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Pedido de Inscrição Estadual 
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Inscrição Estadual 

 Fundamentação Legal 

Lei Complementar nº 19/1997; 

RICMS (aprovado pelo Decreto Estadual nº 
20.686/99); 

Art. 18-A da Lei Complementar nº 123/06 
(MEI); 

Art. 6º da Lei nº 2.826/2003; 

§1º do art. 1º da Lei nº 3.830/2012. 
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Informações e a Ficha de Solicitação de Cadastramento de 

Contribuintes, estão disponíveis do Portal da Sefaz 

www.sefaz.am.gov.br – link CAD-e). 

Solicitação de cadastramento de 

Contribuinte (Pedido de Inscrição Estadual) 
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Solicitação de cadastramento de 

Contribuinte (Pedido de Inscrição Estadual) 
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Solicitação de cadastramento de 

Contribuinte (Pedido de Inscrição Estadual) 

Leia atentamente 

as informações e 

orientações, 

antes de iniciar o 

preenchimento 

da Ficha. 
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Solicitação de cadastramento de 

Contribuinte (Pedido de Inscrição Estadual) 

Preencher os 

dados da 

empresa, 

conforme 

registro no 

CNPJ. 
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Solicitação de cadastramento de 

Contribuinte (Pedido de Inscrição Estadual) 

 Atenção 

(Informar o nº de matrícula do IPTU 

corretamente – ): 

 Imóvel 

 PRÓPRIO 

 ALUGADO 

 CEDIDO 

CNAE (somente atividades que incidam 

ICMS)  

GCAD-Julho/14 



Solicitação de cadastramento de 

Contribuinte (Pedido de Inscrição Estadual) 

Nesta tela é 

informado o nº 

eletrônico da 

solicitação. 

Nesta etapa, o 

requerente deverá 

fazer o upload dos 

documentos exigidos, 

utilizando certificado 

digital (Informar 

CNPJ ou CPF do 

certificado). 
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Solicitação de cadastramento de 

Contribuinte (Pedido de Inscrição Estadual) 
Selecionar o “Tipo do Documento” e “Adicionar Documento” (arquivos em PDF); para 

adicionar outro documento, alterar o tipo de documento e clicar em “Adicionar Documento”. 

Após adicionar todos os documentos obrigatórios e os opcionais, “Assinar e inserir 

documentos”. 
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Solicitação de cadastramento de 

Contribuinte (Pedido de Inscrição Estadual) 

Após adicionar todos os documentos aparecerá esta tela: 
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Solicitação de cadastramento de 

Contribuinte (Pedido de Inscrição Estadual) 

Solicitação de Inscrição efetuada com sucesso! 
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FSCC-e 
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Como Consultar a Solicitação de Inscrição? 
http://sistemas.sefaz.am.gov.br/gcc/menucontribuinte/index.action 

 

 

Consultar solicitação 

cadastral informando o 

nº eletrônico ou CNPJ 
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Consultar Solicitação Cadastral em 

Andamento - Documentos Pendentes 

Será 

necessário 

informar o nº 

eletrônico da 

solicitação.  

A requerente poderá 

visualizar quais 

documentos estão 

pendentes e anexá-

los 
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Após o deferimento do Pedido de Inscrição Estadual, 

consultar os dados cadastrais no Site do SINTEGRA (aqui), 

informando o nº do CNPJ. 

 

Para impressão do Cartão de Inscrição e demais serviços, 

utilizar o Atendimento on-line ou DT-e. 

 

Para maiores informações: 

www.sefaz.am.gov.br 

 

Dúvidas? 

gcad@sefaz.am.gov.br 

Problemas ao enviar documentos? 

apoio.cadastro@sefaz.am.gov.br 
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