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TEMAS

Conta Gov.br - selo ouro ou prata
Formalização
Alteração Cadastral
Inscrição Estadual
Impressão de Boleto
Relatório Mensal
Regularização da Situação Cadastral
Consulta de Localização - Campo Grande/MS
Declaração Anual
Baixa do CNPJ
Parcelamento de Débitos
Impressão do Boleto de Parcelamento

>



CNPJ da empresa
CPF do empresário
Declaração do IRPF (caso tenha
declarado) ou
Título de eleitor

Para gerar um novo código de acesso tenha
em mãos:

CNPJ da empresa
Código de acesso do Simples Nacional 

Tenha em mãos:

O CONHECIMENTO 
ESTÁ EM SUAS MÃOS
O Sebrae de Mato Grosso do Sul elaborou a
Série MEI para lhe ajudar a realizar os
processos operacionais de sua empresa. Para
cada dúvida, uma cartilha. Aproveite!

ATENÇÃO: ANTES DE 
REALIZAR O PARCELAMENTO

FIQUE ATENTO:

Você só conseguirá imprimir o boleto do
parcelamento após o dia 10 de cada mês.

Não é possível imprimir boletos dos meses
futuros (adiantar parcelas).
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1

Acesse o site
www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional

2

Clique em Simei, e em seguida clique em Parcelamento



3

Digite seu CNPJ, seu CPF e o nº do seu Código de
Acesso do Simples Nacional. Em seguida clique em
Continuar. Caso você não tenha o código de acesso,

clique no item em destaque para gerar um novo código.

4

Em seguida, digite seu CNPJ, seu CPF os caracteres de
segurança e clique em Validar.
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Depois digite o número do seu título de eleitor e/ou IRPF (se
solicitado), sua data de nascimento, os caracteres de

segurança e em seguida clique em Continuar.

6

Anote o código de acesso gerado.



7

Retorne a tela de parcelamento, digite seu CNPJ, seu CPF, o
código de acesso e clique em Continuar.

8

Clique na opção Emissão de parcela

Por fim, selecione a parcela e imprima



O não pagamento de 3 boletos consecutivos

implicará na desistência automática do

parcelamento. 

Só é permitido fazer 1 parcelamento por ano, por isso

não deixe que o seu seja cancelado.

Os boletos serão reajustados mensalmente

conforme a taxa SELIC.

 

ATENÇÃO: 

SOLUÇÕES SEBRAE

O Sebrae tem muitos treinamentos para você

aprender a gerenciar melhor sua empresa,

desenvolver suas habilidades de liderança,

conhecimentos em finanças e muito mais. O Sucesso

é o seu destino? O Sebrae tem o caminho. Acesse –

www.ms.sebrae.com.br ou ligue 0800 570 0800.
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REALIZAÇÃO

0800 570 0800 / ms.sebrae.com.br

/Sebrae.MSul

/sebraems

ms.agenciasebrae.com.br


