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Alteração Tabela INSS – Março/2020 

 

A partir de março entra em vigor as alíquotas progressivas do desconto previdenciário. 
Essas alíquotas valem para servidores públicos vinculados ao INSS, empregados, inclusive 
para empregados domésticos, e para trabalhadores avulsos. Não haverá mudança, 
contudo, para os trabalhadores autônomos (contribuintes individuais), inclusive, como 
prestadores de serviços a empresas e para os segurados facultativos. 

As alíquotas progressivas incidirão sobre cada faixa de remuneração, por exemplo: quem 
recebe um salário mínimo por mês terá alíquota de 7,5%. Já um trabalhador que ganhe 
exatamente 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. 

Confira as novas alíquotas na tabela abaixo: 

 

 

 

 

Alteração no sistema de Administração de Pessoal 

 

Para o correto cálculo da folha de pagamento da competência a partir de Março de 2020, 
é necessário fazer alteração no sistema. Os operadores do Sistema de Administração de 
Pessoal devem providenciar as alterações antes da execução de qualquer cálculo.  

 

ATENÇÃO! O código da tabela de INSS citado a seguir poderá não corresponder ao 
código cadastrado na sua entidade. Localize na opção 05-5 – Listagem da Tabela de 
Cálculo, o respectivo código a ser alterado. 
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Para atualizar o cálculo do INSS no SAP em relação aos valores legalmente definidos, a 
partir de Março de 2020, proceda conforme a seguir: 

 Certifique-se de que não há cálculo em aberto, utilizando a opção < 27-7> caso 
seja necessário; 

 Acesse a opção <05-4> – Cadastro Tabela de Cálculo – para efetuar a 
alteração, selecione o código de desconto do INSS e atualize os valores 
conforme abaixo, teclando F10 para Gravar. 

 
 

  

 

O limite do desconto do INSS – R$713,08 (Setecentos e Treze Reais e Oito Centavos), o 
valor final poderá sofrer alteração na última casa decimal. 

 

Fiquem atentos a atualização da tabela pelo programa SEFIP, a tabela do INSS no 
programa SEFIP pode ser atualizada através dos seguintes passos:  

 
 Ferramentas; 

 
 Carga Manual de Tabelas; 

 
 Auxiliares INSS; 

 
 Automático. 

 

 

 

Equipe de atendimento AGP – Setor Pessoal 

http://www.agpsa.com.br/
mailto:agp@agpsa.com.br

