
 

TOMADOR DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA 
CONSULTA NFSe CAMPINAS NA INTERNET 

 

Campinas, 23 de março de 2011 

 

Todas as NFSe Campinas emitidas estão disponíveis para consulta no Sistema NFSe Campinas na internet aos tomadores de 

serviços pessoa física que solicitem que o número do CPF conste da nota fiscal de serviços.  

 

Para acessar as NFSe Campinas recebidas, o tomador de serviço pessoa física cadastrado no Sistema NFSe Campinas deve 

proceder da seguinte maneira: 

1) acessar o Sistema NFSe Campinas na internet, no endereço http://nfse.campinas.sp.gov.br; 

2) clicar no item “Acesso ao Sistema” do menu; 

3) na página “Acesso ao Sistema”: informar o número do CPF, a senha de acesso ao Sistema NFSe Campinas (enviada por e-

mail depois de concluído o cadastramento no sistema), o código de segurança apresentado na tela e clicar no botão 

“Acessar Sistema”; 

5) clicar no item “NFSe Recebidas” do menu; 

6) informar o intervalo do período de competência (mês e ano); 

7) clicar no botão “Consultar”; 

8) para visualizar a NFSe Campinas, clicar na nota selecionada; 

9) para imprimir a NFSe Campinas, clicar no botão “Imprimir” na parte inferior da janela de visualização da NFSe Campinas. 

 

O tomador de serviço pessoa física ainda não cadastrado no Sistema NFSe Campinas, antes de avançar para o item 2 acima, 

deve providenciar seu cadastramento no sistema da seguinte forma: 

1) clicar no item “Credenciamento” do menu; 

2) na seção “Cadastro de Pessoa Física e Jurídica”, clicar no botão “Clique aqui”; 

3)  informar os dados solicitados para concluir o processo de credenciamento. A senha de acesso ao Sistema NFSe 

Campinas será enviada para o e-mail cadastrado. 

 

Como padrão o sistema da NFSe Campinas envia automaticamente e-mail com link para visualização da NFSe Campinas 

emitida. Porém o envio do link de acesso à NFSe Campinas emitida por e-mail pelo prestador de serviços ao tomador de 

serviço não é imprescindível para a regularização fiscal da prestação de serviços; tampouco é imprescindível que a NFSe 

Campinas seja impressa no ato da prestação do serviço. 

 

Peça a sua NFSe Campinas e concorra a prêmios todo mês 
 

Para participar dos sorteios mensais da NFSe Campinas é simples: efetue seu cadastro no Sistema NFSe Campinas e peça 
ao prestador de serviços que inclua o número de seu CPF na nota fiscal de serviços. 
 
A cada R$ 10,00 em NFSe Campinas, você receberá 1 cupom eletrônico para participar do sorteio, conforme extração da 
Loteria Federal. Serão sorteados mensalmente 20 prêmios. Nos meses de janeiro a julho haverá o sorteio especial de 1 
carro zero quilômetro. 
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