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INFORMATIVO Nº 07 

Valor do Salário Mínimo e Teto do Regime Geral. 

15/01/2020 

 

Reajustado anualmente no mês de janeiro o valor do novo 

salário mínimo para o ano de 2020 foi fixado pela Medida Provisória nº 

916/19 em 1.039,00 mensais.
1

 

Com a apuração pelo IBGE do índice anual, em 4,48% do 

INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) a Secretaria Especial de 

Previdência e Trabalho divulgou através da Portaria 914 de 13/01/2020 o 

novo valor do teto dos benefícios do regime geral de previdência social que 

a partir da competência de janeiro de 2020 passa a ser de R$6.101,06. 

 

A mesma Portaria divulgou outros valores que têm 

reflexos imediatos e importantes na gestão do pagamento dos benefícios 

dos regimes próprios. São eles: 

 

I – o salário família no valor de R$ 48,62 

II – o auxílio-reclusão será devido aos dependentes do 

segurado com remuneração mensal não superior a R$ 1.425,56; 

III – teto de contribuição para o Regime Geral nos meses 

de janeiro e fevereiro de 2020 será de R$ 671,11; 

IV - teto de contribuição para o Regime Geral a partir de 

1º de março de 2020 será de R$ 713,10. 

 

A Portaria definiu no §1º do Art. 1º os índices de reajustes 

dos benefícios concedidos a partir de janeiro de 2019 que variarão entre 

4,48% para o mês de janeiro e 1,22% para o mês de dezembro. 

 

Os Anexos II e III da referida Portaria também trouxe a 

tabela de contribuição para o Regime Geral. A novidade é que haverá uma 

tabela para os meses de janeiro e fevereiro e a partir de 1º março/2020 com 

os novos valores estabelecidos no Art.28 da EC nº 103 (Reforma da 

Previdência). 

Os novos valores são os seguintes: 

Para os meses de janeiro e fevereiro de 2020: 

 

Salário de Contribuição Alíquota para o INSS 

até 1.830,29 8% 

de 1.830,30 até 3.050,52 9% 

de 3.050,53 até 6.101,06 11% 

 
1  Valores sujeitos a alteração em decorrência da divulgação do aumento do 

salário mínimo para R$ 1.045,00 
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A partir de 1º de março de 2020:  

 

Salário de Contribuição Alíquota para o INSS 

até 1.039,00 (1) 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% 

 

A aplicação das alíquotas a partir de 1º de março, 

conforme disposto no §1º do Art. 28 da EC nº 103 deverá ser de forma 

progressiva sobre o salário de contribuição do segurado, incidindo cada 

alíquota sobre a faixa de valores compreendida nos respectivos limites. 
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