
 

PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 

TRIBUTAÇÃO 

REQUERIMENTO 

Cancelamento de Nota Fiscal de Serviços 

Avulsa 

(Não pode ser utilizado para solicitação de cancelamento de Nota Natalense) 

 
IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 

Empresa/Nome 
 

Inscrição Municipal (para contribuintes cadastrados) 
 

CPF/CNPJ Telefones p/contato 

Endereço: 
 

Nº 

Bairro CEP Ponto de referência 
 
 ------------------------------------------------------------ 
 
------------------------------------------------------------- 

E-mail 

 
  

Aceito receber comunicados e/ou solicitações a respeito do presente requerimento através do e-mail informado, ciente de que o 
prazo para o atendimento das solicitações, se for o caso, será de 15 (quinze ) dias a partir do seu envio ao contribuinte/requerente. 
Estou ciente, também, de que a presente aceitação não me exime da obrigação de apresentar os documentos 
necessários/obrigatórios à análise do pedido. 

Endereço completo para correspondência (só preencher se diferente do endereço do cadastro da SEMUT) 

   

 
MOTIVO DO CANCELAMENTO 
 

 

Informar as notas fiscais emitidas em duplicidade  
  

Nota(s) fiscal(is) a ser(em) cancelada(s)  
 

OBSERVAÇÕES: 

 

 

 

 

 
 

Data do requerimento 
 
            /             / 

 
______________________________________________ 

Assinatura do Requerente ou Representante Legal 

OBSERVAÇÕES: 

1) Presumem-se inexistentes os documentos requisitados e não entregues pelo requerente. 

2) O presente requerimento não pode ser utilizado para solicitação de cancelamento de Nota Natalense, que possui procedimento 
próprio. No caso de utilização indevida, este será arquivado sem análise. 

3) A falta de indicação do MOTIVO DO CANCELAMENTO, pode implicar no arquivamento sumário do requerimento pelo Chefe do 
Setor por ausência de pedido; 

4) Pode, ainda, justificar o arquivamento sumário do processo, a não apresentação de documento indicado como obrigatório. 

 

DOCUMENTOS EXIGIDOS 
 

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS 
 
- Requerimento totalmente preenchido pelo Contribuinte ou seu Representante Legal; 
- Cópia do CPF e Identidade do requerente, do representante legal ou do procurador. 
- Procuração, se for o caso. Se particular, com firma reconhecida. Se cópia, autenticada em Cartório ou por funcionário da SEMUT. 
 
DOCUMENTOS QUE PODEM JUSTIFICAR A SOLICITAÇÃO 

 
- Qualquer documento que, a critério do requerente, possa esclarecer o caso ou comprovar as alegações. 

 Não ocorrência do fato gerador (Não prestação dos serviços) – é necessário comprovação 
  

 Duplicidade de emissão de NFS-e 


