
GUIA PARA SENHA DE ACESSO, AIDF E EMISSÃO DE
NOTA FISCAL

Para  emitir  Nota  Fiscal  é  necessário  ter  um  e-mail  vinculado  ao  seu  cadastro  na  Prefeitura
Municipal de Matão. Solicite a inclusão do e-mail ao Setor de Cadastro (3383-4078) no momento
da abertura da empresa. Com o e-mail devidamente cadastrado siga o passo a passo a seguir. 

1) OBTER A SENHA DE ACESSO

Acessar o site http://novo.matao.sp.gov.br// e clicar em “GISSONLINE”.

Você  será  direcionado  ao  endereço  http://portal.gisonline.com.br// onde,  localizando  a
funcionalidade “ACESSO AO CONTRIBUINTE”, deverá clicar em “Esqueci a senha”.

http://novo.matao.sp.gov.br//
http://portal.gisonline.com.br//


Você deverá inserir o número de validação fornecido pelo site e clicar em “ENVIAR”
* ATENÇÃO: Esse número muda a cada acesso.

Depois, inserir o e-mail informado ao Setor de Cadastro e clicar em “ENVIAR” 

Pronto, você receberá a senha no seu e-mail. 

2) OBTER AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL (AIDF)

Para emitir Nota Fiscal não basta possuir cadastro na prefeitura, você precisa obter uma AIDF –
Autorização de Impressão de Documento Fiscal. 
De  posse  da  senha  de  acesso  obtida  no  passo  a  passo  anterior  acessar  o  site
http://novo.matao.sp.gov.br// e clicar em “GISSONLINE”.

Você  será  direcionado  ao  endereço  http://portal.gisonline.com.br// onde,  localizando  a
funcionalidade “ACESSO AO CONTRIBUINTE”, deverá clicar em “ACESSAR”.

http://portal.gisonline.com.br//
http://novo.matao.sp.gov.br//


Preencher  a  IDENTIFICAÇÃO  e  SENHA solicitadas  conforme  imagem  a  seguir  e  clicar  em
“Acessar”

Você  será  orientado a  proceder  a  uma atualização  de  cadastro  onde deverá  informar  os  dados
solicitados e poderá alterar a senha de acesso ao sistema GISSONLINE. 

Fique atento:  Essa alteração de senha vale apenas para o sistema de escrituração GISSONLINE,
para o sistema emissor de Notas Fiscais,  o GINFES, continuará valendo a senha anteriormente
enviada ao seu e-mail. 

Após a atualização de informações cadastrais, você deverá realizar a Solicitação para emissão de
NFS-e para obter a autorização da Prefeitura para emissão de notas fiscais eletrônicas. 

Selecionando o enquadramento “PRESTADOR”,  no item “Opções  de Atendimento”,  clique em
“NFS-e”. 



Clicar então em “Solicitação de NES-e”

Preencher o formulário de solicitação e clicar em “ENVIAR”



Pronto, agora é só aguardar a liberação da Prefeitura. 

Quando estiver liberado você poderá dar início a emissão de Notas Fiscais acessando o sistema
GINFES pelo passo a passo a seguir. 

3) EMITIR NOTA FISCAL

Ao acessar o site   http://novo.matao.sp.gov.br//   clicar em “NFS-E GINFES”.  

http://novo.matao.sp.gov.br//


Você será direcionado ao endereço  http://  matao.ginfes.com.br  //   onde localizando a funcionalidade
“Acesso Exclusivo Prestador” deverá clicar sobre o avatar. 

A forma de acesso poderá se dar por CPF em caso de pessoa física, por CNPJ em caso de pessoa
jurídica e por Inscrição Municipal em ambos os casos. A senha será aquela enviada ao seu e-mail ao
seguir os passos do Item 1.

Ao clicar em “Entrar” você acessará o ambiente do prestador de serviços onde poderá clicar em
“Emitir” e preencher os campos que serão apresentados para dar início a emissão de Notas Fiscais. 

Bom trabalho!!!

http://portal.gisonline.com.br//
http://portal.gisonline.com.br//
http://portal.gisonline.com.br//

