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O microempreendedor individual pode contratar até 1 (um)
funcionário, seu salário deverá ser de até um salário mínimo ou
o piso salarial da categoria, o que for maior. 

Mas, antes de tomar essa decisão, avalie se é o momento de
contratar: veja os custos, se planeje e escolha a pessoa que
mais atenda à sua necessidade.

Você sabia que o MEI pode contratar?

O empresário pode consultar o  sindicato dos trabalhadores para saber
quais e quanto custam os benefícios do seu funcionário. Isso te ajudar a
calcular qual vai ser o custo para manter esta pessoa em sua empresa.



Direitos básicos do empregado

Salário mínimo ou piso da categoria quando houver;
Repouso semanal remunerado – RSR, preferencialmente aos domingos;
Férias anuais acrescidas de 1/3;
Décimo terceiro salário;
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS;
Pagamento de INSS;
Duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e
quatro semanais (duzentos e vinte horas mensais), facultada a compensação
de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva
de trabalho;
Horas extras, com pagamento de no mínimo 50% a mais que a hora normal;

 



Remuneração do trabalho noturno superior à do diurno;
Vale transporte;
Seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário;
Multa 40% sobre o FGTS em caso de dispensa sem justa causa;
Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço;
Adicional de remuneração para as atividades insalubres ou periculosas
Salário maternidade;

Mantendo em dia as obrigações com seu
empregado, você se protege de reclamações

trabalhistas. Já seu colaborador terá direito a todos
os benefícios previdenciários, como aposentadoria,

seguro-desemprego, auxílio por acidente de
trabalho ou doença e licença maternidade.

Direitos básicos do empregado



Descrição Custo

Salário mínimo R$ 1.212,00

INSS patronal 3% R$ 36,36 

FGTS 8% R$ 96,96

Os direitos do trabalhador influenciam o custo final deste empregado.
Veja abaixo uma tabela com a previsão de custos para o empregador,
considerando que seu empregado ganhe salário mínimo (R$ 1.212,00).

Quanto custa contratar um empregado?

Fique atento!
Caso o seu empregado ganhe piso da

categoria esses valores mudarão.

Obs.: valor a ser recolhido mensalmente do
funcionário



Salário de Contribuição Alíquota de INSS

Até R$ 1.212,00 7,5%

De R$ 1.212,01 até R$ 2.427,79 9% 

De R$ 2479,80 até R$ 3.641,69 12% 

Em relação ao INSS, o funcionário pagará de 7,5 % a 14% do seu salário,
conforme tabela de contribuição. 

Contribuição Previdenciária ao INSS

Para maiores informações sobre as alíquotas vigentes
consultar o Portal do INSS clicando aqui

https://www.gov.br/inss/pt-br


Por exemplo:
Para um salário de R$ 1.800,00 reais, o valor do INSS deverá ser calculado
sobre as duas primeiras faixas, considerando o limite de cada uma, e somar
tudo.
1ª faixa: R$ 1.212 x 7,5% = R$ 90,90 
2ª faixa: (R$ 1.800,00 – R$ 1.212,00 = R$ 588) = R$ 588,00 x 9% = R$ 52,92
Somando tudo: R$ 90,90 + R$ 52,92 = R$ 142,92

Contribuição Previdenciária ao INSS

Todo mês, o MEI deverá descontar do funcionário R$ 142,92 sobre o
salário do mês e pagar através de Guia de Recolhimento

Previdenciário, acrescido da cota patronal de 3%.

Cota patronal de 3%: R$ 1.800 x 3 % = R$54,00
INSS a recolher do funcionário: R$ 142,92
Valor total da guia do INSS: 54,00 + 142,92 = R$ 196,92  



A contratação de um funcionário pode ser feita sem o auxílio de um
contador, entretanto recomenda-se que o MEI contrate o serviço deste
profissional, que será responsável por prestar toda a assessoria necessária
referente a departamento de pessoal. 

Contratando o funcionário

Solicitar os documentos necessários; 
Providenciar os exames admissionais;
Assinar o contrato de trabalho com o funcionário;
Fazer a anotação na CTPS a data de admissão, salário, cargo, função e condições
especiais de contratação, se houver;
Fazer a admissão do funcionário no e-Social um dia antes do início das atividades
do empregado;
Elaborar a folha de pagamento mensalmente e envia-la através do aplicativo Sefip
validado via Conectividade Social da Caixa Econômica Federal;
Realizar apuração dos impostos até dia 7 do mês seguinte.

PASSOS PARA A CONTRATAÇÃO



P a r a  m a i o r e s  i n f o r m a ç õ e s  p r o c u r e  a  S a l a  d o
E m p r e e n d e d o r  d e  C i a n o r t e

Localização 
 

WhatsApp
 

Sala Digital
 

SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

PRECISA DE AJUDA? CONTRATE
UM FUNCIONÁRIO!


