


• Nº, orgão emissor e UF emissora do RG:
• Nº do CPF:
• CEP dos endereços comercial e residencial:
• Nº do protocolo de entrega da Declaração de Imposto de Renda Pessoa física
(se declarou nos últimos dois anos):

E TAMBÉM
- Nº celular ativo:
- E-mail ativo:

Atividade(s) permitida(s) que desenvolverá:

PARA REALIZAR A SUA
INSCRIÇÃO COMO MEI 
VOCÊ PRECISARÁ DAS
SEGUINTES INFORMAÇÕES:
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Para uma melhor experiência de navegação, sugerimos que você acesse o site no 
modo “Navegação Anônima”, para que nenhum histórico �que gravado e comprome-
ta algumas informações.
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Em seguida, clique nos três pontinhos do lado direito, embaixo do “X”, e em seguida 
clique em “Nova janela anônima”.



Acesse www.portaldoempreendedor.gov.br

Vamos lá!?

Clique no “FORMALIZE-SE”  destacado em amarelo02
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Em seguida no quadradinho “Formalize-se”

A partir daí existem 3 caminhos:

4.1 JÁ TENHO CADASTRO
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4.1.1 Se você já tiver cadastro, preencha o espaço com o seu CPF e em seguida 
clique em “Próxima”



4.2.1 Clicar em “Esqueci minha senha”, logo a esquerda, abaixo do botão 
“Entrar

4.2 JÁ TENHO CADASTRO MAS ESQUECI A SENHA

4.1.2    Digite a sua senha e clique em Entrar

CPF preenchido

CPF preenchido



4.2.3 Escolha se você quer recuperar a sua senha através do email ou SMS, recebendo um link 
para rede�nir a sua senha (estas opções só estarão habilitadas se você tiver cadastrado seu email e 
celular) e clique em Con�rmar. Ou uma terceira opção surgirá apresentando perguntas de ordem 
pessoal, como por exemplo “qual foi o seu primeiro emprego” para validar sua identidade. 

4.2.2 Preencha o campo com o seu CPF, clique no quadradinho ao lado da frase “Não sou um 
robô” e em seguida em Continuar

Obs: Caso não tenha acesso nem ao email e nem ao telefone cadastrado, você deve ir ao INSS em 
busca de uma senha provisória que será gerada para a recuperação do login (essa senha tem dura-
ção de 24h) ou acessar seu Internet Bank do computador



4.2.4 Se você optou receber por e-mail, con�ra se você recebeu o link para recadastrar uma nova 
senha. Se você recebeu, basta clicar no link que ele levará você para o próximo passo. Se você não 
tiver recebido, clique no botão “não recebi o e-mail” e aguarde novamente. Caso você tenha esco-
lhido receber por SMS, con�ra no seu celular, na caixa de mensgens, se você recebeu o código de 
validação

4.2.5 Preencha seu CPF e de�na sua nova senha, em seguida repita a mesma senha no segundo 
espaço. Depois clique no botão “Criar senha” e sua nova senha estará criada.



A partir daí, você deve clicar no ícone que tem um bonequinho, em cima no canto direito da tela. 
Em seguida, você deve selecionar “Minha conta”.

ATUALIZAÇÃO DE DADOS: Caso o seu email ou telefone não estejam atualizados ou cadastrados, 
você irá se deparar com a seguinte tela dizendo que você deve atualizar o seu cadastro:



Uma tela com todos os seus dados será aberta, você deve conferi-los e atualiza-los. Caso não haja 
alguma informação, você deve acrescentar.

Em seguida, no menu ao lado esquerdo, você deve clicar em “Alterar meus dados cadastrais”.



Assim, suas informações estarão atualizadas e você poderá navegar pelo portal.

No caso da atualização ou preenchimento do celular, você receberá um código de validação via 
SMS, e deverá colocar no seguinte passo:



4.3 NÃO TENHO CADASTRO, QUERO ME CADASTRAR

4.3.2 Preencha o campo com o nº do seu Título de Eleitor, em seguida clique em Continuar

4.3.1 Clique em “Criar sua conta”



4.3.3 Nesse momento, o formulário traz preenchido alguns dados como o CPF, Data de Nascimen-
to, Nome Empresarial, Nome do Empresário, Nacionalidade, Sexo, Nome da mãe.

Obs: Se você for declarante de IRPF, ao invés de pedir o CPF, será pedido o número do recibo do 
seu Imposto de Renda Pessoa Física.

- Con�ra se esses dados estão corretos. Se perceber algum erro ou 
divergência, interrompa a inscrição imediatamente e providencie a 
correção do cadastro do CPF nas agência do Banco do Brasil, da 
Caixa Econômica Federal ou dos Correios.

4.3.4 Em seguida, no item de Identi�cação, preencha os campos solicitados. Os campos com aste-
riscos (*) são obrigatórios. No campo “Nome Fantasia” o empreendedor poderá registrar um nome 
que represente o seu negócio, por exemplo, “Bar do Fulano”. No campo “Capital Social” é necessário 
colocar o valor gasto para iniciar o negócio, por exemplo, compra de equipamentos, mobiliário ou 
o valor do veículo a ser utilizado. Se você é MEI, não é obrigatório declarar o Capital Social, portanto, 
caso não deseje declarar, coloque o valor mínimo de R$ 1,00.  



4.3.5 No item Atividades, escolha a ocupação principal que irá desenvolver, e em seguida escolha 
as ocupações secundárias. Você pode escolher até 15 atividades secundárias.

Ainda no item Atividades, escolha também sua forma de atuação. 

Você pode assinalar quantos itens forem necessários. Para veri�car a descrição das formas, passe o 
mouse sobre os itens.

4.3.6 No item Endereço informe o CEP do endereço comercial e residencial, depois faça a
complementação (Nº, Apt., Bloco).

Ao preencher o CEP, o sistema traz automaticamente o tipo de logradouro (rua, avenida, etc), 
bairro, município e estado (UF).



Se o endereço residencial for o mesmo do comercial, basta selecionar “Endereço residencial igual ao 
endereço comercial”.

DICA: Vale lembrar que, caso o endereço comercial seja o mesmo que o residencial, poderá haver 
alteração no valor do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU). Para veri�car se haverá esta altera-
ção, consulte a Prefeitura local.

4.3.7 No item Declarações, leia atentamente as a�rmações e caso esteja de acordo com os termos, 
marque as caixas de seleção e clique em Continuar. Estas declarações não são opcionais.

ATENÇÃO: Quando o solicitante for menor de 18 anos e maior de 16 anos, aparecerá uma declara-
ção de capacidade que deverá ser marcada apenas se o solicitante for emancipado. Caso não seja 
emancipado, a inscrição deve ser interrompida imediatamente.



4.3.8 Na tela para a conferência de dados, veri�que se todos os dados estão corretos. Caso neces-
sário,  clique em Corrigir para retornar a tela anterior. Se os dados estiverem corretos clique em 
Enviar.

4.3.9 Aparecerá na tela uma mensagem dizendo que a operação foi concluída com sucesso. 
Clique no botão azul com a frase “Clique aqui par fazer o download em pdf de seu CCMEI, para 
imprimir o certi�cado do MEI. Aconselhamos plasti�car para melhor conservação.



4.3.10 Abaixo um modelo de certi�cado do MEI



- Alvarás e licenças da sua atividade;
- Alvará de�nitivo, junto à prefeitura do município;
- Inscrição Estadual (se precisar), junto à SEFAZ/PE;
- Providenciar Notas Fiscais.
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