O CONTRIBUINTE DEVERÁ FAZER O “PRIMEIRO ACESSO” AO SISTEMA 

GISSONLINE ATRAVÉS DO SITE, NESSE PASSO ELE VAI GERAR LOGIN 

(IDENTIFICAÇÃO) E UMA SENHA, PARA A AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO 

DA NOTA FISCAL. 

Acesse: http://portal.gissonline.com.br 

1. Em seguida clique na janela: ATIVAR ACESSO CONTRIBUINTE / ATIVAR 

ACESSO;  

 

  

http://portal.gissonline.com.br/


 

 

2. Selecione o ESTADO que o seu Município (cidade) está localizado;  

➢ Em seguida digite a NUMERAÇÃO enviada pelo sistema e clique em 

ENVIAR; 

 

3. Indique o Município SANTOS, em seguida clique na seta azul: 

➢ Agora clique sobre o nome do Município SANTOS; 

 

 



 

 

 

4. Preencha o número da INSCRIÇÃO MUNICIPAL e do CNPJ, em seguida 

clique no botão VISUALIZAR SENHA.  

  



 

 

5. Anote a SENHA e a IDENTIFICAÇÃO;  

➢ Essas informações serão utilizadas no site do Ginfes para a emissão da 

nota fiscal eletrônica santos.ginfes.com.br 

  



 

 

Agora realize um novo acesso ao Portal: http://portal.gissonline.com.br 

1. Clique na primeira janela: ACESSO CONTRIBUINTE/ ACESSAR; 

 

  

http://portal.gissonline.com.br/


 

 

2. Informe:  no campo LOGIN  ( o Número da sua Inscrição Municipal) e no 

campo embaixo a sua SENHA  (visualizada no passo anterior); 

 

 

3. O sistema vai solicitar que você altere a SENHA para sua segurança. Clique 

em OK;  

 



 

 

4. Você poderá fazer uma NOVA SENHA, podendo conter letras e números. 

Digite a nova senha e depois confirme. Confirme o E-MAIL e Clique em 

ENTRAR. 

 

5. O sistema irá abrir uma janela para confirmação dos dados, onde deverá ser 

preenchido: 

➢ Nome para contato/E-mail/Telefone; 

➢ Atualização de Endereço, onde a busca deverá ser realizada através do 

link: “Busca de endereço através do Cep”; 

➢ No final da página, onde consta a pergunta se possui AIDF, deverá 

flegar, selecionar a opção “NÃO”. Clique em Enviar. 

 

 



 

 

6. Após a mensagem de DADOS ATUALIZADOS COM SUCESSO, clique em 

OK, você estará dentro do sistema GissOnline; 

 

7. Na parte superior da tela, poderá visualizar as abas PRESTADOR, 

CONSTRUÇÃO CIVIL ou ESPECIAIS de acordo com seu acesso.   

 

  



 

 

Caso esteja disponível Prestador ou Especial, clique sobre a mesma, informe 

o MÊS /ANO e no rodapé da página em “OPÇÕES DE ATENDIMENTO”, 

clique em NFS-e 

 

 

8. Aparecerá duas opções: A primeira solicitação de NFS-e, 2° via de 

Solicitação/Autorização

  



 

 

9. Solicitação de NFS-e: Nessa opção, você irá solicitar sua autorização para 

emissão de nota fiscal eletrônica, basta preencher os campos em branco e 

clicar em: ENVIAR.   Agora aguarde a liberação realizada pela 

fiscalização/auditoria do ISS. 

➢ 2ª via de solicitação/autorização: Nessa opção, você pode acompanhar a 

sua solicitação (o seu pedido de autorização), quando constar LIBERADO, 

está apto para emissão de nota fiscal.  

➢ Mas se a aba disponível for: CONSTRUÇÃO CIVIL, clique sobre a mesma, 

depois em “demais serviços”, em vermelho e realize o mesmo procedimento 

acima citado. 

  



 

 

PARA EMITIR SUA NOTA, ACESSE:  http://santos.ginfes.com.br 

A Prefeitura irá disponibilizar um comunicado, após tomar ciência, basta fechá-lo e 

clicar no Boneco de Camisa Rosa (Acesso Exclusivo ao Prestador); 

➢ Informe seu CNPJ ou Inscrição Municipal, de acordo com a opção 

selecionada em forma de acesso; 

➢ Coloque a senha (Primeira senha que o sistema lhe disponibilizou, senha 

grande com letras e números; Clique em Emitir NFS-e. 

 

 

http://santos.ginfes.com.br/

