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DEFINIÇÃO

Segurado Especial é a pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado 
urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em regime de economia familiar, 
ainda que com o auxílio eventual de terceiros a título de mútua colaboração, na 
condição de: produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro 
ou meeiro outorgado, comodatário ou arrendatário rurais, que explore atividade 
agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais.

NOTA

Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o trabalho dos 
membros da família é indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento 
Socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em condições de mútua dependência e 
colaboração, sem a utilização de empregados permanentes.

DEVERES DO SEGURADO ESPECIAL

- Promover sua inscrição e a do respectivo grupo familiar junto ao INSS como 
contribuinte individual;

- Efetuar sua matrícula CEI /8 na Receita Federal do Brasil, no prazo de 30 dias 
contados a partir do início de sua atividade, utilizada quando da comercialização da sua 
produção rural vendida diretamente de pessoa física e da contratação de segurados em  
época de safra por período de no máximo 120 dias por pessoa/dias;

- Recolher as contribuições previdenciárias de sua responsabilidade sobre o valor da 
comercialização  da produção rural, quando vendida a pessoa física e sobre a 
remuneração de segurados contratos na formar da Lei 11.718/2008.
      

SÃO TAMBÉM SEGURADOS ESPECIAIS 

- O seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas atividades na extração de 
recursos naturais renováveis, e faça dessas atividades o principal meio de vida;  

- O pescador artesanal ou a este assemelhado, que faça da pesca profissão habitual ou 
principal meio de vida que utilize embarcação de até 20 (vinte) toneladas de Aquiação 
Bruta;    

-  O cônjuge ou companheiro, bem como filhos maiores  de 16 (dezesseis) anos de 
idade ou equiparado, que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar 
respectivo.
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CONTRIBUIÇÃO SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO RURAL

BASE DE CÁLCULO

A base de cálculo das contribuições sociais devidas pelo segurado especial é:

1- o valor da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção e 
dos subprodutos e resíduos, se houver;

2- o valor do arremate da produção rural;

3- o preço de mercado da produção rural dada em pagamento, permuta, 
ressarcimento ou em compensação. 

Integra também a base de cálculo as receitas decorrentes da comercialização da 
produção, proveniente (Lei 11.718/2008): 
I - Da comercialização da produção obtida em razão de contrato de parceria ou meação 
de parte do imóvel rural; 
II- Da comercialização de artigos de artesanato desenvolvidos com matéria-prima 
produzida pelo respectivo grupo familiar, podendo ser utilizada matéria prima de outra 
origem, desde que a renda mensal obtida na atividade não exceda ao menor benefício 
de prestação continuada (Art.12 §10 inciso VII, da Lei 8.212/91);
III- De serviços prestados, de equipamentos utilizados e de produtos comercializados 
no imóvel rural, desde que em atividades turísticas e de entretenimento desenvolvidas 
no próprio imóvel, inclusive hospedagem, alimentação, recepção, recreação e 
atividades pedagógicas, bem como taxa de visitação e serviços especiais; 
IV- Do valor de mercado da produção rural dada em pagamento ou que tiver sido 
trocada por outra, qualquer que seja o motivo ou finalidade; e 
V- De atividade artística, desde que em valor mensal seja inferior ao menor benefício de 
prestação continuada. (Art. 12, §10, inciso VIII, da lei 8.212/91)

        
              ALÍQUOTAS:

2,0% -  INSS
0,1% -  RAT
0,2% -  SENAR

a) O próprio segurado especial quando comercializa  sua produção diretamente no 
varejo com consumidor pessoa física, com produtor rural pessoa física ou com  outro 
segurado  especial;

b) Empresa adquirente, consumidora, consignatária e ou a cooperativa, quando 
adquire produção rural do segurado especial ficam obrigadas a reter e recolher as 
contribuições devidas pelo segurado especial na qualidade de sub-rogadas das 
obrigações.

RESPONSÁVEL PELO RECOLHIMENTO
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3.CÓDIGO DE 
PAGAMENTO

 

2704

 

4.COMPETÊNCIA

 

03/2015

 

                  GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

 

–

 

GPS

 

5.IDENTIFICADOR

 

1590200347-80

 

6.VALOR DO INSS

 

             210,00 

 

7.

  

1.

 

NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:

 

 

8.

  

2.VENCIMENTO

 

(Uso exclusivo INSS)

 

 

9.VALOR DE 
OUTRAS 
ENTIDADES

 

20,00

230,00

 

10.ATM/MULTA E 
JUROS

 
  

 

11.

 

TOTAL

 

         

12.

 

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

 

 

Instruções para preenchimento no verso.

 
 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

ATENCÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor 
inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar 
valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente 
nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo 
fixado.

José Maria da Silva
Sitio Bela Vista Zona Rural
Bom Jardim - PE

Memória de Cálculo: 
> Campo 6   = 10.000,00 x 2.1%    = 210,00
> Campo 9   = 10.000,00 x 0,2%    =   20,00
> Campo 11 = 10.000,00 x 2,3%    =  230,00
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COMO RECOLHER

a) Para o segurado especial, através da Guia da Previdência Social - GPS meio papel, tendo 
em vista que o segurado especial só está obrigado a declarar  a  GFIP, quando da 
contratação de trabalhador por prazo determinado.

b) Para pessoa jurídica adquirente, consumidora, consignatária ou a cooperativa por meio da 
Guia da Previdência Social - GPS eletrônica gerada das informações prestadas pelo 
contribuinte através  do SEFIP/GFIP, na tela Movimento de Empresa, menu Receitas, campo 
Comercialização Produção - Pessoa Física.

EXEMPLO PRÁTICO

O Segurado Especial José Maria da Silva, Matrícula CEI nº 1590200347/88, realizou no 
mês de Março de 2015, as seguintes operações:

Venda de sua produção rural a pessoa física no valor de                         R$10.000,00
Venda de sua produção rural a empresa Campo Verde Ltda no valor de R$20.000,00

Com base nas operações acima preparar a Guia da Previdência Social - GPS de 
cada responsável pelos recolhimentos das contribuições previdenciárias

GPS DE RESPONSABILIDADE DO SEGURADO ESPECIAL
 
O segurado especial quando vende sua produção diretamente no varejo a consumidor 
pessoa física, é responsável pelo recolhimento e deverá preencher uma Guia  da 
Previdência Social - GPS, meio papel de código de pagamento 2704,  com as seguintes 
informações:
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GPS DE RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE (SUB-ROGADO)

A empresa Agropecuária Campo Verde Ltda, adquiriu em Março de 2015, do segurado 
especial José Maria da Silva, produção rural no valor de R$ 20.000,00 cujo valor deverá ser 
informado na mesma GFIP onde é declarado a remuneração de seus empregados, na tela 
Movimento de Empresa, menu Receitas, campo Comercialização da Produção - Pessoa 
Física, conforme tela abaixo:

Após a informação prestada no  SEFIP/GFIP, é gerada a Guia da Previdência Social - GPS 
eletrônica, de código de pagamento 2607, com as seguintes informações:

_________________

_________________

_________________

_________________

MINISTÉRIO DA FAZENDA  -  MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.4                   TABELA 22.0                   DATA: 18/11/2011           HORA 08:24:20

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

AGROPECUÁRIA CAMPO VERDE LTDA                                              (0081) 36201210
PE 5 KM 120                                                                                                     55819-000
ZONA RURAL                                                                                                                PE
CARPINA

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

                                                                             ATENÇÃO:

     É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

 DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

 PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

 DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA 

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

 SEJA  IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

_________________
_________________

_________________

_________________

_________________

                                                                                                                                     
                                                                            GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3   -   CÓDIGO DE PAGAMENTO                                                                        2607

4   -   COMPETÊNCIA                                                                                  03/2015

5   -   IDENTIFICADOR                                                  33.333.333/0001-91

6 - VALOR DO INSS (+)                                                                                  420,00

7 - 

8 - 

9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES                                                               40,00

10 - ATUALIZAÇÃO / MONETÁRIA/JUROS                                                         0,00

 /MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO                                                                           460,00

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

O sistema gerou as seguintes operações: 

> Campo 06 =  20.000,00 x 2.1%   = 420,00
> Campo 09 =  20.000,00 x 0,2%   =   40,00
> Campo 11 =  20.000,00 x 2,3%   =  460,00

NOTA
A empresa ou cooperativa adquirente, consumidora ou consignatária da produção fica 
obrigada a fornecer ao segurado especial cópia do documento fiscal de entrada da mercadoria, 
para fins de comprovação da operação e da respectiva contribuição previdenciária, na forma 
do do Art. 30  § 7° da Lei n° 8.212/91. 

SEFIP/GFIP DO ADQUIRENTE

115 - Recolhimento e/ou Declaração ao FGTS e informações à Previdência Social

03/2015

20.000,00

03/2015

03/2015
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Quando o Segurado Especial possuir liminar ou decisão judicial para não recolher o valor 
destinado à Previdência Social e ao RAT (2,1%) ou ainda quando não recolheu ou recolheu a 
menor a contribuição destinada ao SENAR, deverá preencher uma GPS com código de 
pagamento 2712, calculada manualmente com preenchimento do valor somente no campo 
09, conforme modelo abaixo:

Exemplo: O segurado especial José Maria da Silva, matrícula CEI 15.902.00347/80, vendeu 
no mês de Março de 2015 produção rural a pessoa física no valor de R$ 10.000,00 e não 
recolheu a contribuição destinada ao SENAR, para recolher a contribuição devida deve 
proceder de acordo com a orientação acima.

RECOLHIMENTO EXCLUSIVO PARA O SENAR

3.CÓDIGO DE 
PAGAMENTO

 

2712

 

4.COMPETÊNCIA

 

03/2015

 

                  GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

 

–

 

GPS

 

5.IDENTIFICADOR

 

15.902.00347/80

 

6.VALOR DO INSS

 

             NÃO PREENCHER 

 

7.

  

1.

 

NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:

 

 

8.

  2.VENCIMENTO

 (Uso exclusivo INSS)
 

 

9.VALOR DE 
OUTRAS 
ENTIDADES

 

20,00

20,00

 

10.ATM/MULTA E 
JUROS 

  

 11.
 

TOTAL
 

         

12.

 

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

 

 

Instruções para preenchimento no verso.

 
 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

ATENCÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor 
inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar 
valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente 
nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo 
fixado.

José Maria da Silva
Sitio Bela Vista Zona Rural
Bom Jardim - PE

__________________

__________________ _
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_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
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Memória de Cálculo: 
 

> Campo 9   = 10.000,00 x 0,2%    =   20,00

Base de cálculo da contribuição

Receita bruta da comercialização

Valor total da folha de salários

FPAS

744

604

Segurado

Previdência Social

Empresa GILRAT Código Terceiros Total  (%)

8% 0003

0512 0,20%

2,70%

      - 

      - 

2,0% 0,1%

      - 

Terceiros

NOTA: O código FPAS  744 não é cadastrado no SEFIP/GFIP, ele é gerado pelo próprio sistema, quando o 
contribuinte Produtor Rural Pessoa Física ou Pessoa Jurídica  informa no campo próprio da GFIP  o valor   bruto 
de sua comercialização ou quando, no caso  da pessoa jurídica informar,  além  do valor bruto de sua 
comercialização,   o valor da produção rural  adquirida  de produtor  rural pessoa física  ou de segurado especial.

CONTRIBUIÇÃO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO 

(EMPREGADOS CONTRATADOS POR PRAZOS DETERMINADOS)
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CONTRATAÇÃO DE SEGURADOS

O produtor rural pessoa física que contratar trabalhador rural por prazo determinado ou 
contribuinte individual em época de safra, em razão de no máximo de 120 dias pessoa 
horas/dia no ano civil deverá preencher na tela Cadastro do Empregado do SEFIP 8.4 com as 
seguintes informações:

I - no campo "CATEGORIA": "01- Empregado";
II - no campo "CBO": "06210"; e
III - no campo "OCORRÊNCIA", colocar:

a) Código 05  - quando a remuneração mensal do trabalhador ultrapassar a 1ª (primeira) faixa 
da tabela de contribuição dos segurados empregados, aprovada pela Portaria Interministerial 
MPS/MF, deverá ser informado o código de ocorrência "05";

b) Código 06,07 ou 08 - quando houver exposição do trabalhador a agentes nocivos, informar 
os códigos de ocorrência "06", "07" ou "08", de acordo com o tipo de exposição.

Para os códigos de ocorrência descritos nas alíneas "a" e "b" do inciso III, a contribuição 
previdenciária a cargo do segurado deverá ser calculada pelo empregador, no percentual de 
8% (oito por cento) sobre a remuneração, e deverá ser informada no campo "VALOR 
DESCONTADO DO SEGURADO", na tela Movimento do Trabalhador conforme tela a baixo:

i

CONTRIBUIÇÃO  FACULTATIVA

 A  partir de 01/11/1991, o segurado especial poderá contribuir facultativamente  para a  
Previdência Social  para ter direito a um benefício superior a um salário mínimo, na forma do 
art. 199 do Decreto 3.048 de 06/05/99.
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LOCAL E DATA DE RECOLHIMENTO

Os pagamentos das Contribuições Previdenciárias deverão ser 
realizados na rede bancária ou em casa lotérica, até o dia 20 (vinte) 
do mês seguinte a comercialização de produção rural, 
antecipando-se o vencimento para o dia útil imediatamente 
anterior, quando não houver expediente bancário no dia 20 
(Redação dada pelo Decreto  6.722/2008).

Contribuição Para Previdência e Para o SENAR 



Pio Guerra Júnior

Presidente do Conselho Administrativo

Adriano Leite Moraes

Superintendente

Rua São Miguel n° 1050 - Afogados - Recife - PE

Cep: 50.770-720

Fone: (81) 3312-8966 - Fax:(81) 3312-8950

E- Mail: arrecadacao@senar-pe.com.br
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