
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E CONTROLE

REQUERIMENTO DE NOTA FISCAL AVULSA 
(PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS) 

NÚMERO (USO DA SEFAZ)

____________________/____

1. PRESTADOR INSCRIÇÃO MUNICIPAL: _______________________
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ________________________

NOME CNPJ / CPF

LOGRADOURO (RUA, AVENIDA, PRAÇA ETC.) NÚMERO COMPLEMENTO
(ANDAR, SALA)

CEP BAIRRO MUNICÍPIO TELEFONE

2. PESSOA AUTORIZADA A REQUERER E RETIRAR A NOTA FISCAL DE SERVIÇO: 
 NOME:                                                                                         CPF:/C.I.
ENDEREÇO:  

3. DESTINATÁRIO (TOMADOR ) INSCRIÇÃO MUNICIPAL: _______________________
INSCRIÇÃO ESTADUAL: _______________________

NOME CNPJ / CPF

LOGRADOURO (RUA, AVENIDA, PRAÇA ETC.) NÚMERO COMPLEMENTO
(ANDAR, SALA)

CEP BAIRRO MUNICÍPIO TELEFONE

4. DESCRIÇÃO DO SERVIÇO                                                                                                                              VALOR 
 ................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................
.    ............................................................................................................................................
......
 ................................................................................................................................................
.    ............................................................................................................................................
.....
 ................................................................................................................................................
.
 ................................................................................................................................................
.
 ................................................................................................................................................
.
5.  INFORMAÇÕES QUE O REQUERENTE PRETENDE QUE SEJAM INSERIDAS NA NOTA FISCAL (INSS/I. RENDA/
CEI/PIS PASEP/ COFINS, ETC.)
.................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................
.
.................................................................................................................................................
6.  Solicito  a emissão de NOTA FISCAL AVULSA  com os dados e  informações prestadas acima,
declarando  serem  verdadeiras  as  informações  contidas  neste  requerimento  e  confirmando
AUTORIZAÇÃO descrita no campo 2 deste formulário.      ____/____/____     
                                                         
                                                        Assinatura:    ..................................................................................

Secretaria Municipal de Fazenda e Controle
Note
Para preenchimento clique no respectivo campo e digite as informações necessárias



7 . CONSTATAÇÕES DO SETOR DE ATENDIMENTO (SEFAZ)
                                                                                                                                                              
1 – Classificado como item _____________________ da lista de serviços (ISSQN) com alíquota de  ______%
2 – O requerente apresentou cópia da guia de arrecadação do imposto, conforme documento anexo.
3 – Emiti Nota Fiscal Avulsa com o número: _____________________________  
.................................................................................................................................................
.

VISTO DO SERVIDOR
 8. CIÊNCIA DO REQUERENTE ou PESSOA AUTORIZADA

_____ RECEBI A GUIA DE ISSQN PARA RECOLHIMENTO,  ____/_____/______   .......................................................... 

_____ RECEBI AS TRÊS VIAS DA NOTA FISCAL AVULSA, em ___/_____/_____   ..........................................................
  
                                                                                                                                                                                                                                            ASSINATURA

ORIENTAÇÕES SOBRE O PREENCHIMENTO DO
REQUERIMENTO DE NOTA FISCAL AVULSA

I –  Preencher em uma via, de forma legível e sem
rasuras.
      
II – Não é necessário juntar cópia de documentos, mas o
requerente  ou  seu  representante  deverá  apresentar,
quando da retirada da Nota Fiscal Avulsa, o original dos
documentos de identificação. 

III – Preenchimento dos campos:

 Campo 1 (Prestador). :  Informar os dados  de identificação do
prestador do serviço, devendo conter, no mínimo,  o nome completo, o nº
do CPF ou CNPJ e endereço.

Campo  2  (Pessoa  autorizada).  :  Informar  os  dados  de
identificação da  pessoa  autorizada a representar o requerente.

Campo  3  (Destinatário/Tomador).  :  Informar  os  dados  de
identificação do prestador do serviço,  devendo conter,  no mínimo,  o
nome completo, o nº do CPF ou CNPJ e endereço.

Campo 4 (Serviço/Valor). :  Descrever  o  serviço  prestado  e   o
valor, tudo  da forma que o requerente que se faça  fazer constar na
Nota Fiscal.

Campo 5 (Retenções, destaques, etc.): Indicar as informações
sobre retenção de tributo, números de identificação ou quaisquer outros



destaques que o requerente pretender que se conste na nota fiscal.

Campo  6  (Declaração):  Deve  ser  datado  e  assinado  pelo
requerente,  reconhecendo  sua  responsabilidade  pela  solicitação.
Atenção!  :  O  REPRESENTANTE  do  requerente  não  pode  assinar
neste local.

Campo 7 e 8 (Preenchimento exclusivo pela Secretaria da
Fazenda) conforme orientação da Divisão de Atendimento.

OBSERVAÇÃO: O requerente ou seu representante somente assinará  o
campo 8 na data da retirada da Nota Fiscal Avulsa. 
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