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20.agosto.15 nº 02/15 ano XV 
 
 

FOLHA DE PAGAMENTOS 
 
O Decreto nº 8.381 (DOU de 30.12.2014, pág.1) fixou o novo valor do salário 
mínimo, vigente desde 1º de janeiro de 2015, em R$ 788,00 mensais. 
 
Os Ministérios da Fazenda e da Previdência Social publicaram a Portaria 
Interministerial nº 13 (DOU de 12.01.2015, pág. 15) que estabeleceu os novos 
valores de recolhimento da contribuição previdenciária e os valores de 
benefícios previdenciários. 
 
A Medida Provisória nº 665 (DOU de 30.12.2014 – edição extra) dispôs sobre o 
seguro-desemprego. O MTE (portal.mte.gov.br), divulgou o reajuste percentual 
de aplicação ao benefício. 
 
A Lei nº 13.149 (DOU de 22 de julho de 2015, pág. 01) fixou nova tabela de 
imposto de renda na fonte desde abril de 2015. 
 
Assim temos os seguintes valores para composição da folha de pagamentos: 
 

1. Salário-Mínimo 
 

R$ 788,00 Mensal 
R$ 26,27 diário 
R$ 3,58 horário 

 
2. Teto de Contribuição 

 
O “teto” de contribuição previdenciária e de benefícios, passou a R$ 4.663,75 
(quatro mil, seiscentos e sessenta e três reais e setenta e cinco centavos). 
 
 
3. Tabela de Contribuição do INSS de empregados, domésticos e avulsos 

 
Salário de contribuição Alíquota 

Até 1.399,12 8% 
de 1.399,13 até 2.331,88 9% 
de 2.331,89 até 4.663,75 11% 

 



Obs.: 1) a alíquota do empregador doméstico é de 12% e passará a 8,8% (oito 
inteiros e oito de porcento) conforme a Lei Complementar nº 150/2015. 

4. Salário-Família 
 
O valor do salário-família passou a R$ 37,18, devido apenas a quem percebe 
remuneração mensal não superior a R$ 725,02. Será de R$ 26,20 para 
remuneração mensal superior a R$ 725,02 e igual ou inferior a R$ 1.089,72. 
 

5. Tabela de Imposto de Renda 
 

 
BASE DE CÁLCULO 

R$ 

 
ALÍQUOTA 

PARCELA A DEDUZIR 
R$ 

até 1.903,98 isento -X- 
de 1.903,99 até 2.826,65 7,5% 142,80 
de 2.826,66 até 3.751,05 15% 354,80 
de 3.751,06 até 4.664,68 22,5% 636,13 

acima de 4.664,68 27,5% 869,36 
 
Deduções: a) o valor da pensão alimentícia; b) a quantia de R$ 189,59, por 
dependente; c) as contribuições previdenciárias; d) o valor de R$ 1.903,98 
correspondente à parcela isenta dos rendimentos provenientes de 
aposentadoria e pensão, para quem tenha 65 anos. 
 
 

6. Seguro-Desemprego 
 

Até R$ 1.222,77 Multiplica-se salário médio por 
0.8 (80%) 

De R$ 1.222,78 até R$ 
2.038,15 

O que exceder a 1.222,77 
multiplica-se por 0.5 (50%) e 
soma-se a 978,22. 

Acima de R$ 2.038,15 O valor da parcela será de R$ 
1.385,91 invariavelmente. 

 
Aplicam-se as duas primeiras faixas em efeito “cascata”. Assim, quem ganhou 
em média dos últimos 3 meses o valor de R$ 2.000,00, receberá o resultado da 
multiplicação de 0,8 de 1.222,77, somado ao resultado de 0,5 do que restou 
mais 978,22, totalizando o valor de R$ 1.366,83. A última faixa corresponde ao 
valor fixo de R$ 1.385,91, para quem percebe o valor médio superior a R$ 
2.038,15. 
 

7. Adicional de Insalubridade 
 

R$ 78,80 grau mínimo 
R$ 157,60 grau médio 
R$ 315,20 grau máximo 

 
Obs.: O adicional de insalubridade incide sobre o “salário mínimo, até que 
sobrevenha legislação fixando outra base de cálculo. 
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