MEI - Microempreendedor Individual:

Como
contratar
seu
empregado

O que você precisa para
contratar o seu empregado?
Para você que já se tornou MEI –
Microempreendedor Individual – e
precisa contratar um empregado, o
Sebrae-SP preparou este material,
com informações sobre as obrigações
trabalhistas necessárias para o cumprimento desta nova etapa do seu negócio. Com um empregado, você poderá ter mais tempo para se dedicar
ao seu negócio e lucrar mais.
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Fale com o Sebrae-SP!
Essa é uma publicação do Sebrae-SP para ajudar você a melhorar cada vez mais o seu negócio. Nossa missão é
estar sempre ao lado do empreendedor. Por isso, além dessas informações, também estamos à sua disposição nos
nossos pontos de atendimento, no 0800, no site e nas redes sociais. Sempre que precisar de alguma orientação,
ajuda ou apoio, procure o Sebrae-SP. O Sebrae é o seu parceiro.
Presidente

Bruno Caetano
Superintendente

Informações para
Principais informações na
hora de contratar o seu empregado
Para você, que nesse momento passou a ser um Microempreendedor Individual, ou simplesmente MEI,
e está interessado em contratar empregados, é importante saber quais as principais regras e exigências
para fazer isto de acordo com a legislação trabalhista
vigente no país.

Contrate no máximo
um empregado
O MEI pode ter apenas 1 (um) empregado e seu
salário não pode ser maior nem menor que o piso
rio mínimo nacional ou regional. Deve receber o
que for maior.

Solicite somente os
documentos obrigatórios

Fique atento se for
exigida experiência anterior
É proibido exigir do candidato ao emprego, experiência mínima superior a 6 (seis) meses no mesmo
dor não exigirá do candidato a emprego comprovação de experiência prévia por tempo superior a 6
balho para saber dos acordos estabelecidos entre

É proibido exigir documentos discriminatórios ou
-

ção ou na manutenção do emprego do trabalhador, faça a exigência de quaisquer documentos

trabalhista, teste, exame, perícia, laudo, atestado
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piso salarial, jornada de trabalho, obrigatoriedade
do fornecimento de cesta básica, vale refeição, seguro de vida, convênio médico, uniformes.
lho pode ser encontrada na Internet, no site dos
próprios sindicatos patronais. Para saber qual é o
sindicato da sua categoria, faça a consulta de enquadramento sindical junto à Federação do Comércio (FECOMERCIO) e à Federação das Indústrias
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contratar seu empregado
• Realizar a anotação do contrato de trabalho na

• Prestar mensalmente informações sobre
a remuneração do empregado no sistema

•

Informações à Previdência - CEF Caixa
Econômica Federal.

empregado.
• Comunicar a contratação ao Ministério do

• Realizar o desconto da contribuição
previdenciária do empregado e recolher
juntamente com a sua contribuição ao

Desempregados.
• Fazer a inscrição do empregado no Programa
Integrado Social - PIS, caso ele não possua.

•

• Pagar o salário mensalmente.
Imposto de Renda de Pessoa Física - IRPF.

•
•

mensal discriminando o valor do salário e os
descontos legais.

de Informações Sociais.

sileira referente ao direito do trabalho.
Para conhecer mais sobre a contratação de empregado, verbas trabalhistas, entre outras informações

Direitos do trabalhador
O empregado do MEI tem os mesmos direitos trabalhistas que qualquer empregado. Ou seja, o MEI
deverá pagar normalmente as férias, 1/3 do salário
tras, adicional noturno, etc.
sindicato dos empregados para conhecer as regras
acordadas para o seu segmento empresarial.
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Documentação que não pode faltar
Documentos que devem ser solicitados
no momento da contratação
Como você está prestes a se tornar um empregador, é fundamental que você saiba claramente
quais os documentos a serem solicitados ao seu
empregado no momento da contratação.

Documentação necessária

“Considera-se empregador a empresa, individual
econômica, admite, assalaria e dirige a prestação

prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante sa-

•

Contrato de trabalho

deverá ser solicitada ao empregado para
realização das anotações devidas e devolvida
de um protocolo de entrega, ou contrarrecibo,
empregador, como na ocasião em que o empregador devolve o documento ao trabalhador.
•

prova de quitação com o Serviço Militar (para os homens maiores de 18 anos).

•

O contrato de trabalho é o acordo entre empregador e empregado sobre a relação de emprego,
podendo ser feito nas modalidades tácita ou expressa, verbal ou por escrito. Recomenda-se que
o contrato de trabalho seja realizado por escrito.
Veja quais são as informações que não podem fal• Dados completos do empregador e do empregado.

servirão
atesta

• Declaração de rejeição ou de requisição do vale
não transporte público para ir e voltar ao trabalho.
•
número do PIS (Programa de Integração Social)
• Assinatura do contrato de trabalho em duas
registra o acordo formal de trabalho que
está sendo estabelecido entre as partes, ou
seja, empregador e empregado.
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• Cargo e função a ser exercida pelo empregado.
• Salário bruto mensal a ser pago.

tes para efeito do Imposto de Renda.
•

• Data de admissão.

• Horário do intervalo para refeição e descanso.
• Prazo de duração do contrato de trabalho (determinado* ou indeterminado).
• Possibilidade de mudanças de locais de trabalho, se houver.
• Previsão de ressarcimento de danos causados
ao patrimônio do empregador.
•

assistência médica.

•
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O passo a passo para contratar
Opte pelos serviços de um contador e
Recomendamos que você, MEI, contrate um contador
para lhe oferecer os serviços de assessoria em departado o cumprimento de todas as exigências e obrigações
legais com o seu empregado. Dessa forma, você que é
MEI não precisará ter dores de cabeça com erros, atrasos
e autuações, podendo concentrar todos os seus esforços
para contratação do seu empregado.
vimento de pessoal no mês anterior, ou acesO MEI deverá solicitar ao candidato a empregado
que realize o exame médico de saúde ocupacio-

4.
lho proposto. O exame médico deve ser custeado
pelo empregador.

Em seguida é hora de prestar informações sobre a
remuneração do seu empregado mensalmente atra-

2.
paga, creditada, ou se tornou devida ao trabalhador.
são, o salário, o cargo, a função e as condições

entrega), a entrega deverá ser antecipada para o dia
de expediente bancário imediatamente anterior.
O MEI não está obrigado ao uso de cer-

da contratação.

3.
.
Já em posse do atestado médico e feito o regisadmissão do empregado. O MEI deverá postar o
formulário que pode ser adquirido nos próprios
Correios, em que há a informação sobre o mo-

5.

trabalhador junto à CEF - Caixa Econômica Federal,
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O passo a passo
na importância de 8% calculada sobre o valor do
salário pago ao empregado. Esse é um encargo do
empregador, não devendo ser descontado do salá-

8.

qualquer condição até a idade de quatorze anos ou
inválido de qualquer idade, independente de carência e desde que o salário de contribuição seja

6.
De acordo com a Portaria Interministerial MPS/MF

iniciar-se na segunda quinzena de janeiro de cada
trega da declaração e mais informações sobre a
.

7. Contribuição previdenciária ao

disponíveis no portal do INSS na Internet. Consulte
os valores para os próximos anos.

Para contribuir, o empregado do MEI pagará 8%,
9% ou 11% do seu salário ao INSS, enquanto que
o MEI pagará a sua cota patronal da contribuição
ao INSS equivalente a 3% do salário do seu empregado. Ou seja, o MEI deverá descontar a importância de 8%, 9% ou 11% do salário do seu emda Previdência Social juntamente com a sua cota
patronal mensalmente (3%).

Salário de

9.
8,00
9,00
11,00

contribuição é alterada anualmente. Consulte a tabela para os próximos anos.
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Caso o empregado não possua a sua matrícula,
o MEI deverá efetuar o cadastro no PIS. Informações sobre o cadastro do PIS estão disponíveis em
.
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para contratar
Contribuição sindical do empregado
dia de salário do empregado e repassar ao sindicato dos empregados. Essa é a contribuição sindical anual do empregado. Porém, a empresa devecontribuição sindical anual no emprego anterior.
formação quanto ao desconto e recolhimento da
referida contribuição pela empresa anterior. Caso
um (1) dia de salário do empregado.
fevereiro, o desconto deve ser realizado apenas no
demais meses do ano, o desconto deverá ser realizado no mês seguinte ao da admissão. Para mais infor-

Vale-transporte
O MEI deverá fornecer vale-transporte para o deslocamento exclusivo do empregado da sua residência
para o local de trabalho e vice-versa, sempre que
Nesse caso, poderá ser descontada a importância
equivalente a 6% do salário do empregado, limitado
pação do empregado no custo do vale-transporte.
o vale-transporte nunca deverá ser fornecido em dinheiro. Deve ser adquirido nos postos autorizados e posteriormente entregue ao empregado.

Vale-refeição
de trabalho da categoria se existe a obrigação em
fornecer o vale-refeição ao empregado.

vem ser cumpridas pelo MEI para zelar pela inte-

trata da obrigatoriedade em fornecer e aplicar todas
as medidas possíveis para eliminar ou minimizar ris-

determina que o empregado realize exames médicos, à custa do empregador,
na admissão, periodicamente (geralmente anual),
na mudança de função, na demissão, no afastamento e no retorno ao trabalho.
saúde e qualidade de sua vida do seu funcionários.
de contratando empresa de prestação de serviços
de segurança e medicina do trabalho. Solicite indicação a outros empresários ou pesquise nos sites de busca da internet e escolha a empresa da
sua preferência.
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Modalidades de contratos de trabalho
Contrato por
prazo indeterminado

Contrato
de experiência

de início, mas não tem data ou condição preestabelecida para o término do contrato de trabalho.

Contrato por
prazo determinado
teses em que se admite a contratação do empregado

• De serviço cuja natureza ou transitoriedade
•
• De experiência.
de trabalho da categoria.

para que empregado e empregador se conheçam
trabalho passar a vigorar por prazo indeterminado.
tamento do empregado, enquanto o empregado
conhece as condições de trabalho, sua adaptação,
colegas, superiores, tarefas, etc. O prazo do contrato de experiência é de no máximo 90 dias, podendo
ser renovado uma única vez. Recomendamos que
seu empregado seja contratado pelo período de
petências do seu empregado por até 90 dias. Ultrapassado o prazo contratado, o contrato de trabalho
passa a vigorar por prazo indeterminado. Caso vejadas pela sua empresa, basta o empregado trabalhar um dia além do prazo que passará a vigorar o
contrato de trabalho por prazo indeterminado.
Caso a empresa entenda que o empregado não

Devido às limitações, esta modalidade de contracontratos de trabalho por prazo indeterminado,
com exceção do contrato por prazo determinaprecedendo o contrato por prazo indeterminado.
O contrato de trabalho por prazo determinado é a
do por prazo indeterminado.
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empregado antes do término do prazo contratado
de experiência, ele deverá pagar indenização ao
empregado correspondente à metade da remuneração que o empregado teria direito se trabalhasse
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