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Boletim do Sindicato dos Trabalhadores Ativos, Aposentados e Pensionistas do Serviço
Público Federal no Estado de Minas Gerais - MARÇO - 2020 

 Servidores passam a pagar mais à Previdência 
As novas alíquotas aprovadas na reforma da Previdência já estão em vigor desde o dia 01/03 e começam a 
ser aplicadas sobre o salário de março, pago geralmente em abril. 
No Regime Geral de Previdência Social (RGPS), as novas alíquotas valerão para contribuintes empregados, 
inclusive para empregados domésticos, e para trabalhadores avulsos. Não haverá mudança, contudo, para 
os trabalhadores autônomos (contribuintes individuais), como prestadores de serviços a empresas e para 
os segurados facultativos. 
Segundo a Secretaria de Previdência, as alíquotas progressivas incidirão sobre cada faixa de remuneração, 
de forma semelhante ao cálculo do Imposto de Renda. 
Como a incidência da contribuição será por faixas de renda, é preciso fazer um cálculo para saber qual será 
a alíquota efetiva. Quem recebe um salário mínimo por mês, por exemplo, terá alíquota de 7,5%. Já um 
trabalhador que ganha o teto do Regime Geral, também conhecido como o teto do INSS – atualmente R$ 
6.101,06 –, pagará uma alíquota efetiva total de 11,69%, resultado da soma das diferentes alíquotas que 
incidirão sobre cada faixa da remuneração. 
O governo disponibiliza na internet uma calculadora da alíquota efetiva, que mostra quanto era descontado 
do salário antes da reforma e quanto será deduzido com a entrada em vigor das novas regras. 
Confira as novas alíquotas na tabela abaixo: 
 

 
 
Sem mudanças 
De acordo com a Secretaria de Previdência, contribuintes individuais e facultativos continuarão pagando as 
alíquotas atualmente existentes, cuja alíquota-base é de 20%, para salários de contribuição superiores ao 
salário mínimo. 
Para salários de contribuição igual ao valor do salário mínimo, deverá ser observado: 
I – para o contribuinte individual que trabalhe por conta própria, sem relação de trabalho com empresa ou 
equiparado e o segurado facultativo, o recolhimento poderá ser mediante aplicação de alíquota de 11% 
sobre o valor do salário mínimo; 
II – para o microempreendedor individual e para o segurado facultativo sem renda própria que se dedique 
exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência, desde que pertencente a família de 
baixa renda inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), o 
recolhimento deverá ser feito mediante a aplicação de alíquota de 5% sobre o valor do salário mínimo; 
III – o contribuinte individual que presta serviço a empresa ou equiparado terá retido pela empresa o 
percentual de 11% sobre o valor recebido pelo serviço prestado e estará obrigado a complementar, 
diretamente, a contribuição até o valor mínimo mensal do salário de contribuição, quando as remunerações 
recebidas no mês, por serviços prestados a empresas, forem inferiores ao salário mínimo. 
A Secretaria destaca que o segurado, inclusive aquele com deficiência, que contribua mediante aplicação 
das alíquotas de 11% ou 5% e pretenda contar o respectivo tempo de contribuição para fins da 
aposentadoria por tempo de contribuição transitória ou para contagem recíproca do tempo correspondente 
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em outro regime, deverá complementar a contribuição mensal sobre a diferença entre o percentual pago e 
o de 20%, com os devidos acréscimos legais. 
 
Individuais e facultativos 
O contribuinte individual é aquele que trabalha por conta própria (de forma autônoma) ou que presta 
serviços de natureza eventual a empresas, sem vínculo empregatício. São considerados contribuintes 
individuais, dentre outros, os sacerdotes, os diretores que recebem remuneração decorrente de atividade 
em empresa urbana ou rural, os síndicos remunerados, os motoristas de táxi e de aplicativos, os 
vendedores ambulantes, as diaristas, os pintores, os eletricistas e os associados de cooperativas de 
trabalho. 
O contribuinte facultativo é a pessoa com mais de 16 anos que não possui renda própria, mas decide 
contribuir para a Previdência Social. São donas de casa, síndicos de condomínio não-remunerados, 
desempregados, presidiários não-remunerados e estudantes bolsistas, por exemplo. 
 
Servidores da União 
As novas alíquotas valerão também para os servidores públicos vinculados ao Regime Próprio da 
Previdência Social (RPPS) da União. No RPPS da União, contudo, as alíquotas progressivas não se limitarão 
ao teto do RGPS, pois haverá novas alíquotas incidindo também sobre as faixas salariais que ultrapassem o 
teto. 
 
Confira as alíquotas: 

 
 

Perícia para servidores públicos federais será a mesma de segurados do INSS 
Servidores públicos federais afastados de suas atividades por motivos de saúde passarão a ser alvo da 
mesma perícia que avalia as condições dos segurados do INSS. A mudança está prevista em Medida 
Provisória editada nesta segunda-feira (2), pelo governo federal. 
Até hoje, servidores contavam com um departamento específico responsável pelas perícias do governo 
federal, distinto daquele que cuida das análises do INSS. 
A Perícia Médica Federal agora vai assumir a avaliação médica do servidor público federal, passando a ter 
os mesmos modelos e procedimentos aplicados aos segurados do INSS, informou o secretário de 
Previdência do Ministério da Economia, Narlon Gutierre. O secretário especial de Previdência e Trabalho, 
Bruno Bianco, disse que a expectativa é que uma parte dos servidores afastados retomem suas atividades. 
 
Contratações 
O presidente da República, Jair Bolsonaro, confirmou hoje, por medida provisória, a autorização para 
contratação de terceiros para a prestação dos serviços de operacionalização de consignações pelo INSS. 
A decisão consta na Medida Provisória 922/2020, publicada nesta segunda-feira (2) no Diário Oficial da 
União (DOU), que também permite a contratação de servidores federais aposentados por órgãos da 
administração pública, incluindo o INSS, para atender a necessidades temporárias de excepcional interesse 
público. 

 

Prova de vida do INSS: Tire essas e outras dúvidas 
Quem tem um benefício do INSS como aposentadoria e pensão por morte precisa anualmente comprovar 
que está vivo para continuar recebendo os valores pagos pelo instituto. Esse procedimento é exigido para 
evitar fraudes e pagamentos indevidos. Quando deve ser feito? Onde? O que levar?  
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O que é a prova de vida?  
A prova de vida, também conhecida como "renovação de senha" ou "fé de vida", é um procedimento 
obrigatório para todos os segurados do INSS que recebem o pagamento por conta corrente, conta 
poupança ou cartão magnético. Os segurados precisam comprovar que estão vivos e, portanto, podem 
continuar recebendo os valores do INSS. Para fazer a prova de vida, o segurado deve comparecer 
pessoalmente a uma agência do banco pagador do benefício ou fazer o procedimento por procuração. 
 
O que levar para fazer o procedimento?  
É preciso apresentar um documento de identificação com foto, como RG, carteira de trabalho ou CNH 
(Carteira Nacional de Habilitação). Algumas instituições financeiras utilizam a biometria para fazer o 
procedimento.  
 
Qual o prazo para fazer a prova de vida?  
É preciso comprovar que está vivo uma vez por ano. Há bancos que usam a data de aniversário do 
beneficiário para pedir a prova de vida. Outros convocam o segurado um mês antes de vencer o prazo da 
última prova de vida realizada. Em geral, os bancos avisam os segurados sobre a necessidade de fazer o 
procedimento. Esse aviso pode ser feito por mensagens nos terminais eletrônicos de autoatendimento ou 
por internet banking, por exemplo.  
 
Por que fazer a prova de vida?  
Segundo o INSS, isso evita fraudes e pagamentos indevidos de benefícios. Como saber quando devo fazer 
a prova de vida? Os beneficiários do INSS devem consultar diretamente seu banco pagador para saber 
quando devem fazer essa comprovação. 
 
Segurado com 60 anos ou mais pode ir a uma agência do INSS?  
Não. Uma resolução de março de 2019 permitia que segurados com 60 anos ou mais agendassem horário 
para realizar a prova de vida em uma agência do INSS. Porém, essa resolução foi revogada. Ou seja, 
mesmo os segurados com 60 anos ou mais precisam ir ao banco para fazer o procedimento.  
 
Dá para fazer a prova de vida com procuração?  
É possível fazer a prova de vida com procuração para os seguintes casos: Para quem está fora do país por 
motivo de viagem Para portadores de doenças contagiosas Para quem tem dificuldade de locomoção Para 
quem tem mais de 80 anos Será preciso cadastrar a procuração no INSS antes de ir ao banco. Para isso, é 
preciso agendar um atendimento pelo telefone 135, pelo site Meu INSS e aplicativo de celular. 
 
É possível fazer a prova de vida em casa?  
Para as pessoas com dificuldade de locomoção ou com 80 anos ou mais, é possível pedir para que a prova 
de vida seja feita por um funcionário do INSS em casa ou no hospital. É preciso fazer o agendamento pelo 
135 ou pelo Meu INSS. A comprovação da dificuldade de locomoção será feita por atestado ou declaração 
médica. Se o requerimento for feito pelo Meu INSS, os arquivos deverão ser anexados diretamente pelo 
aplicativo ou site. Caso seja solicitado pelo 135, deverá agendar para apresentar os documentos em 
agência.  
 
Como agendar a prova de vida domiciliar ou hospitalar?  
Para fazer o agendamento, é preciso acessar o site Meu INSS ou o aplicativo de celular. É preciso cadastrar 
uma senha. Na página inicial, escolha "Agendamentos/Solicitações", vá em "Novo Requerimento" e 
pesquise por "Realizar Prova de Vida (situações excepcionais não resolvidas pelo banco)". Preencha as 
informações solicitadas. Outra opção é pedir o agendamento pelo telefone 135.  
 
O que acontece se não fizer a prova de vida?  
Quem não fizer a prova de vida no final de 12 meses da última comprovação terá seu pagamento 
bloqueado. Após seis meses sem comprovação de vida, o benefício é cessado. Para voltar a receber, é 
preciso fazer a comprovação de que está vivo.  

 
 
 

 



 

Atenção, filiados (as), 
As aulas de Dança de Salão estão de volta a partir de 
04/03 (4ª feira), das 14h às 16h. Não percam essa 

oportunidade! 
 
 

Calendário de Atividades 
 04/03 – Assembleia com os servidores do Ministério da Economia (e-Ministério do Trabalho); 
 05/03 - Assembleia com os servidores da CNEN/CDTN em Belo Horizonte. 

 


