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JÁ SOU MEI E AGORA? 
 
 

 
Com o CCMEI (Certificado de Condição de Microempreendedor Individual) emitido pelo portal do 
empreendedor em mãos, o MEI está formalizado no âmbito federal, para estar apto a emitir nota no Município 
de Mesquita e estar 100% formalizado, precisa ter a Inscrição Municipal obtida através do Cadastro Mercantil 
no município. 
 
 
O que o MEI precisa saber sobre ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO? 
 
Após formalização ou alteração cadastral, o MEI receberá ao final do processo o Certificado da Condição do 
Microempreendedor Individual (CCMEI). Este é o documento que certifica que sua empresa está aberta, 
regular e que vale como termo de dispensa de alvará e licença de funcionamento.  
 
A dispensa de alvará não retira a obrigação dos cumprimentos das legislações sanitárias, das ambientais, 
dos bombeiros e de outros órgãos. O MEI deve cumprir com todas as Leis Federais, Estaduais e Municipais, 
e seguir as demais regras requeridas pelos órgãos reguladores de acordo com as atividades. Estar regular é 
devido e você tem a certeza de exercer suas atividades com segurança para você, seus clientes e para o 
ambiente. 
 
 
Sou prestador de serviço e preciso emitir Nota Fiscal, como faço? 
 
Para emitir Nota Fiscal, o MEI precisa ter inscrição municipal e estar credenciado no sistema de Nota Fiscal 
Eletrônica da Prefeitura. A Inscrição municipal é obtida através da Sala do Empreendedor. 
 
Você deve comparecer a Sala do Empreendedor com o seu CCMEI (Certificado de Condição de 
Microempreendedor Individual) e Documento de Identificação original com foto para iniciar o processo de 
cadastro. 
 
Após o credenciamento, você receberá um passo-a-passo para emissão de nota fiscal eletrônica e por e-mail 
o link do site, o Login e uma senha padrão de acesso. 
 
Vale lembrar que você só consegue emitir nota fiscal pelo site da prefeitura para as atividades de prestação 
de serviço. 
 

Não deixe de fazer o seu agendamento em 

 https://saladoempreendedor.mesquita.rj.gov.br/sala/  

ou retirar suas dúvidas através do link  

https://saladoempreendedor.mesquita.rj.gov.br/?page_id=93  

 

Você pode agilizar seu atendimento na sala do empreendedor! 

 

 
 
E seu meu negócio for de comércio e/ou fabricação, como faço para emitir Nota Fiscal? 
 
Nesse caso, a emissão da nota fiscal é avulsa através da SEFAZ (Secretaria de Fazenda do Estado do Rio 
de Janeiro), você deve realizar o credenciamento no sistema estadual pela internet através do link: 
http://www4.fazenda.rj.gov.br/sefaz-dfe-nfae. 
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