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CONCEITO

A NFS-e é um documento de existência exclusivamente digital, que servirá 
para registrar as operações de prestação de serviços sujeitos ao Imposto 
Sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISSQN.

A NFS-e será gerada e armazenada eletronicamente através de solução 
disponibilizada pela Prefeitura Municipal de Campinas.

A emissão da NFS-e é de inteira responsabilidade do prestador dos 
serviços, que deverá documentar as suas operações via processamento 
controlado pela Administração Tributária.



OBJETIVOS

• Racionalizar e padronizar as obrigações tributárias;
• Garantir segurança nas operações, especialmente nas regras da 

legislação tributária: substituição tributária, alíquota aplicável, base de 
cálculo do imposto; 

• Promover a justiça fiscal;
• Combater a sonegação e a elisão fiscal;
• Estimular a educação fiscal;
• Padronizar o relacionamento eletrônico entre empresas;
• Reduzir custos operacionais;
• Reduzir o consumo de papel, com impacto positivo para o meio 

ambiente.



LEGISLAÇÃO

Portaria DRM/SMF Nº001, de 17 de outubro de 2009 
Dispõe sobre a obrigatoriedade da emissão na Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e 
aos contribuintes que especifica.

Portaria DRM/SMF Nº 001, de 01 de fevereiro de 2010 
Dispõe sobre a obrigatoriedade da emissão da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e 
e dá outras providências.

Instrução Normativa DRM/SMF nº 004, de 06 de outubro de 2009 
Institui a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS - e no Município de Campinas nos 
termos que especifica.

Instrução Normativa DRM/SMF nº 001, de 31 de março de 2010 
Institui o Recibo Provisório de Serviços - Simplificado - RPS-S

A legislação está disponível na página: NFSE.CAMPINAS.SP.GOV.BR

http://nfse.campinas.sp.gov.br/NotaFiscal/cpqPDF/decreto1CPQ.pdf
http://nfse.campinas.sp.gov.br/NotaFiscal/cpqPDF/Portaria_012010.pdf
http://nfse.campinas.sp.gov.br/NotaFiscal/cpqPDF/instrucaoNormativa1CPQ.pdf
http://nfse.campinas.sp.gov.br/NotaFiscal/cpqPDF/instrucaoNormativa1CPQ.pdf


ETAPAS DA IMPLANTAÇÃO

1ª Etapa

1º/12/2009 – Foram selecionadas 170 empresas de diversas atividades. 
Com início do credenciamento em 1º/11/2009.

2ª Etapa

1º/03/2010 a 31/07/2010 – A obrigação foi estendida gradativamente às 
demais empresas, de acordo com o cronograma publicado.



PREMIAÇÃO

Como forma de incentivar o tomador de serviços pessoa natural a exigir a 
NFS-e no ato da prestação do serviço, a Administração Municipal realizará 
premiação àqueles que exigirem a NFS-e e informarem o CPF.

UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTO CONJUGADO

IN 04/2009 
Art. 4º - § 5º - O contribuinte que desenvolver atividades de prestação de 
serviços e de fornecimento de mercadorias deverá emitir em separado as 
respectivas Notas Fiscais.



EMISSÃO DE NFS-e

A emissão de NFS-e on-line é realizada pelo sistema, diretamente na 
página da Prefeitura Municipal de Campinas na internet: 
nfse.campinas.sp.gov.br

A NFS-e poderá ser consultada e verificada sua autenticidade pelo 
tomador de serviços a partir de sua emissão.

http://www.campinas.sp.gov.br/nfse


O prestador de serviços 
acessa a NFS-e por senha ou 
via Certificação Digital

SISTEMA ON-LINE

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
EMISSÃO ON-LINE



EMISSÃO DO RPS

No caso de eventual impedimento da emissão online da NFS-e, o 
prestador de serviços  emitirá o Recibo Provisório de Serviços – RPS no 
sistema do ISSDigital com todos os dados que possibilitem sua conversão 
posterior em NFS-e. 

O prazo para conversão dos RPS emitidos em NFS-e é de até 5 dias. O 
tomador pode consultar a conversão do RPS em NFS-e na página da 
Prefeitura Municipal de Campinas na internet.



• Caso não seja possível a emissão da 
NFS-e pelo sistema web, o prestador de 
serviços acessa a DMS para emissão 
do RPS para posterior conversão em 
NFS-e.

SISTEMA DMS (CONTINGÊNCIA)

RECIBO PROVISORIO SERVIÇOEMISSÃO OFFLINE



EMISSÃO RPS - LOTE

Emissão RPS em Lote (Regime Especial)

Sujeitos passivos que emitam grande volume de notas fiscais de serviço 
poderão realizar a conversão dos RPS em NFS-e por meio de arquivo 
XML, em lotes a definir a periodicidade. Após convertidas, a NFS-e poderá 
ser consultada normalmente pelo tomador.



Pesquisa ao Cronograma de Ingresso 
– NFS-e Campinas



Resultado da pesquisa ao 
Cronograma de Ingresso NFS-e



Credenciamento
Selecionar a opção Credenciamento







Incluir Atividade



Selecionar <adicionar atividade> e realizar a busca do CNAE



Solicitar Credenciamento



Protocolo de 
Solicitação de 
credenciamento



Acesso ao Sistema da NFSe 
Campinas







Vincular 
Subusuário



Modelo 
de NFSe





CANCELAMENTO de NFSe

Antes do recolhimento do imposto:

- O cancelamento pode ser efetuado pelo próprio contribuinte na página da 
NFSe.

Após o recolhimento do imposto:

- O cancelamento pode ser mediante protocolo administrativo.





Resultado



EMISSÃO GUIA DE RECOLHIMENTO





Resultado



Obrigado a Obrigado a todostodos pelapela atenatenççãoão.. 

MaisMais informainformaççõesões:: 

nfse.campinas.sp.gov.brnfse.campinas.sp.gov.br
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