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Orca
Contabilidade
homenageia
colaboradora
pelos 10 anos
na empresa
O mês de março foi especial
para o Orca Contabilidade que homenageou mais uma colaboradora pelos
10 anos de trabalho e dedicação no
escritório em Toledo. A contadora
Karine Sachser da Silva, recebeu das
mãos dos diretores da empresa um
Boton e Flores. “Para nós, é um
momento especial, é com muita
alegria que prestamos essa homenagem sincera a mais uma colaboradora, uma excelente profissional que
está com nós há uma década, só

Feliz e abençoada

temos a agradecer e desejar ainda
mais sucesso profissional para a
Karine”, conta a contadora Neiva
Maria Theobald, diretora do Orca
Contabilidade de Toledo.
Formada em Ciências Contábeis pela Fasul - Faculdade Sul
Brasil em Toledo, Karine passou a
fazer parte do grupo de colaboradores do Orca, no mês de março de
2011. “Uma década de trabalho e
dedicação, aprendizado e desafios
superados a cada dia. Receber o

Páscoa
a todos!

reconhecimento pelos dez anos de
trabalho é muito gratificante,
reconhecimento
pelo
esforço
diário é fundamental para continuar a dar meu melhor sempre”. A
contadora fala ainda dos desafios
da profissão que é uma das mais
importantes. “A necessidade de
atualização e aquisição de conhecimento para acompanhar o mercado, podendo assim, passar confiança e credibilidade para nossos
clientes”.
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Governo do Paraná dará
auxílio emergencial para EIs,
pequenas e microempresas
As pequenas e microempresas
paranaenses dos segmentos mais
afetados pela pandemia receberão
um auxílio emergencial do Governo
do Estado. O anúncio foi feito na
manhã desta terça-feira (6) pelo
governador Carlos Massa Ratinho
Junior em um encontro com deputados estaduais, chefes de outros Poderes e representantes do setor produtivo. As iniciativas tramitarão na Assembleia Legislativa.
No total, 86,7 mil empresas
terão direito a um o socorro de R$ 59,6
milhões, com recursos provenientes
do Fundo Estadual de Combate à
Pobreza
do
Paraná
(Fecoop).
Pequenas empresas cadastradas no
Simples Nacional em quatro segmentos receberão R$ 1.000. Já os microempreendedores individuais (MEIs) de
seis setores terão direito a R$ 500.
Serão quatro parcelas de R$
250 para pequenas e microempresas
paranaenses optantes do Simples
Nacional com Classificação Nacional de
Atividades Econômicas (CNAE) de
Transporte de Passageiros (como vans
escolares e ônibus de turismo), de
Confecções de Vestuário e Calçados
(lojas de roupas, calçados e outros itens
de vestuário), de Bares, Lanchonetes e
Restaurantes e similares, e Aluguel de

Equipamentos Recreativos e Esportivos.
Para receber o auxílio, é preciso ter inscrição estadual ativa e comprovar faturamento ou declaração no
PGDAS-D no valor de até R$ 360 mil
durante o ano de 2020. Em todo o
Paraná, 32.697 empresas podem se
enquadram
nesses
requisitos
necessários e solicitar o auxílio, segundo estimativas da Secretaria de Estado
da Fazenda. O investimento será de R$
32,6 milhões.
Já os MEIs dos segmentos de
Bares, Lanchonetes e Restaurantes,
Produtores de Eventos, Agentes de
Viagem e Operadores Turísticos,
Atividades de Sonorização e Iluminação, Casas de Eventos, Empresas
de Filmagens de Eventos e Produtores de Teatro receberão duas
parcelas de R$ 250. Em todo o
Estado, 54 mil microempreendedores podem fazer parte deste
recorte. O investimento será de R$ 27
milhões.

CRÉDITO

O projeto de lei também
prorroga por 120 dias a validade das
Certidões Negativas de Débitos
Tributários e de Dívida Ativa Estadual
e das Certidões Positivas com Efeitos

de Negativa de Regularidade de
Débitos Tributários e de Dívida Ativa
Estadual, bem como a consulta ao
Cadastro
Informativo
Estadual
(Cadin), para fins de operações de
crédito realizadas com instituições
financeiras públicas no âmbito do
Estado do Paraná.
Como medida auxiliar no crédito,
cerca de 40 mil empresários que
têm financiamentos ativos na
Fomento Paraná terão as parcelas
congeladas por seis meses.

ICMS

Também será publicado
um decreto que prorroga o prazo
de pagamento da parcela estadual
do ICMS devido por estabelecimentos optantes do Simples Nacional. A
medida, elaborada pela Secretaria
da Fazenda e Receita Estadual,
pode beneficiar até 226 mil
pequenas empresas ativas no
Paraná.
O texto estipula que os pagamentos referentes aos meses de março,
abril e maio de 2021 terão vencimento em 30 de junho, 30 de julho
e 31 de agosto, respectivamente.
Assim, portanto, os pequenos
empresários ganham três meses de
folga nas contas.

Leilão de aeroportos no Paraná
Quatro aeroportos paranaenses, incluindo o Aeroporto Internacional de Curitiba, em São José dos
Pinhais, e das Cataratas, em Foz do
Iguaçu, foram a leilão na quarta-feira
(07/04) na Bolsa de Valores (B3). O
Bloco Sul, do qual os terminais
paranaenses fazem parte, foi arrematado pelo valor de R$ 2,128 bilhões, um
ágio de 1.534% da proposta inicial
mínima de R$ 130,2 milhões. O lance
foi dado pela Companhia de Participações em Concessões, do grupo CCR.
O governador Carlos Massa
Ratinho Junior e o secretário estadual
da Infraestrutura, Sandro Alex, acompanharam o leilão na sede da B3, em
São Paulo. Além dos dois terminais
internacionais, também serão conce-

didos pelos próximos 30 anos os
aeroportos Governador José Richa,
em Londrina, e Bacacheri, em Curitiba. A expectativa é que eles recebam
investimentos na ordem de R$ 1,4
bilhão, com obras de ampliação,
manutenção
e
exploração
da
infraestrutura dos terminais.
A
sexta
rodada
de
concessões
aeroportuárias
foi
promovida pela Agência Nacional de
Aviação Civil (Anac) e contou com a
negociação de 22 aeroportos em 12
estados brasileiros.
Para o governador Ratinho Junior, os
investimentos na infraestrutura aeroportuária vão influenciar no desenvolvimento do Estado e na ampliação do turismo. “Uma boa malha

área e estrutura aeroportuária
fortalecem
o
desenvolvimento
econômico de qualquer país e
qualquer estado. O Paraná se
consolida com alguns dos aeroportos mais modernos do País, em
especial os regionais como o de Foz
do Iguaçu, agora com a maior pista
do Sul do Brasil”, afirmou.
Ele também destacou que
a concessão permite a construção
da terceira pista do Afonso Pena,
que vai ampliar a capacidade de
carga e de voos diretos dos Estados
Unidos e da Europa, após participação ativa do Governo do Estado e
do setor produtivo no processo, e a
inclusão dos terminais de Londrina
e de Curitiba.
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Com 41,6 mil empregos
formais em fevereiro, o
Paraná lidera no Sul

do País, o Sudeste abriu 203.213
vagas, enquanto os três estados do
Sul colaboraram com 105.197
empregos.

DOIS MESES

Com as mais de 41 mil
carteiras de trabalho assinadas em
fevereiro de saldo, o Paraná se
consolida também como o terceiro
maior polo gerador de empregos
do País em 2021. São, de acordo
com o Caged, 66.763 em dois
meses,
já
considerando
as
adequações feitas pelo órgão. Novamente, apenas São Paulo (203.774)
e Minas Gerais (75.483) estão à
frente.
O Paraná foi o estado da
Região Sul e o terceiro do País que
mais abriu postos de trabalho com
carteira assinada em fevereiro. Foram
41.616 vagas, de acordo com os dados
divulgados na terça-feira (30) pelo
Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados (Caged), órgão ligado
ao Ministério da Economia.
O resultado é saldo de 146.014
admissões e 104.398 demissões e
significa uma alta de 70% em relação
ao obtido em janeiro, quando foram
criadas 24.342 vagas no Estado. Já
quando comparado com o mesmo
período do ano passado, o acréscimo
é de 68%.
No Brasil, apenas São Paulo
(128.505 vagas) e Minas Gerais (51.939)

apresentaram desempenho superior
no mês passado. Em relação aos
estados vizinhos, Santa Catarina
finalizou fevereiro com saldo positivo
de 33.994 admissões. Já o Rio
Grande do Sul terminou com 29.587
contratações. Com isso, o Paraná se
consolida também como terceiro
principal polo gerador de empregos
do País em 2021.
O
resultado
paranaense
representa 10,3% do total de
empregos abertos pelo País em
fevereiro (401.639). Sozinho, o saldo
positivo do Paraná é superior
também ao de três das quatro outras
regiões
brasileiras
–
Nordeste
(40.864), Centro-Oeste (40.077) e
Norte (12.337). Área mais populosa

SETORES

Os setores que mais se
destacaram em fevereiro no Paraná
foram o de serviços com 17.819
postos, seguido pela indústria da
transformação (9.090), comércio
(8.302), construção (4.961), agricultura (1.123) e serviços industriais de
utilidade pública (321).

MUNICÍPIOS

Segundo o Caged, Curitiba
liderou a geração de empregos no
Paraná em fevereiro. Foram 13.061
novas vagas. Na sequência aparecem Maringá (1.895), Cascavel
(1.570), Londrina (1.534) e São José
dos Pinhais (1.424). (Com informações da AEN)

Ipea projeta crescimento de 3% do
PIB em 2021
O Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (Ipea) divulgou
na terça-feira (30/03) que projeta
crescimento de 3% do Produto Interno Bruto (PIB, soma de bens e
serviços produzidos no país) em 2021,
com queda estimada de 0,5% no
primeiro trimestre do ano, na comparação com ajuste sazonal.
“Além do impacto da pandemia e do
endurecimento das medidas de isolamento social por parte de governos
estaduais e municipais sobre o ritmo
da economia, as previsões para 2021
também levam em conta as incertezas quanto à capacidade de se
promover os ajustes nas contas públicas necessários para uma trajetória
fiscal equilibrada”, disse o Ipea.
Segundo o estudo, outro fator
de risco é a aceleração inflacionária,
refletindo a alta nos preços adminis-

trados acima do esperado no início
deste ano e a desvalorização cambial,
com impactos principalmente nos
preços dos alimentos e dos bens
industriais.
A análise da conjuntura
econômica brasileira também aponta
que o segundo semestre do ano deve
ser marcado pela retomada do crescimento do PIB e pelo aumento da
confiança
de
consumidores
e
empresários a partir do avanço da
cobertura vacinal contra a covid-19.
“As hipóteses cruciais desse cenário
são que as questões associadas à
pandemia já estejam sob controle e
que seja possível conter as atuais
incertezas fiscais”, disse o instituto.
Para 2022, a projeção é de
crescimento de 2,8% do PIB, em um
cenário de manutenção da retomada
da atividade econômica esperada

para o segundo semestre deste ano.
Embora o crescimento projetado
para 2022 seja um pouco menor que
o de 2021, o esforço de crescimento
ao longo do ano que vem seria maior,
pois a base de comparação - o PIB de
2021- é significativamente maior,
segundo o Ipea.
O instituto espera que a atual
trajetória de alta dos preços internacionais das commodities contribua
positivamente para a retomada da
economia brasileira, mas, ao mesmo
tempo, essa alta pressiona a inflação.
A estimativa do Ipea para o Índice de
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)
em 2021 é de 4,6% de variação. Para
2022, no contexto de uma política
monetária mais apertada e sob a
hipótese de que as atuais incertezas
fiscais sejam controladas, o IPCA
deve variar 3,4%. (Agencia Brasil)

Enfoque

BOLETIM

Governo do Paraná lança pacote
para o adiamento das
parcelas do IPVA
Frente ao acirramento da
pandemia da Covid-19 e de suas
consequências econômicas, o Governo 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 publicado 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 pagamento 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 população. 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 decorrentes 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 essenciais, 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 dificuldades causadas pela continuidade
da pandemia, a Secretaria da Fazenda 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 paralisação 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 pagamento serão divulgadas em breve pela
Secretaria da Fazenda.

ICMS

A Receita Estadual também
encaminhará decretos ao governador alterando prazos de pagamento
do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e
sobre Prestações de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal 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 comercialização ou à industrialização. Por
fim, será proporcionado aos contribuintes o parcelamento do ICMS devido
a título de substituição tributária
(GIA-ST) em até seis parcelas mensais. Os decretos relativos às alterações de prazos do ICMS serão publicados nos próximos dias. (AEN)

Enfoque

BOLETIM

Simples Nacional: empresas
afetadas por crise podem
parcelar dívidas
As micro e pequenas empresas afetadas pelo agravamento da
pandemia de covid-19 podem
parcelar os débitos com o Simples
Nacional até o fim de junho, com
desconto na multa e nos juros. A
renegociação vale para dívidas vencidas de março a dezembro de 2020 e
não pagas até hoje em decorrência
da crise provocada pela doença.
As condições para a renegociação foram definidas pela Portaria
1.696, da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), que recriou
as transações excepcionais que vigoraram no ano passado.
O parcelamento especial impede que
as empresas sejam excluídas do
Simples Nacional. O prazo para negociar os débitos inscritos em dívida
ativa da União começou em 1º de
março e se encerrará às 19h de 30 de
junho. A adesão pode ser feita pelo
portal Regularize. Basta o contribuinte escolher a opção Negociar Dívida
e clicar em Acesso ao Sistema de
Negociações.

ETAPAS

O processo tem três etapas.
Na primeira, o contribuinte preenche
a Declaração de Receita ou de Rendimento, para que a PGFN verifique a
capacidade de pagamento do

contribuinte. Em seguida, o próprio
site liberará a proposta de acordo. Por
fim, caso o contribuinte esteja apto,
poderá fazer a adesão.
Após a adesão, o contribuinte
deverá pagar o documento de
arrecadação da primeira prestação
para que a renegociação especial seja
efetivada. Caso não haja o pagamento da primeira prestação até a data
de vencimento, o acordo é cancelado.

ANÁLISE

As micro e pequenas empresas, assim como os microempreendedores individuais (MEI), poderão
negociar débitos do Simples Nacional que passaram para a dívida ativa
da União. Essa incorporação, no
entanto, deverá ocorrer até 31 de
maio deste ano.
Após
o
pedido
de
parcelamento, a PGFN analisará a
capacidade econômica do devedor.
As condições estão mais brandas que
a das modalidades especiais de
parcelamento criadas no ano passado, que só abrangiam a renegociação
de dívidas classificadas como C ou D,
com difícil chance de recuperação.
Agora, a PGFN avaliará apenas os
impactos econômicos e financeiros
decorrentes da pandemia.

Para as pessoas jurídicas, a
redução, em qualquer percentual da
soma da receita bruta mensal de
2020 (com início em março e fim no
mês imediatamente anterior ao de
adesão) em relação à soma da
receita bruta mensal do mesmo
período de 2019, será levada em
conta para a adesão.

PROPOSTAS

Com base no resultado da
análise, a PGFN proporá a negociação no Portal Regularize. Em troca
de uma entrada de 4% do valor total
do débito, que poderá ser parcelada
em até 12 meses, o saldo restante
poderá ser dividido em até 133
meses para os contribuintes inscritos
no Simples Nacional. O número de
parcelas é maior que o das médias e
grandes empresas, que poderão
dividir o débito em até 72 vezes.
Em relação às micro e
pequenas empresas e aos MEI, o
desconto corresponderá a até 100%
sobre os valores de multas, juros e
encargos, respeitado o limite de até
70% do valor total da dívida. Por
restrições impostas pela Constituição, a renegociação de dívidas com
a Previdência Social está limitada a
60 parcelas (cinco anos). (Agência
Brasil)

Prorrogado prazo para pagamento dos
Tributos Federais, Estaduais e Municipais
no âmbito do Simples Nacional
Com o objetivo de mitigar os
impactos da pandemia do Covid-19
para o grupo das micro e pequenas
empresas e Microempreendedores
Individuais (MEI), o Comitê Gestor do
Simples Nacional (CGSN) aprovou em
reunião realizada hoje a prorrogação
do prazo para pagamento dos tributos
no âmbito do Simples Nacional (Federais, Estaduais e Municipais). A medida
pode beneficiar 17.353.994 contribu-

intes*.

A prorrogação será realizada
da seguinte forma:
•
o período de apuração março
de 2021, com vencimento original
em 20 de abril de 2021, poderá ser
pago em duas quotas iguais, com
vencimento em 20 de julho de 2021
e 20 de agosto de 2021;
•
o período de apuração abril
de 2021, com vencimento original

em 20 de maio de 2021, poderá ser
pago em duas quotas iguais, com
vencimento em 20 de setembro de
2021 e 20 de outubro de 2021;
•
o período de apuração maio
de 2021, com vencimento original
em 21 de junho de 2021, poderá ser
pago em duas quotas iguais, com
vencimento em 22 de novembro de
2021 e 20 de dezembro de 2021.
(Receita Federal)

INDICADORES DE INFLAÇÃO (VARIAÇÕES PERCENTUAIS) ÚLTIMOS 12 MESES
FONTE: FGV, IBGE, FIPE E DIEESE

FEV

ABR

MAI

0,68

0,94

0,29

0,11

0,10

-0,30

-0,24

0,55

0,85

1,74

0,09

0,01

1,64

0,05

0,68

0,30

2,09

0,48

-0,04

1,24

0,10

0,51

1,15

0,21

0,25

0,04

0,54

1,22

0,19

0,46

0,40

0,38

0,37

IPC/FIPE

0,16

IGP/DI
IGP/M
IPCA
INPC/IBGE
TAXA SELIC

MAR

JUN

JUL

AGO

NOV

DEZ

1,19

1,03

0,79

0,86

0,23

1,09

6,36

1,07

3,68

2,64

0,76

2,91

2,71

5,69

29,9

0,80

0,28

3,23

3,28

0,96

2,58

2,53

5,17

28,94

0,07

0,31

0,38

0,94

0,81

1,06

0,25

0,86

1,11

5,195

0,17

0,18

-0,23

-0,25

0,89

0,95

1,46

0,27

0,82

1,09

6,21

0,33

0,33

0,30

0,26

-

-

-

0,15

0,14

0,30

2,50

Tabelas
TABELA INSS

OUT

JAN

FEV

NO ANO ULT. 12 M.

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

PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2021.

SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO (R$)
ALÍQUOTA PROGRESSIVA PARA FINS DE RECOLHIMENTO AO INSS

até 1.100,00
de 1.100,01 até 2.203,48
de 2.203,49 até 3.305,22
de 3.305,23 até 6.433,57

7,5%
9%
12 %
14%

TABELA SALÁRIO FAMÍLIA

até R$ 1.503,25
Acima de R$ 1.503,25
TABELA DO IRRF
Base de Cálculo (R$)

SET

R$ 51,27
Não tem direito ao Salário Família
Alíquota (%)

Até 1.903,98
De 1.903,99 até 2.826,65 7,5%
De 2.826,66 até 3.751,05 15%
De 3.751,06 até 4.664,68 22,5%
Acima de 4.664,68
27,5%
Dedução por dependente: R$ 189,59

Parcela a Deduzir do IR (R$)

142,80
354,80
636,13
869,36

Salário Mínimo de 1994 a 2021
.

ANO
ANO
1994
1994
1994
1994
1995
1995
1996
1996
1997
1997
1998
1998
1999
1999
2000
2000
2001
2001
2002
2002
2003
2003
2004
2004
2005
2005
2006
2006
2007
2007
2008
2008
2009
2009
2010
2010
2011
2011
2011
2011
2012
2012
2013
2013
2014
2014
2015
2015
2016
2016
2017
2017
2018
2018
2019

VIGÊNCIA
VIGÊNCIA
01.07.94
01.07.94
01.09.94
01.09.94
01.05.95
01.05.95
01.05.96
01.05.96
01.05.97
01.05.97
01.05.98
01.05.98
01.05.99
01.05.99
03.04.00
03.04.00
01.04.01
01.04.01
01.04.02
01.04.02
01.04.03
01.04.03
01.05.04
01.05.04
01.05.05
01.05.05
01.04.06
01.04.06
01.04.07
01.04.07
01.03.08
01.03.08
01.02.09
01.02.09
01.01.10
01.01.10
01.01.11
01.01.11
01.03.11
01.03.11
01.01.12
01.01.12
01.01.13
01.01.13
01.01.14
01.01.14
01.01.15
01.01.15
01.01.16
01.01.16
01.01.17
01.01.17
01.01.18
01.01.18
01.01.19

VALOR
R$ R$ BASE
LEGAL
(LEI N(LEI
) NO)
VALOR
BASE
LEGAL
64,79
9.069
64,79
9.069
70,00
9.063
70,00
9.063
100,00
9.032
100,00
9.032
112,00
9.971
112,00
9.971
120,00
9.971
120,00
9.971
130,00
9.971
130,00
9.971
136,00
9.971
136,00
9.971
151,00
9.971
151,00
9.971
160,00
MP no 2194-6
160,00
MP no 2194-6
200,00
10.525
200,00
10.525
240,00
10.699
240,00
10.699
260,00
10.888
260,00
10.888
300,00
MP no 248
300,00
MP no 248
350,00
MP no 288
350,00
MP no 288
380,00
MP no 362
380,00
MP no 362
415,00
MP no 421
415,00
MP no 421
Lei 11.944/2009
465,00
Lei
11.944/2009
465,00
Lei 12.255/2010
510,00
Lei
510,00
MP 12.255/2010
516/2010
540,00
516/2010
540,00
Lei MP
12.382/2011
545,00
Lei 12.382/2011
545,00
Decreto
7.655/2011
622,00
Decreto7.872/2012
7.655/2011
622,00
Decreto
678,00
Decreto8.166/2013
7.872/2012
678,00
Decreto
724,00
Decreto8.381/2014
8.166/2013
724,00
Decreto
788,00
Decreto8.618/2015
8.381/2014
788,00
Decreto
880,00
Decreto8.948/2016
8.618/2015
880,00
Decreto
937,00
Decreto9.255/2017
8.948/2016
937,00
954,00
Decreto
954,00
Decreto9.661/2019
9.255/2017
998,00
Decreto

DATA
DATA
29.06.95
29.06.95
14.06.95
14.06.95
28.04.95
28.04.95
18.05.00
18.05.00
18.05.00
18.05.00
18.05.00
18.05.00
18.05.00
18.05.00
18.05.00
18.05.00
24.08.01
24.08.01
07.08.02
07.08.02
10.07.03
10.07.03
25.06.04
25.06.04
22.04.05
22.04.05
14.04.06
14.04.06
29.03.07
29.03.07
29.02.08
29.02.08
29.05.09
29.05.09
16.06.10
16.06.10
31.12.10
31.12.10
28.02.11
28.02.11
26.12.11
26.12.11
26.12.12
26.12.12
24.12.13
24.12.13
30.12.14
30.12.14
30.12.15
30.12.15
30.12.16
30.12.16
29.12.17
29.12.17
01.01.19

2020
2020
2021

01.01.20
01.02.20
01.01.21

1.039,00
1.045,00
1.100,00

31.12.19
30.01.20
01.01.21

MP 916/2019
MP 919/2020
MP 1.021/2020

