
 Foi prorrogado para o dia 15 de 
fevereiro o prazo para regularização de 
pendências na adesão ao Simples. O 
prazo final era no dia 29 de janeiro. Nós 
do Orca Contabilidade estamos a 
disposição para auxiliar e tirar todas as 
dúvidas dos empresários. Confira a 
seguir matéria do Sebrae.
 Os donos de micro e 
pequenos negócios que faturam até 
R$ 4,8 milhões por ano terão mais 
tempo – até 15 de fevereiro, para regu-
larizar pendências na adesão ao 
Simples Nacional. O resultado dos 
pedidos de opção que estavam com 
pendências será divulgado dia 25 de 
fevereiro, e a guia do Simples relativa a 
janeiro poderá ser quitada até 
26/02/2021. A solicitação é feita exclu-
sivamente pela internet, por meio do 
portal do Simples Nacional. Com o 
pedido aceito, a adesão retroagirá ao 
dia 1º de janeiro.
 De acordo com o presidente 
do Sebrae, Carlos Melles, esse sistema 
é uma grande vantagem para os 
donos de pequenos negócios, pois 
unifica oito impostos em uma única 
declaração mensal e reduz a carga 
tributária. “Na declaração, a empresa 
diz quanto faturou no mês anterior, 
como foi esse faturamento, se foi 
Comércio, Indústria ou Serviço e o 
sistema calcula automaticamente os 
oito tributos e gera uma guia única 
para pagamento”, explica. As empre-

sas que estavam no Lucro Presumido 
ou Lucro Real e tiveram queda muito 
grande no faturamento em 2020, 
por causa da pandemia do Coro-
navírus, também poderão aderir ao 
Simples.
 Outra inovação para esse 
ano, é que atendendo um pedido do 
Sebrae, excepcionalmente em 2021, 
o governo federal não excluiu do 
Simples Nacional as micro e 
pequenas empresas inadimplentes 
em 2020.
 Dessa forma, os pequenos 
negócios, já optantes pelo sistema, 
não precisam fazer nova opção neste 
ano, uma vez que a empresa 
somente sairá do regime quando 
excluída, seja por comunicação do 
empresário ou de ofício, por decisão 
do governo.

Fevereiro de 2021 | Nº 152
CRC PR Nº 004346/0-7

FO
TO

: T
au

an
a 

Le
nt

cs
h

 SIMPLES
 O Simples Nacional é um 
regime compartilhado de arrecadação, 
cobrança e fiscalização de tributos 
aplicável às Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte, 
previsto na Lei Complementar nº 
123, de 14 de dezembro de 2006. 
Esse sistema de tributação abrange 
o IRPJ, o CSLL, o PIS/Pasep, o Cofins, 
o IPI, o o ICMS, ISS e a Contribuição 
Patronal Previdenciária para a 
Seguridade Social (CPP). O recol-
himento é feito por um docu-
mento único de arrecadação que 
deve ser pago até o dia 20 do mês 
seguinte àquele em que houver 
sido auferida a receita bruta.

Nós do Orca Contabilidade estamos à 
disposição para auxiliar e tirar todas as
dúvidas referente ao Simples Nacional
Toledo: (45) 3055-2439 / Cascavel: (45) 3037-2439
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Bem Vindos

 O Conselho Estadual do 
Trabalho, Emprego e Renda (Ceter), 
vinculado à Secretaria de Estado da 
Justiça, Família e Trabalho, aprovou na 
terça-feira (12/01) a definição dos 
valores do novo salário mínimo 
regional. Os salários variam de R$ 
1.467,40 a R$ 1.696,20, conforme a 
categoria, mantendo o Paraná como 
estado com o maior mínimo regional 
do País. Os pisos reajustados deverão 
entrar em vigor nos próximos dias e 
serão aplicados até 31 de dezembro 
de 2021.

  A Lei nº 20423/20, que 
formaliza a regra de valorização do 
reajuste do piso salarial estadual, foi 
sancionada em dezembro do ano 
passado pelo governador Carlos 
Massa Ratinho Junior. Na proposta 
aprovada pelo conselho, o reajuste 
dos valores foi feito pelo mesmo 
índice aplicado para reajuste do 
Salário Mínimo Nacional para 2021, 
acrescido de 0,7%, o que representa 
50% do resultado do PIB de 2019.
 Os valores do Paraná são de 
33,4% a 54,42% superiores ao salário 
mínimo nacional aprovado no ano 
passado, que passou de R$ 1.045,00 
para R$ 1.100,00. “Os trabalhadores 
paranaenses são ainda mais valoriza-
dos com essa política salarial, que 
garante um ganho real no salário, 
acima da inflação do ano anterior. A 
iniciativa dá mais poder de compra 
aos paranaenses, o que também é 
positivo para a economia do Estado”, 
afirmou Ratinho Junior.
 “O salário mínimo regional é 
uma referência para a negociação 
das categorias sindicalizadas e uma 
garantia para as categorias que não 
têm sindicato”, explica o secretário 
estadual de Justiça, Família e 
Trabalho, Ney Leprevost.

 CATEGORIAS
 O Paraná adota um piso 
regional, superior ao valor nacional, 
com quatro faixas salariais. Na cate-
goria dos trabalhadores agropecuári-

os, florestais e da pesca, o piso sobe 
para R$ 1.467,40. Para o setor de 
serviços administrativos, serviços 
gerais, de reparação e manutenção e 
vendedores do comércio em lojas e 
mercados, o salário aumenta para R$ 
1.524,60. Esta categoria engloba 
também a classe de trabalhadores 
domésticos.
Para os empregados na produção de 
bens e serviços industriais, o piso vai 
para R$ 1.577,40. Para o último grupo, 
na categoria de técnicos de nível 
médio, o piso passa a ser R$ 1.696,20.
O mínimo regional não se aplica aos 
empregados que têm o piso salarial 
definido em lei federal, convenção ou 
acordo coletivo de trabalho, nem aos 
servidores públicos.

 HISTÓRICO
 Desde 2006, ano da criação, o 
salário mínimo regional do Paraná 
sempre foi estabelecido em patama-
res superiores aos do salário mínimo 
nacional. O piso é reajustado pelo 
mesmo percentual aplicado para o 
reajuste do nacional – baseado na 
variação do Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor (INPC) do ano anterior 
– com aplicação adicional, a título de 
ganho real, da variação real do PIB 
nacional observada dois anos antes.
As discussões para a ratificar o reajuste 
são feitas de forma paritária no 
Conselho do Trabalho, que é formado 
por bancadas com representantes dos 
trabalhadores, patrões e do governo. 

 O Indicador Ipea Mensal de 
Formação Bruta de Capital Fixo 
(FBCF), divulgado no dia 1º de novem-
bro pelo Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea), apontou 
crescimento de 3,1% em novembro 
frente a outubro de 2020, registrando 
a quinta alta consecutiva nos investi-
mentos. Na comparação com novem-
bro de 2019, houve avanço de 3,6%.
 No acumulado de 12 meses 
encerrados em novembro, a queda foi 
de 4,4%. No trimestre móvel encerra-
do no mesmo mês, houve crescimen-
to de 6,3%. O indicador mede os 

Ipea estima que investimentos apresen-
taram alta de 3,1% em novembro

investimentos no aumento da capaci-
dade produtiva da economia e na 
reposição da depreciação do estoque 
de capital fixo.
 A FBCF é composta por 
máquinas e equipamentos, 
construção civil e outros ativos fixos. 
Segundo o Ipea, a produção de 
máquinas e equipamentos destinados 
ao mercado interno apresentou alta 
de 10,9% em novembro, enquanto a 
importação desses itens cresceu 
20,1% no mesmo período. Com isso, o 
consumo de máquinas e equipamen-
tos avançou 7,7% no penúltimo mês 

Novo salário mínimo do Paraná

de 2020, encerrando o trimestre móvel 
com alta de 14%. De acordo com o 
levantamento, o indicador de 
construção civil registrou estabilidade 
em novembro. “Com esse resultado, 
que sucedeu pequena acomodação 
em outubro, o segmento apresentou 
expansão de 1,6% no trimestre móvel. 
Na comparação com novembro de 
2019, o componente máquinas e equi-
pamentos destacou-se com aumento 
de 9%, enquanto o componente 
outros ativos fixos avançou 2,8% e a 
construção civil teve queda de 0,5%”, 
informou o instituto.
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 Os empreendedores 
brasileiros com 65 anos ou mais 
são os que mais empregam no 
país. É o que mostra o estudo 
realizado pelo Sebrae, a partir 
dos dados da Pesquisa Nacional 
por Amostra por Domicílios 
Contínua (PNADC) do IBGE. A 
análise identificou que a maior 
proporção de empregadores 
(20%) está localizada nesse 
perfil de empreendedor. 
 Ainda de acordo com o 
Sebrae, quando comparados às 
outras faixas etárias, os donos 
de negócio que são empre-
gadores nesta faixa etária são os 
que mais possuem funcionários, 
sendo 71%, com 1 a 5 emprega-
dos; 11%, com 6 a 10 emprega-
dos; 10% com 11 a 50 emprega-
dos e 8% com 51 ou mais 
empregados. Assim, apesar de 
responderem por só 7,3% do 
total de empreendedores, esses 
empreendedores da 3ª idade 
constituem o grupo que 
proporcionalmente mais gera 
emprego entre os Pequenos 
Negócios.
 Os números analisados 
são relativos ao terceiro trimes-
tre do ano passado, quando o 
Brasil atingiu 1,8 milhão de 
empreendedores nessa faixa 
etária, o que corresponde a 
7,3% do total de donos de 
negócios de pequeno porte. É 
na região Sudeste que 50% 
desses empreendedores 
comandam suas empresas, 
sendo que São Paulo (29%) e 
MG (10%) são os estados como 
maiores concentrações. 

 Apesar do impacto da 
pandemia na área econômica, a 
abertura de empresas se manteve 
em alta no Paraná em 2020. O Estado 
fechou o ano passado com um saldo 
de 159.398 novas empresas, um 
crescimento de 26,82% com relação 
a 2019. O saldo representa a 
diferença entre as constituições e as 
baixas dos empreendimentos no 
sistema da Junta Comercial do 
Paraná.
 No ano passado, 229.891 
empresas foram constituídas e 
70.493 foram extintas no Estado. O 
número absoluto de novos empreen-
dimentos foi 17% superior ao ano 
anterior, quando houve a inclusão de 
196.510 CNPJs no sistema da Junta 
Comercial. Ao mesmo tempo, menos 
empresas foram fechadas em com-
paração a 2019, ano que registrou 
70.829 baixas.
 A agilidade para a constituição 
foi um dos motivos que influen-
ciou no bom resultado de 2020. 
O tempo médio para a abertura 
de um novo negócio foi de um 
dia e seis horas, colocando o Paraná 
como o terceiro estado com os 
processos mais rápidos do País, de 
acordo com Rede Nacional para 
Simplificação do Registro e da Legal-
ização de Empresas e Negócios 
(Redesim). “Logo no início da nossa 
gestão, lançamos o programa 
Descomplica, que torna o sistema da 
Junta Comercial 100% digital, facil-
itando o trabalho dos empreende-
dores. Com isso, conseguimos zerar a 
fila de processos que estava represa-
da no órgão”, afirma o governador 
Carlos Massa Ratinho Junior. “Tive-
mos um ano difícil em vários senti-
dos, mas o povo paranaense mostrou 
mais uma vez o quanto é trabalhador 
e, mesmo com a crise, busca novas 
oportunidades de negócios. O alto 
número de empresas abertas em 
2020 demonstra esse dinamismo”, 
disse.
 O presidente da Junta 
Comercial do Paraná, Marcos Rigoni, 

explicou que muitas pessoas que 
perderam seus empregos por causa 
da crise viram no empreendedoris-
mo uma oportunidade. “O saldo na 
abertura de empresas reflete essa 
realidade. As pessoas não ficam 
paradas e procuram criar e legalizar 
seus empreendimentos. E quem 
busca por essa alternativa conta 
com um sistema dinâmico dentro 
da Junta Comercial, que por ser o 
integrador estadual, concentra todo 
o processo e permite que uma 
empresa seja aberta em algumas 
horas”, destacou.

 TIPO DE
 EMPRESAS
 Como é tendência em todos 
os meses, a maioria dos novos 
negócios registrados é de Microem-
preendedores Individuais (MEI), que 
responderam por 76,38% das 
constituições do ano passado, um 
total de 175.599 novos empreende-
dores. Também houve o registro de 
35.975 empresas com natureza 
jurídica de sociedade limitada; 
11.515 empresários, 5.838 Eirelis 
(Empresa Individual de Responsabi-
lidade Limitada); 514 sociedades 
anônimas fechadas; 249 cooperati-
vas; 103 sociedades anônimas aber-
tas; 77 consórcios e 21 de outros 
tipos jurídicos.
 O sistema da Junta Comer-
cial também permite observar quais 
negócios mais tiveram incremento 
de CNPJs, por meio dos registros de 
CNAEs (Classificação Nacional de 
Atividades Econômicas). O que mais 
foi aberto no ano passados foram os 
comércios de reparação de veículos 
automotores e motocicletas, com 
60.600 novos estabelecimentos. Na 
sequência vêm os serviços de trans-
porte, armazenagem e correios 
(25.494), construção (21.518), aloja-
mento e alimentação (20.974), 
indústrias de transformação 
(20.932), atividades profissionais, 
científicas e técnicas (17.295) e ativi-
dades administrativas e serviços 
complementares (14.126). 

159 mil novas 
empresas

Empreende-
dor brasileiro 
da 3ª idade é o 
que mais gera 

empregos 
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 Passado o período de festas, o 
início de um novo ano é um bom 
momento para organizar as finanças 
e ficar atento para não perder os 
prazos das obrigações da empresa, 
principalmente as que se referem aos 
microempreendedores individuais 
(MEI) e previstas para os primeiros 
meses de 2021. Somente no ano 
passado, 2,6milhões de MEI entraram 
no mercado. Considerando-se as 
baixas e exclusões, houve incremento 
líquido de mais de 1,8 milhão, totali-
zando 11,3 milhões de microem-
preendedores individuais no país. 
“Com a pandemia, o empreendedo-
rismo tornou-se a alternativa de fonte 
de renda e emprego para pessoas 
que muitas vezes não se preparam 
adequadamente para a gestão de um 
novo negócio. É preciso aproveitar a 
oportunidade, mas para isso é preciso 
planejamento”, orienta o presidente 
do Sebrae, Carlos Melles.
 Com a formalização, o 
empreendedor tem inúmeros direitos e 
benefícios previdenciários, como por 
exemplo aposentaria por idade e 
auxílio-doença, mas para isso é preci-
so cumprir com obrigações como 
estar em dia com a contribuição 
mensal (DAS), que anualmente sofre 
reajuste de acordo com o valor do 

salário-mínimo, que neste ano foi 
definido em R$ 1.100. Dessa forma, 
haverá alteração do valor do boleto 
DAS que corresponde a 5% do valor 
do mínimo. “Recomendamos que o 
empreendedor aproveite o início do 
ano para fazer um planejamento 
financeiro bem estruturado para 
evitar surpresas desagradáveis como 
o pagamento de multas que podem 
impactar o orçamento”, alertou 
Melles.

 
 Principais serviços 
e obrigações do MEI
 O prazo para a declaração 
anual de rendimento do MEI 
(DASN-SIMEI) já começou e vai até o 
dia 31 de maio de 2021. O Microem-
preendedor Individual também deve 
observar as mudanças no Portal do 
Empreendedor, que desde 4 de 
dezembro migrou para a plataforma 
Gov.br e ganhou novo endereço: 
gov.br/mei. Para fazer a declaração, 
basta clicar em “Já sou MEI” e selecio-
nar a opção “Declaração Anual de 
faturamento” e acessar por meio do 
CNPJ.
 Se o empresário MEI, no ano 
de 2020, ultrapassou o seu fatura-
mento em até 20%, já deve transmitir 

a Declaração Anual do MEI no mês 
de janeiro de 2021 e recolher o valor 
da multa do excedente, gerada na 
transmissão da declaração e procu-
rar um contador para proceder com 
a migração para microempresa e 
evitar recolhimentos retroativos.
 Aqueles microempreende-
dores individuais que possuem débi-
tos referentes ao ano passado 
também podem providenciar o 
parcelamento das dívidas a partir 
deste ano. Somente os débitos dos 
últimos cinco anos são exigíveis.
 Os donos de pequenos 
negócios que querem optar pelo MEI 
ou microempresa podem solicitar a 
mudança até o dia 29 de janeiro, por 
meio do Portal do Simples Nacional.
Outro ponto de atenção para os 
empreendedores é decorrente da 
aplicação da Lei de Liberdade 
Econômica, que considerou todas as 
atividades do MEI como “baixo risco”, 
permitindo a dispensa do alvará de 
funcionamento. No entanto, é 
recomendado verificar a legislação 
do município antes do início das 
atividades.
 Além disso, a cada final de 
ano, o governo federal informa quais 
ocupações foram incluídas ou excluí-
das pelo MEI. 

MEI deve ficar atento às 
obrigações no início do ano
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Pequenos negócios alcançam o 
menor nível de inadimplência em 
operações de crédito em oito anos
 Estudo realizado pelo Sebrae aponta que
a inadimplência dos pequenos negócios em
operações de crédito alcançou, em 2020, o nível 
mais baixo de uma série histórica iniciada em 2012. 
Considerando o conjunto dessas empresas (MEI, 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte), a 
inadimplência registrada no terceiro trimestre do 
ano foi de 3,3%. Um dos motivos para esse resulta-
do, de acordo com o Sebrae, foi a implementação 
dos programas que possibilitaram um maior acesso 
dos empreendedores ao crédito, como Fampe e 
Pronampe.
 O levantamento, realizado com base em 
dados do Banco Central, mostra que o nível mais 
baixo de inadimplência (2,8%) foi registrado entre as 
Empresas de Pequeno Porte (EPP) e o mais elevado 
foi verificado entre os Microempreendedores
Individuais (MEI), com 5,6%. As Microempresas, por sua 
vez, tiveram uma inadimplência de 5,1% em média.
 Segundo o presidente do Sebrae, Carlos 
Melles, apenas esses dois programas do governo 
(Fampe e Pronampe) foram responsáveis pela 
concessão de quase R$ 40 bilhões de empréstimos 
para os pequenos negócios. “As operações de 
crédito no âmbito desses programas têm prazos de 
carência que foram extremamente relevantes para 
as empresas que obtiveram o empréstimo”, comen-
ta Melles. “Foi um oxigênio imprescindível para que 
os empreendedores tivessem fôlego para suportar o 
momento mais difícil de queda no nível de fatura-
mento”, acrescenta o presidente do Sebrae. De 
acordo com levantamentos da instituição, realizados 
desde o início da pandemia, a perda média de 
faturamento dos pequenos negócios chegou – no 
momento mais crítico – ao patamar de 70%. Com a 
retomada das atividades, houve uma redução nesse 
nível de perda, chegando ao nível de 39% (em 
novembro).
 Para o analista de Capitalização e Serviços 
Financeiros do Sebrae, Giovanni Beviláqua, a preocu-
pação agora é com o impacto que o fim do período 
de carência, somado ao fim de outras medidas de 
socorro como o Auxílio Emergencial e a MP 936, que 
permitiu a suspensão de contratos de trabalho e a 

redução de salários e jornadas durante o estado de 
calamidade, devem provocar. “A carência de grande 
parte das operações de crédito do Pronampe chega 
ao fim nesse primeiro trimestre, e os pequenos 
negócios passarão efetivamente a começar a pagar 
os empréstimos contratados em 2020. Somente a 
partir daí poderemos avaliar melhor o comporta-
mento da inadimplência e sua evolução em 2021”, 
avalia Giovanni. O economista acrescenta que o 
cenário geral ainda é de muita preocupação com os 
donos de micro e pequenas empresas. “Em uma 
pesquisa feita pelo Sebrae, em novembro, 47% dos 
donos de pequenos negócios haviam manifestado 
muita dificuldade para manter suas empresas em 
operação. É importante pensarmos na continuidade 
dessas políticas de proteção a esses empreende-
dores. Até porque, como já vimos acontecer em 
2020, os pequenos negócios são os maiores 
responsáveis pela geração de emprego e
recuperação da economia”, avalia. 



SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO (R$)

ALÍQUOTA PROGRESSIVA PARA FINS DE RECOLHIMENTO AO INSS

até 1.100,00  7,5%
de 1.100,01 até 2.203,48 9%
de 2.203,49 até 3.305,22 12 %
de 3.305,23 até 6.433,57 14%
 

 

TABELA INSS PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2021.

TABELA SALÁRIO FAMÍLIA  
até R$ 1.503,25                 R$ 51,27
Acima de R$ 1.503,25             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

Salário Mínimo de 1994 a 2021

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
20
2021         01.01.21      1.100,00          MP 1.021/2020    01.01.21    

20
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

IPC/FIPE

IGP/DI

IGP/M

IPCA

INPC/IBGE

TAXA SELIC

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

 0,14  0,00         0,16          0,68 0,94 0,29 0,11 0,10         -0,30          -0,24 0,39         0,78    1,38         3,19

-0,51  0,50 0,55 0,85 1,74 0,09 0,01 1,64 0,05  1,07 0,60         3,87 11,11                15,20

-0,67 -0,01 0,68 0,30 2,09 0,48         -0,04 1,24 0,80  0,28 1,56         2,74   9,64           3,02

 0,11         -0,04 0,10 0,51 1,15 0,21 0,25 0,07 0,31  0,38 0,26         0,24   0,69             2,43

 0,12  -0,54 0,04 0,54 1,22 0,19 0,17 0,18         -0,23 -0,25 0,30         0,36   1,16              2,97

 0,49  0,46 0,46 0,40 0,38 0,37 0,33 0,33 0,30  0,26 0,26         0,26   3,14             1,62

1,12

3,30

4,34

0,64

0,87

0,1624


