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Prorrogado prazo para vigência 
de benefícios fiscais
O Governo do Paraná prorrogou, para 30 de 
abril de 2019, o prazo de vigência de vários 
benefícios fiscais para empresas do Estado. 
Entre os benefícios, está a redução da base 
de cálculo, nas saídas internas feitas por 
fabricantes de painéis de madeira (MDP e 
MDF), exceto para consumidor final, de 
forma que a carga tributária resulte em 7%.
Atendendo solicitação da Organização das 
Cooperativas do Paraná (Ocepar), também 
foi prorrogada para o fim de abril de 2019 a 
vigência de créditos presumidos para 
estabelecimento industrial que adquirir 
algodão em pluma ou soja em grãos, em 
operação interestadual, no percentual de 
12% sobre o valor da compra.
Estabelecimentos industriais de preparação 

e fiação de fibras de algodão ficaram com 
carga tributária final de 3%, também 
atendendo demanda da Ocepar. Fabri-
cantes de produtos resultantes de recicla-
gem de embalagens vazias de agrotóxicos 
e óleos lubrificantes também continuam 
com incentivo. Assim como os fabricantes 
de farinha de trigo obtida a partir da 
moagem do trigo em grão no próprio 
estabelecimento, e de mistura para bolo, 
produtos e panificação, de móveis.
Para fabricantes de amido de mandioca e 
outras farinhas, o crédito presumido será de 
50% do valor do imposto devido nas saídas 
desses produtos em operações interestaduais, 
atendendo demanda do Sindicato das Indústri-
as de Mandioca do Paraná.

Aos fabricantes de café torrado em grão, 
moído ou descafeinado, foi mantido o crédito 
presumido de 5% sobre o valor das saídas 
dessas mercadorias em operações 
interestaduais sujeitas à alíquota de 12%. 
Fabricantes de equipamentos e implementos 
rodoviários, produzidos pelo próprio estabe-
lecimento em território paranaense, continuam 
com crédito presumido em percentual que 
resulte na carga tributária de 2%.
O Governo do Paraná manteve a competitiv-
idade de outros segmentos, como 
fabricantes de filmes plásticos, sacos e 
sacolas plásticos, assim como fabricantes 
de medidores de energia, artigos para 
viagem, calçados e outros artefatos de 
couro. (ANPr)
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Uma das principais mudanças está no limite 
de receita bruta anual do microempreendedor 
individual (MEI), que passará de R$ 60 mil 
para R$ 81 mil. Mês a mês, representa um 
aumento de R$ 5 mil para R$ 6,75 mil reais. “A 
última alteração que houve no faturamento do 
MEI foi em 2012 e esse aumento permitirá que 
os MEIs tenham uma receita bruta maior”, 
explica o presidente do Sebrae, Guilherme Afif 
Domingos. As vantagens de ser MEI incluem 
ter CNPJ, poder emitir nota fiscal, ter máquina 
de cartão de crédito e cobertura 
previdenciária.
 As mudanças previstas pelo Crescer Sem 
Medo (Lei Complementar nº 155/2016) não 
param por aí. O empresário de pequeno 
negócio deverá ficar atento às alterações no 
Simples Nacional que passam a valer a partir 
de janeiro de 2018: o novo limite de receita 
bruta que vai de R$ 3,6 milhões para R$ 4,8 
milhões, a tributação progressiva que permite 

Mudanças no Simples vão 
impactar pequenos negócios

um aumento gradual da carga tributária e o 
fator emprego, que permite uma redução dos 
impostos para quem emprega mais. “São 
mudanças que representam verdadeiros 
avanços para os empresários, estimulam o 
crescimento, tornam o regime tributário mais 
justo e facilitam uma transição suave”, explica 
Afif.
Outros pontos também ganham destaque 
como os custos tributários para os profission-
ais que trabalham em parceria com os donos 
de salão de beleza. “Antes o salão pagava os 
impostos sobre todo valor que ele recebia e 
do profissional parceiro. A partir desse ano o 
dono do salão vai poder separar da receita o 
que é dele e o que foi passado a título de 
comissão para os profissionais parceiros e 
cada um vai pagar imposto sobre a parte que 
cabe. Isso vai ocasionar uma redução da 
carga tributária”, esclarece o presidente do 
Sebrae.

Um 2018 de muito 
sucesso a todos!
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O Índice de Confiança do Empresário do 
Comércio, medido pela Confederação 
Nacional do Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo (CNC), fechou 2017 com uma alta 
de 10,2% em relação ao ano anterior. Em 
dezembro de 2017, o indicador ficou em 
109,2 pontos, em uma escala de zero a 200 
pontos, 1,4% do resultado de novembro.
Segundo a CNC, o aumento da confiança 
do empresário do comércio é reflexo da 
melhora gradativa do poder de compra das 
famílias, que resultou em vendas mais 
favoráveis no final de 2017. A CNC estima 
que o volume de vendas natalinas tenha 
alcançado o valor de R$ 34,9 bilhões, 5,2% 
acima do ano anterior.
A avaliação das condições correntes pelo 

comerciante cresceu 33,3% na comparação 
com dezembro de 2016, impulsionada pela 
melhor percepção dos varejistas sobre a 
situação atual da economia (47,3%).
O Índice de Expectativas do Empresário do 
Comércio aumentou de forma bem mais 
moderada, 1,8% em relação a dezembro de 
2016. O principal motivo para essa alta foi o 
crescimento da expectativa em relação ao 
desempenho do comércio (2,2%). E, para 
83,2% dos entrevistados, a economia vai 
melhorar nos seis meses à frente.
Já em relação à intenção de investimentos, 
houve uma alta de 8,6% em relação a 
dezembro de 2016, com destaque para a 
intenção de investimentos na empresa, que 
cresceu 17,5%. (Agência Brasil)

Confiança do empresário 
do comércio cresce 10,2% 
em relação a 2016, diz CNC

Começa no próximo dia 8 a primeira etapa de 
implantação do Sistema de Escrituração 
Digital das Obrigações Fiscais, 
Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial) para 
as empresas. As companhias com fatura-
mento anual superior a R$ 78 milhões serão 
as primeiras a ter que sincronizar os dados 
contábeis de seus trabalhadores no 
programa.
De acordo com o Comitê Gestor do eSocial, 
a obrigação vale para as mais de 13 mil 
empresas brasileiras enquadradas nesta 
situação. As demais empresas privadas e os 
órgãos públicos deverão se adequar às 
novas regras a partir de julho deste ano e 
janeiro de 2019, respectivamente.
O eSocial Empresas é um sistema de registro 
de informações criado para desburocratizar e 
facilitar a administração de informações 

Adesão ao eSocial para empresas 
que faturam mais de R$ 78 milhões 
começa dia 8

relativas aos trabalhadores, de forma a 
simplificar a prestação das informações 
referentes às obrigações fiscais, 
previdenciárias e trabalhistas. Por meio dele, 
pretende-se também reduzir custos e tempo 
da área contábil das empresas na hora de 
executar obrigações fiscais, previdenciárias e 
trabalhistas.
Na primeira etapa, para empregadores e 
contribuintes com faturamento acima de R$ 78 
milhões por ano, deverão ser incluídas no 
sistema informações sobre a empresa. Dados 
sobre os trabalhadores, vínculo trabalhista, 
admissões e desligamentos passam a ser 
necessários a partir de março deste ano. Em 
maio, passará a ser obrigatório o envio das 
folhas de pagamento, e, em julho, a Guia de 
Informações à Previdência Social será 
substituída pelo novo sistema. (Agência Brasil)

A Comissão de Desenvolvimento 
Econômico, Indústria, Comércio e 
Serviços da Câmara aprovou proposta 
que disciplina a oferta e as formas de 
afixação de preços de produtos para 
consumidores com acuidade visual 
limitada, ou seja, pessoas que tenham 
dificuldades para visualizar as 
informações nas gôndolas por problema 
na visão.
O texto aprovado é o substitutivo do 
deputado Aureo (SD-RJ) ao Projeto de Lei 
8344/17, de autoria do deputado Rômulo 
Gouveia (PSD-PB). Aureo incluiu no texto 
a exigência de disponibilizar as 
informações de preço e validade dos 
produtos também em braile, sempre que 
for tecnicamente possível.
A proposta aprovada determina que nos 
supermercados, as informações de 
preços deverão ser disponibilizadas de 
forma a permitir claro entendimento de 
seu conteúdo por pessoas com acuidade 
visual limitada, sem que estas tenham de 
realizar qualquer manobra física para 
aumentar seu entendimento da 
informação. (Agência Câmara)

Comissão aprova 
proposta que 
facilita visualização 
de preços em 
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Receita do agronegócio 
deve crescer mais de 
10% em 2018

O presidente Michel Temer sancionou no 
dia 4 de janeiro, sem vetos, a lei que 
permite a capitalização da Caixa 
Econômica Federal em até R$ 15 bilhões 
com recursos do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço (FGTS).
O projeto, agora convertido em lei, foi 
aprovado no Congresso Nacional em 
dezembro e autoriza o Conselho Curador 
do FGTS a realizar contratos com a Caixa 
na forma de instrumentos híbridos de 
capital e dívida. Os contratos serão feitos 
por meio de resolução do conselho.
Sem o recurso, o banco poderia ter que 
reduzir a concessão de crédito. O 
objetivo é atender às normas do Consel-

ho Monetário Nacional (CMN) para que 
a Caixa continue liberando crédito para 
operações imobiliárias ao público de 
baixa renda, sobretudo para o 
Programa Minha Casa, Minha Vida.
De acordo com o projeto aprovado no 
Congresso, a aplicação de recursos do 
FGTS fica autorizada até o dia 31 de 
dezembro de 2018.
A sanção ocorreu no gabinete do 
presidente Temer com a presença do 
presidente da Caixa, Gilberto Occhi, e 
dos ministros da Casa Civil, Eliseu 
Padilha, e da Secretaria-Geral da 
Presidência da República, Moreira 
Franco. (Agência Brasil)

Temer sanciona lei que permite uso de 
até R$ 15 bilhões do FGTS pela Caixa 
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O aumento dos preços internacionais das 
commodities e a demanda da China 
devem fazer de 2018 um ano positivo para 
o agronegócio do Paraná. O setor, um dos 
poucos que cresceu na crise econômica, 
se prepara para avançar ainda mais, 
mesmo com uma estimativa menor para a 
produção grãos.
“A safra paranaense de grãos será menor, 
por questões climáticas, como a La Niña, 
mas dentro dos patamares históricos. 
Vamos continuar a crescer na produção 
de frango, suínos e peixes, e devemos 
manter a posição de maior produtor de 
proteína animal do País”, diz o secretário 
de Estado da Agricultura e do Abasteci-
mento, Norberto Ortigara.
Ortigara ressalta que o agronegócio 
representa 30% da economia do Paraná e 
tem contribuído para o bom desempenho 
do Estado em indicadores de outros 

Inflação oficial 
pelo IPCA em 
2017 é de 2,95%, 
a menor taxa 
desde 1998
O Índice Nacional de Preços ao Consum-
idor Amplo (IPCA), a inflação oficial do 
país, fechou em 2017 com alta acumula-
da de 2,95%, resultado 3,34 pontos 
percentuais inferior aos 6,29% de 2016. É 
o menor número desde a taxa de 1998 
quando ficou em 1,65%.
Os dados foram divulgados no Rio de 
Janeiro, pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) e indicam 
que, em dezembro, o IPCA fechou em 
0,44%, ficando 0,16 ponto percentual 
acima do resultado de novembro 
(0,28%). Essa foi a maior variação mensal 
de 2017. Em 2016, o IPCA de dezembro 
atingiu 0,3%.
A inflação de 2017 de 2,95% ficou abaixo 
do piso inferior da meta fixada pelo 
Comitê de Política Monetária (Copom), 
que era de 4,5% (com tolerância de 1,5 
ponto percentual para mais ou para 
menos).
Para 2017, o governo havia fixado uma meta 
inflacionária de 4,5%, com possibilidade de 
variação de 1,5% para cima ou para baixo, ou 
seja, entre 3% e 6%.
Em dezembro o IPCA fechou com alta de 
0,44%, a maior variação mensal do ano e um 
resultado 0,16 ponto percentual acima do 
0,28% de novembro. Em 2016, o IPCA 
fechou dezembro com alta de 0,3%.
Dos nove grupos que compõem o IPCA, o 
setor de Alimentação e Bebidas foi o que 
mais contribuiu para conter a inflação. 
Responsável por cerca de 25% das 
despesas das famílias, o grupo acusou 
queda acumulada (deflação) de 1,87%.
O resultado decorreu da redução de 4,85% 
no preço dos alimentos consumidos em 
casa, com destaque para as frutas (-16,52%), 
que tiveram o maior impacto negativo (-0,19 
ponto percentual).
Segundo o gerente do Sistema Nacional 
de Índices de Preços ao Consumidor do 
IBGE, Fernando Gonçalves, a deflação 
dos alimentos foi consequência da 
produção agrícola, que teve uma safra 
cerca de 30% maior que a de 2016. 
“Essa situação levou o consumidor a 
pagar mais barato (-1,87%) do que no 
ano anterior. É a primeira vez que o grupo 
apresenta deflação desde a implantação 
do Plano Real”, disse. (Agência Brasil)

setores, como a indústria, comércio, 
serviços e geração de empregos. “A riqueza 
gerada no campo impacta toda a cadeia 
produtiva paranaense”, afirma.
A estimativa da Organização das Cooperati-
vas do Paraná (Ocepar) é de que o fatura-
mento do agronegócio volte a crescer acima 
de 10%. “Em 2017 devemos ter fechado com 
receita próxima de R$ 71 bilhões, mas com 
crescimento bem menor, em torno de 2% a 
3% em relação a 2016”, explica Flávio Turra, 
gerente técnico da Ocepar.
Segundo ele, para 2018, com a retomada 
dos preços, a venda dos estoques de 
passagem e o aumento da industrialização 
da produção a perspectiva é que o setor 
volte a crescer a taxa de dois dígitos. A 
meta da entidade é que as 220 cooperati-
vas do Estado atinjam um faturamento 
conjunto de R$ 100 bilhões nos próximos 
anos. (ANPr)



 

TABELA INSS a partir de 1º de Janeiro de 2017

Salário-de-contribuição (R$)  Alíquota  INSS (%)

até R$ 1.693,72      8,00

de R$ 1.693,73, até 2.822,90  9,00

de R$ 2.822,91 até 5.531,31  11,00

TABELA SALÁRIO FAMÍLIA  
até R$ 877,67                 R$ 45,00
de R$ 877,68 a R$ 1.319,18              R$ 31,71
Acima de R$ 1.319,19                       Não tem direito ao Salário Família

TABELA DO IRRF 
Base de Cálculo (R$) Alíquota (%)           Parcela a Deduzir do IR (R$)
Até 1.903,98 - -
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
Dedução por dependente: R$ 189,59 

INDICADORES DE INFLAÇÃO (VARIAÇÕES PERCENTUAIS) 2010 A 2017
FONTE: FGV, IBGE, FIPE E DIEESE

Tabelas Simples Nacional

FONTE     NOV      DEZ       JAN         FEV      MAR        MAIO       JUN          JUL           AGO          SET            OUT        NOV      NO ANO    ULT. 12 M.

0,IPC/FIPE      0,16  0,72 0,32          -0,08  0,14        -0,05        0,05           0,17 0,10          0,02 0,32 0,29   1,72           2,45

IGP/DI      0,05  0,83 0,41  0,06         -0,38        -0,51      -0,96          -0,30           -0,24 0,62 0,10          0,80  -1,15          -0,33

IGP/M     -0,03  0,54 0,64  0,08 -1,10        -0,93      -0,67          -0,72            0,10 0,47 0,20          0,89           -0,53          -0,53

IPCA      0,16  0,30 0,38  0,33  0,25 0,14        0,23           0,24            0,19 0,16 0,42 0,28   2,49           2,80

INPC/IBGE      0,07  0,14 0,42  0,24  0,32 0,08       -0,30           0,17          -0,03         -0,02 0,37 0,18  1,80            1,94

TAXA SELIC      1,07  1,09 1,06  0,93  0,98 0,90        0,80           0,81            0,75 0,66 0,66 0,59  7,50            9,47

Salário Mínimo de 1994 a 2018

ANO         VIGÊNCIA         VALOR R$      BASE LEGAL (LEI NO)        DATA
1994       01.07.94            64,79                     9.069                          29.06.95
1994       01.09.94            70,00                     9.063                          14.06.95
1995      01.05.95            100,00                   9.032                          28.04.95
1996       01.05.96            112,00                   9.971                          18.05.00
1997       01.05.97            120,00                   9.971                          18.05.00
1998       01.05.98            130,00                   9.971                          18.05.00
1999       01.05.99            136,00                   9.971                          18.05.00
2000       03.04.00            151,00                   9.971                          18.05.00
2001       01.04.01            160,00              MP no 2194-6                  24.08.01
2002       01.04.02            200,00                 10.525                          07.08.02
2003       01.04.03            240,00                 10.699                          10.07.03
2004       01.05.04            260,00                 10.888                          25.06.04
2005       01.05.05            300,00               MP no 248                       22.04.05
2006      01.04.06            350,00               MP no 288                       14.04.06
2007       01.04.07            380,00               MP no 362                       29.03.07
2008       01.03.08            415,00               MP no 421                       29.02.08
2009       01.02.09            465,00
2010       01.01.10            510,00
2011       01.01.11            540,00
2011       01.03.11            545,00
2012       01.01.12            622,00
2013      01.01.13            678,00
2014       01.01.14            724,00
2015       01.01.15            788,00
2016       01.01.16            880,00
2017      01.01.17            937,00
2018 01.01.18          954,00        Decreto 9.255/2017      29.12.17

Lei 11.944/2009
Lei 12.255/2010

MP 516/2010
Lei 12.382/2011

Decreto 7.655/2011
Decreto 7.872/2012
Decreto 8.166/2013
Decreto 8.381/2014
Decreto 8.618/2015
Decreto 8.948/2016

29.05.09
16.06.10
31.12.10
28.02.11
26.12.11
26.12.12
24.12.13
30.12.14
30.12.15
30.12.16

Vigência a partir de 01/01/2018 Lei 155/2016


