
PREVIDÊNCIA SOCIAL 
A seguridade social é uma obrigação constitucional do Estado brasileiro, tem a finalidade 
de ampliar e democratizar o acesso da população à saúde, à assistência social e previdên-
cia social.  É um seguro social que garante renda para o trabalhador e sua família em casos 
de doença, invalidez, acidente, prisão, morte e velhice, além de proteção à maternidade e 
ao desemprego involuntário.  

Trabalhadores com carteira assinada são automaticamente e obrigatoriamente filiados à 
previdência social. Quem trabalha por conta própria, por sua vez, precisa se cadastrar e 
contribuir todos os meses para garantir os benefícios previdenciários.  Todos os que se   

filiam à previdência social são chamados de segurados. Estes incluem empregados,      

empregados domésticos, trabalhadores avulsos, contribuintes individuais e trabalhado-

res rurais,  além daqueles que não têm renda própria, como donas de casa e estudantes.  

BOLETIM INFORMATIVO 

                      CEREST– MS         
Centro Estadual de Referência em Saúde do Trabalhador 

Volume 1 Abril/2015 

Você Sabia? 



 Qual é o valor da contribuição para o INSS?  CEREST-MS 

 Os segurados contribuem com alíquotas que variam de 8% a 20% para a 
previdência social, de acordo com a remuneração que recebem e a categoria a 
que pertencem. As alíquotas são determinadas por faixas do salário de contri-
buição, que o governo federal reajusta todos os anos, com base no aumento do 
salário mínimo. Veja as alíquotas para os segurados empregados:   

Quais são os benefícios da previdência social? 

1- Para o segurado  

• Aposentadoria por tempo de              
contribuição  

• Aposentadoria por idade  

• Aposentadoria especial  

• Aposentadoria por invalidez  

• Aposentadoria especial a pessoas com 
deficiência  

• Auxílio-doença  

• Auxílio-acidente 

• Salário-família  

• Salário-maternidade   

2 - Para os dependentes  
• Pensão por morte  

• Auxílio - reclusão   

2.1- Para o segurado e os dependentes  
• Abono anual ou décimo terceiro salário   

3- Serviços  

• Reabilitação profissional  

• Benefício assistencial ao idoso e ao deficiente 

(BPC-LOAS)  

• Perícia médica  

ACONTECEU 
A Coordenadoria de Vigilância em Saúde do Trabalhador, através do CEREST Estadual realizou 
no dia 08 de abril de 2015 no auditório do Conselho Estadual de Saúde a Capacitação sobre os 
Agravos à Saúde Relacionados ao Benzeno para fiscais de Vigilância Sanitária. 
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