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AS NOVAS REGRAS PARA O CÁLCULO DE DESCONTO DO INSS NOS SALARIOS
Desde o último dia 01/03/2020, entraram em vigor as novas regras para
contribuições previdenciárias dos empregados, que foram aprovadas em 11/2019
na votação da Reforma Previdenciária. Com isso os descontos do INSS nos salários
dos trabalhadores brasileiros deverão ser calculados por faixa de contribuição a
partir da competência Março/2020.
Esta nova regra beneficiará quem recebe um salário menor, que terá as alíquotas
do INSS reduzidas. Já quem tem salário base acima de R$ 4.700,00, passará a fazer
uma contribuição com valor um pouco maior em comparação ao que contribuía
anteriormente.
Com as mudanças nas alíquotas também foi fixado um teto de benefícios do INSS
de R$ 6.101,06, de acordo com o reajuste de 4,48% por causa da inflação no Índice Nacional de Preços ao Consumidor
(INPC) do IBGE.
 Tabela de novas faixas de descontos do INSS nos salários, a partir de 03/2020

COMO

CALCULAR O VALOR DE INSS A SER DESCONTADO?
Os exemplos abaixo já foram publicados também no boletim anterior

A partir da competência março/2020, os valores de desconto de INSS sobre salários/remuneração pagos aos
empregados deverão ser calculados e descontados conforme a faixa de cada de alíquota de desconto da tabela.
Assim, conforme a situação um trabalhador poderá ter até 4 faixas de cálculo de
desconto do INSS no seu salário dentro de um mesmo mês.
Veja o Exemplo abaixo:
 Exemplo 1:
Funcionário com salário base no valor de R$ 5.601,00, deverá ter o desconto do INSS
calculado da
seguinte maneira:
1ª Faixa de desconto até R$1.039,00
Fonte:
Legislação Vigente, Internet e Conteúdo Interno

Aliq. de 7,5%

R$ 1.039,00 x 7,5% = R$ 77,93

Departamento Pessoal – Firma contábil

DEPARTAMENTO DE PESSOAL
INFORME LEGISLATIVO TRABALHISTA – PREVIDENCIÁRIO – eSocial

2ª Faixa de desconto até R$2.089,60
3ª Faixa de desconto até R$3.134,40
4ª Faixa de desconto até R$6.101,06

Aliq. de 9,0% R$ 1.050,60 x 9,0% = R$ 94,55
Aliq. de 12,0% R$ 1.044,80 x 12,0% = R$ 125,38
Aliq. de 14,0% R$ 2.466,60 x 14,0% = R$ 345,32

VALOR DO DESCONTO TOTAL DO INSS = R$ 643,18

Alíquota Efetiva de Desconto INSS = 11,4833%

 Exemplo 2:
Funcionário com salário base no valor de R$ 3.102,50, deverá ter o desconto do INSS
calculado da
seguinte maneira:
1ª Faixa de desconto até R$1.039,00
2ª Faixa de desconto até R$2.089,60
3ª Faixa de desconto até R$3.134,40

Aliq. de 7,5% R$ 1.039,00 x 7,5% = R$ 77,93
Aliq. de 9,0% R$ 1.050,60 x 9,0% = R$ 94,55
Aliq. de 12,0% R$ 1.012,90 x 12,0% = R$ 121,55

VALOR DO DESCONTO TOTAL DO INSS = R$ 294,03 Alíquota Efetiva de Desconto INSS = 9,4773%

Nota Explicativa: Deve-se aplicar a alíquota de desconto para cada faixa, respeitando o limite máximo da base prevista para cada alíquota de
desconto prevista na tabela de desconto do INSS.

CORONAVÍRUS  Dicas Práticas
OPAS/OMS tem dicas para evitar propagação do novo coronavírus no ambiente de trabalho
A Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) tem
uma página informativa em Português sobre o surto da
doença causada pelo novo coronavírus (COVID-19). No
site, a Organização dá dicas sobre como evitar a
propagação do vírus no ambiente de trabalho,
orientações a respeito do uso de máscaras, entre
outros temas relevantes.

O que posso fazer para evitar a propagação do COVID-19 no meu local de trabalho?
Antes de viajar e com base nas informações mais atualizadas, seu local de trabalho deve avaliar os benefícios
e riscos relacionados a planos de viagens. Evite enviar funcionários com maior risco de doenças graves (por
exemplo, pessoas idosas e com condições de saúde como diabetes, doenças cardíacas e pulmonares) para
áreas com propagação de COVID-19.
Além disso, as(os) funcionárias(os) que retornem de uma área com propagação de COVID-19 devem
monitorar sintomas por 14 dias e medir a temperatura duas vezes ao dia.
Se a(o) funcionária(o) tiver tosse leve ou febre baixa (ou seja, uma temperatura de 37,3 ºC ou mais), deve
ficar em casa e se auto isolar. Isso significa evitar contato próximo (ficar a um metro de distância) com
outras pessoas, incluindo membros da família.
Fonte:
Legislação Vigente, Internet e Conteúdo Interno
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A pessoa também deve telefonar para seu profissional de saúde ou departamento de saúde pública local,
fornecendo detalhes de viagens e sintomas recentes.
Funcionárias(os) também devem ser incentivadas(os) a lavarem as mãos regularmente e a manterem pelo
menos um metro de distância de pessoas que estejam tossindo ou espirrando. Devem ainda cumprir as
instruções das autoridades do local para onde estão viajando. Se, por exemplo, as autoridades locais lhes
dizem para não ir a algum lugar, isso deve ser cumprido.
Leia mais informações sobre o novo coronavírus (COVID-19) na página especial da OPAS/OMS.

Fonte: Site Nações Unidas Brasil

Fonte:
Legislação Vigente, Internet e Conteúdo Interno
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Fonte:
Legislação Vigente, Internet e Conteúdo Interno
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