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CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INSS 

 

Considerando a necessidade de apresentar e esclarecer as Unidades de Ensino com 

relação às formas de contribuição previdenciária disponíveis no sistema de Folha de 

Pagamento do CEETEPS, para servidores contratados sob o regime da CLT, tem o presente, a 

finalidade de enumerar estas opções e dar entendimento a todos com relação aos 

procedimentos estabelecidos a serem adotados.  

 

1 Recolhimento de INSS pelo CEETEPS 

 

 O sistema de Folha de Pagamento do CEETEPS está preparado para efetuar o desconto 

da contribuição previdenciária automaticamente de acordo com a Portaria Interministerial 

MPS/MF e situação no cadastro do servidor.  

 

1.1 Quanto à base legal 

 

Instrução Normativa RFB nº 971 de 13 de novembro de 2009. 

 

1.2 Quanto ao procedimento do servidor 

 

Sem procedimento. 

 

1.3 Quanto ao procedimento da Unidade 

 

Manter o cadastro do servidor atualizado no sistema LACA e efetuar conferência no 

sistema LPHA dos valores descontados todos os meses. 

 

1.4 Quanto ao cadastro do servidor 

 

Deverá constar no cadastro do servidor o código “8” (conforme tabela do Manual LACA 

para cadastramento) 

 

IMPORTANTE: Para o servidores que possuem 2 (duas)  matrículas ATIVAS no 

CEETEPS, deverá ser mantido o código “8” no cadastro LACA para ambas matrículas. 
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1.5 Quanto ao cálculo do desconto 

 

Automático pelo sistema, aplicando a tabela vigente estabelecida pela portaria citada. 

Para os servidores que possuem duas matrículas ativas, o sistema irá aplicar 

proporcionalidade e descontar o valor, proporcionalizando à contribuição previdenciária 

utilizando como base o bruto recebido em cada matricula sempre respeitando o teto vigente da 

tabela de INSS na somatória de ambas as matrículas.  

IMPORTANTE: Para que ocorra esta proporcionalidade, as duas matrículas deverão estar 

com código “8” para INSS no cadastro do LACA. Desta forma o sistema irá aplicar o calculo 

disposto no item 3.5 desta instrução. 

 

2 Isenção do Recolhimento de INSS pelo CEETEPS 

 

De acordo com a Portaria Interministerial MPS/MF, todo trabalhador sob o regime da 

CLT não poderá ter contribuição superior ao teto estipulado. Desta forma, o servidor do 

CEETEPS que JÁ CONTRIBUI com o teto do INSS em outro vínculo empregatício, terá a isenção 

de contribuição do INSS no CEETEPS.  

 

2.1 Quanto à base legal 

 

 Instrução Normativa RFB nº 971 de 13 de novembro de 2009. 

 

2.2 Quanto ao procedimento do Servidor 

 

Mensalmente e/ou a cada vencimento da declaração emitida por outro vinculo, 

apresentar junto ao Departamento de Pessoal da sua Unidade de Ensino, a declaração de outra 

empresa informando o recolhimento da contribuição sobre o Teto do INSS.  

 Artigo 64, § 2º da Instrução Normativa RFB nº 971, a respectiva declaração 

“poderá abranger várias competências dentro do exercício devendo ser renovada, após o 

período indicado na referida declaração ou ao término do exercício em curso, ou ser cancelada, 

caso haja rescisão do contrato de trabalho, o que ocorrer primeiro”. 
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2.3 Quanto ao procedimento da Unidade 

 

Encaminhar ao Assistente responsável no Núcleo de Pagamento de Pessoal, a Ficha de 

Dados Cadastrais do servidor para alteração do cadastro LACA. Informando o código “0” para 

isenção (conforme tabela do Manual de Cadastramento LACA).  

Em caso de não apresentação da declaração do servidor, a Unidade de Ensino deverá 

encaminhar novamente ficha de Dados Cadastrais para alterar o código “8”, assim retornando 

a condição de contribuinte no CEETEPS.  

Tendo em vista que o não recolhimento da contribuição ao INSS por nenhum vínculo 

empregatício acarreta prejuízo ao servidor, sendo necessária a regularização dos valores não 

recolhidos e sobre estes, a existência de multas, é responsabilidade da Unidade de Ensino 

efetuar rígido controle com relação às apresentações das declarações de contribuição pelo 

servidor mês a mês, ou de acordo com o vencimento estabelecido por outro vinculo. Estas 

declarações deverão ficar arquivadas no prontuário do servidor, não devendo ser 

encaminhadas ao Núcleo de Pagamento de Pessoal.  

 

2.4 Quanto ao Cadastro do Servidor 

 

A partir da alteração do cadastro conforme subitem anterior, esta situação permanecerá 

fixa no cadastro do servidor para todos os meses, até que a Unidade de Ensino solicite nova 

alteração. Lembrando que esta alteração é de total responsabilidade da Unidade.  

 

2.5 Quanto ao cálculo do desconto 

 

Não existe recolhimento por parte do empregado. 
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3  Recolhimento Proporcional 

 

 O recolhimento proporcional da contribuição previdenciária ocorre quando o trabalhador 

possui dois vínculos empregatícios em empresas diferentes. Neste caso, as duas empresas 

trocam informações durante o mês de competência do recolhimento, informando os 

respectivos salários de contribuição. 

 

3.1 Quanto à base legal 

 

 Instrução Normativa RFB nº 971 de 13 de novembro de 2009. 

 

3.2 Quanto ao procedimento do Servidor 

 

Mensalmente e/ou a cada vencimento da declaração emitida por outro vinculo, 

apresentar junto ao Departamento de Pessoal da sua Unidade de Ensino, a declaração de outra 

empresa do Salário de Contribuição do INSS. 

 Artigo 64, § 2º da Instrução Normativa RFB nº 971, a respectiva declaração 

“poderá abranger várias competências dentro do exercício devendo ser renovada, após o 

período indicado na referida declaração ou ao término do exercício em curso, ou ser cancelada, 

caso haja rescisão do contrato de trabalho, o que ocorrer primeiro”. 

 

3.3 Quanto ao procedimento da Unidade 

 

Através da declaração apresentada pelo servidor, a Unidade de Ensino deverá efetuar o 

lançamento da informação no Operador Eletrônico do salário de contribuição da outra empresa 

no utilizando o V/D 095083, operação 8, natureza N e o respectivo valor. Caso não seja 

possível efetuar o lançamento no Operador Eletrônico, encaminhar BDP avulso com o 

respectivo lançamento até o último cálculo da folha conforme cronograma estabelecido. 

Após fechamento da Folha de Pagamento e acordo com o cronograma, a Unidade de 

Ensino deverá consultar no LPHA o valor do salário de contribuição do Centro Paula Souza e 

informar através de declaração que será entregue ao servidor e posterior encaminhamento 

para o outro vinculo.  
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Este procedimento se faz necessário para que haja a proporcionalidade nos dois 

vínculos, CEETEPS e na Outra Empresa. 

OBS.: Caso o outro vinculo feche as rotinas de folha de pagamento do mês em 

referência antes do CEETEPS a Unidade de Ensino deverá realizar o calculo do salário do 

servidor envolvido manualmente até atingir o valor de contribuição do INSS para informar a 

Outra Empresa. 

 

3.4 Quanto ao Cadastro do Servidor 

 

Deverá constar no cadastro do servidor o código “8” (conforme tabela do Manual de 

Cadastro LACA). 

 

3.5 Quanto ao cálculo do desconto 

 

O sistema irá efetuar os descontos, conforme exemplo abaixo: 

 

Salário A (centro Paula Souza)   - R$ 2.227,14 

Salário B (Outra Empresa – V/D 095083)   - R$ 3.237,30 

Salário C (A + B)     - R$ 5.464,44 

Salário D (Teto INSS – Salário Contribuição vigente) - R$ 3.916,20 (Tabela item 3.6) 

 

Cálculo do Desconto (Centro Paula Souza):  

R$ 3.916,20 (salário D) multiplicar R$ 2.227,14 (salário A) = R$ 8.721.925,66 dividir 

R$ 5.464,44 (salário C) multiplicar 11% = R$ 175,58 

 

Cálculo Desconto (Outra Empresa) 

R$ 3.916,20 (salário D) multiplicar R$ 3.237,30 (salário B) = 12.677.914,26 dividir R$ 

5.464,44 multiplicar 11% = R$ 255,21  

 

Desta forma serão recolhidos do trabalhador os seguintes valores: 

Outra Empresa:    R$ 255,21 

Centro Paula Souza:  R$ 175,58 

Total da Contribuição: R$ 430,79 
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3.6 Tabela de INSS vigente para o Exercício 2012. 

 

 
 

     * Tabela meramente ilustrativa. 

 Para averiguação das tabelas de INSS Vigentes e de outros Exercícios verificar o link: 

 http://www.centropaulasouza.sp.gov.br/crh/Sapp/Tabelas/tabela_inss.htm 

 

 

 

4 Recolhimento Complementar 

 

4.1 Quanto à base legal 

 

 Instrução Normativa RFB nº 971 de 13 de novembro de 2009. 

 

4.2 Quanto ao procedimento do Servidor 

 

Mensalmente e/ou a cada vencimento da declaração emitida por outro vinculo, 

apresentar junto ao Departamento de Pessoal da sua Unidade de Ensino, a declaração de outra 

empresa do Salário de Contribuição do INSS. 

 Artigo 64, § 2º da Instrução Normativa RFB nº 971, a respectiva declaração 

“poderá abranger várias competências dentro do exercício devendo ser renovada, após o 

período indicado na referida declaração ou ao término do exercício em curso, ou ser cancelada, 

caso haja rescisão do contrato de trabalho, o que ocorrer primeiro”. 

 

http://www.centropaulasouza.sp.gov.br/crh/Sapp/Tabelas/tabela_inss.htm
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4.3 Quanto ao procedimento da Unidade 

 

 Através da declaração apresentada pelo servidor, a unidade deverá efetuar o 

lançamento da informação no Operador Eletrônico do salário de contribuição da outra empresa 

no V/D 095031, operação 8, natureza N e o respectivo valor. Caso não seja possível 

efetuar o lançamento no Operador Eletrônico, encaminhar BDP Avulso com o respectivo 

lançamento até o último cálculo da folha conforme cronograma. 

 

4.4 Quanto ao Cadastro do Servidor 

 

Deverá constar no cadastro do servidor o código “8” (conforme tabela do Manual de 

Cadastro LACA). 

 

4.5 Quanto ao cálculo do desconto 

 

O sistema irá efetuar o desconto complementar com base na diferença do valor 

descontado na outra empresa. 

 

Exemplo: 

Salário A (centro Paula Souza)   - R$ 2.227,14 

Salário B (Outra Empresa – v/d 095031)   - R$ 3.237,30 

Salário C (A + B)     - R$ 5.464,44 

Salário D (Teto INSS – Salário Contribuição vigente) - R$ 3.916,20 (tabela item 4.6) 

 

Cálculo do Desconto Outra Empresa 

 R$ 3.237,30 (salário B) multiplicar 11% (tabela INSS) = R$ 356,10 

 

Cálculo Desconto Centro Paula Souza 

O cálculo do valor do Desconto Complementar será realizado considerando o valor do 

salário C, respeitando a opção do servidor pelo primeiro recolhimento a ser realizado. 

Tendo em vista que o salário C está acima do salário D (teto INSS), temos o cálculo:  

R$ 3.916,20 (salário D) - subtrair R$ 3.237,30 (salário B) = R$ 678,90 multiplicar 11% 

= R$ 74,67 
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Desta forma o servidor terá recolhimento no INSS nos seguintes valores: 

Outra Empresa:   R$ 356,11 

Centro Paula Souza:  R$  74,67 

Total da Contribuição: R$ 430,78 

 

4.6 Tabela De INSS Vigente Para o Exercício 2012. 

 

 
  

     * Tabela meramente ilustrativa. 

 

 Para averiguação das tabelas de INSS Vigentes e de outros Exercícios verificar o link: 

 http://www.centropaulasouza.sp.gov.br/crh/Sapp/Tabelas/tabela_inss.htm 

 

http://www.centropaulasouza.sp.gov.br/crh/Sapp/Tabelas/tabela_inss.htm

