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Confira as últimas 

notícias do Sintius no 

site: 

http://www.sintius.or
g.br 

Segurado já pode consultar seu cadastro sem ir ao INSS 

O segurado do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) não precisará mais agendar atendimento para registrar a 

senha de acesso ao Cnis (Cadastro Nacional de Informações Sociais). Está no ar, em fase de testes, a Central de Serviços 

(https://servicos. inss.gov.br/central/index.html), que deve ser oficialmente lançada pelo instituto a partir de janeiro. 

As vantagens, porém, já estão disponíveis para os segurados. Na central, é possível fazer um cadastro e, após um contato 

telefônico com o 135, começar a consultar os dados lançados no Cnis. Todo o procedimento leva cerca de 20 minutos. 

É necessário informar o CPF, o nome completo, a data de nascimento e o nome da mãe. 
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Trabalhador por conta própria tem acesso facilitado à 

Previdência Social 

Pessoas que trabalham por conta própria, como por exemplo camelô, manicure e artesão, 

e tenham renda de no máximo R$ 60 mil por ano, têm acesso facilitado à Previdência 

Social, com cobrança simplificada e reduzida de tributos. Ao inscrever se pelo site 

www.portaldoempreendedor.gov.br, o trabalhador obtém um CNPJ e se formaliza como 

Microempreendedor Individual (MEI). Ele não pode ter participação em outra empresa e 

pode ter no máximo um empregado contratado que receba o salário mínimo ou o piso da 

categoria. Uma das vantagens do MEI é a possibilidade de aderir ao Plano Simplificado 

de Previdência Social, em que a contribuição é reduzida de 20% para 5%, calculada sobre 

o valor do salário mínimo, ou seja, R$ 44 mensais. Além desse valor, o MEI deve pagar 

R$ 1 por mês, se a atividade for comercial ou industrial, e R$ 5 mensais, se for prestador 

de serviços. O pagamento dos tributos é feito pelo Documento de Arrecadação 

Simplificada do MEI (DAS-MEI). 
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