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BOLETIM

criar novas contratações, fomentar o 
mercado, estimular esse tipo de 
contratação que é muito bem-vindo, 
especialmente quando você tem um 
cenário de desemprego no Brasil. 
Nossa ideia é que isso fomente a 
economia e gere emprego nessa 
época de  Natal  que temos muitas 
demandas extraordinárias de 
emprego”, afirmou o secretário Bruno 
Bianco.
 Para a diretora regional de 
Brasília da Associação Brasileira do 
Trabalho Temporário, Mara Bonafé, o 
maior ganho obtido com o decreto 
foi a diferenciação clara entre o 
trabalho temporário e a terceirização, 
o que gerava dúvidas no meio jurídi-
co. “A lei era de 1974 e precisava de 
uma modernização, então, o decreto 
veio esclarecer alguns pontos que 
causavam problemas jurídicos, trouxe 
mais segurança não só para o 
trabalhador, mas para agências e 
empregadores”, disse a diretora.
 
 CONTRATO TEMPORÁRIO
 O decreto prevê que esse 
trabalhador deve  ter  um contrato 
com uma empresa de trabalho tem-
porário. Essa por sua vez irá celebrar 
um segundo contrato com a tomado-
ra de serviços ou cliente na mesma 
condição. Está previsto ainda que os 
empregados temporários deverão ser 
cadastrados junto ao Ministério da 
Economia.
 
 DIREITOS
 Pelo texto, é assegurado ao 

trabalhador temporário direitos como: 
remuneração equivalente a do empre-
gado que ele estiver substituindo; 
Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS); benefícios e serviços da 
Previdência Social; e anotação da 
condição de trabalhador temporário na 
carteira de trabalho.
 
 DURAÇÃO DO
 CONTRATO TEMPORÁRIO
 O decreto especifica que o 
prazo de duração do contrato 
temporário não poderá ultrapassar 180 
dias corridos, independentemente de a 
prestação de serviço ocorrer em dias 
consecutivos ou não. Se comprovada a 
necessidade, poderá ser prorrogado 
uma vez por até 90 dias. Para ser reco-
locado na mesma empresa, o empre-
gado tem que esperar 90 dias, sob 
pena de geração de vínculo de 
emprego.
 
 JORNADA DE TRABALHO
 A jornada de trabalho para os 
trabalhadores temporários será de, no 
máximo, 8 horas diárias. É permitida 
jornada superior a 8 horas no caso de 
jornada de trabalho específica. Será 
assegurado ao trabalhador temporário 
o descanso semanal remunerado.

 SOLUÇÃO DE CONFLITOS
 Compete à Justiça do 
Trabalho resolver os conflitos que 
envolvam a relação de trabalho entre 
empresa de trabalho temporário, 
empresa tomadora de serviços ou 
cliente e trabalhador temporário. 
(Fonte: Planalto.gov)

 Um decreto assinado pelo 
presidente Jair Bolsonaro regulamen-
tou situações específicas de trabalho 
temporário. O objetivo é modernizar 
a legislação e levar segurança jurídica 
aos empregadores para estimular a 
geração de emprego.
 O decreto foi publicado na 
edição  desta terça-feira  (15) do Diário 
Oficial da União e regulamenta a Lei 
6.019, de  3 de janeiro  de 1974. O 
contrato de trabalho temporário de 
que trata a legislação diz respeito a 
duas situações específicas. A primeira é 
a contratação de trabalhadores para 
atender demanda extraordinária como 
ocorre, por exemplo, em fábricas e 
comércio em datas comemorativas 
como Natal, Dia das Crianças e Páscoa.
 A  segunda  situação é para 
substituição temporária de pessoal 
permanente de uma empresa. Nesse 
caso, a contratação ocorre para 
substituir um empregado que está de 
licença por motivo de doença ou 
uma trabalhadora que está de 
licença maternidade, por exemplo.
 O secretário especial adjunto 
de Previdência e Trabalho do 
Ministério da Economia, Bruno 
Bianco, explica que essa modalidade 
de contrato de trabalho já existe, 
assim como as empresas de trabalho 
temporário. O decreto aclara e espe-
cifica situações para afastar dúvidas 
sobre a modalidade de contratação e 
aquecer o mercado de trabalho. “O 
decreto vem para gerar segurança 
jurídica, acabar com as lacunas que 
uma lei antiga tinha. O objetivo dele é 

Presidente assina decreto que 
regulamenta modalidades
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Bem Vindos

 Pela terceira vez seguida, o 
Banco Central (BC) diminuiu os juros 
básicos da economia. Por unanimi-
dade, o Comitê de Política Monetária 
(Copom) reduziu a taxa Selic para 5% 
ao ano, com corte de 0,5 ponto percen-
tual. A decisão era  esperada pelos 
analistas financeiros.
 Com a decisão do dia 30 de 
outubro, a Selic está no menor nível 
desde o início da série histórica do 
Banco Central, em 1986. De outubro 
de 2012 a abril de 2013, a taxa foi man-
tida em 7,25% ao ano e passou a ser 
reajustada gradualmente até alcançar 
14,25% ao ano em julho de 2015. Em 
outubro de 2016, o Copom voltou a 
reduzir os juros básicos da economia 
até que a taxa chegasse a 6,5% ao ano 
em março de 2018, só voltando a ser 
reduzida em julho deste ano.
 Em comunicado, o BC reiterou 
a necessidade de continuidade nas 
reformas estruturais da economia 
brasileira para que os juros 
permaneçam em níveis baixos por 
longo tempo. O texto indicou que uma 
nova redução de 0,5 ponto deverá 
ocorrer antes do fim do ano. “O Comitê 
avalia que a consolidação do cenário 
benigno para a inflação prospectiva 
deverá permitir um ajuste adicional, de 
igual magnitude”, destacou o texto. A 
próxima reunião do Copom está 

marcada para 10 e 11 de 
dezembro.
 
 INFLAÇÃO
 A Selic é o principal 
instrumento do Banco 
Central para manter sob 
controle a inflação oficial, 
medida pelo Índice Nacio-
nal de Preços ao Consumi-
dor Amplo (IPCA). Em setembro, o 
indicador fechou em  2,89% no 
acumulado de 12 meses. No mês 
passado, o IPCA registrou deflação de 
0,04%, o menor percentual para meses 
de setembro desde 1998. Para 2019, o 
Conselho Monetário Nacional (CMN) 
estabeleceu meta de inflação de 4,25%, 
com margem de tolerância de 1,5 ponto 
percentual. O IPCA, portanto, não poderá 
superar 5,75% neste ano nem ficar abaixo 
de 2,75%. A meta para 2020 foi fixada em 
4%, também com intervalo de tolerância 
de 1,5 ponto percentual.
 
 CRÉDITO MAIS BARATO
 A redução da taxa Selic estimu-
la a economia porque juros menores 
barateiam o crédito e incentivam a 
produção e o consumo em um cenário 
de baixa atividade econômica. No 
último  Relatório de Inflação, o BC 
projetava expansão da economia de 
0,9% para este ano e de 1,8% em 2020.

A expectativa está em linha com as 
do mercado. Segundo o boletim 
Focus, os analistas econômicos 
preveem crescimento de  0,91% do 
Produto Interno Bruto (PIB, soma dos 
bens e serviços produzidos pelo país) 
em 2019.
 A taxa básica de juros é usada 
nas negociações de títulos públicos no 
Sistema Especial de Liquidação e 
Custódia (Selic) e serve de referência 
para as demais taxas de juros da econo-
mia. Ao reajustá-la para cima, o Banco 
Central segura o excesso de demanda 
que pressiona os preços, porque juros 
mais altos encarecem o crédito e 
estimulam a poupança. Ao reduzir os 
juros básicos, o Copom barateia o 
crédito e incentiva a produção e o 
consumo, mas enfraquece o controle 
da inflação. Para cortar a Selic, a autori-
dade monetária precisa estar segura de 
que os preços estão sob controle e não 
correm risco de subir. (Agência Brasil)

 Criada há cinco meses, a 
Empresa Simples de Crédito (ESC) é 
um novo modelo de negócio que 
tem registrado um crescimento 
acima das projeções de especialistas. 
Desde que a Lei que criou a ESC foi 
sancionada em abril deste ano, já 
foram instituídas mais de 420 empre-

Expectativa dos donos de Empresas Simples
de Crédito é ampliar o capital em 12 meses

sas até o último mês de setembro, e a 
projeção é que esse número chegue a 
490 até o final de outubro. Uma 
pesquisa feita pelo Sebrae traçou o 
perfil desses empreendedores e 
revelou que a maioria deles (55%) 
também atua em outra atividade 
relacionada a crédito ou mercado 

financeiro; 61% dos entrevistados 
avaliaram como muito fácil o proces-
so de criação de uma ESC nas juntas 
comerciais e 84% deles pretendem 
aumentar o capital social, nos próxi-
mos 12 meses (29% desses 
empreendedores pretendem dobrar 
o capital investido).

- LUX LAVA CAR LTDA
- ESCALA RVR PARTICIPACÕES 
SOCIETÁRIAS LTDA
- RESIDENCIAL PARADISE
- VERIDIANA TORRES DE QUEIROZ 
MARDER - FABRICA DE KOMBUCHAS
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 Em reunião realizada no 
auditório da Associação Comercial e 
Empresarial de Toledo (ACIT), no mês 
de outubro, com a presença de auto-
ridades do município, trabalhadores 
governamentais e não governamen-
tais, além de representantes dos 
contadores do município e das 
entidades que prestam atendimento 
à criança e ao adolescente foi lança-
da a Campanha Legal – Pacto Pela 
Cidadania, que em 2019 tem sua 19ª 
edição.
 O Estatuto da Criança e do 
Adolescente (Lei nº 8.069/1990) 
autoriza os contribuintes do imposto 
de renda, tanto pessoa física como 
jurídica, a destinar parte do imposto 
a pagar ao Fundo Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescen-
te. Com este objetivo, a Campanha 
Legal possui o intuito de sensibilizar 
os munícipes à destinação do seu 
imposto ao fundo, esclarecer dúvidas 
além de intensificar a divulgação desse 
mecanismo legal que possibilita 
aplicar o imposto de renda no financia-
mento de ações voltadas ao atendi-
mento direto de crianças e adoles-
centes dentro do próprio município.
“Sempre lembramos que em Toledo 
não há crianças na rua devido aos 
trabalhos realizados através dessas 
valorosas entidades que estão 
prestando um excelente serviço à 
comunidade. O incentivo do Poder 
Público e Privado para tais ações 
garantem uma vida digna às 
crianças em situações de vulnerabili-
dade social. Para essa edição o obje-
tivo é ultrapassar a meta, por isso, 
contamos com a ajuda de todos”, 

de profissionais contadores
que trabalham sempre com
dedicação e pautados
na seriedade e compromisso
com nossos clientes.

destacou o Prefeito Lucio de Marchi.
 A secretária de Assistência 
Social e Proteção à Família, Marisa 
Ramos dos Santos Cardoso, destacou 
que os investimentos arrecadados 
são distribuídos através de Chama-
mento Público e visa valorizar o 
trabalho dos profissionais e a vida das 
crianças. “As crianças e adolescentes 
que são atendidas pela Campanha 
Legal recebem de forma magnífica 
esses recursos, pois são investidos em 
estruturas para dar maior conforto e 
agilidade nos trabalhos e nos profis-
sionais para que eles estejam sempre 
com as ferramentas necessárias para 
um trabalho eficaz”, afirmou.
 De acordo com a organização 
da Campanha Legal aproximada-
mente 1.600 crianças e adolescentes 
são beneficiadas com os recursos. O 
Coordenador da Campanha Legal, 
integrante do Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adoles-
cente, Lineu Wutzke, explicou o 
funcionamento da ação. “A cam-
panha destina parte dos recursos do 
Imposto de Renda ao Fundo Munici-

Campanha Legal possibilita des-
tinar parte do imposto de renda

pal dos Direitos da Criança e do Ado-
lescente de Toledo.  Legalmente se 
faz possível a destinação de até 6% 
do Imposto de Renda das pessoas 
físicas e 1% de pessoas jurídicas, e 
quando em posse deste recurso, o 
mesmo é compartilhado às entidades 
não-governamentais do município 
através dos mecanismos legais devi-
dos. É uma campanha que salva e 
garante uma boa qualidade de vida 
para os atendidos”.
“A sociedade é beneficiada com essa 
campanha. Nosso objetivo é garantir 
sustentabilidade no programa, junta-
mente com os parceiros, para que 
todas as crianças e adolescentes que 
necessitam recebam de alguma 
forma atendimento”, afirmou a Presi-
dente do Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente, 
Ivone Laguna.
 
 PARCEIROS 
 Organizada pelo Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente – CMDCA, a Cam-
panha Legal conta com grandes 
parceiros como a ACIT, a Associação 
dos Contabilistas, a Associação Tole-
dana de Imprensa (ATI), o Conselho 
Regional de Contabilidade (CRC-PR), 
o Sindicato das Empresas de Serviços 
Contábeis e das Empresas de Asses-
soramento, Perícias, Informações e 
Pesquisas no Estado do Paraná, o 
Sistema de Cooperativas de Crédito 
do Brasil (Sicoob – Oeste), a Uniprime 
– Pioneira do Paraná, a Prefeitura 
Municipal, a Câmara de Toledo, e o 
Sindicato dos Contadores e Técnicos 
em Contabilidade (SINCOESTE). 
(Fonte: SMC)

Foto: ACIT
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 O presidente da República, 
JairBolsonaro, assinou na quarta-feira 
(16/10), em cerimônia no Palácio do 
Planalto, a Medida Provisória (MP) do 
Contribuinte Legal. A MP publicada 
no Diário Oficial da União de (17/10), 
estimula a regularização e a 
resolução de conflitos fiscais entre a 
Administração Tributária Federal e os 
contribuintes com débitos junto à 
União, regulamentando o instituto da 
“transação tributária”.
Prevista no Art. 171 do  Código 
Tributário Nacional – CTN, Lei nº 
5.172/1966, a transação tributária 
representa uma alternativa fiscal-
mente justa à anterior prática de 
concessão reiterada de parcelamen-
tos especiais (Refis), que terminaram 
por impactar negativamente a 
arrecadação e por conceder 
benefícios a contribuintes com alta 
capacidade contributiva.

 CONDIÇÕES 
 A MP prevê que a concessão 
de benefícios fiscais se dará apenas nos 
casos de comprovada necessidade e 
mediante avaliação individual da 
capacidade contributiva e desde que 
observadas as demais condições e 
limites previstos no texto. A medida 
traz importante mudança na relação 
entre o contribuinte devedor e a 
administração tributária, uma vez que 
prioriza a busca de soluções negocia-
das entre as partes. 
“A relação com o contribuinte não 
pode ser de desconfiança”, afirmou o 
procurador-geral da Fazenda Nacional, 
José Levi Mello do Amaral Júnior. “Tem 
que ser de diálogo construtivo, em 
favor do interesse público e do bem 
público”, complementou. Para Levi, a 
MP traz uma mudança de paradigma 
entre a Fazenda e o contribuinte, de 
uma relação de confronto para uma 
relação de cooperação. 
 De acordo com o secretário 
especial de Fazenda do Ministério da 
Economia, Waldery Rodrigues, “a MP 
trará um fortíssimo impacto na 
redução de litígios, sendo uma solução 
ao contencioso”. 

 Já o presidente da República, 
Jair Bolsonaro, destacou que a medida 
visa a atender não só aqueles que 
possuem dívidas, mas também quem 
quer empreender. Segundo o presiden-
te, o “Estado deve estar cada vez mais 
enxuto e cada vez menos em cima de 
quem verdadeiramente produz”. 
 Como regra geral, qualquer 
transação tributária deverá atender ao 
interesse público e observar os 
princípios da isonomia, da capacidade 
contributiva, da transparência, 
da moralidade, da razoável duração 
dos processos e da eficiência e, resguar-
dadas as informações protegidas por 
sigilo, o princípio da publicidade. 
As transações tributárias envolvem 
duas modalidades específicas: as “Tran-
sações na cobrança da dívida ativa” e as 
“Transações no contencioso tributário".

TABELA INSS 

Salário-de-contribuição (R$)

até R$ 1.693,72 

de R$ 1.693,73

de R$ 2.822,91 até 5,645,80

TABELA SALÁRIO FAMÍLIA 
até R$ 877,67 
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$)
Até 1.903,98 
De 1.903,99 até 2.826,65
De 2.826,66 até 3.751,05
De 3.751,06 até 4.664,68
Acima de 4.664,68
Dedução por dependente: R$ 189,59 

Ta

Salário Mínimo 

Regularização de
dívidas junto à União
 

1)    TRANSAÇÕES NA COBRANÇA DA 
DÍVIDA ATIVA:
Essas transações poderão auxiliar na 
regularização de 1,9 milhão de devedores, 
cujos débitos junto à União superam R$ 1,4 
trilhão. 
Premissas: 
Dívidas classificadas como “C” ou “D” no rating 
da Dívida Ativa da União, que não tenham 
praticado atos fraudulentos ou de concorrência 
desleal, reconheçam expressamente o débito 
junto à União e que não tenham alienado bens 
ou direitos, sem prévia comunicação ao fisco, 
quando exigido por lei.

Condições passíveis de negociação: 
Descontos de até 50% sobre o total da 
dívida, que pode aumentar para até 70% no 
caso de pessoas físicas, micro ou pequenas 
empresas;
- Pagamento em até 84 meses, que pode 
aumentar para cem meses no caso de micro 
ou pequena empresa, além de pessoas 
físicas;
- Possibilidade de concessão de moratória – 
carência para início dos pagamentos; 
Limites nas condições de negociação: 
- As reduções ocorrem sobre as parcelas 
acessórias da dívida (juros, multas, encargos), 
não atingindo o valor do principal;
- Não abrange multas criminais nem multas 
decorrentes de fraudes fiscais.

2)    TRANSAÇÕES NO CONTENCIOSO 
TRIBUTÁRIO:
Essas transações poderão encerrar centenas 
de milhares de processos, envolvendo um 
montante superior a R$ 600 bilhões no 
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais 
(Carf) e R$ 40 bilhões garantidos por seguro 
e caução.

Premissas:
- Devedores cujas dívidas estão em fase de 
discussão no âmbito do contencioso tributário 
administrativo ou judicial, em casos cujas 
controvérsias são consideradas relevantes e 
disseminadas;
- Sempre envolverá concessões recíprocas entre 
as partes.
Condições passíveis de negociação: 
- Edital poderá prever descontos e prazo de até 
84 meses para pagamento;
- Abrange o contencioso administrativo e o 
judicial;
- Reduz substancialmente os custos do litígio.
Limites nas condições de negociação: 
- Necessariamente por edital, que conterá as 
teses abrangidas pelas transações no contenci-
oso tributário e as condições para adesão;
- Não poderá contrariar decisão judicial 
definitiva;
- Não autorizará a restituição de valores já 
pagos ou compensados.
(Fonte: Ministério da Economia)

PRINCIPAIS PONTOS DA
MP DO CONTRIBUINTE
LEGAL:



 

TABELA INSS a partir de 1º de Janeiro de 2019

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 5.839,45  11,00

TABELA SALÁRIO FAMÍLIA  
até R$ 907,77                 R$ 46,54
de R$ 907,78 a R$ 1.364,43              R$ 32,80
Acima de R$ 1.364,43                       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) ÚLTIMOS 12 MESES
FONTE: FGV, IBGE, FIPE E DIEESE

Tabelas Simples Nacional
Vigência a partir de 01/01/2018 Lei 155/2016

IPC/FIPE

IGP/DI

IGP/M

IPCA

INPC/IBGE

TAXA SELIC

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

 0,15         0,09 0,58 0,54 0,51 0,29         -0,02  0,15 0,14  0,14  0,00 2,54         3,28

1,14         -0,45 0,07         1,25 1,07 0,90 0,40  0,40 -0,01 -0,51  0,50 4,37         2,98

-0,49       -1,08 1,01       0,88 0,88 0,92 0,45  0,80 0,40 -0,67 -0,01 4,09         3,38

-0,21       -0,15 0,32 0,43 0,75 0,57 0,13  0,01 0,19  0,11         -0,04 2,49         2,89

-0,25         0,14 0,36 0,54 0,77 0,60 0,15  0,01 0,10  0,12  -0,54 2,62         9,92

 0,51         0,53 0,53 0,48 0,53 0,51 0,53  0,51 0,53  0,49  0,46 5,80         4,72

Salário Mínimo de 1994 a 2019

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

ANO         VIGÊNCIA         VALOR R$      BASE LEGAL (LEI N
.
)        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

2019 01.01.19    998,00        Decreto 9.661/2019      01.01.19

INDICADORES DE INFLAÇÃO (VARIAÇÕES PERCENTUAIS) ÚLTIMOS 12 MESES

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

FONTE      NOV      DEZ         JAN        FEV           MAR       ABRIL       MAIO       JUNHO      JULHO      AGOSTO       SET         OUT    NO ANO   ULT. 12 M.

      0,29   0,55          0,46        -0,42 0,00        -0,03          0,19  0,01 0,23    0,41    0,39  0,48 2,74           3,61

      0,80   0,74          0,58         0,15 0,56         0,93          1,64    1,48 1,48    0,68    1,79  0,26  8,82          10,50

      0,89       0,89          0,76         0,07 0,64         0,57          1,38 1,87 0,51    0,70    1,52  0,89 9,26          10,80

      0,28   0,44          0,29  0,32 0,09         0,22          0,40    1,26 0,33   -0,09     0,48  0,45 3,80           4,55

      0,18   0,26          0,23  0,18 0,07         0,21          0,43   1,43 0,25    0,00    0,30  0,40 3,54   4,00           

      0,59   0,58          0,57  0,50 0,50         0,51          0,53    0,53 0,53    0,53    0,51  0,53  6,50           5,46


