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 Com muita alegria o Orca 
Contabilidade confirmou no mês de 
abril que os escritórios continua de 
acordo com as normas da Certificação 
ISO 9001:2015. 
Auditoria remota 
 Este ano, a Auditoria de 
Manutenção foi realizada de forma 
remota devido à pandemia do novo 
Coronavírus. O auditor da Bureau 
Veritas Certification (BVC), Frederico 
Sieck, após dois dias de auditoria 
confirmou que o escritório continuam 
nas normas da ISO  9001:2015. 
 A auditoria de manutenção é 
realizada anualmente na matriz 
Toledo e na filial em Cascavel, o objeti-
vo é verificar se o sistema de gestão 
está estabelecido, implementado, 
mantido em um processo de melhoria 
contínua. Durante a auditoria foram 
analisados os requisitos obrigatórios, 
como por exemplo: todo o enfoque de 
liderança da alta direção e o enfoque 
da estrutura do sistema de gestão da 
qualidade, processo operacional, 
dissolução, constituição, serviços, 
recursos humanos e escrita fiscal.
 
  IMPORTÂNCIA
 DA ISO 
 “A manutenção da certificação 
ISO 9001 é mais uma amostra do 
compromisso que o Orca Contabili-
dade tem com seu processo de quali-
dade. Ela confirma a maturidade dos 
nossos processos certificados e o 
engajamento da equipe no processo 
de melhoria contínua”, afirma o coor-
denador da matriz, Daniel Durand.
Para os diretores do Orca Contabili-

dade de Toledo, a contadora, Neiva 
Maria Theobald e Celso Lopes da 
Silva, a auditoria mostra que o Orca 
Contabilidade está no caminho certo. 
“Quando buscamos a certificação da 
ISO, (em 2005), nosso objetivo maior 
era oferecer o melhor para nossos 
clientes. Muitos anos se passaram, 
hoje vemos que todo caminho 
percorrido valeu a pena. A ISO é uma 
norma com padrão de Gestão de 
Qualidade Internacional. Ela demon-
stra a qualidade dos serviços do Orca, 
a seriedade que conduzimos nosso 
trabalho e a dedicação ao atendi-
mento aos clientes”, declaram. 

 14 ANOS
 EM CASCAVEL
 Além da Manutenção da ISO 
9001:2015, a filial do Orca Contabili-
dade comemorou  no mês de março 
14 anos  em Cascavel. A diretora do 
escritório, contadora Juceli Stefanski, 
destacou a importância da Certifi-
cação ISO, e comentou o momento 
atual das empresas. “Estamos viven-
do e nos adaptando a uma 
pandemia e não sabemos quando 
ela irá terminar. E para nós o impor-
tante agora, é garantir que nosso 
sistema de gestão não pare. Com a 

auditoria externa remota este ano, 
nós conseguimos garantir a Certifi-
cação de manutenção das normas e 
tudo estava em conformidade com 
os padrões da ISO. Neste cenário, em 
que as necessidades e comporta-
mentos dos clientes mudaram, a 
norma nos ajudou a planejar e criar 
novas oportunidades de mercado, 
seja adaptando nossos serviços ou 
criando estratégias completamente 
do zero”, afirma
.
 SOBRE O ORCA  
 CONTABILIDADE
 O Orca completou 27 anos 
de fundação no dia 10 de janeiro. Em 
2005, recebeu a Certificação ISO 
9001:2000, já em 2009, o escritório 
foi Certificado com a nova versão: a 
ISO 9001:2008 e em 2017 recebeu a 
Certificação ISO 9001:2015. 
 Em Toledo a empresa está 
localizada na Rua Ledoino José 
Biavatti, 1606, Vila Industrial, fone: 
(45) 3055-2439 / 3378-2439. Há 14 
anos em Cascavel, a empresa está 
localizada na Rua São Paulo, 1185 – 
Centro Comercial 4 Estações|Sala 8. 
Telefone: (45) 3037-2439. Por Jane 
Rita Lentcsh DRT PR 9996 /Assessoria 
Orca Contabilidade

 

Auditoria de Manutenção com-
prova gestão ISO 9001:2015 no 
Orca Contabilidade

O Orca Contabilidade
parabeniza todas as

Mães neste dia tão
especial dedicado

à elas.

“OPÇÃO EM QUALIDADE”

ISO 9001-2015

O Orca Contabilidade recebeu a Certificação ISO 9001:2000 em 2005, já em 2009, 
o escritório foi recertificado com a versão - ISO 9001:2008 e em março de 2017 a 
empresa recebeu a nova versão ISO 9001:2015.
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- LEONARDO FRANCO DE MORÃES - AGENCIAMENTO DE NEGÓCIOS E 
SERVIÇOS.
- IND E COM LATICÍNIOS PEREIRA LTDA - FILIAL 08. 
- TAUANE CESARO MEDICINA D FAMÍLIA E COMUNIDADE LTDA.
- JACOBOSWKI & VARGAS TRANSPORTADORA LTDA. 
- LAUNDROMAT TOLEDO LTDA.
- IDEALIZE CLÍNICA ODONTOLÓGIA LTDA. 
- ACAMPAMENTO IFTA EL. 
- AROMAR AROMAR MARECHAL LTDA

Bem Vindos

 O contribuinte que ainda não 
realizou a declaração do Imposto de 
Renda Pessoa Física (DIRPF) tem até o 
dia 30 de Maio para efetuar a 
declaração. Não esqueça, o contribu-
inte que apresentar a declaração após 
este prazo, estará sujeito à multa pelo 
atraso. Vale lembrar ainda que a resti-
tuição começa no dia 30 de maio e os 
primeiros a entregar a declaração 
serão os primeiros a receber a restitu-
ição. A Receita espera receber, no 
prazo, mais de 32 milhões de 
declarações este ano. 
 Para fazer a declaração as 
pessoas podem procurar o Orca Con-
tabilidade 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 
documentos necessários para que o 
preenchimento das informações aten-
dam as normas da receita. Todos os 
anos surgem novidades na declaração 
e é muito importante contar com um 
profissional especialista nessa hora.
 Para tirar quaisquer dúvidas 
entre em contato conosco. Em Toledo 
nos telefones (45) 
3055-2439/98411-0686 (Whatsapp) 
ou em Cascavel no (45) 
3037-2439/99919-0568 (Whatsapp). 
Acesse ainda: www.orcacontabili-
dade.com.br e saiba mais. 
 
 CRONOGRAMA
 DE RESTITUIÇÃO
 A Receita Federal manterá o 
cronograma de pagamento das resti-
tuições em cinco lotes e o início da 
devolução já para o mês subsequente 
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 priori-
dade legal no recebimento da restitu-
ição: 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 magistério.
 
 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 emergencial. 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, quinhentos e 
cinquenta e nove reais e setenta 
centavos); 
2 - recebeu rendimentos isentos, não 
tributáveis ou tributados exclusiva-
mente na fonte, cuja soma foi superi-
or 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 
imposto, ou realizou operações em 
bolsas de valores, de mercadorias, de 
futuros e assemelhadas; 
4 - relativamente à atividade rural: a) 
obteve receita bruta em valor superi-
or a R$ 142.798,50 (cento e quarenta 
e dois mil, setecentos e noventa e 
oito reais e cinquenta centavos); b) 
pretenda compensar, no 

ano-calendário de 2020 ou posteri-
ores, 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 superior a R$ 300.000,00 (trez-
entos 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 produ-
to 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 contra-
to 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 enfrenta-
mento da emergência de saúde 
pública de importância internacio-
nal decorrente do coronavírus 
(covid-19) de que trata a Lei nº 
13.982, de 2 de abril de 2020, e que 
tenha recebido outros rendimentos 
tributáveis superiores a R$ 
22.847,76 (vinte e dois mil, oitocen-
tos e quarente e sete reais e setenta 
e seis centavos).
O não envio da Declaração dentro 
do prazo resulta em multa por 
atraso.
Da redação, com informações 
Receita Federal

ATENÇÃO - Declaração de 
IRPF 2021 encerra dia 31/05
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O Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados (Caged), divulgado 
na quarta-feira (28), aponta que 277 
municípios do Paraná registraram 
saldo positivo nas contratações em 
março deste ano, o que representa 
cerca de 69,4% do total. O número é 
levemente inferior aos resultados de 
janeiro (73%) e fevereiro (85%) e está 
em consonância com a redução do 
ritmo de contratações no último mês, 
impactado pelas medidas restritivas 
de circulação e pelo pico da 
pandemia no Estado - março teve 
saldo de 11.507 novos empregos, 
contra 25.351 em janeiro e 41.626 em 
fevereiro.
 Outros 17 municípios empa-
taram as contratações e demissões e 
permaneceram zerados no terceiro 
mês do ano. Na contramão da média 
estadual, 105 cidades (26,3%) fecha-
ram março com estoque negativo de 
emprego, mas 63 delas perderam até 
dez vagas, o que indica variação 
sazonal, com boas chances de 
reversão em curto prazo.
 
 GERAÇÃO
 DE EMPREGO
 Os 15 municípios que mais 
geraram empregos em março foram 
Cascavel (598), Londrina (567), Toledo 
(526), Cambé (491), Apucarana (403), 
Araucária (341), Pato Branco (315), 
Ibiporã (313), Arapongas (306), Paraíso 
do Norte (279), São Mateus do Sul 
(253), Rolândia e Umuarama (245), 
Palotina (226) e São José dos Pinhais 
(202). Os resultados também foram 
expressivos em Medianeira (199), 

Palmas (166), Ortigueira (164) e 
União da Vitória (162).
 Os dados de março de 2021 
também mostram um salto em 
relação a março de 2020, mês da 
chegada da pandemia e dos 
primeiros decretos restritivos de 
circulação. Naquele mês foram 204 
municípios com saldo positivo, 
51,1% do total, além de 15 zerados e 
180 com recortes negativos.
“Encerramos o primeiro trimestre de 
2021 com saldo positivo nas 
contratações, mesmo diante de um 
cenário desafiador da pandemia, 
com as novas variantes e aumento 
dos casos e internações. A partir de 
agora, com novo ritmo da vacinação, 
os pacotes econômico e social e 
investimentos públicos, esperamos 
uma retomada ainda mais vigorosa e 
novas contratações no Paraná”, 
afirmou o governador Carlos Massa 
Ratinho Junior.
 
 DOZE MESES
 O Caged destaca, ainda, que 322 
municípios registraram saldo positi-
vo de empregos nos últimos 12 
meses (abril de 2020 a maio de 
2021), o que representa 80,7% do 
total. Nessa conta, os maiores 
empregadores são Curitiba (16.798), 
Ponta Grossa (6.110), Cascavel 
(3.809), Toledo (2.833), Londrina 
(2.632), Maringá (2.576), Umuarama 
(2.513), Arapongas (2.244), Rolândia 
(1.999), Guarapuava (1.888), 
Araucária (1.878), Cambé (1.815), 
Apucarana (1.810), Ortigueira (1.775) 
e Palotina (1.564).

Cascavel foi a cidade que mais 
gerou empregos no PR em 
março, Toledo foi o terceiro

CAPITAIS – Um recorte feito pelo 
Departamento do Trabalho da 
Secretaria de Justiça, Família e 
Trabalho também aponta que Curi-
tiba foi a segunda capital que mais 
empregou no 1º trimestre. Foram 
18.581 vagas, atrás apenas de São 
Paulo (SP), com 101.621. Belo Hori-
zonte (MG) ficou em terceiro, com 
15.907, seguida de Salvador (BA), 
com 11.238. 
 
 RETOMADA
 O Paraná fechou o primeiro 
trimestre de 2021 entre os cinco 
estados do País que mais abriram 
vagas formais de emprego. Foram 
criados 78.484 postos com carteira 
assinada no período, já consideran-
do os ajustes técnicos realizados 
pelo Ministério da Economia. 
Apenas São Paulo (253.460), Minas 
Gerais (108.109) e Santa Catarina 
(87.127) tiveram desempenho 
superior no recorte de 90 dias.
 O resultado de março, de 
11.507, é reflexo de 126.517 
contratações e 115.010 desliga-
mentos. Representa um aumento 
expressivo em relação ao mesmo 
mês do ano passado, marcado pelo 
início da pandemia no País, quando 
foram fechadas 25.351 vagas 
formais. Sozinho, o Paraná gerou 
mais empregos em março do que 
duas regiões brasileiras: Norte 
(8.944) e Nordeste (4.790). As vagas 
abertas neste ano dão continui-
dade ao desempenho positivo 
conquistado ao longo de 2020. O 
Paraná abriu 52.670 vagas de 
emprego no ano passado, mesmo 
em um ano marcado pela crise 
econômica decorrente do coro-
navírus. Foi o segundo melhor resul-
tado do País, com apenas 380 
contratações a menos do que Santa 
Catarina. 

Quase 70% dos municípios no Paraná registraram 
números positivos de emprego em março 

Os 15 municípios que mais 
geraram empregos em 
março foram Cascavel 
(598), Londrina (567), 
Toledo (526), Cambé (491), 
Apucarana (403), Araucária 
(341), Pato Branco (315), 
Ibiporã (313), Arapongas 
(306), Paraíso do Norte 
(279), São Mateus do Sul 
(253), Rolândia e Umuara-
ma (245), Palotina (226) e 
São José dos Pinhais (202).
[



Dia da 
Contabili-
dade
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 A Semana Global do 
Empreendedorismo (SGE), agenda 
liderada no Brasil pelo Sebrae e que 
reúne milhares de brasileiros todos os 
anos, ganhou ainda mais fôlego após 
o presidente Jair Bolsonaro sancionar 
a Lei 14.135/2021, que institui a 
iniciativa como parte do calendário 
nacional.  Seguindo o histórico 
do evento, a norma prevê a 
realização de atividades sobre o tema 
na 3ª semana do mês de novembro. 
A lei entrou em vigor na data de sua 
publicação no Diário Oficial da União, 
na última segunda-feira (19). Entre os 
130 países que realizam simultanea-
mente o evento, o Brasil é o que 
integra mais ações e participantes.
 Ao relembrar que o Projeto 
de Lei decorreu de uma celebração 
realizada no Congresso sobre o tema 
em 2019, o presidente do Sebrae, 
Carlos Melles, elogia a iniciativa do 
Legislativo: “Essa é uma medida 
muito importante, pois além de ser 
inédita entre os países que partici-
pam da SGE, confere ao empreende-
dorismo um destaque que nos facili-
ta mobilizar parceiros e participantes. 
Nosso grande objetivo com a imple-
mentação da Semana é sensibilizar a 
sociedade sobre as possibilidades 
que o empreendedorismo oferece 
para o desenvolvimento sustentável 
do país”.
 A Semana Global do 
Empreendedorismo tem como obje-

tivo desenvolver palestras, debates, 
seminários e outros eventos para 
fortalecer e disseminar a cultura 
empreendedora no país. A Lei 
pretende ainda estimular políticas 
públicas para melhorar o ambiente 
empreendedor brasileiro e apoiar 
atividades desenvolvidas por organi-
zações da sociedade civil em prol de 
um Brasil mais empreendedor.
 A medida é resultado de 
Projeto de Lei (PLS 146/2018), 
aprovado pela Câmara dos Deputa-
dos, apresentado pelo então senador 
José Agripino (RN). A data foi escolhi-
da para coincidir com as comemo-
rações da Semana Global de 
Empreendedorismo, criada em 2007 
pelo ex-primeiro ministro britânico 
Gordon Brown. O movimento desen-
volve atividades em mais de 130 
países.
Sobre a Semana Global do 
Empreendedorismo
 Com uma programação 
ampla e gratuita, o evento busca 
fortalecer e disseminar a cultura 
empreendedora, conectando, capac-
itando e inspirando os brasileiros a 
empreender. Nos últimos quatro 
anos, a SGE no Brasil bateu recordes 
de resultados, o que faz da Semana 
brasileira a maior do mundo, com 
sete premiações internacionais. Mais 
de 2,5 milhões de pessoas já foram 
mobilizadas no país em cerca de 20 
mil atividades. (Agência Sebrae)

 Dentre as medidas anuncia-
das pela Secretaria da Fazenda e pela 
Receita Estadual para auxiliar as 
empresas neste momento de baixa na 
atividade, está o Decreto 7.255/2021, 
que possibilitou parcelamento excep-
cional do ICMS devido a título de 
substituição tributária, declarado em 
GIA-ST (Guia Nacional de Informação 
e Apuração de Substituição 
Tributária), cujos fatos geradores 
tenham ocorrido até abril deste ano.
 A adesão ao benefício já está 
disponível no portal Receita/PR, no 

menu “Parcelamento ICMS – 
Parcelamento ICMS ST – Decreto nº 
7.255/2021”, mediante uso de chave e 
senha do contribuinte-sócio. A adesão 
é feita exclusivamente e integral-
mente no portal Receita/PR, sendo 
desnecessário comparecer às agên-
cias da Receita Estadual para formal-
ização.
 O ICMS devido por substitu-
ição tributária ao Paraná, por carac-
terizar-se como um recolhimento 
antecipado na cadeia produtiva e ser 
cobrado dos contribuintes substituí-

Semana Global do 
Empreendedorismo 
agora com força de lei

Foi comemorado no dia 25 de 
abril o Dia do Profissional da 
Contabilidade. A data é impor-
tante para lembrar uma das 
mais importantes profissões 
que exercem papel de suma 
importância para a as empresas. 
 A data surgiu em home-
nagem ao senador João Lyra 
Tavares que, em 25 de abril de 
1926, defendeu a regularização 
da profissão de contábeis no 
Brasil. João Tavares é consider-
ado o patrono da contabilidade 
brasileira.
 A regulamentação da 
profissão, no entanto, só aconte-
ceu com o Decreto nº 20.158, de 
30/6/1931, oficializando as ciên-
cias contábeis no Brasil.
 O Dia da Contabilidade 
foi oficialmente criado a partir 
da Lei Estadual nº 1.989, em 23 
de maio de 1979.
 Até o mês de abril de 
2012, o Dia da Contabilidade 
era chamado de Dia do Conta-
bilista, no entanto, a partir desta 
data o Conselho Federal de 
Contabilidade (CFC) determi-
nou a alteração do termo 
Contabilista para "Profissional 
da Contabilidade".
preendedores podem fazer 
parte deste recorte. O investi-
mento será de R$ 27 milhões. 
(ALEP)

 

Parcelamento de ICMS de substituição 
tributária pode ser solicitado até 30 de junho

dos no momento da venda da merca-
doria pelos substitutos, não possui 
autorização para parcelamento – ao 
contrário do ICMS próprio, que tem 
legislação ordinária para tal.
 Agora, em decorrência desta 
legislação, o parcelamento extraor-
dinário poderá ser realizado em até 
seis parcelas mensais, iguais e sucessi-
vas. A adesão pode ser feita até o dia 
30 de junho, devendo a primeira 
parcela ser paga no dia seguinte à 
concessão. Não há qualquer dispensa 
de multa e juros.



EnfoqueBOLETIM

 O saldo de empresas consti-
tuídas entre janeiro e março de 2021 
foi 9,8% superior ao mesmo período 
do ano passado, segundo levantam-
ento divulgado no mês de abril pela 
Junta Comercial do Paraná (Jucepar). 
Neste trimestre foram 49.047 de 
saldo, resultado de 73.236 novas 
constituições e 24.189 baixas. O saldo 
do primeiro trimestre de 2020 
também foi positivo: 44.671 
(diferença entre 62.637 aberturas e 
17.966 baixas).
 Os números refletem o 
aumento da abertura de empresas, 
que foi 16,9% superior a 2020. Os três 
primeiros meses de 2021 foram 
melhores do que qualquer mês do 
ano passado nesse recorte. Foram 
24.762 novas empresas em janeiro, 
23.879 em fevereiro e 24.595 em 
março. O mês que mais se aproxima 
foi janeiro de 2020 (ainda antes da 
pandemia), com 22.169. O número 
de baixas aumentou 34% no período 
e o mês com mais fechamentos foi 
março, com 8.591.
 As MEIs dominaram as aber-
turas em 2021, representando 76,9% 
do total de 73.236. Foram 56.369 
apenas nesse segmento. A segunda 
natureza jurídica foi LTDA (12.335), 
seguida de empresários individuais 
(2.945) e Eirelis (1.295). Também 
foram abertas 81 novas cooperativas 
no Estado.
No saldo sem as MEIs o crescimento 
foi de 37% no primeiro trimestre de 

2021, diferença de 12.240 para 
16.867. Com os números dos três 
primeiros meses do ano o Estado 
alcançou um total de 1.341.506 
empresas ativas (1.271.693 são 
matrizes).
 Os números dão uma amos-
tra da retomada da economia e se 
somam aos bons índices de geração 
de emprego com carteira assinada 
dos primeiros meses do ano – janeiro 
e fevereiro foram os melhores meses 
da série histórica do Cadastro Geral 
de Empregados e Desempregados 
(Caged).
“É mais um ano desafiador para a 
economia, mas os paranaenses têm 
apostado cada vez mais em negócios 
inovadores. Há um bom ambiente 
para o desenvolvimento de novos 
negócios e a Junta Comercial está 
pronta para auxiliar a população no 
processo de constituição rápida e 
regulamentação dos seus negócios”, 
afirmou o presidente do órgão, 
Marcos Rigoni.
 Ele também destacou que o 
Paraná voltou a aparecer entre os 
estados onde se abre uma empresa 
de forma mais rápida no País. Segun-
do o Redesim, mapeamento dinâmi-
co realizado pela Receita Federal, o 
trabalho da Junta Comercial do 
Paraná permite abertura em apenas 
1 dia e 14 horas (em cima de mais de 
3,8 mil solicitações), bem à frente da 
média nacional, de 3 dias e 9 horas. 
(AEN)

Número de empresas abertas 
no Paraná cresce 9,8% no pri-

meiro trimestre

comprovar faturamento ou 
declaração no PGDAS-D no valor de 
até R$ 360 mil durante o ano de 
2020.  Em todo o Paraná, diz o texto, 
32.697 empresas podem se 
enquadram nesses requisitos 
necessários e solicitar o auxílio, 
segundo estimativas da Secretaria 
de Estado da Fazenda. O investimen-
to 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 Ilumi-
nação, Casas de Eventos, Empresas 
de Filmagens de Eventos e Produ-
tores de Teatro receberão duas 
parcelas de R$ 250. Em todo o 
Estado, segundo o Executivo, 54 mil 
microempreendedores podem fazer 
parte deste recorte. O investimento 
será de R$ 27 milhões. (ALEP)

 A Assembleia Legislativa do 
Paraná aprovou na sessão plenária de 
quarta-feira (28 de abril) a proposta do 
Poder Executivo que institui o auxílio 
emergencial para socorrer as micro-
empresas e microempreendedores 
paranaenses durante o período de 
pandemia da Covid-19. O projeto de 
lei 150/2021, que tramita em regime 
de urgência, avançou em primeiro 
turno de votação após receber 48 
votos favoráveis.  
 De acordo com o projeto, 86,7 
mil empresas terão direito a um socor-
ro de R$ 59,6 milhões, com recursos 
provenientes do Fundo Estadual de 
Combate à Pobreza do Paraná 
(FECOP). Pequenas empresas cadas-
tradas no Simples Nacional em quatro 
segmentos receberão R$ 1.000. 
 Já os microempreendedores 
individuais (MEIs) de seis setores terão 
direito a R$ 500.  “É uma ajuda ao 

fluxo de caixa desses empresários, 
fazer com que os comerciantes 
possam voltar gradativamente a 
retomar seus negócios, gerando 
emprego e renda no Estado”, afirma 
o governador Carlos Massa Ratinho 
Junior na Mensagem enviada ao 
Poder Legislativo.  
 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 Calça-
dos (lojas de roupas, calçados e 
outros itens de vestuário), de Bares, 
Lanchonetes e Restaurantes e simi-
lares, e Aluguel de Equipamentos 
Recreativos e Esportivos. 
 Para receber o auxílio, é 
preciso ter inscrição estadual ativa e 

Deputados aprovam auxílio emergencial 
para microempresas e microempreende-

dores individuais 



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

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

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

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

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

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

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

 0,46 0,40 0,38 0,37 0,33 0,33 0,30  0,26 -               -  -  0,15         0,14         0,30 

0,79

0,76

0,96

1,06

1,46

0,23

2,71

2,53

0,86

0,82

1,09

5,69

5,17

1,11

1,09

0,86

2,91

2,58

0,25

0,27   

6,36

29,9

28,94

5,195

6,21

2,50

                       JAN.            FEV.          NO ANO              ULT. 12 MESES 
IPC FIP         0,86               0,23            1,09,20                   6,3638 
IGP DI           2,91               2,71            5,6989                    29,9582
IGPM            2,58                2,53            5,1753                    28,9447         
IPCA             0,25                0,86           1,1121                     5,1953             
INPC IBGE   0,27                0,82              1,0922                    6,2163 
TAXA SELIC     0,1573       0,1415           0,30                       2,50


