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DECRETO Nº 1.146/2018 

   

Súmula: Dispõe sobre o acesso ao Sistema de Nota Fiscal 

Eletrônica, e dá outras providências.  

   

ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR, Prefeito Municipal de Barra do Jacaré, Estado 

do Paraná, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei, 

 

 DECRETA: 

 

Art. 1º. Para o acesso ao Sistema de Nota Fiscal Eletrônica, é necessário preencher o 

formulário de Solicitação de Acesso, disponível no endereço eletrônico: www.esnf.com.br  

 

§1º Para Pessoas Jurídicas, a solicitação de acesso deverá ser protocolada na recepção da 

prefeitura e entregue no setor de cadastro e tributação, juntamente com cópias do 

comprovante de inscrição e de situação cadastral no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 

(CNPJ) e comprovante de endereço da empresa. 

 

§2º Para Pessoas Físicas, a solicitação de acesso deverá ser protocolada na recepção da 

Prefeitura e entregue no setor de Cadastro e Tributação, juntamente com cópias do RG, CPF e 

comprovante de endereço da pessoa.    

 

§3º Para Autônomos, a solicitação de acesso deverá se protocolada na recepção da Prefeitura 

e entregue no setor de Cadastro e Tributação, juntamente com cópias do RG, CPF e 

comprovante de endereço da pessoa e/ou do local da Prestação de Serviços. 

 

Parágrafo único: Sem esses documentos, o login que possibilita o acesso as informações de 

interesse exclusivo da pessoa supramencionada, não poderá ser liberado. 

 

Art. 2º Após a liberação, será enviado ao usuário uma senha temporária, que deverá ser 

substituída posteriormente. 

 

Art. 3º A partir da data em que ocorrer a liberação de emissão de NFS- e, o prestador não 

poderá emitir qualquer outro modelo de nota fiscal impressa, cupom fiscal e/ ou outro 
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documento fiscal para as operações de prestações de serviços, e, imediatamente, após a 

liberação, deverá entregar no Setor de Cadastro e Tributação os blocos de notas ficais 

emitidos para que sejam inutilizadas. 

 

Art. 4º Os prestadores terão até o dia 30 de abril de 2018 para se cadastrarem, pois a partir 

dessa data fica expressamente proibida a emissão de Nota Convencional (nota fiscal impressa, 

cupom fiscal e/ou outro documento fiscal) e, sob pena de incorrer em multa no valor de 10 

(dez) salários mínimos. 

 

Art. 5º Este Decreto entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário. 

 

Prefeitura Municipal de Barra do Jacaré, Estado do Paraná, aos 15 de março de 2018.  

 

ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR 

Prefeito Municipal 

___________________________________________________________________ 

 

ERRATA 

 

No Decreto 1.146 de 15 de março de 2018, publicado no Diário Oficial dos 

Municípios do Paraná, Edição 1464, pág. 10 de 16/03/2018, no Art. 4º: 

Onde se lê: MULTA NO VALOR DE 10 (DEZ) SALÁRIOS MÍNIMOS,  

Leia-se: MULTA NO VALOR DE 02 (DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS. 

  

Prefeitura Municipal de Barra do Jacaré, 16 de março de 2018. 

 

ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR 

 Prefeito Municipal  
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