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PORTARIA/SEMFAZ N.º 004, DE 11 DE SETEMBRO
DE 2017.
“DISPÕE SOBRE PROCEDIMENTOS
ADMINISTRATIVOS DE COMPETÊNCIA DA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
– SEMFAZ, INERENTES AOS PROCESSOS
ADMINISTRATIVOS
RELATIVOS
A
PEDIDOS DE CANCELAMENTO DE NOTA
FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
(NFS-E) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”
O SECRETÁRIO DA FAZENDA MUNICIPAL, no uso
de suas atribuições legais, que lhe são conferidas no art. 88,
IV e V da Lei Orgânica do Município de Anápolis, neste
Estado de Goiás, e, pelo disposto no art. 15 do Decreto
Municipal n.º 29.080, de 09 de Setembro de 2009, e
CONSIDERANDO que se faz necessário regulamentar
determinados procedimentos e/ou prazos atinentes a
determinados tipos de processos de competência da
Secretaria Municipal da Fazenda, e
CONSIDERANDO a necessidade de atualização de
determinados procedimentos intuitivos às obrigações
acessórias ligadas aos tributos de competência municipal,
DETERMINA:
Art. 1º. Sob o pretexto de correção de dizeres e/ou
informações constantes em Nota Fiscal de Serviços, não
serão autorizados pelos Auditores Fiscais de Tributos
Municipais, pedidos de cancelamentos de Notas Fiscais
de Serviços Eletrônicas, emitidas com erros/omissões no
Campo Descrição dos Serviços e/ou no Campo Informações
Complementares, cabendo ao interessado, valer-se,
obrigatoriamente, da opção “Carta de Correção”, disponível
no sistema gerenciador correspondente ao uso de NFS-e.
Art. 2º. Os pedidos de cancelamento de NFS-e, obedecerão
os seguintes dispositivos:
I – Nos casos de NFS-e emitidas e relativas a serviços não
efetuados:
a) Requerimento assinado conforme modelo descrito no
Anexo I, com firma reconhecida, ou instruído com cópia
de documento pessoal do autor e/ou requerente com foto
e assinatura correspondente, e válido em todo território
nacional;
b) Comprovante de notificação do interessado/tomador
dos serviços, acerca do cancelamento da Nota Fiscal de
Serviços Eletrônica, conforme modelo descrito no Anexo
II, assinado pelo emitente/requerente;
c) Cópia da Nota Fiscal objeto do pedido de cancelamento.
II – Nos casos de NFS-e emitidas em duplicidade:
a) Requerimento assinado conforme modelo descrito no
Anexo I, com firma reconhecida, ou instruído com cópia
de documento pessoal do autor e/ou requerente com foto
e assinatura correspondente, e válido em todo território
nacional;
b) Cópia da Nota Fiscal “ A CANCELAR” e cópia da Nota
Fiscal “SUBSTITUTIVA”.
c) Comprovante de notificação do interessado/tomador
de serviços, acerca do cancelamento da Nota Fiscal de
Serviços Eletrônica, conforme modelo descrito no Anexo
II, assinado pelo emitente/requerente;
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III – Nos casos de NFS-e emitidas com erro, falha ou
equívoco:
a) Requerimento assinado conforme modelo descrito no
Anexo I, com firma reconhecida, ou instruído com cópia
de documento pessoal do autor e/ou requerente com foto
e assinatura correspondente, e válido em todo território
nacional;
b) Cópia da Nota Fiscal “ A CANCELAR” e cópia da Nota
Fiscal “SUBSTITUTIVA”;
c) Comprovante de notificação do interessado/tomador
dos serviços, acerca do cancelamento da Nota Fiscal de
Serviços Eletrônica, conforme modelo descrito no Anexo
II, assinado pelo emitente/requerente;
§ 1º. Os pedidos de cancelamento de Notas Fiscais de
Serviços Eletrônicas, se farão diretamente pelo contribuinte
ou seu representante legal, sendo devida a apresentação de
procuração pública ou particular em todos os pedidos de
cancelamento.
§ 2º. Os pedidos de cancelamento de NFS-e, formulados por
pessoa jurídica, só serão válidos, se formulados pelo sócioadministrador da sociedade empresária, assim comprovado
nos registros municipais específicos, podendo os Auditores
Fiscais de Tributos Municipais, requerem cópia do Contrato
Social correspondente, para a devida comprovação, em não
havendo registro municipal comprobatório.
§ 3º. Os pedidos de cancelamento formulados por
representante legal, deverão conter assinatura com firma
reconhecida do autor, ou serão instruídos com cópia do
documento pessoal do representante legal contendo foto
e assinatura correspondente, e com validade em todo
território nacional.
§ 4°. As Notificações descritas nesta Portaria, serão
apresentadas em original, e conterão a ciência do
destinatário, com firma reconhecida, ou instruída com
cópia do documento pessoal do cientificado, e válido em
todo território nacional, podendo a ciência ocorrer mediante
notificação extra-judical, e nos casos de encaminhamento à
pessoa jurídica, poderão, ordinariamente, ser encaminhadas
eletronicamente, através de e-mail corporativo, diretamente
ao representante legal da empresa.
§ 5º – Os pedidos de cancelamento de NFS-e, efetuados
fora do prazo máximo estabelecido nos termos da
Portaria n.º 008, de 16 de Novembro de 2015, sujeitarão
o contribuinte ao prévio pagamento do imposto referente
a Nota Fiscal objeto do pedido de cancelamento, imposto
este descrito na Guia de ISSQN do mês correspondente,
gerada eletronicamente pelo ISS-Net, sendo que, salvo se,
após a análise do pedido de cancelamento, promovido pela
Gerência de Fiscalização (nos termos da Portaria n.º 008, de
16 de Novembro de 2015), seja deferido o pedido, até a data
limite para pagamento do Imposto Sobre Serviços – ISS,
correspondente.
§ 6º – O deferimento dos pedidos de cancelamento de
NFS-e, efetuados após o prazo limite do pagamento da Guia
de ISSQN correspondente, ensejará a imediata restituição
do imposto pago nos termos do parágrafo anterior, salvo se
o contribuinte, por óbvio, não tenha efetuado o pagamento
do imposto devido aos cofres municipais, oportunidade
em que fica permitido o estorno na Guia correspondente,
do imposto relativo a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
levada a cancelamento por despacho da autoridade fiscal,
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cabendo sobre o saldo devedor final, a incidência normal de multa,
juros e correção monetária.
§ 7°. Os Auditores Fiscais de Tributos Municipais, em todas
as análises relativas ao pedido de cancelamento de Notas
Fiscais de Serviços Eletrônicas, poderá solicitar documentos
complementares a serem apresentados pelo interessado, em
salvaguarda aos direitos do Fisco Municipal e da legalidade do
cancelamento, desde que fundamentado o pedido, e encaminhada
cópia da solicitação ao e-mail de sua chefia imediata e também ao
Diretor da Receita Municipal.
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogando-se todas as disposições em contrário.
PREFEITURA DE ANÁPOLIS, em 11 de Setembro de 2017.
GERALDO LINO RIBEIRO
Secretário Municipal da Fazenda

comprobatória.
Anápolis, ____/____________________/201
_______________________________________________
Contribuinte ou Representante Legal da Empresa
Clique para baixar o ANEXO I em seu formato original para impressão

À
Secretaria de Finanças
Diretoria da Receita Municipal
Gerência de Fiscalização Tributária
- ANEXO II ASSUNTO: NOTIFICAÇÃO P/ CANCELAMENTO DE NOTA
FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)
Contribuinte: ____________________________________
(Prestador do Serviço – Pessoa Jurídica ( ) x ( ) Pessoa Física)
– CPF/CNPJ n.º ________________________

À
Secretaria de Finanças
Diretoria da Receita Municipal
Gerência de Fiscalização Tributária
- ANEXO I ASSUNTO: CANCELAMENTO DE NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)
Contribuinte: ____________________________________
( Prestador do Serviço – Pessoa Jurídica ( ) x ( ) Pessoa Física)
– CPF/CNPJ n.º ________________________
N° da Inscrição Municipal: _________________________
O contribuinte acima identificado vem requerer, na condição
de prestador de serviço, o cancelamento de nota(s) fiscal(is) de
serviços eletrônicas (NFS-e), abaixo arroladas, nos termos da
Portaria/SEMFAZ n.º 004, de 15 de Agosto de 2017, pelo motivo
de:
( ) geração errônea por serviço não efetuado;
( ) emissão em duplicidade;
( ) emissão contendo erro, falha e/ou equívoco.
1. Relação de Notas:
N° DA NOTA FISCAL A SER
CANCELADA
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N° DA NOTA FISCAL
CORRETA (se houver)

2. Justificativa(s): _____________________________________
____________________________________________________
Observações:
* A solicitação de cancelamento de NFS-e já paga, se julgada
procedente, será automaticamente convertida em compensação, se
existente débitos em aberto, ou será convertida em restituição nos
demais casos.
** O pedido de cancelamento será instruído com cópia(s) das
nota(s) citada(s) na Relação de Notas acima descrita, bem como
com todos os documentos que possam comprovar a veracidade
das alegações, tais como contrato de prestação de serviços,
comprovante de pagamento, ou outro documento pertinente,
inclusive com àqueles obrigatórios nos termos da Portaria n.°
004/2017. Se o(s) documento(s) apresentado(s) não for(em)
suficiente(s), posteriormente serão solicitados documentos
adicionais.
*** A solicitação não será aceita se não for informada a justificativa

N° da Inscrição Municipal: _________________________
O contribuinte acima identificado, por meio deste, comprova a
regular NOTIFICAÇÃO do tomador de serviços descrito na(s)
Nota(s) Fiscal(is) de Serviço(s) Eletrônica(s), abaixo arrolada(s),
quanto ao erro e/ou equívoco no momento da emissão da
aludida NFS-e, e estará requerendo junto a Prefeitura Municipal
de Anápolis, o cancelamento desta(s) Nota(s) Fiscal(ais) de
Serviço(s), pelo motivo de:
(
(
(

) geração errônea por serviço não efetuado;
) emissão em duplicidade;
) emissão contendo erro, falha e/ou equívoco.
1. Relação de Notas:
N° DA NOTA FISCAL A SER
CANCELADA

Tomador de Serviços – CPF
e/ou CNPJ

2. Justificativa(s): _____________________________________
____________________________________________________
Observações:
* A presente notificação só será aceita pelo Fisco Municipal,
em original, com a devida ciência do destinatário, com firma
reconhecida ou instruída com cópia do documento pessoal do
cientificado, válido em todo o território nacional.
** Em caso de recusa pessoal do tomador de serviços, quanto a
ciência da presente notificação, poderá ser cientificado o tomador,
extra-judicialmente, e/ou através do encaminhamento de e-mail
corporativo utilizado pelo destinatário.
Anápolis, ____/____________________/201
___________________________________________
Contribuinte ou Representante Legal da Empresa
Prestador de Serviços
_________________________________________
Tomador de Serviços ou Representante Legal
Destinatário
Clique para baixar o ANEXO II em seu formato original para impressão
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