
 

Tabela  Novos valores da tabela de 

saláriosdecontribuição e reajustes de benefícios 

 

TEXTO NA ÍNTEGRA 

 

Em face da publicação da Medida Provisória nº 919/2020 - DOU de 31.01.2020, este 

procedimento foi atualizado. Tópico atualizado: 1. Introdução.  

 

Tabela - Novos valores da tabela de salários-de-contribuição e reajustes de 

benefícios   
 

Resumo: Este procedimento trata dos novos valores da tabela de salários-de-

contribuição e reajuste de benefícios devidos pela Previdência Social, bem como, os 

benefícios de prestação continuada e o reajuste, o valor da quota do salário-família, o 

pagamento do auxílio-reclusão a tabela progressiva do imposto de renda retido na fonte, 

o salário mínimo, a adoção das providências necessárias pelo INSS e a Dataprev.  

1. Introdução 

Os valores a seguir estão expressos em reais (R$) e baseiam-se na Portaria SEPRT nº 

914/2020 e na Medida Provisória nº 916/2019 :  

 

Tabela de contribuição dos 
segurados empregado, 
empregado doméstico e 
trabalhador avulso, para 
pagamento de remuneração  
   

- de 1º.01.2020 até 29.02.2020 (alíquotas aplicadas DE FORMA NÃO 
CUMULATIVA):  
Salário-de-contribuição (R$) - Alíquota para fins de recolhimento ao INSS (%)  
até 1.830,29..............................................................8  
de 1.830,30 até 3.050,52..........................................9  
de 3.050,53 até 6.101,06.........................................11  
   

- a partir de 1º.03.2020 (alíquotas aplicadas de FORMA PROGRESSIVA - 

EC nº 103/2019 , art. 28 , § 1º):  

Salário-de-contribuição (R$) - Alíquota para fins de recolhimento ao INSS 

(%)  

até 1.039,00..............................................................7,5  

de 1.039,01 até 2.089,60............................................9  

de 2.089,61 até 3.134,40..........................................12  

de 3.134,41 até 6.101,06..........................................14  
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Salário-mínimo (veja 
Importante)  
   

Valor mensal R$ 1.039,00  

Valor diário - R$ 34,63  

Valor horário R$ 4,72  

   

Salário-família  
   

Remuneração................................Quota - Valor  

Não superior a R$ 1.425,56...............R$ 48,62  

   

Auxílio-doença - Auxílio-
reclusão (global) - 
Aposentadoria - Pensão por 
morte (global)  
   

Valor mínimo: R$ 1.039,00  

   

Amparo social ao 
idoso/deficiente - Pensão 
especial dos dependentes de 
vítimas de hemodiálise da 
Cidade de Caruaru/PE - 
Renda mensal vitalícia  
   

Valor: R$ 1.039,00  

   

Auxílio-reclusão - 
Dependentes - Salário-de-
contribuição do segurado  
   

Valor igual ou inferior a R$ 1.425,56  

   

Salário de benefício e 
salário-de-contribuição  
   

Limite máximo: R$ 6.101,06  

   

Salário-de-benefício  
   

- mínimo R$ 1.039,00  

- máximo R$ 6.101,06  

   

Diária pelo deslocamento 
para exames médicos e/ou 
reabilitação  
   

R$ 101,95  

   

Síndrome da Talidomida - 
Pensão especial  
   

Valor mínimo: R$ 1.175,58  

   

Pescador, mestre de rede e 
patrão de pesca - Lei nº 
5.698/1971  
Benefícios - Vantagens  
   

1, 2 e 3 x R$ 1.039,00 + 20%  

   

Seringueiros e seus 
dependentes - Benefícios - 
Lei nº 7.986/1989  

Valor igual a R$ 2.078,00  

  

Aeronautas - Aposentadoria  
   

Valor mínimo: R$ 1.039,00  

   

Benefícios pagos pelo INSS - 
Autorização - Valores  
   

Inferior a R$ 122.021,15 - Supervisão das Agências da Previdência Social e 

Divisões ou Serviços de Benefícios  

Superior a R$ 122.021,15 - Gerente-Executivo do INSS    
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Infração a qualquer 
dispositivo do RPS ( 
RPS/1999 , art. 283 , caput)  
   

Multa variável de R$ 2.519,31 a R$ 251.929,36  

   

Infração ao disposto no 
inciso II do art. 283 do RPS  
   

Multa de R$ 25.192,89  

   

Multas específicas do RPS - 
Valores  
Não-envio da GPS ao 
sindicato e não-afixação da 
GPS em quadro de aviso ( 
RPS/1999 , art. 287 , caput)  
   

Variável de R$ 331,44 a R$ 33.146,17  

   

Crime de sonegação de 
contribuição previdenciária - 
Redução da pena no caso de 
empregador que não é 
pessoa jurídica - Limite de 
sua folha de pagamento 
mensal  
   

R$ 5.386,27  

   

Certidão Negativa de Débito 
(CND)  
   

Alienação/oneração de bem móvel de valor superior a R$ 62.981,70  

   

Reajuste/Concessão de 
benefícios - Demandas 
judiciais  
   

Valores de execução - Limite até R$ 62,340,00  

   

Benefícios de prestação 
continuada - Reajuste desde 
1º.01.2020 em 4,48%  
   

Data de início do benefício - Reajuste (%)  

até janeiro de 2019....................4,48  

em fevereiro de 2019.................4,11  

em março de 2019.....................3,55  

em abril de 2019........................2,76  

em maio de 2019.......................2,14  

em junho de 2019......................1,99  

em julho de 2019.......................1,98  

em agosto de 2019....................1,88  

em setembro de 2019................1,76  

em outubro de 2019...................1,81  

em novembro de 2019...............1,77  

em dezembro de 2019...............1,22  

   

Importante  

Não obstante o anteriormente mencionado, a Medida Provisória nº 919/2020 , publicada 

no DOU de 31.01.2020, alterou para R$ 1.045,00 o valor do salário mínimo vigente a 

partir de 1º.02.2020. Por esta razão, as tabelas de contribuições previdenciárias dos 

empregados, domésticos e trabalhadores avulsos, anteriormente transcritas, sofrerão 
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alterações válidas a partir de 1º.02.2020. Contudo, até o momento, a Secretaria Especial 

de Previdência e Trabalho (SEPRT), não divulgou os novos valores de contribuições 

previdenciárias decorrentes do citado reajuste do salário-mínimo. Assim que for 

publicada a nova tabela, voltaremos ao assunto. 

 

 

EXEMPLOS DE CÁLCULO DA NOVA REGRA DE CÁLCULO DA 

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SEGURADOS EMPREGADO, 

EMPREGADO DOMÉSTICO E TRABALHADOR AVULSO À PARTIR DE 

MARÇO/2020  

a) empregado com salário mensal de R$ 3.200,00 (abaixo do teto máximo de 

contribuição), temos:  

FAIXAS 

SALARIAIS (R$)  

   

ALIQUOTAS 

(%)  

   

CÁLCULO  

   

VALOR DA 

CONTRIBUIÇÃO (R$)  

   

até 1.039,00   7,5%  7,5% de R$ 1.039,00    77,92  

de 1.039,01 até 

2.089,60    
9%  

9% de R$ 1.050,60, ou seja, R$ 

2.089,60 menos R$ 1.039,00    
94,55  

de 2.089,61 até 

3.134,40    
12%  

12% de R$ 1.044,79, ou seja, R$ 

3.134,40 menos R$ 2.089,60    
125,37  

de 3.134,41 até 

6.101,06    
14%  

14% de R$ 65,60, ou seja, R$ 

3.200,00 menos R$ 3.134,40    
9,18  

CONTRIBUIÇÃO TOTAL  307,02  

 

Antes da reforma, este empregado contribuía com R$ 352,00, ou seja, 11% sobre o 

salário-de-contribuição, de R$ 3.200,00, de forma NÃO CUMULATIVA. Portanto, 

com a reforma, neste exemplo, a contribuição terá uma redução de R$ 44,98.  

b) empregado com salário mensal de R$ 6.500,00 (acima do teto máximo de 

contribuição), temos:  

FAIXAS 

SALARIAIS (R$)  

   

ALIQUOTAS 

(%)  

   

CÁLCULO  

   

VALOR DA 

CONTRIBUIÇÃO (R$)  

   

até 1.039,00    7,5%   7,5% de R$ 1.039,00   77,92    

de 1.039,01 até 

2.089,60    
9%    

9% de R$ 1.050,60, ou seja, R$ 2.089,60 

menos R$ 1.039,00    
94,55    

de 2.089,61 até 

3.134,40    
12%    

12% de R$ 1.044,80, ou seja, R$ 3.134,40 

menos R$ 2.089,60    
125,37    

de 3.134,41 até 

6.101,06    
14%    

14% de R$ 2.966,66, ou seja R$ 6.101,06 

menos R$ 3.134,40    
415,33    

CONTRIBUIÇÃO TOTAL  

   
713,17    

 



Antes da reforma, este empregado contribuía com R$ 671,11, ou seja, 11% sobre o 

limite máximo do salário-de-contribuição, de R$ 6.101,06, de forma NÃO 

CUMULATIVA. Portanto, com a reforma, neste exemplo, a contribuição terá um 

aumento de R$ 42,06.  

 

Notas  

 

(1) Embora o art. 7º da Portaria SEPRT nº 914/2020 determine que as contribuições na 

forma das referidas tabelas (Anexos II e III, respectivamente, da mesma Portaria), serão 

calculadas de FORMA NÃO CUMULATIVA, lembramos que a Emenda 

Constitucional nº 103/2019 estabeleceu que, a partir da competência março/2020, elas 

serão aplicadas de FORMA PROGRESSIVA.  

Portanto, a tabela do Anexo III (competência março/2020 em diante) não poderá ser 

aplicada de forma não cumulativa. 

  

(2) Não obstante o anteriormente mencionado, a Medida Provisória nº 919/2020 , 

publicada no DOU de 31.01.2020, alterou para R$ 1.045,00 o valor do salário mínimo 

vigente a partir de 1º.02.2020. Por esta razão, as tabelas de contribuições 

previdenciárias dos empregados, domésticos e trabalhadores avulsos, anteriormente 

transcritas, sofrerão alterações válidas a partir de 1º.02.2020. Contudo, até o momento, a 

Secretaria Especial de Previdência e Trabalho (SEPRT), não divulgou os novos valores 

de contribuições previdenciárias decorrentes do citado reajuste do salário-mínimo. 

Assim que for publicada a nova tabela, voltaremos ao assunto.  

 

 

 

Nota  
Veja também:  

Tabela - Fatores para atualização do salário de contribuição  

Tabela - Fatores de atualização da parcela de benefícios pagos em atraso e importâncias 

recebidas indevidamente por beneficiários  

 

 

(Medida Provisória nº 916/2019 ; Portaria SEPRT nº 914/2020 ; Medida Provisória nº 

919/2020 )  

Legislação Referenciada 
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