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LEGALIZAÇÃO DE
OUTROS TIPOS
DE EMPRESAS
REGIN SISTEMA DE REGIME INTEGRADO
Convênio de Cooperação Técnico-Institucional entre a Junta Comercial do Estado do Rio de
Janeiro e o Município de Cabo Frio. Acesse: jucerja.rj.gov.br Esta parceria tem por ﬁnalidade
precípua a modernização e a desburocratização do processo de abertura e fechamento de
empresas, com considerável redução do prazo de tramitação, centralizando na JUCERJA a
entrada da documentação e das informações cadastrais das empresas no âmbito das exigências
formuladas pelas entidades de nível Federal – RFB; Estadual – SEFAZ; e Municipal –
MUNICÍPIO, englobando mais o licenciamento pelo Corpo de Bombeiros, pela Vigilância
Sanitária e órgãos responsáveis pela ﬁscalização do Meio Ambiente, dentre outras;
COMO LEGALIZAR SUA EMPRESA
Acesse o site da JUCERJA e siga o passo a passo.
Ÿ Primeiramente será necessário fazer a viabilidade, que é para o setor de Planejamento Urbano
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da Prefeitura analisar e informar se o tipo de estabelecimento pode ou não se constituir naquele
local.
Ÿ Após o deferimento da viabilidade o investidor, empresário já pode fazer o seu CONTRATO

SOCIAL e registrá-lo na JUCERJA.
Ÿ Após o registro, poderá dar andamento no REGIN, cumprir com as obrigações exigidas pelos

setores responsáveis, acompanhando seu processo no endereço eletrônico até a
LIBERAÇÃO DE SEU ALVARÁ DEFINITIVO junto à Prefeitura Municipal de Cabo Frio.
Ÿ ATENÇÃO: Este alvará contém o QR CODE para validação do documento junto à JUCERJA.
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SECRETARIA MUNICIPAL
DE FAZENDA

Travessa Maçônica, 60, Centro, Cabo Frio/RJ
(22)3199-9936 / 3199-9937 - Ramal: 212
fazenda.cabofrio.rj.gov.br/casa-empreendedor
casadoempreendedor@fazenda.cabofrio.rj.gov.br

Descubra as
vantagens de
ser registrado
no MEI
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DESENQUADRAMENTO
DO MEI

O MEI (Micro Empreendedor Individual), criado em 2008 pela Lei Complementar nº
128, veio criar a possibilidade de registro do CNPJ MEI que visa formalizar o pequeno
empresário individual, enquadrando nessa categoria os trabalhadores que:

Sua empresa cresceu e chegou a hora
de subir o próximo degrau?

Possuem faturamento de até R$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais) por ano, ou R$
6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais) por mês.

O QUE É O DESENQUADRAMENTO?

Não sejam sócios ou titulares de outra empresa.
Tenham no máximo um empregado.
Exerçam uma das atividades econômicas previstas no Anexo XI da Resolução CGSN
(Comitê Gestor do Simples Nacional) nº 140 de 22 de maio de 2018.

// VANTAGENS DE SER MEI
BENEFÍCIOS DO INSS

NEGÓCIO LEGAL

Direito a afastamento remunerado
por problemas de saúde.
Aposentadoria

Ao fazer um CNPJ MEI, você terá uma
empresa cumprindo todas as obrigações
legais por um baixo custo mensal.

CONTA BANCÁRIA
EMPRESARIAL

EMPRÉSTIMO
FACILITADO

Com o CNPJ MEI, você poderá abrir
uma conta empresarial em qualquer
banco e desfrutar de benefícios.

Você poderá possuir uma linha de crédito
facilitada com juros mais baixos nos maiores
bancos do país.

VENDA MAIS

NOTA FISCAL

Você poderá vender muito mais por
cartão de crédito, utilizando qualquer
uma das diversas maquininhas
disponíveis no mercado.

Emitir nota ﬁscal eletrônica para serviços
(Prefeitura Municipal – Secretaria de Fazenda)
e também de venda de mercadorias (Estado –
Secretaria de Fazenda).

CONTRATAÇÃO
DE FUNCIONÁRIO

CONTABILIDADE
FACILITADA

Poderá contratar e registrar 1 (hum)
funcionário de forma totalmente legal.

A contabilidade do MEI é bastante simples
e pode ser feita pelo próprio empreendedor.

Receber informações através
do Portal do Empreendedor
portaldoempreendedor.gov.br

É o processo de mudança de porte da empresa, que ocorre quando o Microempreendedor
Individual - MEI deixa de atender quaisquer uma das condições exigidas para classiﬁcação legal
enquanto MEI. A partir de então, ele pode ser uma Microempresa (ME), que possui receita bruta
anual igual ou inferior a R$ 360 mil ou uma Empresa de Pequeno Porte (EPP), cuja a receita bruta
anual deverá ser superior a R$ 360 mil e igual ou inferior a R$ 4,8 milhões.

DESENQUADRAMENTO POR OBRIGAÇÃO
O MEI é obrigado a mudar de porte quando:
• Ultrapassar o limite de faturamento de R$ 81 mil anuais ou o limite proporcional do ano de
abertura da empresa;
• Exercer atividade não permitida ao MEI;
• Possuir mais de um estabelecimento;
• Ser titular, sócio ou administrador de outra empresa;
• Contratar mais de um empregado (ou pagar a ele mais que um salário mínimo ou mais que o
piso salarial da categoria proﬁssional);
• Ter sócio(s) ou se tornar Eireli.
A comunicação do desenquadramento por obrigação deverá ser feita até o último dia útil do
mês seguinte ao da situação ocorrida. Ele passa a ter efeito a partir do 1º dia do mês seguinte
ao que ocorreu a situação, exceto quando o motivo for por excesso de receita bruta.

DESENQUADRAMENTO POR OPÇÃO
Neste caso, o MEI pode comunicar o desenquadramento a qualquer momento e o mesmo terá
efeito a partir do dia 1º de janeiro do ano seguinte. Se a comunicação for feita no mês de janeiro, o
desenquadramento iniciará no mesmo ano.

DESENQUADRAMENTO AUTOMÁTICO OU POR OFÍCIO
A Receita Federal do Brasil poderá fazer o desenquadramento automático, caso o MEI se
encontre em alguma das situações que exija o desenquadramento por obrigação e não realize a
comunicação. O efeito do desenquadramento automático iniciará a partir do mês seguinte ao da
ocorrência da situação.
O MEI só conseguirá baixar o

Após baixar o seu MEI no portal,

certiﬁcado antes de realizar o

precisa também baixar a

desenquadramento. Para saber

inscrição na Prefeitura. Para isso

mais sobre os próximos passos,

basta apresentar o Certiﬁcado do

procure um contador.

MEI baixado.

PASSO A PASSO

DECLARAÇÃO
ANUAL DE
FATURAMENTO

OBRIGAÇÕES
& DEVERES

A Declaração Anual do Simples Nacional (DASN-SIMEI) é um procedimento obrigatório
para o MEI. Nele é informado o valor do faturamento que a empresa obteve a cada ano
(receita bruta). Mesmo que não tenha havido faturamento é necessário enviar a
declaração com o valor zerado (informe como R$ 0,00). A Declaração deve ser
entregue de janeiro a 31 de maio e diz respeito ao faturamento obtido no ano-calendário
anterior. Em 2019, por exemplo, declara-se o faturamento de 2018.

Despesa
Pagamento mensal do simples nacional. Valores atualizados em 2020.

1. Acesse o site www.portaldoempreendedor.gov.br
2. Clique em Serviços, abaixo de Já sou Microempreendedor Individual
INDÚSTRIA

3. Clique em Faça sua Declaração Anual de Faturamento

R$

4. Clique em Enviar Declaração

53,25

SERVIÇO

R$

57,25

5. Digite o CNPJ, os caracteres e clique em Continuar

Emitir notas ﬁscais para pessoa jurídica.

6. Na linha Original, selecione o ano-calendário que deseja declarar e clique em Continuar
Obs.: Para alterar uma declaração anterior, selecione o ano em Retiﬁcadora. Se encerrou o
CNPJ, selecione Situação especial e informe em Data do evento o dia da extinção da empresa.

Guardas as notas ﬁscais de compra e venda.

7.2 Referente às atividades de serviços prestados de qualquer natureza, exceto transportes
intermunicipais e interestaduais (mesmo que seja R$ 0,00). O valor da receita bruta total, então,
é calculado automaticamente pelo sistema, derivado do somatório dos dois primeiros campos.
7.3 Informe se contratou empregado de carteira assinada durante o período abrangido pela
declaração
8. Com as informações inseridas, clique em Continuar Será exibido o resumo da Declaração,
que mostra os valores dos tributos devidos em cada período de apuração do ano-calendário e os
DAS que foram pagos.
9. Para enviar a Declaração Anual, clique no botão Transmitir
Os dados da Declaração serão salvos deﬁnitivamente, gerando um número de recibo. Imprima ou
guarde o recibo em seu computador. Caso a declaração seja feita fora do prazo, imprima o recibo,
a notiﬁcação e o DARF (multa por atraso).

Manter controle mensal do faturamento.
Realizar os recolhimentos obrigatórios se tiver funcionário.

CUIDADO

7.1 Referente às atividades de comércio, indústria, serviço de transporte intermunicipal e
interestadual e fornecimento de refeições (mesmo que seja R$ 0,00)

R$

Declarar anualmente a DASN – SIMEI

FRAUDES

7. Em seguida, preencha os valores da receita bruta obtida:

COMÉRCIO

58,25

O pagamento do DAS
pode ser feito on line,
por débito automático,
ou na rede bancária e
casas lotéricas até o dia
20 da cada mês.

Os boletos não chegam pelos correios. O único pagamento que o MEI deve
fazer é o do Documento de Arrecadação Simpliﬁcada (DAS), emitido
exclusivamente pelo Portal do Empreendedor desde 2016.

Caso receba algum tipo de cobrança, não efetue o pagamento. O MEI não é
obrigado a se ﬁliar a nenhuma instituição ou pagar boletos enviados pelos
Correios, por instituições, associações e/ou sindicatos.
A Receita Federal não manda mensagens via e-mail sem o consentimento de
contribuintes nem autoriza terceiros de fazê-lo em seu nome. A única forma de
comunicação eletrônica com o contribuinte é feita por meio do Centro Virtual
de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC), localizado no portal da instituição.

A orientação para os MEIs que se depararem com esse tipo de mensagem é
não responder, não abrir arquivos anexados e nem acionar links para
endereços da internet, excluindo imediatamente o e-mail.

PASSO A PASSO

PASSO A PASSO

Formalização
do MEI

Emissão da
DAS mensal

portaldoempreendedor.gov.br
CONFIRA O PASSO A PASSO PARA
FORMALIZAÇÃO PELA INTERNET
1. Veriﬁque junto à prefeitura municipal a necessidade de realizar a Consulta Prévia de Local
2. Acesse o site do Portal do Empreendedor portaldoempreendedor.gov.br e clique no botão
Formalize-se, abaixo de Quero ser MEI
3. Clique em Formalize-se. Na tela seguinte, clique novamente em Formalize-se. Você será,
então, direcionado para o portal gov.br
- Caso possua cadastro no portal, informe seu CPF e senha
- Caso não possua cadastro, clique na opção Crie sua conta.
Após criá-la, acesse novamente o Portal do Empreendedor e clique em Formalize-se. Ao ser
direcionado para a página gov.br, informe o CPF e senha cadastrados.
- Autorize o uso de seus dados pessoais pelo Portal do Empreendedor - Área do Usuário da
REDESIM. Problemas relacionados à conta no portal gov.br deverão ser
encaminhados para o e-mail: cidadaniadigital@planejamento.gov.br
5. Após preencher o formulário, no Portal do Empreendedor imprima seus documentos:
- Certiﬁcado da Condição de Microempreendedor Individual: www.bit.ly/certiﬁcado_MEI
- Boleto de Pagamento Mensal (DAS): www.bit.ly/DAS_Receita
- Relatório Mensal de Receitas Brutas (um para cada mês): portaldoempreendedor.gov.br/,
clique na opção Faça sua Declaração Anual de Faturamento
- Cartão CNPJ: www.bit.ly/cartao_CNPJ
6. Solicite o Alvará de Funcionamento junto à Prefeitura Municipal, caso necessário.

1. Acesse o site: portaldoempreendedor.gov.br
2. Clique em Serviços, abaixo de Já sou Microempreendedor Individual
3. Clique em Pague sua Contribuição Mensal e depois em Boleto de Pagamento. Informe
o número do seu CNPJ (sem pontos e traços) e preencha caracteres da imagem de
segurança. Caso preﬁra, acesse através do link: www.bit.ly/DAS_Receita
4. Clique em Continuar e depois em Emitir guia de pagamento (DAS). Informe o ano
calendário e clique em Ok.
5. Na coluna Período de Apuração, selecione os meses desejados:
É possível selecionar quantos meses desejar. Caso queira, você poderá selecionar e imprimir
todos os meses de uma vez e montar um carnê para pagamento.
6. Clique no botão Apurar/Gerar DAS
A opção Benefício INSS somente deverá ser selecionada caso o MEI esteja recebendo
algum benefício previdenciário (INSS). Para marcá-la, o período do benefício recebido deverá
abranger todo o mês, isto é, do primeiro ao último dia (de 1 a 30/31). Ao selecioná-lá, será
gerado um boleto apenas com o valor do imposto a ser pago (ISS e/ou ICMS), excluindo a
quantia referente ao INSS (5% do salário mínimo). Como o valor mínimo para geração do
boleto pelo sistema é de R$ 10,00, em alguns caso será necessário efetuar o pagamento de 2
(dois) meses (ISS) ou 10 (dez) meses (ICMS) seguidos para que o valor do imposto seja
somado em uma única via.
7. Aparecerá a mensagem: Os documentos (DAS) foram gerados com sucesso!

Para emitir notas de
prestação de serviços
Solicite sua inscrição municipal na Casa
do Empreendedor na Secretaria de
fazenda municipal com cópia do
certiﬁcado do MEI – (CCMEI) e cópia da
identidade. Ao obter sua ﬁcha cadastral,
atenção para a sua senha de utilização do
sistema. Senhas são pessoais e
intransferíveis para não correr risco de
problemas ﬁscais.
Acesse: fazenda.cabofrio.rj.gov.br

8. Clique no botão Imprimir/Visualizar PDF
O documento em formato PDF será baixado em seu computador (conﬁrme o local de
salvamento). Veriﬁque onde o arquivo foi salvo e clique no ícone para abrí-lo.

