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Você, Microempreendedor Individual que deseja alterar os dados 
empresariais (atividade, forma de atuação, endereço, nome 
fantasia etc.), precisa alterar o cadastro no Portal do Empreendedor                                                                         
(www.portaldoempreendedor.gov.br).

Alteração de dados do Microempreendedor 
Individual

.................................................................

Clique no link abaixo para acessar a tela de alteração de dados do MEI. (será aberta uma nova janela)

4http://www.portaldoempreendedor.gov.br/mei-microempreendedor-individual/ateracao-de-dados-
cadastrais

A - Preencha com o número do CNPJ sem pontuação.
B - Digite o CPF do empresário.
C - Digite o código de acesso. 
* Caso não possua ou tenha perdido o código de acesso, gere um novo código.
D - Digite os caracteres de controle solicitados pelo sistema.
E - Clique no botão ‘Prosseguir’.

Obs.: Utilize o navegador ‘Mozilla Firefox’

*

Lembre-se que antes de fazer alterações de endereço, atividade e forma de atuação, você deverá fazer a 
consulta prévia de viabilidade na Prefeitura local.

Importante: Em cidades em que não há Postos de Atendimento do Mínas Fácil, após realizar as alterações, 
entregue o CCMEI atualizado na prefeitura local.

.................................................................

www.portaldoempreendedor.gov.br
http://www.portaldoempreendedor.gov.br/mei-microempreendedor-individual/ateracao-de-dados-cadastrais
http://www.portaldoempreendedor.gov.br/mei-microempreendedor-individual/ateracao-de-dados-cadastrais
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F - Para realizar as alterações necessárias, clique em ‘Para alterar as informações abaixo, clique aqui’.

** Importante: Os seus dados de identificação (CPF, nome etc.) e o nome empresarial somente serão 
alterados quando estas informações forem atualizadas na Receita Federal (mudança de nome de solteiro(a) 
para casado(a), casado(a) para divorciado(a), reconhecimento de paternidade etc.).

**
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G - Será habilitada a edição do campo selecionado anteriormente. Neste exemplo, póderão ser alteradas 
suas ocupação principal e/ou secundárias.

H - Para finalizar o processo selecione as três declarações: Desempedimento, Opção pelo Simples Nacional 
e Enquadramento como ME.

I - Clique no botão ‘Continuar’.
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J - Clique no botão ‘Confirmar’ logo após conferir as alterações realizadas.

K - Clique no botão ‘Enviar’ para confirmar as alterações realizadas. 
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*** - Clique no botão ‘Preparar página para impressão’ para imprimir o Certificado de Condição de 
Microempreendedor Individual (CCMEI) atualizado. 

***
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Se surgir alguma dúvida durante o processo de alteração, participe de nossa Consultoria de Gestão online 
no link http://bit.ly/consultoriachat.

.................................................................

4Orientações Importantes:

1 - O nome fantasia registrado no Portal do Empreendedor não pode ser utilizado em documentos oficiais 
como, por exemplo, Notas Fiscais. 

2 - Se sua empresa possui Bloco de Notas Fiscais (serviço ou comércio) deverá procurar o órgão emissor  
(Prefeitura ou Secretaria de Estado de Fazenda) para saber como corrigir as informações nas notas já 
impressas.

.................................................................

.................................................................

http://bit.ly/consultoriachat

