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INFORMATIVO Nº 009/2012 

 

 

Orientações acerca das retenções tributárias 

efetuadas pelos órgãos e entidades públicas 

estaduais na contratação do 

Microempreendedor Individual - MEI. 

 

 

1. Microempreendedor Individual - MEI 

 

Nos termos do art. 966 da Lei 10.406/2002 - Código Civil, o MEI é considerado 

empresário que exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a 

produção ou circulação de bens ou serviços. 

Segundo o artigo 18-A, § 1º da Lei Complementar Federal nº 123/2006, que institui o 

Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, e o artigo 91, I, da 

Resolução nº 94/2011 - do Comitê gestor do Simples Nacional -  considera-se MEI, o 

empresário individual a que se refere o artigo 966 do C.C,  e que atendam, cumulativamente, 

as seguintes condições: 

 

 auferir receita bruta: 

 

o no ano-calendário anterior e em curso de até R$ 60.000,00 

(sessenta mil reais); (art. 18-A, § 1º da Lei Complementar nº 123, de 

2006) 

 

o no caso de início de atividade, o valor limite da receita bruta será 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) multiplicados pelo número de meses 

compreendido entre o início da atividade e o final, do respectivo ano-

calendário, considerando as frações de meses como um mês inteiro. 

(art. 18-A, § 2º da Lei Complementar nº 123, de 2006) 

 

 ser optante pelo Simples Nacional; (art. 18-A, § 1º da Lei Complementar nº 123, de 

2006) 

  

 não estar impedido de optar pelo Sistema de Recolhimento em Valores Fixos Mensais 

dos Tributos abrangidos pelo Simples Nacional - SIMEI; (art. 18-A, § 1º da Lei 

Complementar nº 123, de 2006) 
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 exercer as atividades constantes do Anexo XIII da Resolução CGSN nº 94, de 29 de 

novembro de 2011; (Arts. 91, inciso I e 92, § 2º, inciso I da Resolução CGSN nº 94, de 

29 de novembro de 2011) 

  

 não ter filiais; (art. 18-A, § 4º, inciso II da Lei Complementar nº 123, de 2006) 

 

 não participar de outra empresa como titular, sócio ou administrador; (art. 18-A, § 4º, 

inciso III da Lei Complementar nº 123, de 2006)  

 

 contratar um único empregado que receba exclusivamente 1 (um) salário mínimo 

previsto em lei federal ou estadual ou o piso salarial da categoria profissional, definido 

em lei federal ou por convenção coletiva da categoria. (art. 18-C,Lei Complementar nº 

123, de 2006)  

 

Logo após a formalização, o Microempreendedor poderá optar pelo Sistema de 

Recolhimento em Valores Fixos Mensais dos Tributos – SIMEI, que é uma sistemática 

de redução da carga tributária na qual o MEI pagará/recolherá, através do Documento de 

Arrecadação do Simples Nacional – DAS, valor fixo mensal correspondente à soma das 

parcelas de INSS, ICMS e ISS definidos pelos incisos I, II e III do art. 92 da Resolução 

CGSN nº 94/2011. 

O MEI poderá realizar o desenquadramento do SIMEI de ofício ou mediante 

comunicação, sendo neste caso realizada por meio de aplicativo disponibilizado no Portal do 

Simples Nacional. (Art. 105 da Resolução CGSN nº 94/2011)  

 

 

2. Retenção Tributária na Fonte pelos órgãos e entidades públicas sobre o MEI 

 

Para fins de retenção tributária, os órgãos e entidades públicas contratantes do MEI 

devem observar: 

 

 se o MEI não é optante do SIMEI - realizando a consulta pelo endereço 

eletrônico da Receita Federal do Brasil:    

http://www8.receita.fazenda.gov.br/SIMPLESNACIONAL/Servicos/Grupo.aspx?

grp=9 

  

 se o MEI exerce atividade relacionada no anexo XIII da Resolução CGSN nº 

94/2011, podendo ser consultada no link: 

http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/Resolucao/2011/CGSN/Resol94.h

tm . 

 

http://www.receita.fazenda.gov.br/publico/Legislacao/Resolucao/2011/ResolucaoCGSN/Anexo_XIII_Resolucao_CGSN_94.doc
http://www8.receita.fazenda.gov.br/SIMPLESNACIONAL/Servicos/Grupo.aspx?grp=9
http://www8.receita.fazenda.gov.br/SIMPLESNACIONAL/Servicos/Grupo.aspx?grp=9
http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/Resolucao/2011/CGSN/Resol94.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/Resolucao/2011/CGSN/Resol94.htm
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 se o MEI exerce a prestação de serviço com cessão ou locação de mão de 

obra referente a atividades de serviços de hidráulica, eletricidade, pintura, 

alvenaria, carpintaria e de manutenção ou reparo de veículos. (caput do 

Art. 104 c/c § 5º, art. 104, da Resolução CGSN nº 94/2011)  

 

2.1. Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 

 

De acordo com o art. 1º da Instrução Normativa RFB, nº 765/2007, fica dispensada a 

retenção do imposto de renda na fonte sobre as importâncias pagas ou creditadas a 

pessoa jurídica inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e as 

Contribuições devidas pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples 

Nacional). O MEI deve ser, obrigatoriamente, optante do Simples Nacional, e por essa 

razão, não haverá retenção de IRRF sobre a prestação de serviço nas contratações 

realizadas com os órgãos e entidades públicas. 

 

2.2. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS ou ISQN 

 

O fato gerador do ISS é a prestação, por pessoa física ou jurídica, dos serviços 

enumerados na lista anexa à lei complementar nº 116/03, ainda que esses não se 

constituam como atividade preponderante do prestador. (art. 1º da LC nº 116/2003) 

Neste sentido, o MEI, quando não optar pelo SIMEI, sofre retenção do ISS como 

qualquer empresa contribuinte optante do SIMPLES nacional, conforme Inciso IV, art. 94, da 

Resolução CGSN nº 94/2011. 

Quando a obrigação de reter o ISS recair sobre o contratante, o MEI deverá informar 

no  documento fiscal a alíquota que incidirá sobre o valor cobrado pela prestação de serviço, 

cujo percentual corresponde a faixa de receita auferida, calculada sobre a receita bruta 

acumulada nos 12 (doze) meses anteriores ao período de apuração, o que corresponderá a 

um percentual de ISS previsto nos Anexos III, IV ou V da Lei complementar nº 123/2006. 

(Art. 21 § 4º,VI, da LC nº 123/2006) 

Quando os órgãos e entidades públicos estaduais observarem a falta dessa 

informação no documento fiscal, deve-se aplicar a retenção pela alíquota máxima do ISS, 

conforme determina a LC nº 123/2006 em seu art. 21, § 4º, V. 

 

2.3. Contribuição para a Seguridade Social - INSS 

 

Sendo o MEI contribuinte individual, ele não poderá, a rigor, realizar serviço mediante 

cessão de mão de obra, e em função disso, o contratante não poderá fazer retenção do 

INSS sobre os serviços por ele prestados, consoante disposição contida no inciso II do § 1º, 

art. 78, da Instrução Normativa RFB nº 971/2009.  
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Ao contrário, quando o contratante estiver diante das exceções previstas nos § 1º, do 

art. 18-B, da LC 123/06, deverá: 

 

 recolher a contribuição previdenciária patronal de 20% incidente sobre o total 

das remunerações pagas ou creditadas ao contribuinte individual que lhe 

prestem serviços; (Inciso I, §6º art. 104, da Resolução CGSN nº 94/2011) 

 

 Reter a contribuição do MEI, na qualidade de contribuinte individual, e recolher 

o valor arrecadado juntamente com a parte patronal até o dia 20 do mês 

subsequente ao da competência, ou até o dia útil imediatamente anterior se 

não houver expediente bancário naquele dia; (Inciso III, §6º art. 104, da 

Resolução CGSN nº 94/2011) 

 

 declarar a base de cálculo da contribuição previdenciária e demais informações 

de interesse do INSS e do FGTS através da GFIP/SEFIP; e (Inciso II, §6º art. 

104, da Resolução CGSN nº 94/2011) 

 

 cumprir demais obrigações acessórias relativas a contratação de contribuinte 

individual. (Inciso III, §6º art. 104, da Resolução CGSN nº 94/2011) 

 
 

QUADRO RESUMO DAS RETENÇÕES SOBRE O MEI 

 

TRIBUTO 
OPTANTE DO 

SIMEI 
NÃO OPTANTE 

DO SIMEI 
REFERÊNCIA LEGAL 

IRRF Não Não 
Art. 1º da Instrução Normativa RFB, nº 

765/2007 

ISS Não Sim 
Inciso IV, art. 94, da Resolução CGSN 

nº 94/2011 

INSS Não/Sim* Não/Sim* 
Inciso II do § 1º, art. 78, da Instrução 

Normativa RFB nº 971/2009 / § 1º, art. 
201, da IN 971/2009 

 *Quando o MEI prestar serviço de cessão de mão-de-obra para as atividades de serviços 

de hidráulica, eletricidade, pintura, alvenaria, carpintaria e de manutenção ou reparo 

de veículos, conforme estabelece o § 1º, art. 18-B, da LC 123/2006. 
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4 - Demais Informações: 

 

Demais orientações que se façam necessárias poderão ser obtidas junto à Chefia de 

Orientação - COR/GONP da Secretaria da Controladoria Geral do Estado – (SCGE), das 8h 

às 12h, através dos telefones 3183-0921. 

 

 

Recife, 31 de outubro de 2012. 
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