
 
                                                                                                                                                                                                            1 
 

                                                    

 

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO 
SECRETARIA DE FINANÇAS / DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO                      

 

EMISSÃO DE GUIA DOS SERVIÇOS DISPENSADOS DE 

EMISSÃO DE NOTA FISCAL 
 

De acordo com o Parágrafo Único do Art. 1° do Decreto n°. 209/2011, as empresas que possuem as atividades 

listadas abaixo estão dispensados da emissão de nota fiscal: 

Parágrafo único – Ficam dispensados da emissão da NFS-e: 

I – os concessionários de serviço público de telefonia, energia elétrica, água, esgoto e correios; 

II – os estabelecimentos bancários oficiais e privados;  

III – as cooperativas de crédito. 

Portanto este tutorial, explicará como estas empresas deverão proceder para emissão de guia para recolhimento 

do ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza). 

 

Primeiramente para obter um Login e Senha, entre em contato com o Departamento de Fiscalização Tributária 

através do telefone (46)3520-2176, falar com Tiago ou Hari. 

 

Os dados abaixo deverão ser encaminhados para o seguinte e-mail: fiscalizacao@franciscobeltrao.com.br 

 

 Razão Social; 
 CNPJ; 
 Endereço; 
 Número; 
 Bairro; 
 Cep; 
 País; 
 UF; 
 Cidade; 
 Telefone Contato; 
 CPF do Contato; 
 Nome do Contato; 
 E-mail. 

 

Ao fim do cadastro será disponibilizada a senha através do e-mail informado, para acessar o sistema siga os 

passos abaixo: 

 

1º Passo: Acesse o endereço web: https://www.esnfs.com.br/?e=35 

2º Passo: Faça o login no site utilizando o seu Usuário (CNPJ) e Senha; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.esnfs.com.br/?e=35
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COMO PROCEDER PARA GERAR GUIA DO ISS  
 

1º Passo: Após acessar o sistema, localize no menu a opção Emissão de guia de recolhimento - Serviços 

dispensados de emissão de NFS-e e clique, você será redimensionado para seguinte tela: 

 

 
 

2º Passo: Selecione seu CNPJ no campo Contribuinte, e preencha o restante dos dados; 

 

Mês: informe a unidade numérica do mês que você deseja emitir a guia (ex: 07 para o mês de Julho) 

Ano: informe o respectivo ano (ex: 2014) 

Movimento: Valor da Receita 

Dedução: Não preencher 

Alíquota: Informe a alíquota respectiva ao serviço realizado 

 

3º Passo: Após preencher estes campos clique no botão INSERIR; 

 

 
 

Observação: você pode inserir vários movimentos caso haja alíquotas diferentes. O sistema vai somando os 

valores e calculando o ISS a cada inserir aplicado. 

 

4º Passo: Por fim basta clicar em Gerar Guia, e ela abrirá em uma nova janela. Caso não ocorra isto basta seguir 

o tutorial abaixo para imprimir a guia. 
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IMPRIMIR GUIA DE RECOLHIMENTO 
 

1° Passo: Para imprimir a guia que você gerou, você deverá clicar no menu principal em Guias de Recolhimento 

de ISS; 

2° Passo: Na janela que você será redimensionado selecione no campo Prestador o seu CNPJ, no campo 

Situação selecione Emitida, e se deseja poderá selecionar o Exercício desejado para o sistema localizar a guias 

do respectivo período; 

 

 
 

3° Passo: A cada campo selecionado o sistema irá efetuar buscas no banco de dados, e exibirá as guias 

encontradas, localize a guia que você deseja imprimir e clique no botão . 

 

 

CANCELAR GUIA DE RECOLHIMENTO 
 

1° Passo: Caso deseje cancelar a guia que você gerou, por algum eventual erro (ex: esqueceu de declarar uma 

nota), você deverá clicar no menu principal em Guias de Recolhimento de ISS; 

2° Passo: Na janela que você será redimensionado selecione no campo Prestador o seu CNPJ, no campo 

Situação selecione Emitida, e se deseja poderá selecionar o Exercício desejado para o sistema localizar a guias 

do respectivo período; 

 

 
 

3° Passo: A cada campo selecionado o sistema irá efetuar buscas no banco de dados, e exibirá as guias 

encontradas, localize a guia que você deseja CANCELAR e clique no botão . Caso você queira ter certeza que 

está é a guia a ser cancelada, clique no botão , o sistema irá exibir detalhes de quais notas compõe está guia. 

 

 

Legislação:  
BRASIL, Lei Complementar 116/2003 – http://www.planalto.gov.br/ccivil/LEIS/LCP/Lcp116.htm 

Francisco Beltrão, PR – Lei 3059/2003 – Acesse: http://www.franciscobeltrao.pr.gov.br/legislacao/ 

Francisco Beltrão, PR – Código Tributário Municipal - Lei 2152/1993 – Acesse: http://www.franciscobeltrao.pr.gov.br/legislacao/ 

Francisco Beltrão, PR – Outras legislações – Acesse: http://www.franciscobeltrao.pr.gov.br/legislacao/ 

 

 

Informações: (46)3520-2176 – Departamento de Fiscalização Tributária 

http://www.planalto.gov.br/ccivil/LEIS/LCP/Lcp116.htm
http://www.franciscobeltrao.pr.gov.br/legislacao/
http://www.franciscobeltrao.pr.gov.br/legislacao/
http://www.franciscobeltrao.pr.gov.br/legislacao/

