
 O Índice de Confiança da 
Indústria, da Fundação Getulio 
Vargas (FGV), cresceu 3,2 pontos de 
abril para maio. Com o resultado, o 
indicador chegou a 61,4 pontos, em 
uma escala de zero a 200 pontos. 
Apesar da alta, o índice está no 
segundo menor nível da série, acima 
apenas do resultado de abril (58,2 
pontos), e representa uma recuper-

ação de apenas 7,4% da perda de 
43,2 pontos observada entre 
fevereiro e abril desse ano.
 Em maio, dez dos 19 
segmentos industriais pesquisados 
apresentaram aumento da confi-
ança. O Índice de Expectativas, que 
mede a confiança dos empresários 
industriais no futuro, subiu 5,3 
pontos, para 54,9 pontos. Já o Índice 

de Situação Atual, que mede a confi-
ança no presente, cresceu apenas 1,2 
ponto, para 68,6 pontos. “Apesar da 
evolução relativamente favorável de 
indicadores como os de estoque, Nuci 
(nível de utilização da capacidade 
instalada] e produção prevista, ainda 
é cedo para concluirmos se o pior 
momento da crise ficou para trás. 
Para os próximos meses, o elevado 
nível de incerteza e de pessimismo 
em relação ao futuro podem colocar 
em xeque uma recuperação mais 
consistente da confiança”, afirma a 
economista da FGV Renata de Mello 
Franco.
 O Nível de Utilização da 
Capacidade instalada teve aumento 
de 3 pontos percentuais e passou 
para 60,3% (segundo menor valor da 
série histórica). (Agência Brasil).

O Orca Contabilidade recebeu, no mês de maio o Auditor da Bureau 
Veritas Certification (BVC), William Cercal, que realizou auditoria 
externa confirmando que o Escritório continua de acordo com as 
normas da Certificação ISO 9001:2015. 

A ISO 9001:2015
A auditoria é realizada todo ano nos escritórios de Toledo e na filial 
de Cascavel.  Em junho de 2005, o Orca conquistou a ISO 9001:2000, 
em 2009 o escritório conquistou a versão 9001:2008 e em 2017 a 
última atualização, a Certificação ISO 9001:2015. 

AGRADECIMENTO
“A manutenção da ISO mostra a qualidade dos serviços do escritório, 
a seriedade que conduzimos nosso trabalho, e a dedicação ao aten-
dimento aos clientes. A auditoria é muito importante, é o olhar 
crítico de um especialista que atesta que nosso sistema de gestão 
está de acordo com as normas da certificação ISO, que é reconheci-
da internacionalmente. Queremos parabenizar e agradecer todos os 
colaboradores, profissionais especializados e dedicados que fazem 
parte da família Orca Contabilidade”, declaram os diretores do Orca 
Toledo, Celso Lopes da Silva e Neiva Maria Theobald e Juceli Stefans-
ki de Cascavel.
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Bem Vindos

Osmar Pereira receberá
Medalha Willy Barth
 O empresário Osmar Pereira, 
proprietário do Grupo Pereira será 
uma das personalidades homenage-
adas com a Medalha Willy Barth por 
ocasião das comemorações dos 68 
anos de emancipação do Município 
de Toledo, em 14 de dezembro de 
2020. Os vereadores aprovaram a 
proposição do nome de Osmar 
Pereira durante reunião realizada no 
dia 29 de abril, conforme prevê a Lei 
Ordinária “R” 65, de 2017. 

 Uma história de  
 sucesso e grandes  
 conquistas
 O empresário Osmar Pereira 
48 anos, tem orgulho em dizer que 
nasceu em Toledo, mais precisa-
mente no distrito de Novo Sobradin-

ho, onde estudou, cresceu e fundou 
sua Indústria. Seus pais, dona Neli e o 
sr. Aldino João Pereira e a irmã Nelce 
Maria Pereira, chegaram em Toledo 
em 1970 para trabalhar na agricultu-
ra, investiram em terras em Novo 
Sobradinho, onde se instalaram, 
depositando a esperanças de um 
futuro promissor para a família, dois 
anos depois, nasceu o segundo filho 
do casal – Osmar Pereira. 
 O empresário Osmar Pereira 
é formado em administração de 
empresas e começou a trabalhar 
muito cedo, aos 14 anos, ao lado do 
pai na suinocultura. Tinha no seu dia 
a dia o cuidado de 100 matrizes, 
desde a alimentação, a compra da 
ração, até a negociação das vendas.
 Nesta época, a família Pereira 
tinha mais uma atividade econômi-
ca, a ordenha de leite. Todo o leite 
produzido era vendido para uma 
indústria da região. Um certo dia, ao 
acompanhar a mãe ao supermerca-
do, Osmar, observou a grande 
diferença do valor na venda final do 
produto. Na época, R$ 0,50 (centa-
vos), era o valor que a família recebia 
por litro de leite. Prestes a completar 
16 anos, Osmar fez então um acordo 
com o pai, passaria a comercializar 
ele próprio o leite para agregar mais 
valor ao produto. Passando a partir 

daquela data a conciliar o trabalho 
com a suinocultura e a entrega do 
leite. 
 O trabalho iniciava ainda 
bem cedo, pela manhã, com a 
ordenha. Era preciso levantar antes 
das cinco, com o nascer do sol, tomar 
um café bem reforçado. Após orden-
har as vacas, era necessário entregar 
o leite que era condicionado em 
garrafa pet e transportado por Osmar 
em caixas de madeira, construída 
por ele. 
 No início, o leite era vendido 
apenas em Novo Sobradinho, mas a 
vontade de crescer era grande e 
Osmar passou a oferecer também 
em bairros de Toledo, chegando a 
entregar 200 litros por dia. O trabalho 
era duro, as estradas na época não 
eram tão boas, enfrentava chuva e 
frio. Da entrega, direto para o pasto, 
para a silagem, não sobrando muito 
tempo para o descanso. Mas, o sonho 
de crescer aumentava a cada dia, 
fazendo com que Osmar trabalhasse 
com mais e mais afinco.
 Estava aí, nascendo um 
grande sonho da família Pereira, este 
que foi iluminado pela força e vonta-
de de crescer. Uma história brilhante 
e um sonho, que aos poucos foi 
transformando em realidade quando 
Osmar, na década de 90 decidiu que 

 Nós do Orca Contabilidade, 
parabenizamos o empresário 
Osmar Pereira,que irá receber a 
Medalha Willy Barth no aniversário 
de 68 anos do Município de 
Toledo. A homenagem é um mere-
cido reconhecimento da história 
de sucesso pessoal e profissional 
do empresário que investe e leva o 
nome da cidade de Toledo e da 
região Oeste do Paraná para todo 
o País através de suas marcas e 
produtos da mais alta qualidade. 
 O Orca Contabilidade tem 
orgulho em fazer parte da história 
do Grupo Pereira desde sua 
fundação, em 1993. Empresa que 
atualmente conta com mais de 
400 colaboradores, gerando 
empregos e rende contribuindo 
para o desenvolvimento de Toledo 
e região.

Homenagem
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já era hora de inovar, era preciso 
pasteurizar e empacotar o leite. Mas, 
para isso, era necessário investir em 
máquinas, derrubar tudo, para dar 
espaço a novas instalações. 
 Para iniciar a indústria, era 
preciso investir, recorreu ao pai. O sr. 
Aldino, acreditando no trabalho e no 
potencial empreendedor do filho, 
prontamente ofereceu 10 matrizes 
que foram comercializadas. Com o 
valor, Osmar comprou o primeiro 
pasteurizador lento. Em seguida, regis-
trou o produto no Serviço de Inspeção 
Municipal – SIM. O leite que antes era 
entregue de casa em casa começa a 
partir de então a ser comercializado 
nas panificadoras e supermercados de 
Toledo e região, surgindo assim, a 
Indústria e Comércio de Laticínios 
Pereira. 

 Determinação 
 e superação
 Um exemplo de determinação 
e superação, acompanhado do espírito 
empreendedor, permitiu que em 
pouco tempo a indústria desse um 
salto ainda maior, quando o 
empresário Osmar Pereira, em busca 
de novos desafios fez um curso de 
especialização no Instituto de   
Laticínios Cândido Tostes em Minas 
Gerais, um dos mais renomados do 
país, passando a partir daí fabricar uma 
larga linha de iogurtes na qual se espe-
cializou ainda mais. 
 A conquista, do SIF (Serviço de 
Inspeção Federal) permitiu a expor-
tação dos produtos para os demais 
estados brasileiros consolidando a 
indústria em um empreendimento 
sólido e de sucesso. A empresa conta 
com um moderno laboratório onde é 
analisado o leite in natura e todos os 
produtos produzidos pelo Laticínios 
Pereira que atestam a alta qualidade 
dos produtos.  
 O negócio cresceu e atingiu as 
demais regiões paranaenses e do 
Brasil. Aquele trabalho movido pelo 
empenho pessoal e pela determinação 
do empresário e de sua família resul-
tou na formação de um conglomerado 
empresarial conhecido hoje como 
Grupo Pereira, que atua em vários seto-
res da economia. 
 Com cerca de 400 colabora-
dores, o aperfeiçoamento profissional é 
constante no Laticínios Pereira. A 
empresa que começou pequena, com 
apenas 12 metros quadrados, hoje 
conta dom um espaço físico de mais 
de 6 mil metros quadrados e equipa-
mentos modernos de última geração. 
A sede foi mantida na localidade de 
Novo Sobradinho - distrito Toledo. A 
cidade é conhecida como a “Capital do 
Agronegócio do Paraná”. A região é a 
terceira bacia leiteira do Paraná e a 
quarta do Brasil. A empresa conta 
ainda com CD e filial nos estados do 
Rio Grande do Sul, Santa Catarina e 

São Paulo, além de Curitiba.

 Crescimento
 Atualmente, a Indústria e 
Comércio de Laticínios Pereira é a 
maior fabricante de iogurtes do 
Paraná, com capacidade de produzir 
em torno de 400 mil toneladas dia 
de iogurtes e fermentados sendo 
produzido mais de 200 mil tonela-
das de iogurte por dia. 
 Desde sua fundação em 
1993, a indústria vêm construindo 
uma marca forte e de sucesso, com 
os produtos Unibaby e Dinelly. A 
empresa industrializa mais de 100 
produtos, entre eles: iogurtes, bebi-
das lácteas, sobremesas, cremes, 
requeijões, petit suisse, leite fermen-
tado, iogurtes probióticos e linha 
light que estão à disposição dos 
consumidores nos supermercados e 
panificadoras do Paraná, e mais 6 
estados brasileiros. São produtos 
com alto padrão de qualidade que 
chegam à mesa dos consumidores 
de todas as idades. 

 Parcerias de sucesso 
 Atualmente, a empresa 
mantêm parcerias com outros 
conceituados grupos, como o Pão de 
Açúcar, o Carrefour e o Walmart, 
sendo responsável pelo beneficia-
mento de marcas próprias dessas 
três redes que atuam com destaque 
no mercado nacional.

 Novidades
 O empresário Osmar Pereira 
viaja constantemente para diversos 
países em busca de novidades em 
produtos e novas tecnologias. Como 
no ano de 2019, quando a indústria 
adquiriu diversos equipamentos da 
Itália, o que permitiu uma maior 
automatização. 

 Bebidas não
 alcoólicas 
 Focada no crescimento, a 
indústria de Bebidas Pereira lançou 
em 2011 no mercado uma linha de 
bebidas não alcoólicas. Entre elas, os 
energéticos nas marcas GHP Energy 
Drink e o Deep Blue Energy Drink. E 
o Isotônico OP.ONE, produzidos na 
embalagem de 500 ml nos sabores, 
tangerina, laranja, uva e limão. 

 Água Mineral Sferriê 
 Com a necessidade de perfu-
rar mais um poço artesiano para 
suprir a demanda de mais água para 
a indústria, para a surpresa da família 
Pereira foi constada através de 
análise que a água que jorrava do 
poço era mineral. A partir deste 
momento o desafio maior era indus-
trializar e comercializar a água. 
 Em pouco tempo surge a 
Água Mineral Sferriê - com proprie-
dades terapêuticas que proporcio-

nam saúde e qualidade de vida 
para todas as gerações. Água 
mineral naturalmente alcalina 
com pH 10 e 0,34mg/l de Vanádio. 
Rara combinação que proporcio-
na ao organismo mais saúde e 
equilíbrio. Extraída a 230 metros 
de profundidade do solo, a Água 
Mineral Sferriê vem da fonte Novo 
Sobradinho que encontra-se sob o 
Aquífero Guarani - uma das 
maiores reservas subterrâneas de 
água potável do planeta. Além de 
exportada a água mineral Sferriê é 
comercializada no Paraná e mais 
três estados brasileiros.

 Sucesso
 Olhando a trajetória da 
empresa e da vida pessoal Osmar 
acredita que o sucesso foi possível 
por que o Pai, sr. Aldino acreditou 
em seu potencial. “Meu pai acredi-
tou em mim, colocou o negocio 
da família em minhas mãos 
quando eu tinha 14 anos. Com 18 
anos meu pai me emancipou, 
para abrir a empresa, em socie-
dade junto com ele. Desde então, 
estamos crescendo com os 
negócios, não medimos esforços, 
estamos sempre lançando novos 
produtos no mercado, investindo 
em tecnologia de ponta e ampli-
ando constantemente nosso 
quadro de colaboradores. 
Agradeço a ele (meu pai), por 
acreditar em mim e a minha mãe 
Neli. Agradeço a minha esposa 
Sheila Riechel da Silva Pereira, 
meus filhos Gustavo e Isabela que 
trabalham ao meu lado na empre-
sa. Agradeço aos colaboradores 
que fazem parte do Grupo Pereira 
pela dedicação e profissionalismo, 
aos parceiros e clientes, ao Orca 
Contabilidade que está desde o 
início do Laticínios Pereira ao meu 
lado me assessorando. Agradeço a 
honraria concedida pela Câmara 
Municipal de Vereadores de Toledo, 
recebo com muito orgulho a 
medalha Willy Barth. Agradeço a 
Deus por estar sempre ao meu lado 
e da minha família”, declara o 
empresário Osmar Pereira. 

 Responsabilidade  
 social
 A preocupação com a 
responsabilidade social e o meio 
ambiente também é uma 
constante na empresa que conta 
com embalagens modernas, 
dinâmicas e recicláveis para seus 
produtos produzidos pela própria 
indústria que já recebeu diversos 
prêmios por sua qualidade. Além 
disso, a empresa tem uma extensa 
reserva ambiental e área de reflor-
estamento. 
Por Jane Rita Lentcsh/ Jornalista 
DRTPr 9996

Foto: Divulgação Site
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 O governador Carlos Massa 
Ratinho Júnior assinou no mês de 
maio, decreto permitindo, excepcio-
nalmente, o parcelamento de 
ICMS-ST devido por estabelecimen-
tos inscritos no cadastro estadual 
como substitutos tributários. A 
medida se aplica aos fatos geradores 
ocorridos em março, abril e maio de 
2020, inscritos ou não em dívida ativa.
 Com isso, o pagamento do 
imposto devido por substituição 
tributária referente aos meses citados 
poderá ser realizado em até seis 
parcelas, mensais, iguais e sucessivas. 
A adesão para isso deverá ser feita até 
o dia 31 de julho, devendo a primeira 
parcela ser paga no dia seguinte à 
concessão. Não há dispensa de multa 

e juros.
 Esse parcelamento estará 
disponível exclusivamente no site da 
Receita Estadual (https://re-
ceita.pr.gov.br/login), a partir da próx-
ima semana, sendo dispensado o 
comparecimento à repartição fiscal 
para esse fim.
 De acordo com o secretário 
da Fazenda, Renê Garcia Junior, 
trata-se de mais uma medida adota-
da pelo governo estadual, dentre 
outras já implementadas a partir de 
estudos realizados pela pasta e a 
Receita Estadual, para dirimir as 
dificuldades econômicas enfrenta-
das pelos contribuintes paranaenses 
em razão da pandemia do novo 
coronavírus. (Fonte: ANPr)

 O Índice de Confiança 
Empresarial (ICE), medido pela 
Fundação Getulio Vargas (FGV) subiu 
9,8 pontos de abril para maio deste 
ano. Com isso, o indicador chegou a 
65,5 pontos, em uma escala de zero 
a 200 pontos, recuperando 24% da 
queda ocorrida no bimestre 
março-abril devido à pandemia do 
novo coronavírus (covid-19).
 O ICE consolida os índices de 
confiança dos quatro setores cober-
tos pelas Sondagens Empresariais 
produzidas pela FGV: Indústria, 
Serviços, Comércio e Construção. O 
índice que retrata a situação 
corrente dos negócios subiu 2,5 
pontos em maio, para 63,9 pontos, 
recuperando 8% das perdas do 
bimestre março-abril. O Índice de 
Expectativas (IE-E) teve uma alta 
maior, de 11,5 pontos, para 63 
pontos, recuperando 23% da queda 
no mesmo período. “O nível da confi-
ança empresarial em maio é ainda 

tão baixo em termos históricos que 
fica difícil fugir à leitura de que a alta 
no mês consistiu em uma 
acomodação após o baque do bime-
stre março-abril. O alívio veio pelo 
lado das expectativas, que passam a 
sinalizar meses menos piores à 
frente. Ainda que a tendência de alta 
se mantenha, com o ambiente de 
negócios distante da normalidade 
e a incerteza econômica 
persistentemente elevada, os 
indicadores de confiança tendem 
a continuar baixos por algum 
tempo”, afirma o pesquisador da 
FGV Aloisio Campelo Jr.
 A confiança de todos os seto-
res integrantes do ICE subiu em 
maio: indústria (3,2 pontos), serviços 
(9,4 pontos), comércio (6,2 pontos) e 
construção (3 pontos). A confiança 
aumentou em 38 dos 49 segmentos 
integrantes do ICE em maio, após 
recuar em todos os segmentos no 
mês anterior. (Agência Brasil)

Governo do Paraná
parcela imposto devido 
por substituição tributária

Confiança dos empresários sobe 
9,8 pontos em maio, diz FGV

 De forma fácil e sem custo, 
é possível destinar parte do 
Imposto de Renda (IR) para os 
Fundos da Infância e do Adoles-
cente (FIA) e Fundos Municipais 
da Pessoa Idosa (FMPI).
 Em função do avanço da 
pandemia de COVID-19, no início 
de abril, a entrega da declaração 
do Imposto de Renda de Pessoa 
Física (IRPF) foi adiada, para o 
novo prazo de 30 de junho. 
 Contribuintes que fazem a 
declaração de IRPF anual pelo 
modelo completo, por exemplo, 
podem, no próprio programa, 
realizar a destinação de até 3% do 
imposto devido a esses fundos 
assistenciais. Os recursos destina-
dos são aplicados em projetos 
desenvolvidos em âmbitos munic-
ipais, estaduais e federais em 
áreas de educação, saúde, lazer, 
entre outras.
 A novidade é que, além de 
permitir a quem declara no 
modelo completo destinar até 3% 
do imposto devido ao FIA, o 
programa do Imposto de Renda 
2020 agora traz também a opção 
de destinar até mais 3% para os 
Fundos Municipais da Pessoa 
Idosa (FMPI), respeitando o limite 
total de 6% que podem ser desti-
nados ao longo do ano. 
 A conscientização e 
participação da classe contábil e 
empresarial pode transformar o 
futuro de muitas pessoas que 
dependem das entidades para 
sobreviver, principalmente nesse 
momento em que se pede mais 
apoio e solidariedade. (Conselho 
Regional de Contabilidade)

Imposto
Solidário

Quer saber como ou para 
qual instituição destinar 
a sua doação? 
Consulte o site do Fundo de 
Ação Social de seu município 
ou tire suas dúvidas conosco.



 

TABELA INSS a partir de 1º de Janeiro de 2020

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

até R$ 1.830,29            8,00

de R$ 1.830,30 até 3.050,52     9,00

de R$ 3.050,53 até 6.101,06    11,00

TABELA SALÁRIO FAMÍLIA  
até R$ 1.425,56                 R$ 48,62
Acima de R$ 1.425,57                        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

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

-0,02  0,15 0,14  0,14  0,00         0,16          0,68 0,94 0,29 0,11 0,10         -0,30 1,19         2,60

0,40  0,40 -0,01 -0,51  0,50 0,55 0,85 1,74 0,09 0,01 1,64 0,05 1,79         6,07

0,45  0,80 0,40 -0,67 -0,01 0,68 0,30 2,09 0,48         -0,04 1,24 0,80 6,69         2,49

0,13  0,01 0,19  0,11         -0,04 0,10 0,51 1,15 0,21 0,25 0,07 0,31 0,21         2,39

0,15  0,01 0,10  0,12  -0,54 0,04 0,54 1,22 0,19 0,17 0,18         -0,23 0,30         2,45

0,53  0,51 0,53  0,49  0,46 0,46 0,40 0,38 0,37 0,33 0,33 0,30 1,62         4,98

Salário Mínimo de 1994 a 2020

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

2020
2020

01.01.20
01.02.20 1.045,00 30.01.20

 01.01.19    998,00        Decreto 9.661/2019      01.01.19

1.039,00 31.12.19MP 916/2019
MP 919/2020


