
O QUE VOCÊ PRECISA SABER PARA SER
UM MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL

O QUE É
É a figura jurídica criada pela Lei Complementar 128/08 e inserida na Lei Geral da Micro e Pequena Empresa
(Lei Complementar 123/06). Ela cria condições especiais para a formalização de empreendedores por conta própria.

QUEM PODE
Empreendedores 
com faturamento 
anual de até
R$ 60 mil. São cerca 
de 470 ocupações 
econômicas. Eles não 
podem participar de 
outra empresa, nem 
ter filial

EMPREGADO
O MEI pode ter ou 
contratar um 
empregado que 
receba até um 
salário mínimo ou 
o piso da categoria

BONS NEGÓCIOS
Entre os benefícios, estão o
CNPJ e a emissão de
nota fiscal, que possibilita a
venda para grandes empresas
e para governos

QUANTO CUSTA
O MEI paga uma taxa fixa
mensal de até R$ 45,40: 5%
do salário mínimo (R$ 39,40)
de INSS, mais R$ 1,00 de
ICMS se for indústria ou
comércio, e/ou R$ 5,00 de ISS
se for do setor de serviços.

PREVIDÊNCIA
MEI tem direito a 
aposentadoria por idade e 
por invalidez, auxílio-doença 
e salário-maternidade.
A família tem direito a pensão 
por morte do segurado e 
auxílio-reclusão. O período de 
carência para acesso aos 
benefícios previdenciários 
tem início a partir do efetivo 
pagamento da primeira 
contribuição sem atraso.
Mais informações: 135

COMO SE FORMALIZAR
O registro é feito pelo Portal do Empreendedor

www.portaldoempreendedor.gov.br

SAIBA
MAIS

Infográfico: Heyboo Design Studio/Anderson Araújo

CENTRAL DE RELACIONAMENTO SEBRAE

0800 570 0800



CONHECIMENTO PARA CRESCER
Conheça as capacitações do SEI - Sebrae para Microempreendedor Individual:

SEI Planejar
Contribui para a 
adoção
de um processo de 
trabalho mais 
planejado
e organizado, para 
aumentar 
desempenho
e competitividade 
sustentável

APOIO
O Sebrae oferece 
capacitação específica 
para auxiliar o MEI na 
gestão do seu negócio. 
São oficinas presenciais e 
à distância, cartilhas, 
audiolivros e mensagens 
por celular. Acesse
www.sebrae.com.br/mei
e conheça

OBRIGAÇÕES
A contribuição (até R$ 45,40) deve ser paga 
mensalmente, até o dia 20 (após esta data de 
vencimento, são cobrados juros e multa). A guia de 
pagamento - DAS – vai ser enviado para cada MEI 

deve ser impressa diretamente no Portal do 
Empreendedor. É preciso fazer a declaração de 
faturamento uma vez por ano para a Receita Federal, 
por meio da DASN-SIMEI. Quem tem empregado deve 
cumprir as obrigações trabalhistas 

ATENÇÃO
O MEI deve pagar mensalmente apenas o DAS, que passa a ser entregue por correio. Qualquer outra cobrança, feita 
por instituições privadas de apoio ao empreendedor, será de pagamento opcional. Dúvidas sobre o MEI ou o 
preenchimento de formulários: ligue 0800 570 0800. Dúvidas sobre os benefícios previdenciários: ligue 135

SEI Comprar
Aborda elementos essenciais da compra e 

estratégias para adquirir insumos, com 
foco em qualidade, preços e prazos

SEI Vender
Trabalha os conceitos de 
mercado e os elementos do 
marketing, de forma integrada

SEI Unir Forças
para Melhorar
Mostra as vantagens 
de empreender ações 
de forma coletiva, 
para aumentar a 
competitividade no 
mercado e superar 
desafios comuns

SEI Empreender
Compreende os 
princípios, 
fundamentos e 
práticas do 
empreendedorismo 
e reflete sobre o 
potencial 
empreendedor

SEI Controlar meu Dinheiro
Apresenta estratégias para o 
empresário fazer a análise 
financeira do negócio e mostra
a importância do uso racional
de recursos

SEI Administrar
Ensina como planejar 
um negócio, melhorar 
os resultados, contornar 
e evitar problemas

sebrae.com.br                   facebook.com/sebrae                      twitter.com/sebrae                   youtube.com/tvsebrae                   plus.google.com/sebrae

através do Carnê da Cidadania, mas caso não receba, 
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