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 A declaração do Imposto de 
Renda Pessoa Física (DIRPF) 
começou na segunda-feira (01) de 
março e segue até às 23h59min59s, 
horário de Brasília, do dia 30 de abril 
de 2021. Após essa data, o contribu-
inte que apresentar a declaração 
estará sujeito à multa pelo atraso. 
“Como todos os anos, março e abril 
são dedicados à declaração. É muito 
importante não perder o prazo. Vale 
lembrar ainda que a restituição 
começa no dia 30 de maio. Os 
primeiros a entregar a declaração 
serão os primeiros a receber a resti-
tuição.”, explica a contadora Neiva 
Maria Theobald, diretora do Orca 
Contabilidade de Toledo. 
 Para fazer a declaração as 
pessoas podem procurar o Orca 
Contabilidade nos escritórios de 

Toledo e Cascavel que contam 
com uma equipe de contadores 
altamente qualificada. A 
declaração deve ser feira de forma 
correta e precisa, e para tanto, é 
imprescindível que o contribuinte 
seja orientado sobre os documen-
tos necessários para que o preen-
chimento das informações aten-
dam as normas da receita. Todos 
os anos surgem novidades na 
declaração e é muito importante 
contar com um profissional espe-
cialista nessa hora.  
 
Para tirar quaisquer dúvidas entre em 
contato conosco. Toledo (45) 
3055-2439/98411-0686 (Whatsapp) ou 
Cascavel (45) 3037-2439/99919-0568 
(Whatsapp). Acesse ainda www.orca-
contabilidade.com.br e saiba mais. 
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Bem Vindos

 A Receita espera receber, no 
prazo, mais de 32 milhões de 
declarações este ano. 
 A Receita Federal manterá o 
cronograma de pagamento das resti-
tuições em cinco lotes e o início da 
devolução já para o mês subse-
quente ao término do prazo de 
entrega: 1º lote: 31 de maio; 2º lote: 
30 de junho; 3º lote: 30 de julho; 4º 
lote: 31 de agosto e o 5º lote: 30 de 
setembro. 
As restituições serão priorizadas pela 
data de entrega da DIRPF. Algumas 
categorias de contribuintes têm 
prioridade legal no recebimento da 
restituição: aqueles com 60 anos ou 
mais, sendo assegurada prioridade 
especial aos maiores de 80 anos; os 
portadores de deficiência física ou 
moléstia grave e contribuintes cuja 
maior fonte de renda seja o mag-
istério.

 AUXÍLIO
 EMERGENCIAL
 Os contribuintes que rece-
beram o auxílio emergencial por 
conta da pandemia da Covid-19 são 
obrigados a declarar o Imposto de 
Renda da Pessoa Física, caso 
tenham recebido, junto com o 
auxílio, outros rendimentos 
tributáveis em valor anual superior a 
R$ 22.847,76. O contribuinte que 
tiver rendimento maior que esse 
valor deve devolver o auxílio emer-
gencial. Estima-se que cerca de 3 
milhões de declarações em nível 
nacional possua algum tipo de 
devolução a ser feita. 

      OBRIGATORIEDADE
     Está obrigada a apresentar a 
Declaração de Ajuste Anual (DAA) 
referente ao exercício de 2021, a 
pessoa física residente no Brasil que, 
no ano-calendário de 2020: 

1 - recebeu rendimentos tributáveis, 
sujeitos ao ajuste na declaração, 
cuja soma foi superior a R$ 
28.559,70 (vinte e oito mil, quinhen-
tos e cinquenta e nove reais e setenta 
centavos); 
2 - recebeu rendimentos isentos, não 
tributáveis ou tributados exclusiva-
mente na fonte, cuja soma foi superior 
a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais); 
3 - obteve, em qualquer mês, ganho 
de capital na alienação de bens ou 
direitos, sujeito à incidência do impos-
to, ou realizou operações em bolsas 
de valores, de mercadorias, de futuros 
e assemelhadas; 

4 - relativamente à atividade rural: a) 
obteve receita bruta em valor superior a 
R$ 142.798,50 (cento e quarenta e dois 
mil, setecentos e noventa e oito reais e 
cinquenta centavos); b) pretenda com-
pensar, no ano-calendário de 2020 ou 
posteriores, prejuízos de 
anos-calendário anteriores ou do 
próprio ano-calendário de 2020; 
5 - teve, em 31 de dezembro, a posse 
ou a propriedade de bens ou direitos, 
inclusive terra nua, de valor total superi-
or a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais); 
6 - passou à condição de residente no 
Brasil em qualquer mês e nesta 
condição se encontrava em 31 de 
dezembro; 
7 - optou pela isenção do imposto 
sobre a renda incidente sobre o ganho 
de capital auferido na venda de imóveis 
residenciais, cujo produto da venda seja 
destinado à aplicação na aquisição de 
imóveis residenciais localizados no 
País, no prazo de 180 (cento e oitenta) 
dias contados da celebração do 
contrato de venda, nos termos do art. 
39 da Lei nº 11.196, de 21 de novem-
bro de 2005; ou 
8 – tenha sido beneficiária do auxílio 
emergencial para enfrentamento da 
emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente 
do coronavírus (covid-19) de que trata a 
Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020, e 
que tenha recebido outros rendimen-
tos tributáveis superiores a R$ 
22.847,76 (vinte e dois mil, oitocentos e 
quarente e sete reais e setenta e seis 
centavos). O não envio da Declaração 
dentro do prazo resulta em multa por 
atraso.
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 O Índice de Preços ao 
Produtor (IPP), que mede a variação 
de preços de produtos industrializa-
dos na saída das fábricas, registrou 
inflação de 3,36% em janeiro. A taxa 
é superior aos índices de dezembro 
(0,39%) e janeiro de 2020 (0,35%). 
Segundo dados divulgados no dia 
02 de março, no Rio de Janeiro, 
pelo Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE), o IPP acumu-
la inflação de 22,96% em 12 meses.

 A Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN), do 
Ministério da Economia, reabriu o 
Programa de Retomada Fiscal 
permitindo a negociação de todos os 
débitos que vierem a ser inscritos em 
dívida ativa da União até 31 de agosto 
de 2021. O período de adesão é de 15 
de março até 30 de setembro pelo 
portal Regularize.A Portaria PGFN nº 
2.381/2021, que traz as regras, foi pub-
licada dia (1º de março) no Diário 
Oficial da União.
 O programa prevê o alon-
gamento dos prazos de pagamento 
em até 145 meses e concessão de 
descontos de até 70%. Estão contem-
plados com a medida pessoas físicas, 
pessoas jurídicas e micro e pequenas 
empresas, incluindo aquelas que 
possuem débitos relacionados ao 
Fundo de Assistência ao Trabalhador 
Rural (Funrural) e Imposto sobre a 
Propriedade Territorial Rural (ITR).
 A expectativa do governo com 
a reabertura é de, ao menos, alcançar 
o resultado obtido com o programa 
em 2020, quando foram negociadas 
dívidas da ordem de R$ 81 bilhões, 
em aproximadamente 270 mil acor-
dos. De acordo com o texto, o objetivo 
é permitir a retomada da atividade 
produtiva em razão dos efeitos 
causados na economia pela 
pandemia de covid-19.
Atualmente, a PGFN oferece seis 
modalidades diferentes de acordos de 
transação. Para conhecê-las e fazer 
simulações, basta acessar o portal 
Regularize.
 Pelo Programa de Retomada 
Fiscal, os contribuintes poderão nego-
ciar as dívidas nas modalidades tran-

sação extraordinária, prevista na 
Portaria PGFN nº 9.924/20, transação 
excepcional (Portaria PGFN nº 
14.402/20); transação no contencioso 
tributário de pequeno valor (Edital 
PGFN nº 16/20); e transação excep-
cional para débitos do Simples 
Nacional (Portaria PGFN nº 
18.731/20).
 As modalidades de transação 
excepcional abrangem também os 
débitos de pequenos produtores 
rurais e agricultores familiares, previs-
to na Portaria PGFN nº 21.561/20. De 
acordo com o ministério, essas tran-
sações de dívidas idas rurais, realiza-
das ano passado, geraram cerca de 
1,8 mil acordos, com valor total 
negociado de mais de R$ 1 bilhão.
Recuperação judicial
 Para as empresas em proces-
so de recuperação judicial, a PGFN 
também regulamentou a nego-
ciação de débitos inscritos em dívida 

Preços de produtos industrializados
sobem 3,36% em janeiro

Governo reabre
programa de renegociação 

de dívidas com a União

ativa e do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço (FGTS), que 
permite, entre outros, fazer acordos 
para a regularização do passivo 
fiscal, envolvendo prazos alongados 
e descontos. A Portaria nº 2.382/21, 
com essa medida, também foi pub-
licada nesta segunda-feira no Diário 
Oficial da União.
O texto regulamenta as alterações 
feitas pela Lei 14.112/20, que refor-
ma a Lei de Recuperação Judicial e 
Falências. Dentre os dispositivos da 
portaria, o Ministério da Economia 
destaca a regulamentação da tran-
sação tributária prevista no Art. 10-C 
da Lei 10.522/02. Essas transações 
são aplicáveis aos empresários ou 
sociedades empresariais que tiver-
em a recuperação judicial aprova-
da, com limite máximo de redução 
de débitos de até 70% e prazo 
máximo de parcelamento entre 
120 e 145 meses. (Agência Brasil)

 Em janeiro, 24 atividades 
industriais tiveram alta de preços 
em seus produtos. Em dezembro, 
esse número era de 17. Os princi-
pais destaques entre os segmentos 
são indústrias extrativas (10,70%), 
metalurgia (6,10%) e refino de 
petróleo e produtos de álcool 
(5,30%).
 As quatro grandes categori-
as de uso também apresentaram 
inflação, com destaque para os 

bens intermediários, isto é, os insu-
mos industrializados usados no 
setor produtivo (4,91%), e os bens 
de capital, isto é, as máquinas e 
equipamentos usados no setor 
produtivo (3,63%).
 Os bens de consumo 
duráveis tiveram alta de preços de 
2,14%, enquanto os bens de 
consumo semi e não duráveis 
apresentaram inflação de 0,73% 
no mês. (Agência Brasil)
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 Frente ao acirramento da 
pandemia da Covid-19 e de suas 
consequências econômicas, o Gover-
no do Estado prepara, a exemplo do 
que já fez em 2020, mais um pacote 
de medidas para ajudar empresas e 
cidadãos a enfrentar a crise. Duas 
delas já estão em vigor e as próximas 
serão oficializadas ainda nesta 
semana.
 Nesta terça-feira (02) foi pub-
licado o Decreto 6.999/2021, que 
suspende até o dia 31 de março o 
ajuizamento de execuções fiscais e a 
apresentação de protesto de 
certidões de dívida ativa do Estado. 
Além disso, a Secretaria de Estado da 
Fazenda adiou em um mês os prazos 
de pagamento das parcelas vencidas 
do IPVA 2021 (terceira, quarta e 
quinta).
 Também será publicado nos 
próximos dias o adiamento do paga-
mento do ICMS devido por pequenas 
empresas optantes do Simples 
Nacional e o parcelamento do ICMS 
devido por Substituição Tributária. 
“Enfrentamos novamente um 
momento delicado e tivemos que 
frear o avanço do coronavírus. Na 
sexta anunciamos medidas mais 
duras para conter a contaminação da 
Covid-19, mas, do outro lado, nos 
debruçamos em soluções para 
atender o setor produtivo e a popu-
lação. Por isso pedimos à Secretaria 
da Fazenda e à Receita Estadual um 
esforço conjunto para minorar os 
prejuízos econômicos à sociedade”, 
disse o governador Carlos Massa 
Ratinho Junior.

 SUSPENSÃO
 Dívidas Ativas são as dívidas 
consolidadas com o Estado decor-
rentes do não pagamento de tributos 
e multas estaduais, e sua cobrança 
judicial é regulada pela Lei 6.830, de 
22 de setembro de 1980, conhecida 
como Lei de Execução Fiscal.
 Ao constatar a inadimplência 
do contribuinte, o Executivo aciona o 
Poder Judiciário para requerer de 
contribuintes os créditos que lhe são 
devidos. Caso o débito não seja pago, 
o inadimplente pode até ter seu 
patrimônio penhorado. Já o protesto 
é um ato formal extrajudicial para 
auxiliar na recuperação de créditos 
da Dívida Ativa. “Com o necessário 
fechamento de atividades não essen-
ciais, determinado por orientação da 
Secretaria de Saúde do Estado, 
muitas empresas devem registrar 
queda no faturamento nos próximos 
dias, e essa medida representa uma 
preocupação a menos para 
empresários e empreendedores”, 
destacou o secretário da Fazenda, 
Renê Garcia Junior.
 
 IPVA
 Tendo em vista as dificul-
dades causadas pela continuidade 
da pandemia, a Secretaria da Fazen-
da autorizou em 2021 o pagamento 
do Imposto sobre Propriedade de 
Veículos Automotores (IPVA) em até 
cinco parcelas mensais, a partir de 
janeiro. Até então, o parcelamento 
máximo era de três meses.
 Agora, com a nova paral-
isação das atividades econômicas e 

por determinação do governador 
Ratinho Junior, as três parcelas 
restantes terão seus prazos adiados 
em um mês. Assim, a 3ª parcela, que 
deveria ser paga em março, terá seu 
prazo postergado para abril, e assim 
sucessivamente até a 5ª e última 
parcela, em junho.
 As novas datas de pagamen-
to serão divulgadas em breve pela 
Secretaria da Fazenda.

 ICMS
 A Receita Estadual também 
encaminhará decretos ao governa-
dor alterando prazos de pagamento 
do Imposto sobre Operações Relati-
vas à Circulação de Mercadorias e 
sobre Prestações de Serviços de 
Transporte Interestadual e Intermu-
nicipal e de Comunicação. Um deles 
prorrogará por um mês o prazo para 
pagamento da parcela estadual do 
ICMS devido por estabelecimentos 
optantes do Simples Nacional. A 
medida pode beneficiar cerca de 
226 mil empresas ativas.
 Também será prorrogado o 
prazo de pagamento da antecipação 
do imposto devido no momento da 
entrada no território paranaense de 
bens ou mercadorias oriundos de 
outro estado e destinados à comer-
cialização ou à industrialização. Por 
fim, será proporcionado aos contribu-
intes o parcelamento do ICMS devido 
a título de substituição tributária 
(GIA-ST) em até seis parcelas men-
sais. Os decretos relativos às alter-
ações de prazos do ICMS serão publi-
cados nos próximos dias. (AEN)

Governo do Paraná lança pacote 
para o adiamento das

parcelas do IPVA 
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 O Departamento Nacional de 
Registro Empresarial e Integração 
(Drei), do Ministério da Economia, 
publicou, em fevereiro no Diário 
Oficial da União (DOU), a Instrução 
Normativa (IN) DREI/SGD/ME nº 82, 
de 19 de fevereiro de 2021. O docu-
mento estabelece os procedimentos 
para autenticação automática dos 
livros contábeis ou não dos 
empresários individuais, das empre-
sas individuais de responsabilidade 
limitada – Eireli, das sociedades, bem 
como dos livros dos agentes auxilia-
res do comércio. A partir da publi-
cação, o processo será realizado de 
forma digital.
 Na IN, são destacados alguns 
dos objetivos da iniciativa, que são 
voltados para a simplificação e 
agilização da autenticação dos livros 
empresariais, como aponta o texto: 
“Simplificar, uniformizar, modernizar 

e automatizar os procedimentos 
relativos à autenticação dos termos 
de abertura e de encerramento dos 
instrumentos de escrituração 
contábil, dos livros sociais e dos livros 
dos agentes auxiliares do comércio.”  
 Para a confecção do docu-
mento, o Drei realizou uma consulta 
pública. O Conselho Federal de 
Contabilidade (CFC) participou envi-
ando sugestões por meio do Ofício nº 
031/2021 CFC-Direx, no qual fez as 
suas contribuições.
 Um dos pontos apresentados 
pelo CFC e que aparece na IN, no Art. 
17, trata dos erros no preenchimento 
dos livros. De acordo com o texto da 
IN, “os termos de autenticação 
poderão ser cancelados quando 
lavrados com erro material, mediante 
iniciativa da Junta Comercial ou do 
titular da escrituração”, determina.  O 
documento ainda reforça que a 

correção do lançamento feito com 
erros, nos livros já autenticados pela 
Junta Comercial, deverá ser realizada 
nos livros de escrituração do exer-
cício em que foi constatada a ocor-
rência do problema, de acordo com 
as Normas Brasileiras de Contabili-
dade. Por fim, a IN destaca que os 
livros já autenticados pela Junta 
Comercial não serão substituídos por 
outros, de mesmo número ou não, 
contendo a escrituração corrigida.
 Outro assunto abordado no 
documento são os termos de abertu-
ra e de fechamento. De acordo com 
o texto, esses deverão ser assinados 
pelo interessado ou procurador e por 
um contador, quando for o caso. A 
assinatura do profissional da contab-
ilidade deverá vir acompanhada do 
número de sua inscrição no Consel-
ho Regional de Contabilidade (CRC).
 Sobre as novidades no que 
se refere aos livros digitais, o CFC faz 
um alerta aos profissionais da 
contabilidade: a permissão para 
autenticação de balanços avulsos 
não dispensa a existência de escritu-
ração contábil. “Embora a IN informe 
que é possível as Juntas Comerciais 
registrarem balanços avulsos, ou seja, 
registrar o balanço independente-
mente do registro do livro diário 
correspondente, não precisando 
mencionar sequer em quais páginas 
do livro diário esse balanço está tran-
scrito, isso não significa que se possa 
realizar balanços patrimoniais sem 
ter escrituração contábil. Isso é 
proibido. Não se pode ter um 
balanço avulso sem ter uma escritu-
ração contábil regular”, ressalta o 
presidente do CFC, contador Zulmir 
Breda. (Fonte: CFC)

 Uma mudança promovida 
pelo Banco Central (BC) fará com que 
os correntistas movimentem mais 
dinheiro via Pix, sistema de paga-
mentos instantâneos que funciona 
24 horas por dia. A partir de hoje (1º), 
os limites máximos do Pix deverão ser 
iguais aos da transferência eletrônica 
direta (TED).
 Para compras, passará a valer 
o limite máximo do cartão de débito. 
Até agora, as instituições financeiras 
fixavam o teto de envio do Pix com 
base num percentual do limite diário 
e mensal para a TED ou para a 
compra no cartão de débito.
 Os valores máximos de movi-
mentação continuarão definidos pela 
instituição financeira, com base no 
horário, o dia da semana, o canal 
usado e a titularidade da conta, com 
o objetivo de garantir a segurança do 
usuário. Segundo o BC, os valores 

máximos continuarão a ser estabele-
cidos pelos bancos, o que mudou foi 
a compatibilidade do limite com as 
quantias fixadas para a TED e a 
compra no débito.
 A partir de 1º de abril, infor-
mou o BC, os clientes poderão geren-
ciar os limites do Pix no próprio 
aplicativo da instituição financeira. 
Atualmente, o correntista pode 
personalizar apenas os limites para a 
TED e o cartão de débito, procedi-
mento que indiretamente define os 
limites das operações via Pix.
A qualquer momento, esclarece o 
BC, o correntista pode pedir para 
mudar os limites atuais de movimen-
tação. Se for para reduzir, a institu-
ição financeira é obrigada a acatar o 
pedido instantaneamente. O aumen-
to do limite fica a critério da institu-
ição, após avaliação do perfil do 
cliente. (Agência Brasil)

BC iguala limite do Pix ao das
transferências eletrônicas

Regras para autenticação de 
livros digitais são publicadas



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

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

 0,00         0,16          0,68 0,94 0,29 0,11 0,10         -0,30          -0,24 1,19        1,03           

 0,50 0,55 0,85 1,74 0,09 0,01 1,64 0,05  1,07 3,68         2,64 

-0,01 0,68 0,30 2,09 0,48         -0,04 1,24 0,80  0,28 3,23         3,28    

-0,04 0,10 0,51 1,15 0,21 0,25 0,07 0,31  0,38 0,94         0,81            

-0,54 0,04 0,54 1,22 0,19 0,17 0,18         -0,23 -0,25 0,89         0,95             

 0,46 0,46 0,40 0,38 0,37 0,33 0,33 0,30  0,26 -               -  -     -   -    - 

0,79

0,76

0,96

1,06

1,46

0,860

2,91

2,580

  -

5,44

6,236

2,910

25,71

 4,23

 5,44

0,86

2,91

2,58

   -

   -


