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AS REGRAS E EXIGÊNCIAS EXCLUSIVAS DO 
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL 

O MEI, ou microempreendedor individual, pode, pela lei, fazer a contratação de 
um funcionário com carteira assinada. É preciso entender como funcionam os 
processos de admissão e demissão desse colaborador para que a empresa funcione 
organizada e ordenadamente.

Por exemplo: algumas regras e exigências são exclusivas do MEI, como o próprio 
fato de que apenas um funcionário pode ser regularmente contratado. Além disso, 
é importante saber quais são os documentos a se solicitar no ato da contratação, 
visto que registros discriminatórios, como teste de HIV ou gravidez, são proibidos 
por lei. Para completar, a contratação deve estar de acordo com as convenções 
trabalhistas e/ou sindicais da natureza profissional do contratado.

São obrigações do MEI quanto ao seu empregado anotar a contratação na Carteira 
de Trabalho e Previdência Social, preencher o livro ou ficha com a matrícula do 
colaborador e comunicar a contratação aos órgãos competentes. É indispensável, 
também, cadastrar o empregado no PIS, caso ele não possua registro no Programa 
Integrado Social e, claro, pagar o salário combinado mensalmente seja um salário 
mínimo ou o piso da categoria.
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Além disso, o MEI também deve fornecer o demonstrativo de pagamento mensal 
com o valor do salário e dos descontos do funcionário, responder ao sistema do 
FGTS Empresas e realizar a contribuição previdenciária do empregado de acordo. 
Ao final de cada ano calendário a empresa MEI deve fornecer ao colaborador o 
Demonstrativo de Rendimento e Imposto Pago para que ele possa fazer sua 
declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física.

Gerenciar assertivamente essa área da empresa é fundamental para manter a 
saúde financeira, a produção e distribuição de itens ou serviços em seu máximo 
potencial. É possível que o empreendedor precise de ajuda para algumas etapas 
mais técnicas do processo de contratação; mas, de qualquer forma, o ideal é ter 
pleno conhecimento de todas as fases para participar ativamente do processo de 
construção da própria empresa.
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ADMISSÃO
 

O processo de admissão de empregado do MEI é equivalente ao de todas as 
empresas, com a exceção de que o microempreendedor individual só poderá 
admitir no máximo até um colaborador. Os documentos básicos para que a 
admissão seja registrada em carteira são:

 
Identidade e CPF;

Título de Eleitor;

Carteira de Trabalho;

Número do PIS;

Certificado de Alistamento Militar para homens acima dos 18 anos;

Certidão de Nascimento;

Certidão de casamento ou nascimento dos filhos, quando houver;

Atestado médico de saúde ocupacional;

Comprovante de residência, declaração de rejeição ou requisição 
de vale-transporte.

 

Os documentos básicos, como identidade e certidões devem ser devolvidas ao 
colaborador imediatamente e a carteira de trabalho no prazo máximo de 48 
horas, após as devidas anotações na CTPS. A assinatura do contrato de trabalho 
deve ser feita em duas vias, para registro do acordo formal entre empregador e 
empregado, ficando cada uma das partes com sua via correspondente.
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O passo a passo para a contratação do colaborador pelo MEI é:
Solicitação ao candidato do Exame Médico de Saúde 
Ocupacional, para verificação da capacidade física e mental 
no desenvolvimento do trabalho proposto. Esse exame é pago 
pelo empregador e deve ser anotado na carteira de trabalho;

Registro da contratação na carteira de trabalho, com anotação 
sobre a data de admissão, o cargo, o salário, a função e 
condições especiais do colaborador, se houverem. Não se 
esqueça de devolver esse documento ao funcionário no prazo 
máximo de 48 horas;

Inclusão da admissão do colaborador ao Caged, Cadastro 
Geral de Empregados e Desempregados, até o dia 7 do mês 
seguinte à contratação. O microempreendedor individual 
pode adquirir e postar esse registro nos Correios;

Entrega da Guia de Recolhimento do FGTS até o dia 7 do mês 
seguinte ou antecipada para o dia de expediente bancário 
exatamente anterior. O MEI não é obrigado a usar o certificado 
digital para envio da guia;

Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, 
FGTS, na conta bancária vinculada ao trabalhador junto à 
Caixa Econômica Federal. O valor dessa importância é de 8% 
sobre o valor do salário pago do empregado e não deve ser 
descontado do salário, visto que é uma obrigação tributária 
do empregador.

 

A partir daí, a rotina se repete para o pagamento de todos os benefícios, como 
FGTS, vale-transporte, férias, INSS e salário-família, se este for adotado no contrato 
de serviços. A contribuição sindical do empregado é facultativa para o MEI e deve 
ser proporcional a um dia de trabalho do colaborador, repassado ao sindicato de 
sua categoria.  

 

 



8

MEI - COMO FAZER A GESTÃO 
DO SEU EMPREGADO

PAGAMENTO
 

Quando o MEI contrata um colaborador com carteira assinada, o pagamento do 
salário é feito nos mesmos moldes para o pagamento de um funcionário regular de 
outras empresas: com contra cheque e todos os direitos trabalhistas. Isso significa 
que devem estar inclusos nos devidos:

 

Férias;

1/3 do salário em férias;

13o salário;

FGTS;

Horas extras;

Adicional noturno.

 

Em caso de demissão, o aviso prévio também deverá ser pago normalmente.

 

A melhor forma de entender o que deve ser pago e quanto é através da convenção 
coletiva de trabalho firmada entre o sindicato das empresas da sua área e o sindicato 
dos empregados da área do colaborador, uma vez que as regras podem mudar 
conforme novos projetos e leis forem surgindo no campo das relações de trabalho.

A atenção às normas reguladoras é imprescindível, já que elas determinam as 
obrigações que o MEI deve cumprir para manter a integridade física e mental de 
seu colaborador. No caso de trabalhos que coloquem em risco a integridade, as 
rotinas da Segurança do Trabalho para a atividade em questão também devem ser 
cumpridas.

O colaborador do MEI pode receber benefícios adicionais pelo seu trabalho, 
como plano de saúde, plano odontológico e participação em lucros. Nesse caso, 
os benefícios devem ser combinados entre as partes e registrados na carteira de 
trabalho.

Caso o MEI não consiga efetuar os pagamentos da forma correta, nossa sugestão é 
a contratação de um contador especialista em microempreendimentos individuais. 
Esse profissional também pode ficar responsável pelo recolhimento assertivo dos 
tributos que incidem sobre essa modalidade de empresa.
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RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS
 

O MEI contribui para o INSS através da contribuição previdenciária, tanto de 
sua empresa quanto a de seu colaborador. A cota patronal de contribuição do 
empreendedor gira em torno de 3% do salário do empregado. Além desse encargo 
previdenciário de 3% de responsabilidade do empregador, o MEI também deve 
depositar o FGTS, calculado à alíquota de 8% sobre o salário do empregado, sendo 
de R$ 79,84 se considerar o salário mínimo vigente de 2019, que é de R$998,00. 
Esses valores devem ser pagos mensalmente através da Guia da Previdência Social 
emitida pelo MEI.

Outro tributo obrigatório é a guia de pagamento mensal do MEI, conhecida como 
DAS, cujo boleto pode ser emitido pela internet através do  Portal do Empreendedor. 
É esse documento que une todos os impostos incidentes sobre o MEI, incluindo sua 
contribuição previdenciária individual. Os tributos que constam no boleto devem 
ser quitados até todo dia 20 de cada mês.
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Uma obrigação do MEI é preencher, também até o dia 20 de cada mês, o relatório 
mensal de receitas brutas, controle mensal que facilitará a declaração anual do MEI 
para ajustes de tributos. Isso significa que devem estar anotadas todas as notas fiscais 
emitidas durante o exercício, além das notas de compras de produtos ou serviços 
para o andamento das atividades. Os documentos MEI devem ser arquivados por 
um período mínimo de cinco anos e o modelo de relatório de receitas também 
pode ser baixado no Portal do Empreendedor.

A declaração anual de faturamento do MEI, conhecida como DASN-MEI, deve ser 
emitida anualmente, até o período máximo de 31 de maio. Ela é obrigatória a todo 
microempreendedor individual e depende da declaração de receitas brutas para ser 
enviada, uma vez que representa a soma do ano todo para contagem de tributos e 
possíveis reajustes.

Quando a empresa tem um funcionário, a DASN-MEI deve incluir:

 
A GFIP/SEFIP do funcionário gerada até dezembro, relativa ao seu 13o salário;

A GPS do funcionário paga até o dia 20 de dezembro, também relativa ao 
13o salário;

A RAIS, Relação Anual de Informações Sociais, preenchida até sua data limite;

A Guia de Recolhimento de Contribuição Sindical, ou GRCS, paga em abril, 
com retenção em março;

A carteira de trabalho do funcionário atualizada, com o devido registro de 
férias, alterações de salário e quaisquer outras mudanças que possam ter 
ocorrido durante o ano.

 
A contribuição sindical é opcional e, caso a empresa queira fazê-la, desconta um dia 
de salário do funcionário para o repasse ao sindicato da categoria.

Os impostos para o MEI são, portanto, especiais. Além de um valor baixo, ele é 
fixo. Ou seja, você pode colocar no seu controle de gastos e não tem surpresas 
ao final do mês. Esse valor pode ser pago através da guia de pagamento que é 
disponibilizada no Portal do Empreendedor, através da opção Carnê MEI-DAS. A 
impressão é possível a partir do número do CNPJ do microempreendedor, e ele 
pode imprimir todas as guias de uma só vez para pagar no correr do ano.

Vale lembrar que a data limite para pagamento das guias é todo dia 20 de cada 
mês. Em caso de atraso, é necessário que o microempreendedor imprima uma 
nova guia, referente ao recolhimento atrasado, através do Portal do Empreendedor 
– Boleto de pagamento – Pague sua contribuição mensal. O novo boleto vai contar 
com multas e juros relativos ao atraso.

Não é necessário que o MEI procure qualquer instituição para quitar suas guias em 
atraso pessoalmente. Todo o processo pode ser feito pela internet.
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COMO GERAR GFIP
 

A Guia do FGTS e Informação à Previdência, ou GFIP, deve ser emitida por todo MEI 
que conte com um colaborador com carteira assinada. O sistema de geração da 
guia chama-se Conectividade Social e está disponível no site da Receita Federal. O 
pagamento deve ser feito até o dia 7 de cada mês.

Essa guia representa o custo total do empregado para o MEI, sendo 11% de 
seu salário. O cálculo deve ser feito pela multiplicação do valor do salário por 
3%, para a parte do empregador, e por 8%, para a parte do empregado.

É imprescindível que o empreendedor pague a GFIP em dia para evitar problemas 
trabalhistas em âmbito judicial. Através desse benefício o empregado tem direito à 
aposentadoria, seguro-desemprego, auxílio por acidente de trabalho ou doença e 
licença maternidade.

Dúvidas sobre a emissão ou pagamento da GFIP podem ser retiradas na Delegacia 
Regional do Trabalho ou através da consultoria de um profissional da contabilidade 
especializado em MEI.
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ESOCIAL PARA MEI
 

O eSocial é o Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias 
e Trabalhistas, e unifica a prestação de informações das empresas em relação a 
seus colaboradores diretamente à Receita Federal. Assim como pequenas, médias 
e grandes empresas, o MEI também pode utilizar o eSocial para facilitar seu envio 
de dados aos órgãos competentes.

Nesse caso, além de estabelecer um formulário de dados do colaborador, o eSocial 
Simplificado para MEI também calcula seu pagamento de tributos e encargos 
trabalhistas e previdenciários. Sendo assim, apenas o microempreendedor individual 
que tem o colaborador registrado em carteira deve utilizar o sistema em questão.

O MEI que tem contador deve fazer uma procuração eletrônica autorizando 
o profissional a prestar informações em nome do microempreendedor. Esse 
cadastro pode ser feito gratuitamente no site da Receita Federal e é preenchido 
online.

O eSocial para MEI é obrigatório desde 10 de janeiro de 2019, data em que a primeira 
fase foi implementada através das informações dos dados do próprio MEI. Em 10 
de abril de 2019 entrou em vigor a segunda etapa, com a informação dos dados do 
empregado do MEI e dos eventos trabalhistas ocorridos a partir de então.
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A terceira etapa tem início em 10 de julho de 2019, com a informação das folhas 
de pagamento da competência de julho/2019 em diante. Nessa fase o MEI deve 
começar a informar a remuneração de seu funcionário, e o sistema auxilia nos 
cálculos referentes à contribuição previdenciária, FGTS e demais encargos.

O cadastro do MEI no eSocial pode ser feito quando o microempreendedor for, de 
fato, incluir as informações de seu empregado no sistema, através dos seguintes 
modelos:

 
eSocial Web Simplificado MEI, que facilita o gerenciamento da folha de 
pagamento, admissão e demissão e geração de guias de recolhimento, 
e pode ser feito diretamente pelo MEI, caso ele não deseje contar com 
o auxílio de um contador;

eSocial módulo geral Web Empresas, para MEIs com situação jurídica 
não contemplada no sistema simplificado. O módulo é avançado, mas 
o MEI pode executá-lo diretamente, embora seja mais indicado a quem 
já tenha experiência com folhas de pagamento. Exige certificado digital;

eSocial Web Service, módulo padrão do sistema que conta com um 
software próprio e compatível com a transmissão de arquivos do eSocial. 
É a escolha dos escritórios de contabilidade, já que trata-se de um modelo 
mais avançado de preenchimento de informações. Exige certificado 
digital e procuração eletrônica caso seja um contador o responsável por 
atualizá-lo.
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O QUE É PRECISO PARA 
DEMITIR O FUNCIONÁRIO 
 

Da mesma forma que a admissão de um funcionário para MEI ocorre nos moldes 
de qualquer outra empresa, assim o é para a demissão. Caso o empreendedor 
queira dispensar o colaborador sem justa causa, precisa comunicá-lo pelo aviso 
prévio, feito por escrito e informando a extinção do contrato vigente.

O aviso prévio também pode ser dado pelo colaborador, caso seja ele o interessado 
em se desligar da empresa. A cada ano de trabalho o colaborador recebe 3 dias a 
mais de aviso prévio.

O aviso pode ser indenizado ou concedido. No caso de aviso indenizado, em que 
paga-se o período sem a necessidade do trabalho, o empregador é obrigado a fazer 
o acerto rescisório em, no máximo, dez dias. Se for concedido e cumprido, o acerto 
pode ser feito um dia após o término do contrato de trabalho.

Nesse caso, o colaborador pode optar por reduzir duas horas diárias de sua escala 
de trabalho durante todo o cumprimento do aviso prévio, ou sete dias ao final do 
prazo, para procurar um novo emprego.
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Solicitação do exame demissional obrigatório;

Preenchimento e assinatura da comunicação de dispensa ou pedido de 
demissão;

Registro da desvinculação de emprego na carteira de trabalho;

Preenchimento e assinatura em duas vias do Termo de Rescisão do Contrato 
de Trabalho;

Preenchimento e assinatura em quatro vias do Termo de Quitação de Rescisão 
de Contrato de Trabalho para empregados com menos de um ano de serviço;

Preenchimento e assinatura em quatro vias do Termo de Homologação de 
Rescisão de Contrato de Trabalho para empregados com mais de um ano de 
serviço;

Entrega da chave de conectividade que possibilita ao empregado o saque do 
FGTS, no caso de dispensa sem justa causa;

Nesse caso, pagamento de 50% da multa sobre o FGTS pela empresa;

Entrega do Perfil Profissiográfico Previdenciário, ou PPP, é obrigatório se a 
empresa realiza atividades com risco a integridade física do trabalhador ou 
está sujeita ao Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) e ao 
Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO). 

 

Assim como as contratações, as demissões também devem ser feitas até o dia 
7 do mês seguinte pelo formulário do CAGED, Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados.

 

 

Para o rompimento do contrato é necessário consultar o sindicato da categoria e 
seguir uma rotina de procedimentos específica, que conta com as seguintes fases:
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COMO FAZER A GESTÃO DA FREQUÊNCIA 
DO COLABORADOR
 

O primeiro passo para a gestão da frequência do colaborador é definir sua carga 
horária diária e semanal, os intervalos intra e interjornada e a classificação das 
horas extras. Esse controle é imprescindível para certificar aos órgãos competentes 
que as questões trabalhistas estão sendo cumpridas em sua totalidade.

O MEI não é obrigado a fazer controle da jornada de seu funcionário, 
uma vez que a lei determina que apenas empresas com mais de dez 
colaboradores devem ter esse sistema.

Contudo, é importante ter algum tipo de registro, seja ele eletrônico, 
mecânico ou manual, principalmente para o controle das horas extras.

Se o microempreendedor opta por fazer o registro através do controle digital, tem 
o benefício da redução do trabalho manual e burocrático e mais confiança para 
os dados, além de poder monitorar o trabalhador em home office, uma vez que o 
sistema digital permite o registro de entrada e saída em qualquer lugar de trabalho, 
e não só na empresa.

O objetivo de qualquer sistema de controle de horários é, principalmente, checar as 
horas extras, que devem ser pagas em dinheiro ou em banco de horas e não podem 
extrapolar o limite semanal de horas adicionais para cada categoria. Além disso, 
o controle dá ao funcionário o respaldo de benefícios adicionais, como adicional 
noturno ou hora extra em fim de semana, e dá à empresa a confirmação de que ela 
agiu corretamente com seu colaborador.

Esse instrumento pode comprovar em juízo as atribuições e requerimentos de uma 
das partes ou validar a boa gestão da jornada laboral para fins de fiscalização de 
órgãos competentes.
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O MEI PRECISA DE CONTADOR?
Não necessariamente, já que o MEI pode fazer a gestão de seu colaborador 
sozinho. Contudo, vale lembrar que o microempreendedor que dispensa a ajuda 
da contabilidade deve se inteirar de todas as etapas dessa área, além de fazer seu 
próprio trabalho para geração de faturamento e renda.

Ou seja: quando não contrata um contador, o MEI acumula funções. 
Embora não seja difícil fazer a contabilidade sozinho, dependendo do 
grau de exigência e complexidade do seu próprio trabalho, é sempre 
indicado pedir auxílio externo de um profissional competente.

As principais tarefas do MEI enquanto seu próprio contador é calcular tributos, fazer 
a gestão da carteira de trabalho e da distribuição de salários, direitos e tributos do 
funcionário e declarar anualmente seu faturamento.

Através da lei 128/2008 não há obrigatoriedade da contratação da contabilidade 
pelo MEI, desde que ele não ultrapasse os 81 mil reais anuais em faturamento. Se 
ultrapassar, a empresa deve mudar de modelo, indo para a microempresa, ou MEI, 
e ser enquadrada no Simples Nacional.

Contudo, sem a contabilidade, é possível que o MEI seja tributado quando ultrapassar 
32% do lucro. Os impostos podem chegar até 27,5% do total. Como o MEI deve se 
responsabilizar primordialmente pela sua atividade-fim, é comum que muitos não 
consigam estabelecer o controle sobre faturamento e crescimento da empresa e 
acabem sendo tributados ao fim de um ano fiscal. Aí, o imposto de renda de pessoa 
jurídica também deve ser declarado

A contabilidade pode ajudar o microempreendedor individual para além da definição 
de seus tributos, auxiliando o empreendedor a manter um bom controle de caixa, 
acompanhando a saúde financeira da empresa e demonstrando os resultados 
obtidos de forma mais clara.

Além disso, um escritório de contabilidade pode orientar o empreendedor sobre 
inúmeros procedimentos de admissão, demissão e mudança de enquadramento, 
caso isso se faça necessário. Organizar as finanças da empresa e elaborar relatórios 
simplificados para que o empreendedor entenda seus gastos, investimentos e 
retornos em totalidade também são benefícios de ter uma contabilidade à disposição 
do microempreendedor individual.

Sem essa ajuda externa o próprio empreendedor deverá fazer, de uma forma ou de 
outra, todo esse controle. Isso pode influenciar negativamente no desenvolvimento 
das atividades da empresa. 
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CONCLUSÃO
 

O MEI é um enquadramento rápido, simples e fácil para todo empreendedor 
que fature menos de 81 mil reais por ano e possa contribuir dentro de uma das 
inúmeras funções acolhidas por esse modelo tributário. Através da contratação de 
um funcionário o empreendedor pode começar a aventar o crescimento da empresa 
e, quem sabe, mudar sua situação para microempresa em breve.

Esse, no entanto, não deve ser um objetivo na pressa. Um dos objetivos 
do MEI é tirar da informalidade dezenas de profissões que não alcançam o 
valor-teto, mas que podem se beneficiar da ajuda de um colaborador.

Embora não seja obrigatório que o MEI contrate uma contabilidade, nós, do Sebrae, 
indicamos essa parceria, uma vez que as questões tributárias no Brasil não são 
simples nem para empresários experientes, quanto menos para empreendedores 
de primeira viagem. A prática pode levar ao melhor entendimento e à facilitação 
dos processos, mas a ajuda de um contador está mais para “investimento” do que 
“gasto” na maior parte das vezes.

Caso você não queira ou não possa, financeiramente, arcar com essa despesa, conte 
com a ajuda do Sebrae para adquirir todo o conhecimento necessário e, de fato, se 
tornar seu próprio contador. 

O MEI dá um certo trabalho a quem não gosta de mexer com a contabilidade 
naturalmente, mas não tem segredos e nem é um bicho de sete cabeças. Com o 
auxílio dos nossos consultores você pode aprender tudo o que é preciso para agir 
da forma correta, evitando o pagamento de tributos extras, multas e juros, e sendo 
o melhor patrão que seu único funcionário, ou única funcionária, pode ter. 



Quer saber mais? 
Acesse o site do Sebrae e conheça outros conteúdos.

http://www.ba.sebrae.com.br
http://www.ba.sebrae.com.br
http://www.ba.sebrae.com.br

