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Finanças

Maio / 2011

Os Municípios e o 
Microempreendedor Individual 
(MEI) – ações e procedimentos 

1– Conheça melhor o que é 
o miCroempreendedor individual

Microempreendedor individual (MEI) 
é o empresário individual a que se refere o 
artigo 966 do Código Civil.

Art. 966. Considera-se empresário 
quem exerce profissionalmente ati-
vidade econômica organizada para 
a produção ou a circulação de bens 
ou de serviços.

Parágrafo único. Não se considera 
empresário quem exerce profissão 
intelectual, de natureza científica, li-
terária ou artística, ainda com o con-
curso de auxiliares ou colaborado-
res, salvo se o exercício da profis-
são constituir elemento de empresa. 
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1.1 – Como é feita a inscrição do MEI

A inscrição do MEI só poderá ocor-
rer diretamente no endereço eletrônico 
www.portaldoempreendedor.gov.br de for-
ma gratuita.

Para efetuar o registro e a legaliza-
ção do MEI, o contribuinte pode acessar o 
endereço eletrônico ou solicitar auxílio dos 
escritórios de serviços contábeis optantes 
pelo Simples Nacional (SN), ou, ainda, por 
meio de suas entidades representativas 
de classe, por órgãos e entidades dos en-
tes federados, Serviço Brasileiro de Apoio 
às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). 

Os escritórios contábeis op-
tantes do Simples Nacional 
devem atender, obrigatoria-
mente e gratuitamente, as 
pessoas que desejam for-
malizar o registro e a aber-
tura de sua empresa como mi-
croempreendedor individual.

Ao finalizar o cadastramento no Por-
tal do Empreendedor, o Cadastro Nacional 
da Pessoa Jurídica (CNPJ) e o número de 
inscrição na Junta Comercial são obtidos 
imediatamente. Não é necessário encami-
nhar nenhum documento ao Município e 
demais órgãos envolvidos. Após a finali-
zação da inscrição, o MEI já terá em mãos 
o alvará de licença e funcionamento provi-
sório de 180 dias.

O MEI poderá emitir notas fiscais – 
está dispensado no caso de venda para 
pessoa física e, obrigatoriamente deverá 
emiti-la se a venda for para outras pesso-
as jurídicas.

1.2 – Todas as atividades são permiti-
das ao MEI?  

As atividades permitidas ao MEI estão 
previstas na Resolução CGSN no 58/2009. 
De forma geral, as atividades são relacio-
nadas ao comércio, indústria e serviços de 
natureza não intelectual.

Requisitos para ser um microempreendedor individual:
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2 – TraTamenTo TribuTário

Segundo o artigo 18-A da Lei Com-
plementar n° 123/2006, o contribuinte que 
optar pelo Sistema de Recolhimento em 
Valores Fixos Mensais dos Tributos abran-
gidos pelo Simples Nacional (Simei) reco-
lherá a contribuição previdenciária individu-
al e o Imposto sobre Operações relativas 
à Circulação de Mercadorias e Prestação 
de Serviços de Transporte Interestadual e 
Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) 
ou Imposto Sobre Serviços de Qualquer 
Natureza (ISS), conforme a sua atividade 
econômica.

O valor desses tributos será fixo e 
mensal, independentemente do volume de 
receita apurada em cada mês. 

O MEI pagará a partir da competên-
cia de maio/2011, tendo em vista a publica-
ção da Medida Provisória no 529, de 7 de 
abril de 2011, que reduziu de 11% para 5% 
a contribuição previdenciária do MEI sobre 
o salário mínimo. 

Impostos e 
contribuições

Quanto o MEI 
vai pagar

INSS R$ 27,25
ICMS R$ 1,00
ISS R$ 5,00

No caso de um MEI que desenvolva 
atividades comerciais, recolherá:

Impostos e 
contribuições

Quanto o MEI 
vai pagar

INSS R$ 27,25
ICMS R$ 1,00

Total: R$ 28,25

 Se o MEI for um prestador de servi-
ços, sujeito ao ISS, recolherá:

Impostos e 
contribuições

Quanto o MEI 
vai pagar

INSS R$ 27,25

ISS R$ 5,00

Total: R$ 32,25

Se o MEI realizar atividades comer-
ciais ou industriais simultaneamente com a 
prestação de serviço, recolherá: 

Impostos e 
contribuições

Quanto o MEI 
vai pagar

INSS R$ 27,25

ICMS R$ 1,00

ISS R$ 5,00

Total: R$ 33,25

3 – legislação 

A lém da  Le i  Comp lementa r 
n° 123/2006 e da Lei Complementar 
n° 128/2008, o MEI é regulamentado por 
mais 22 resoluções expedidas pelo comi-
tê gestor da Rede Nacional para a Sim-
plificação do Registro e da Legalização 
de Empresas e Negócios (Redesim), que 
podem ser consultadas no endereço: 
www.portaldoempreendedor.gov.br.

Alertamos os Municípios sobre a 
importância de observar as disposições 
das leis e resoluções do MEI. As reso-
luções expedidas pelo comitê gestor têm 
a mesma função e ação de um decreto 
municipal.
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4 – quais as aTribuições dos 
muniCípios?

O grande papel em todo este proces-
so é hoje dos Municípios. Isso é natural, 
pois as empresas estão sediadas e operam 
em Municípios, e não em Estados ou país.

 O fato é que cabem aos Municí-
pios as tarefas mais importantes deste 
processo:

• Adaptar e atualizar suas normas de 
posturas de acordo com a Lei Ge-
ral da Micro e Pequena Empresa 
(MPE) e o tratamento diferencia-
do que deve ser dispensado aos 
pequenos negócios, adequando a 
legislação municipal, caso neces-
sário, à legislação federal.

• Auxiliá-los para que o façam de 
forma correta, sem desrespeitar 
a legislação municipal.

• Informar e sensibilizar os informais 
para que se formalizem. 

• Fiscalizar as novas empresas. 
• Não cobrar taxas de qualquer na-

tureza do EI relacionadas ao seu 
processo de abertura.

Nota: As Leis Complemen-
tares no 123/2006 e 128/2008 
não isentam o pagamento 
das demais taxas após o iní-
cio regular das atividades, 
mas não proíbe os Municí-
pios de fazê-lo por lei es-
pecífica.

• A vistoria será realizada após o início 
de operação do estabelecimento, 

quando a atividade, por sua na-
tureza, comportar grau de risco 
compatível com esse procedimen-
to, segundo §1o do art. 6o da Lei 
Complementar no 123/2006.

• Não fazer exigências adicionais – 
nenhum documento adicional aos 
requeridos no processo de inscri-
ção eletrônica do MEI poderá ser 
exigido pelos Municípios, confor-
me art. 20 da Resolução CGSIM 
no 16/2009.

• Quando o MEI realiza o registro 
no Portal do Empreendedor, se a 
atividade desempenhada não for 
de alto risco, o contribuinte, auto-
maticamente, passa a possuir o 
alvará de licença e funcionamen-
to provisório.

 Nota: O alvará provisó-
rio é de 180 dias. Após este 
prazo o alvará passa para a 
condição de definitivo, caso o 
Município não apure irregula-
ridades. Nesse sentido, o Mu-
nicípio tem 180 dias para fazer a verifi-
cação e vistoria do cumprimento das 
exigências municipais do MEI em rela-
ção à legislação municipal. 

ATENÇÃO: Encontrando alguma ir-
regularidade, o Município notificará ao MEI 
sobre o cancelamento de sua inscrição e 
encaminhará à Junta Comercial, por meio 
de ofício, a decisão, a fim de que a Junta 
promova o cancelamento dessa empresa. 
Esse cancelamento promovido pelo Muni-
cípio dentro do prazo de 180 dias é retro-
ativo, levando em consideração que todos 
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os registros deixam de existir (CNPJ, NIRE, 
NIT, Inscrição Estadual, Inscrição Munici-
pal), conforme Resolução no 17 do CGSIM, 
que altera o art. 19 e acresce o art. 19-A 
à Resolução no 16, de 17 de dezembro de 
2009. Se a irregularidade encontrada tratar-
-se de endereço, o contribuinte não pode-
rá ter sua inscrição cancelada. O Município 
deverá notificá-lo para que efetue o ajuste.

• A vistoria municipal ocorrendo após 
os 180 dias, não haverá o can-
celamento da inscrição, mas sim 
sua cassação na forma estabele-
cida na legislação municipal. Esta 
cassação ocorre a partir daquela 
data, sem retroceder, e não can-
cela os demais registros da em-
presa (NIRE, CNPJ, NIT, Inscri-
ção Estadual).

• Todavia, aqueles contribuintes que 
desempenham atividades consi-
deradas de alto risco não podem 
iniciar suas atividades antes das 
devidas vistorias. A legislação atri-
buiu aos entes que realizam os li-
cenciamentos a função de regu-
lamentar quais seriam as ativida-
des de alto grau de risco. Assim, 
os Municípios devem efetuar as 
devidas regulamentações, defi-
nindo quais as atividades são de 
alto risco. A não regulamentação 
permite que todas as atividades 
sejam consideradas fora da clas-
sificação de alto risco.

A Lei Complementar n° 123/2006, 
com alterações da Lei Complementar n° 
128/2008, determina, por meio dos § 1o e 

2o do artigo 77, transcrito a seguir, que a 
União, os Estados e os Municípios façam 
as adaptações necessárias em suas legis-
lações para cumprirem o que é disposto.

§ 1o O Ministério do Trabalho e Em-
prego, a Secretaria da Receita Fe-
deral, a Secretaria da Receita Previ-
denciária, os Estados, o Distrito Fe-
deral e os Municípios deverão editar, 
em um ano, as leis e demais atos 
necessários para assegurar o pron-
to e imediato tratamento jurídico di-
ferenciado, simplificado e favoreci-
do às microempresas e às empre-
sas de pequeno porte.

§ 2o A administração direta e indire-
ta federal, estadual e municipal e as 
entidades paraestatais acordarão, 
no prazo previsto no § 1o deste ar-
tigo, as providências necessárias à 
adaptação dos respectivos atos nor-
mativos ao disposto nesta Lei Com-
plementar. (Redação dada pela Lei 
Complementar no 128, de 2008).

A regulamentação deve conter nor-
mas claras de simplificação, racionalização 
e uniformalização dos requisitos de com-
petência municipal, para fins de registro, 
legalização e funcionamento de empresas 
quanto aos requisitos de segurança sani-
tária, metrologia, controle ambiental e pre-
venção contra incêndios, inclusive com a 
definição das atividades consideradas de 
alto risco previstas no Anexo I da Resolu-
ção CGSIM no 22, de 22 de junho de 2010. 

Com a realização do registro do MEI 
de forma eletrônica no Portal do Empre-
endedor, os entes precisam receber as in-
formações da abertura dessas empresas 
para que se possam efetuar os cadastros, 
emissão de alvarás e até a vistoria dos con-
tribuintes.

Conforme o Comunicado CGSN/SE 
no 18/2010, de 22 de novembro de 2010, os 
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arquivos com dados cadastrais do MEI serão 
gerados semanalmente. Assim, os Municí-
pios podem ter acesso às informações dos 
contribuintes que se registram como MEI 
por meio da Certificação Digital e-CPF no 
acesso ao Portal do Simples Nacional na 
página eletrônica da Receita Federal. Ali, 
os Municípios terão acesso aos arquivos 
de retorno do MEI. Eles estão disponíveis 
no seguinte caminho eletrônico: Aplicativo 
– Transferência de Arquivos – Download 
de arquivos – QWARE – MEI.

Ao acessar o arquivo MEI, você terá 
todos os dados relacionados aos MEIs ins-
critos na semana anterior. A prefeitura deve 
analisar os dados apresentados pelo MEI 
para identificar se há alguma irregularida-
de, além de realizar todas as ações cabí-
veis em relação à liberação do documento 
da licença, a concessão de número de ins-
crição municipal e a devida vistoria.

Passo a passo, em telas, para aces-
sar o portal do Simples Nacional e baixar 
os arquivos do MEI:



7
Informativo CNM  |  Finanças  |  Maio de 2011



8
Informativo CNM  |  Finanças  |  Maio de 2011

88

O Informativo CNM é uma publicação da Confederação Nacional de Municípios. Todo conteúdo pode ser copiado, distribuído, exibido e reproduzido, desde que seja citada a fonte.
Presidente: Paulo Roberto Ziulkoski • Coordenação: Elena Garrido, Jeconias Júnior e Moacir Rangel • Textos: Thalyta Alves • Revisão técnica: Maurício Zanin
Revisão: Keila Mariana de A. Oliveira • Diagramação: Themaz ComunicaçãoCr

éd
ito

s


