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Como formalizar o meu MEI?
Antes de se formalizar, você deve estar atento a alguns pontos
importantes:
Abrir o MEI enquanto estiver recebendo auxílio
previdenciário (auxílio doença, seguro-desemprego,
salário maternidade)
PERDE O DIREITO AO BENEFÍCIO;
Ser proprietário ou sócio de outra empresa
IMPEDE A ABERTURA DO MEI;
Para formalizar o MEI com menos de 18 anos
OBRIGATORIAMENTE precisa ser emancipado e ter o
titulo de eleitor.

Para se formalizar, acesse a página da Sala
do Empreendedor Digital clicando aqui
Selecione a opção FORMALIZE O MEI.

Como formalizar o meu MEI?
Você será redirecionado ao Portal do Empreendedor, onde deverá clicar
em ‘Formalize-se’

Você será direcionado para a tela de login do sistema do Governo
Federal. Nesse momento, deve informar seu CPF e em seguida a
senha de acesso e continuar.

Se você JÁ POSSUI a conta no Gov, clique aqui;
Se você já possui a conta no Gov, mas ESQUECEU a senha de acesso,
clique aqui;
Se você NÃO possui conta no Gov, Clique aqui.

Como formalizar o meu MEI?
Após o login, você será direcionado ao Portal do Empreendedor.
Neste momento, você será necessário informar o nº do Título de
Eleitor ou nº do recibo de entrega da Declaração de Imposto de
Renda Pessoa Física (para quem declarou nos 2 últimos anos).
Informar e clicar em continuar.

Na sequência o sistema vai abrir o formulário para preencher com as
informações da empresa e do empresário:
Dados de Identificação: RG, órgão expedidor, telefone, e-mail, capital social e nome
fantasia;
Atividade Econômica: principal e secundárias;
Forma de atuação;
Endereço comercial e residencial;
Declarações.

A primeira parte do formulário são os dados de identificação do
empresário, apenas para conferência. Se houver alguma informação
divergente interrompa a formalização e faça uma atualização no CPF para
correção de dados.

Como formalizar o meu MEI?
Na sequencia, os dados de identificação deverão ser preenchidos

Capital social são os valores investidos
para adquirir os itens necessários para
a realização das atividades

Na ocupação PRINCIPAL, localize a atividade a ser exercida e selecione. Pelo
menos uma atividade precisa ser selecionada. Na ocupação secundária,
casou houver, marque e insira. Clique aqui para verificar as atividades que
compreendem em cada ocupação, inserindo o CNAE.

No campo de Forma de Atuação, ‘Estabelecimento fixo’ e ‘Em local fixo fora
da loja’ são para atividades que atuam com ponto comercial e nesse caso,
após concluir o processo de formalização do MEI, deverá solicitar vistoria do
corpo de bombeiros. E As formas de atuação ‘Internet’, ‘Correio’, ‘Porta a
porta, postos móveis ou por ambulantes’, ‘Televenda’ e ‘Máquinas automáticas’
são para atividades que atuam sem ponto comercial.

Como formalizar o meu MEI?
Em seguida, preencher o endereço COMERCIAL e RESIDENCIAL. Para
as formas de atuação ‘Internet’, ‘Correio’, ‘Porta a porta, postos móveis
ou por ambulantes’, ‘Televenda’ e ‘Máquinas automáticas’ a opção
Endereço residencial igual ao endereço comercial, deve ser marcada.

Para finalizar, é necessário LER ATENTAMENTE e MARCAR as
declarações e o Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de
Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento. Clique em continuar.

FIQUE ATENTO!
Conforme a LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 e a LEI de 13.874, DE 20
DE SETEMBRO DE 2019, ao assinar o Termo de Ciência e
responsabilidade você se responsabiliza pelo exercício da sua atividade
econômica e declara que conhece e atende aos requisitos legais do
município
para
licença
de
funcionamento,
respeitando
aspectosambientais, sanitários, de uso e ocupação do solo e afins e que o
não atendimento aos requisitos poderá acarretar no cancelamento da
licença das atividades.
Consulte as LEIS MUNICIPAIS Clicando aqui e aqui..

Após clicar em ‘Confirmar’ o CNPJ será gerado e a opção de fazer o
download do Certificado de Condição de Microempreendedor Individual
(CCMEI) aparecerá.

O CCMEI é o documento da empresa,
o empresário precisa estar com o
documento sempre que solicitado.

Como recuperar minha senha no GOV?
Se você não lembra a senha de acesso, pode recupera-la clicando em
esqueci minha senha.

Em seguida, selecione uma das opções para gerar uma nova senha
para sua conta gov.br e clique em avançar.

Agora, é só inserir o CÓDIGO DE ACESSO enviado, clique em
'Recuperar Senha' e crie uma NOVA SENHA.

Após a recuperação da senha
clique aqui para os passos
seguintes da formalização

Como criar uma senha no GOV?
Caso não possua um acesso ao sistema basta clicar em ‘Crie sua conta
gov.br’, aceita o Termo de Uso e Política de Privacidade e clique em
continuar.
Você poderá criar sua conta por meio de seu banco ou TENTAR DE
OUTRA FORMA, aqui abordaremos a última opção.

Em seguida clique na opção "Não tenho celular".

Como criar uma senha no GOV?
Selecione as respostas corretas referente a seus dados pessoais e
clique em continuar.

Informe um contato (e-mail ou celular) para envio do código para
ativar a conta e clique em continuar, uma mensagem de atenção
aparecerá, clique em ok.

Insira o código e, novamente, clique em continuar.

Como criar uma senha no GOV?
Cadastre uma senha se acesso observando as indicações em vermelho
e preencha a confinacao de senha e clique em continuar.

Sua senha de acesso ao Gov será criada e para finalizar o processo
cliquem concluir.

Após a recuperação da senha
clique aqui para os passos
seguintes da formalização
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O QUE VOCÊ ESTÁ
ESPERANDO?
FORMALIZE SEU NEGÓCIO!
Para maiores informações procure a Sala do
Empreendedor de Cianorte

WhatsApp

Sala Digital

Localização
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