
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONTAGEM / MG 
Secretaria Municipal de Fazenda 
Secretaria Municipal Adjunta da Receita 
Coordenadoria de Arrecadação e Fiscalização

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS

Contribuinte
Razão Social

Endereço:

CNPJ Inscrição Municipal Inscrição Estadual

Estabelecimento Gráfico
Razão Social

Endereço:

CNPJ Inscrição Municipal Inscrição Estadual

Documentos a serem impressos

Espécie de Documento Tipo de Impressão Série
Talões Notas Vias Inicial Final

Quantidade Numeração

Destinação das vias:

Outra:

Documentos exigidos 
1  - Ato constitutivo da empresa e última alteração. Se o registro do documento 
tiver mais de 24 meses apresentar Declaração Simplificada fornecida pelo órgão 
de registro; 
2 – CNPJ atualizado; 
3 – Ultima AIDF autorizada ou Ultima Nota fiscal emitida; 
4 – Original da AIDF do Estado em caso de Nota fiscal conjunta; 
5 – Termo de concessão do Regime Especial quando for o caso; 
6 – Procuração, acompanhada de cópia da carteira de identidade e do  
CPF do procurador, quando for o caso. 
Atenção: 
Esta solicitação deverá ser preenchida corretamente, sem rasuras,  
assinada pelo responsável e apresentada juntamente com os 
documentos exigidos na GETM, Secretaria Municipal Adjunta da 
Receita à Av. Cardeal Eugênio Pacelli, 1887 – Cidade Industrial para 
emissão da Autorização de  Impressão de Documentos Fiscais – AIDF.

Nome do Responsável

Identidade do Responsável

Assinatura do Responsável

Assinatura do Responsável do Estabelecimento Gráfico
ANEXO II - Portaria SAREC 03/2010. 

“A impressão de notas fiscais só poderá ser efetuada mediante prévia autorização da repartição municipal competente, atendidas as normas f 
ixadas em regulamento. 
“A nota fiscal de Prestação de serviços Série A terá validade máxima de 24 (vinte e quatro) meses a partir da data de sua impressão, sendo  
considerada inválida após  esse prazo.”(Art. 85 Lei 1.611 DE 30 De Dezembro de 1983  - CTMC)  
“O prazo de validade da Autorização de Impressão de Documentos Fiscais  - AIDF é de 30 (trinta) dias, contados da data de sua expedição,  
findo este, deverá ser cancelada e feita nova solicitação”. (§8º do Art. 1º da Portaria SAREC nº 003/2010 de 08 de julho de 2010)
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