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Introdução 

A Prefeitura Municipal de Campinas - SP está realizando um trabalho de atualização das informações 
Cadastrais Eletrônico das empresas. 
 
Para facilitar os procedimentos de atualização dos dados cadastrais das empresas estabelecidas em 
Campinas, a Prefeitura está disponibilizando uma atualização On-line, permitindo aos contribuintes o 
preenchimento da ficha de atualização dos dados cadastrais, utilizando informações cadastrais 
básicas de sua empresa de maneira automática, além de permitir a inclusão de novas informações e 
a confirmação dos dados de maneira ágil e eficiente. 
 
A promoção da atualização dos dados cadastrais no órgão fazendário é de fundamental importância 
para melhorar o relacionamento entre a Prefeitura e os Contribuintes e cultivar uma relação mais 
moderna, ágil e eficiente com os setores que fomentam o desenvolvimento econômico da cidade. 
 
Vale afirmar que este procedimento será efetuado uma única vez, quando o Responsável Contábil 
selecionar o Declarante pela primeira vez. Após o término do preenchimento dos dados somente 
serão alterados mediante comparecimento na Prefeitura. 
 

Quem deve preencher as informações cadastrais 
 
 

Empresas 

 
Todas as pessoas jurídicas, contribuintes ou não do ISS, inclusive os órgãos da administração direta 
e as entidades da administração indireta de quaisquer dos poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, estabelecidas no Município de Campinas, ficam obrigadas a 
atenderem a convocação da Secretaria Municipal de Finanças para realizarem a atualização dos seus 
dados junto ao cadastro mobiliário municipal. 
 
O recadastramento será efetuado por estabelecimento individualizado, seja matriz, filial, agência, 
sucursal, escritório, depósito ou assemelhado. 
 

 Orientações para o preenchimento das informações cadastrais    
 
 
Para as EMPRESAS as abas que devem ser preenchidas:  
 

. Dados da Empresa 

. Endereços 

. Atividades Desenvolvidas 

. Sócios / Administradores  

. Responsáveis 

 



Acesso à tela de preenchimento    
 
Quando o contribuinte acessa o sistema, são apresentadas as empresas já vinculadas ao seu 

cadastro. Ao selecionar uma empresa, a primeira opção que deverá ser realizada é o 

preenchimento das informações cadastrais.  

Após o preenchimento de todas as informações, será disponibilizado o envio das informações para 

a validação do cadastro. 

Após a confirmação do envio, não será mais possível acessar a tela de preenchimento 

 

Após o preenchimento das informações e confirmação do envio, não será mais 
possível realizar alguma alteração no cadastro. 

Caso confirme, as alterações deverão ser realizadas em contato com a prefeitura. 
 

Aba Dados 
 
Nesta tela o usuário deverá preencher os campos informando as últimas informações ocorridas em 
todos os órgãos de registro de empresa (Prefeitura, Junta Comercial, Receita Federal, Secretaria da 
Fazenda Estadual).  
 
Para selecionar um dos registros, dê um duplo clique sobre o mesmo. 
 
1. Visualize a Insc. Mobiliaria; 

2. Selecione o Tipo de Pessoa <Seta para baixo>; 

3. Visualize o CNPJ/CPF; 

4. Confirme a Razão Social (sem abreviação); 

5.  Confirme a Razão Social Abreviado; 

6. Confirme o Nome Fantasia; 

7. Informe a Natureza Jurídica; 

8. Preencha o Tipo de Estabelecimento clicando no botão <Seta para baixo>; 

9. Informe o Tipo de Declarante clicando no botão <Seta para baixo>; 

10. Informe o Substituto Tributário clicando no botão <Seta para baixo>; 

 

Ao final clique no botão <Gravar> 

(Veja imagem abaixo)  

 

IMPORTANTE 



 

Aba Endereço 
 
Nesta tela o usuário deverá preencher os campos informando as últimas alterações de Endereço de 
Correspondência.  
 
Clique no botão <Incluir> 
 
 
Preencha corretamente as seguintes informações: 
 

Endereço de Correspondência: 

1. Visualize  a Inscrição Municipal; 
2. Informe a UF <Seta para baixo>; 
3. Informe a Cidade <Seta para baixo>; 
4. Selecione CEP clicando no botão <Lupa>; 
5. Informe o Endereço; 
6. Informe o Número, Complemento, Andar, Sala, Bairro, Telefone, Celular, Fax e E-mail; 

(Caso não informe o Número se faz necessário informar o Complemento). 
 

Ao final clique no botão <Gravar> 

(Veja imagem abaixo)  

 



 

 

Aba Atividades Desenvolvidas 
 
Nesta tela o usuário deverá preencher os campos informando as sua(s) Atividade(s) Desenvolvida(s) 
- (Principal e Secundária) 
 

No campo Descrição das Atividades, descrever as atividades desenvolvidas no local 
conforme Contrato Social, última Alteração Contratual, Declaração de Empresário ou 
ainda, no caso de prestadores de serviços à atividade desempenhada atualmente. 
Deverá ainda no campo Código da Atividade indicar a codificação junto ao CNAE da 
atividade principal, com relação a essa atividade, informando ainda a codificação das 
Atividades Secundárias.  

 

1. Visualize o Contribuinte; 
2. Visualize as Informações das Atividades  
 

Caso seja necessário poderá ser retirada ou adiciona atividades; 

Para Adicionar Clique no botão <Incluir>. 
 
Preencha corretamente as seguintes informações: 
 
3. Informe o Código Atividade <Lupa>; 
4. Informe se é Principal ou Secundária <Seta para baixo>; 
5. Informe Data de Inicio da atividade; 
6. Informe Data Final da atividade; 

 
Obs: Pode-se cadastrar mais de uma Atividade Secundária, porém, NUNCA mais de 
uma Atividade Principal.   
 

(Veja imagem abaixo)  

 

IMPORTANTE 



 

 Aba Sócios / Administradores 
 
Nesta tela o usuário deverá efetuar o cadastro do(s) Sócio(s) / Administrador(es) preenchendo os 
campos conforme as últimas alterações contratuais. 
 
Todos os sócios deverão ser cadastrados inclusive o responsável legal vinculado à empresa. 
Para todos os sócios deverão ser preenchidas as informações pessoais, a qualificação e de 
acordo com a qualificação indicada para o Sócio, deverá ser indicada a participação. 
 
Obs: Pode-se cadastrar mais de 1 (um) Sócio / Administrador, porém, observe a % (porcentagem) 
atribuída para cada um pois não deve ultrapassar 100%.  
 
Para iniciar o cadastro dos sócios, clique no botão <Incluir>. 
 
Preencha corretamente as seguintes informações: 
1. Visualize o contribuinte; 
2. Sócio/Administrador: CPF/CNPJ clicando no botão <Lupa>; 
3. Qualificação clicando no botão <Seta para baixo>; 
4. Conforme o tipo de Qualificação selecionada preencha Participação em %.  
 
Ao final clique no botão <Gravar>.  
Visualize todos os Sócios / Administradores já cadastrados no Quadro de Sócios e Administradores. 
 (Veja imagem abaixo)  

 



 

Aba Responsáveis 
 
Nesta tela o usuário deverá preencher ou completar as informações dos Responsáveis (Legal 
/Contábil) conforme últimas alterações ocorridas no contrato social. 

 

. O Responsável Legal, é aquele que figura na qualificação junto à natureza jurídica.  

. O Responsável Legal indicado nesta Aba deverá estar dentro do quadro societário 
indicado na Aba Sócios/Administradores.  

. O Responsável Contábil com domicílio em Campinas deverá ser devidamente inscrito 
na Prefeitura, devendo indicar a sua Inscrição Municipal com exceção dos contadores 
empregados da empresa a ser declarada ou escritórios de contabilidade que estão 
localizados fora do município de Campinas. 

. Quando o Responsável Contábil for de fora de Campinas o sistema irá autorizá-lo 
automaticamente e enviará senha no e-mail informador pelo usuário. A Prefeitura em 
parceria com o Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo fará avaliação 
posterior das informações apresentadas. Para evitar eventuais problemas cadastrais 
informe seus dados corretamente. 

 
 
Clique no botão <Incluir> 
 
1. Visualizar Nome da Empresa; 

2. Visualizar CPF do  Responsável Legal; 

3. Preencher a Qualificação do Responsável Legal clicando no botão <Seta para baixo>; 

4. Visualizar os dados do CPF/CNPJ do Responsável Contábil; 

5. Visualizar o Tipo de Responsável Contábil; 

6. Visualizar os Dados do Responsável Contábil. 

 Ao final clique no botão <Gravar>.  

(Veja imagem abaixo)  

IMPORTANTE 



 

Aba Finalizar 
 
Descreve as pendências informando os campos que necessitam ser corrigidos para conclusão do 
preenchimento das informações cadastrais.  

 
Para imprimir as informações cadastrais selecione o checkbox e clique na Impressora. 
Clique no botão <Finalizar> para dar inicio ao procedimento de entrega.  

 
Para corrigí-las basta verificar a Origem e Mensagem da respectiva pendência, retornar ao campo 
correspondente na tela e efetuar devidas correções. 
 
(Veja imagem abaixo) 

 

 


