
Débito automático MEI



Acesse o gov.br/MEI e clique em Já sou MEI



Clique no campo Pagamento de ContribuiçãoMensal



Selecione a opção  
Débito Automático



Uma nova página no Simples  
Nacional será aberta.

Na aba “Débito Automático”
clique na chave do código de
acesso para iniciar o serviço



Preencha os campos

Caso não tenha o código de
acesso Clique Aqui
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Para criar ou alterar seu Código de Acesso, informe os dados 
dos passos 1 ao 3 da imagem clicando ao final no passo 4 do  

botão Validar

Gere o Código de Acesso  
seguindo os passos
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Após validar os dados do CNPJ, CPF dos passos 1 e 2, o portal 
exige que preenchemoso passo 3 Título eleitoral, o passo 4 Data 

de nascimento,passo 5 digite os caracteres da imagem para  
concluir clicando no botão do passo 6,Continuar.

Validando os passos  
para geração do código  

de acesso



Este é seu código

É importante que este código seja guardado em um  
local seguro para próximos acesso



Com seu código em mão, 
preencha os campos de 

acesso.



Clique no menu superior Débito
Automático onde será mostrado
as opções que desejar acessar.

Para a programação do débito  
clique na opção Inclusão.



Nesta página selecione o Banco,  
Agência e Conta com Dígito Verificador  
e Telefone Celular (opcional).

CPF do
É importante observar que deve ser  
informada uma conta do CNPJ ou do  
responsável pelo CNPJ.

Se sua conta bancária estiver  
vinculada ao CNPJ, selecione a  
primeira opção.

Se sua conta bancária estiver vinculada ao  
CPF selecione a opção secundária.



Após informar os dados clique no  
botão confirmar para conclusão da  
programação do débito automático  
em sua conta bancária.

Não esqueça de acessar seu aplicativo
bancário ou seu internet banking para
autorizar o devido débito programado.

Se caso não confirmada a autorização  
do débito em sua conta bancária  
poderá ocorrer erro na data  
programada do serviço informado.



Caso em algum momento seja necessário  
acessar outras opções do menu, como  
alteração de dados da conta bancária ou  
então caso precise desativar a programação  
do débito automático, basta escolher a 
opção Desativação.


