


1. Acesse o site “Portal do Empreendedor”.

2. Clique na opção “Quero ser MEI”.

https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor


3. Clique na opção“Formalize-se”. 4. O usuário será direcionado para uma                      
página na qual deverá preencher com o                            
número de seu CPF.



5.  Após digitar o CPF, o usuário deverá informar a senha do “portal gov.br”. Após apertar o 
botão “Entrar”, autorize o uso de seus dados pessoais para dar continuidade.

Atenção!

Acessar o “portal gov.br” é indispensável para 
o processo de formalização;

Se você não lembra a senha pode tentar                        
recuperá-la no link “Esqueci minha senha”.



5.1 Para se formalizar é necessário que a senha 
tenha o nível de confiabilidade prata ou ouro.

5.2 Por meio do aplicativo “gov.br” (disponível na 
Play Store ou App Store) é possível criar uma senha 
e elevá-la ao nível de confiabilidade exigido.

Para aumentar esse nível de confiabilidade, é 
necessário realizar o reconhecimento facial, ao 
acessar a conta, caso o sistema não consiga 
reconhecer, é necessário fazer o login com seu 
banco. 

Obs: (Banco do Brasil, Banrisul, Bradesco, Banco 
de Brasília, Caixa Econômica, Sicoob e Santander).



6. Logo em seguida será enviado para uma 
página na qual você deverá informar seus                 
dados (Nome, RG,  CPF, telefone, etc.)

7. MEIs caminhoneiros possuem um regi-
me de tributação própria, se este for seu caso,        
selecione a opção correspondente.



8. Abaixo irá aparecer a opção para a escolha 
da atividade que o usuário irá exercer. Cada 
empreendedor tem uma atividade principal e 
pode ter até quinze secundárias.

9. Selecione a(s) forma(s) de atuação da(s) 
atividade(s) no campo abaixo.



10. Você deve informar ainda o CEP do endereço comercial e o residencial nos seus                               
respectivos campos.

Atenção!

Após preencher o seu CEP aperte a tecla “TAB” ou 
clique em um espaço em branco da tela, para os 
demais campos do endereço serem preenchidos. 

Repita o mesmo procedimento para preencher 
o “Endereço residencial”. 

Obs: O endereço comercial e residencial podem 
ser o mesmo se você trabalha em casa ou de 
forma de ambulante.



11.  Na parte inferior da tela você deverá ler e aceitar todas as Declarações e Termos de                  
Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento. 

Ao aceitar os termos você declara es-
tar ciente de suas obrigações como 
MEI e irá exercer sua atividade de 
acordo com as regras do município.



12. Após aceitar as declarações e termos, você deve clicar em “continuar” para ser                                             
direcionado para uma janela onde poderá confirmar o processo. 

Ao clicar em “confirmar”, seu proces-
so de formalização estará concluído 
e é possível imprimir o “Certificado 
da Condição de Microempreende-
dor (CCMEI)”.



Após a formalização, o MEI tem a obrigação de pagar mensalmente o Documento de 
Arrecadação do Simples Nacional (DAS) e fazer Declarações Anuais de Faturamento. 

Para mais informações procure a Sala do Empreendedor de Barbalha, localizada da sede da 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE)

Rua coronel João Coelho, 207, 3º andar, centro (Mercado Opção)
Atendimento: 8h às 17h

Contato: (88) 99707-4788

http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/Aplicacoes/ATSPO/pgmei.app/Identificacao
http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/Aplicacoes/ATSPO/pgmei.app/Identificacao
http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/Aplicacoes/ATSPO/dasnsimei.app/Identificacao

