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 O Paraná registrou um cresci-
mento de 24,06% no saldo de empre-
sas nos primeiros cinco meses desse 
ano. Em 2021 o resultado de abertu-
ras e baixas no período está em 
78.976, contra 63.662 do ano passado. 
Esse salto foi alcançado graças ao 
crescimento de 30,4% na abertura de 
empresas nos primeiros cinco meses 
em comparação com o mesmo perío-
do de 2020. Foram abertas 118.800 
empresas, contra 91.114 do ano 
passado, segundo relatório da Junta 
Comercial do Paraná (Jucepar), divul-
gado nesta quinta-feira (10).
 As Microempresas Individuais 
(MEIs) continuam como o segmento 
com maior crescimento até o 
momento, com 90.789 registros, 
sendo que 17.287 foram só em maio. 
O total das demais abertas nos cinco 
meses soma 28.011 empresas – de 
sociedade limitada (20.734), 
empresário (4.710), Empresa Individu-
al de Responsabilidade Limitada - 
Eireli (2.042), cooperativa (129), Socie-
dade Anônima aberta (115), Socie-
dade Anônima fechada (236), consór-
cio (42) e outros (3). As baixas também 
superaram o ano anterior. Em 2020, a 
quantidade de baixas nos primeiros 
cinco meses somou 27.452 e em 2021 
chegou a 39.824. Só em maio foram 
7.941 baixas, contra 5.536 em 2020.

 TEMPO DE
 ABERTURA
 Em comparação a 2020, a aber-
tura de empresas no Paraná ficou ainda 
mais rápida. Em maio deste ano, o 

empresário levou 1 dia e 15 horas para 
abrir sua empresa. Em maio do ano 
passado, foram 2 dias e 21 horas em 
média. A redução foi de 1 dia e 6 horas.
 Com a celeridade, em maio o 
Paraná ficou em 4º lugar entre os 
estados mais rápidos na abertura de 
empresas, atrás de Goiás (1 dia e 7 
horas), Roraima (1 dia e 8 horas) e 
Espírito Santo (1 dia e 14 horas). No 
entanto, o volume de protocolos anali-
sados no Paraná foi duas vezes maior 
que os primeiros colocados, com 4.492 
documentos. Goiás analisou 2.101 
protocolos, Roraima, 128, e o Espírito 
Santo, 1.265.
 Nessa linha, o Paraná está em 
terceiro lugar em quantidade de 
processos analisados, ficando atrás 
apenas de São Paulo (17.994) e Minas 
Gerais (5.606). O tempo de abertura de 

 O saldo foi de 15.884 
contratações, resultado de 118.151 admis-
sões e 102.267 desligamentos, ante 
13.587 de Santa Catarina e 7.458 do Rio 
Grande do Sul. O resultado representa um 
aumento de 111,65% em relação ao 
mesmo mês do ano passado, quando 
foram encerrados pouco mais de 26 mil 
vínculos no Estado.
 É também o quarto melhor 
desempenho do País no período, atrás 
apenas São Paulo (104.707 vagas), 
Minas Gerais (32.009) e Rio de Janeiro 
(17.610). Os dados são do Cadastro 
Geral de Empregados e Desemprega-
dos (Caged), divulgados nesta quin-
ta-feira (1º) pelo Ministério da Economia.
 “É um resultado bastante 
expressivo, que comprova o bom 
momento econômico pelo qual passa 
o Paraná. São crescimentos consecuti-
vos durante o ano, mesmo em um 
momento conturbado, com o foco no 
controle da pandemia da Covid-19. 

Reforça também a percepção do 
mercado de que o Estado é um 
ótimo lugar para se fazer investimen-
tos”, destacou o governador Carlos 
Massa Ratinho Junior.
 “Com o avanço da vacinação 
e a retomada gradativa da normali-
dade, tenho muita confiança de que 
o Paraná terá um dos melhores anos 
da sua história na geração de 
empregos com carteira assinada”, 
completou.
 O saldo positivo de maio é o 
quinto consecutivo do Estado. 
Foram, já com os ajustes mensais 
realizados pelo Caged, 24.342 postos 
abertos em janeiro; 41.616 em 
fevereiro; 11.507 em março; e 10.019 
em abril. No acumulado do ano, o 
Paraná criou 103.368 empregos 
formais, também o quarto melhor 
desempenho nacional, ficando atrás 
de São Paulo (389.529), Minas Gerais 
(159.099) e Santa Catarina (111.514).
 

 CIDADES
 Os municípios paranaenses 
que mais geraram emprego em 
maio, segundo o Caged, foram Curi-
tiba, com 5.892 novas vagas, seguida 
de Maringá (1.163), Toledo (853), 
Araucária (728), Cascavel (650), 
Umuarama (389), São José dos 
Pinhais (384), Foz do Iguaçu (252), 
Paranavaí (214) e Colombo (197).
 
 SETORES
 O saldo de empregos no 
Estado em maio foi puxado pelo 
setor da Informação, Comunicação e 
Atividades Financeiras, Imobiliárias, 
Profissionais e Administrativas, que 
gerou 4.389 vagas. Foi seguida pelo 
Comércio, com 3.856 novos postos 
de trabalho, Indústria (3.482), 
Administração Pública (1.728), Con-
strução Civil (1.648), Transporte 
(520), Outras Atividades de Serviços 
(272) e Agricultura e Pecuária (197).
 

Número de empresas aber-
tas no Paraná cresce 24% 
nos primeiros cinco meses

empresas e demais pessoas jurídicas 
leva em consideração o tempo na 
etapa de viabilidade, na validação 
cadastral que os órgãos efetuam e na 
efetivação do registro e obtenção de 
CNPJ. Do total, 84% das empresas 
concluíram a abertura em menos de 
três dias, 10% entre três e cinco dias, 
3% entre cinco e sete dias e outros 3% 
em mais de sete dias.
 No tempo médio de registro 
(que considera o tempo de análise do 
processo na Junta Comercial) de maio, 
o Paraná ficou com o 7º melhor do 
País, em 19h e 49 min. Nesta 
repartição, a análise é de responsabili-
dade da Junta Comercial (ou OAB), e 
leva em consideração o tempo em 
que o processo fica em Exigência, 
aguardando correção por parte do 
usuário.

Toledo foi a terceira cidade do Paraná que
mais gerou empregos em maio
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Bem Vindos

 O Produto Interno Bruto (PIB) 
do Paraná cresceu 1,07% no primeiro 
trimestre de 2021, totalizando R$ 158,4 
bilhões adicionados à atividade 
econômica. O resultado é do compara-
tivo com o quarto trimestre de 2020 e 
foi impulsionado pelo crescimento da 
Indústria (2,07%) e do setor de Serviços 
(1%). Houve redução de 1,95% na Agro-
pecuária, mas provocada pela impacto 
estatístico da relação imediata com os 
números da super safra de 2019/2020. 
A publicação trimestral foi divulgada 
pelo Instituto Paranaense de Desen-
volvimento Econômico e Social 
(Ipardes).
 É a terceira alta consecutiva na 

variação trimestral após a perda de 
8,71% no segundo trimestre de 2020. 
As evoluções anteriores foram de 
6,66% no terceiro trimestre e 1,42% 
no quarto trimestre. Os números 
foram puxados pelos setores de 
Indústria e Serviços, que também 
registraram três altas seguidas. Com 
esse crescimento, que é uma prévia 
do resultado geral da economia do 
Paraná, há tendência de forte recu-
peração dos impactos da crise provo-
cada pela Covid-19.
 A contribuição mais relevante 
da Indústria foi na geração de energia 
elétrica, além do setor de transfor-
mação, na produção de materiais 

para transporte, biocombustíveis e 
produtos de madeira. O crescimen-
to regular no setor após o primeiro 
impacto da pandemia já vinha 
sendo percebido pelas pesquisas do 
Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). No primeiro 
quadrimestre do ano, a produção 
industrial registrou crescimento de 
18,1% na comparação com o 
mesmo período do ano anterior, 
terceiro melhor resultado do País.
 Já a variação positiva do 
setor de Serviços é resultado de 
expansões no comércio e atividades 
financeiras, apesar de a regularidade 
ainda ter sido impactada pelas 
restrições da pandemia. A contração 
da Agropecuária é resultado da 
redução do volume de produção de 
soja e de carne bovina.
Na comparação com o mesmo 
período de 2020, também impacta-
do pela pandemia, o PIB do 
primeiro trimestre apresentou 
crescimento de 0,14%. É o primeiro 
indicador positivo nesse quadro 
após três resultados ruins, o que 
exemplifica as perdas que ocorre-
ram no ano passado frente a 2019, 
ano de atividade plena e crescimen-
to regular.
 Dentre os segmentos que 
compõem o valor adicionado, a 
Indústria registrou aumento de 
6,59% nessa comparação, nova-
mente apontando momento mais 
sólido de recuperação do setor.

 O Índice de Confiança Empre-
sarial (ICE) subiu 4,3 pontos em junho, 
para 98,8 pontos, o maior nível desde 
dezembro de 2013. Após a terceira 
alta consecutiva, a média do segundo 
trimestre de 2021 superou a do trime-
stre anterior em 7,2 pontos. O dado foi 
divulgado dia 1º de julho pelo Institu-
to Brasileiro de Economia da 
Fundação Getulio Vargas (FGV/Ibre).  
 Segundo o superintendente 
de Estatísticas do FGV/Ibre, Aloisio 
Campelo, a alta da confiança empre-
sarial reflete a continuidade da fase 
de retomada da economia, sob o 
comando da indústria, que registra 
desde outubro de 2020 os maiores 
níveis médios de confiança desde 
2011. Outro destaque das sondagens 
empresariais do FGV/Ibre em junho é 
o setor de serviços. "Após a terceira 
alta expressiva seguida, a confiança 

do setor alcança o maior nível desde 
o início da pandemia. Ressalve-se 
que a recuperação desse setor conti-
nua ocorrendo de forma 
heterogênea, com os segmentos de 
serviços prestados às famílias 
avançando mais lentamente e sob 
influência ainda preponderante das 
expectativas. A aceleração do 
programa de vacinação é essencial 
para a normalização do nível de ativi-
dade deste segmento ao longo do 
segundo semestre", avaliou Aloisio 
Campelo.
 O Índice de Confiança 
Empresarial (ICE) consolida os 
índices de confiança dos quatro seto-
res cobertos pelas sondagens empre-
sariais produzidas pelo FGV/Ibre: 
indústria, serviços, comércio e 
construção.
 Segundo a FGV, a alta do ICE 

foi motivada pela melhora tanto 
das avaliações sobre o momento 
atual quanto das expectativas para 
os próximos meses. O Índice de 
Situação Atual Empresarial (ISA-E) 
subiu 4,3 pontos, para 98,1 pontos. 
O Índice de Expectativas (IE-E) 
subiu 4,4 pontos, para 100,9 pontos, 
o maior nível desde fevereiro de 
2020, na pré-pandemia da 
covid-19.
 Todos os setores que 
integram o ICE registraram alta em 
junho, motivada tanto pela melhora 
das avaliações sobre o estado atual 
dos negócios, quanto das expectati-
vas de curto prazo, com exceção do 
comércio nesse último caso. A 
indústria e o setor de serviços 
contribuíram com mais de 80% 
para a variação da confiança no 
mês. (Agência Brasil)

PIB do Paraná cresce 1,07% 
no trimestre, terceira

alta consecutiva

Confiança empresarial atinge maior nível
desde dezembro de 2013
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 Desde o início da pandemia 
da Covid-19, os donos de pequenos 
negócios têm investido cada vez mais 
no mercado digital. De cada 10 
empresas, sete já comercializam seus 
produtos e serviços pela internet. E 
esse investimento tem sido recom-
pensado. Segundo a 11ª edição da 
pesquisa “O Impacto da pandemia de 
coronavírus nos Pequenos Negócios”, 
realizada pelo Sebrae em parceria 
com a Fundação Getúlio Vargas (FGV), 
as empresas que aderiram a essa 
modalidade de vendas conseguiram 
reduzir a queda no faturamento. 
 O levantamento revela que os 
pequenos negócios que atuam no 
mundo virtual apresentaram uma 
queda de faturamento de -42% (em 
média), contra perdas de -44% (para 
quem não está no ambiente virtual). 
“Quem aderiu às vendas online e 
soube explorar melhor essa ferramen-
ta sentiu um pouco menos de impac-
to. A comercialização de produtos 
pela internet já era uma tendência, 
mas ela foi acelerada pela pandemia e 
permitiu que muitas empresas conse-
guissem se manter de pé”, afirma o 
presidente do Sebrae, Carlos Melles. 
Desde maio do ano passado, o Sebrae 
tem acompanhado a adesão dos 
pequenos negócios no comércio 
eletrônico e viu a participação dessas 
empresas saltar quase dez pontos 
percentuais em um ano, passando de 
59% para 67%.

 A 11ª edição também revela 
que as mulheres são as que mais 
têm atuado no comércio eletrônico. 
Entre as empreendedoras, 72% 
declararam vender pela internet. 
Entre os homens, esse número cai 
para 64%. “Esse resultado reflete o 
fato de que as mulheres usam mais a 
internet do que os homens e, como 
elas estão mais conectadas, acabam 
aproveitando melhor as ferramentas 
digitais para comercializarem seus 
produtos e serviços e potencializa-
rem as vendas”, pontua o presidente 
do Sebrae, Carlos Melles.
 A pesquisa também confir-
ma a tese de que quanto mais novo 

o empreendedor, mais digitalizada 
é a sua atuação. Entre os 
empreendedores com até 24 anos, 
77% estão no mundo digital. Con-
forme a idade vai aumentando esse 
índice se reduz gradativamente. 
Dos 25 até 35 anos, 76%; entre 36 e 
45 anos, 70%; entre 46 e 55, 64%; 
entre 56 e 65, 61% e acima dos 65 
anos, 52%. A escolaridade também 
segue essa tendência. Entre os 
empreendedores com nível superi-
or, 70% estão no mundo virtual, 
seguidos pelos empresários com 
ensino médio completo (65%) e 
pelo médio incompleto (60%). 
(Agência Sebrae)

 Os donos de pequenos 
negócios devem ficar atentos às 
recentes mudanças na Escrituração 
Fiscal Digital de Retenções e Outras 
Informações Fiscais (EFD-Reinf). 
Desde maio deste ano, as micro e 
pequenas empresas que aderiram ao 
Simples Nacional passaram a ser 
obrigadas, juntamente com as 
pessoas físicas, a declarar suas infor-
mações à Receita Federal do Brasil 
(RFB). Os dados deverão ser informa-
dos até o dia 15 de todo mês subse-
quente aos fatos geradores.
 O sistema EFD-Reinf é um dos 
módulos do Sistema Público de 
Escrituração Digital (Sped) que 
permite a entrega de informações 
relacionadas às obrigações das 
empresas, no que diz respeito às 
contribuições previdenciárias e sociais, 
exceto as relacionada ao trabalho. 
Apesar de não existir nenhuma penal-
idade referente ao sistema EFD-Reinf, 
ele permite o melhor acompanham-
ento dos pagamentos dos tributos 
que possuem multas em leis específi-

cas. No caso dos pequenos negócios, 
as mudanças geram maior necessi-
dade de ajuste pelos contadores, 
que terão que adequar as infor-
mações da empresa ao novo siste-
ma.
 De acordo com o analista de 
Políticas Públicas Pedro Pessoa, a 
orientação é que os empreende-
dores do Simples Nacional solicitem 
aos seus contadores que busquem 
as informações no sistema, sempre 
certificando-se sobre o andamento 
das atividades e cumprimento das 
obrigações. No caso do Microem-
preendedor Individual (MEI), que em 
sua maioria não possui contador, ele 
explica que é importante com-
preender os casos em que a empresa 
precisa informar suas movimen-
tações ao EDF-REINF e, em caso de 
dúvida, procurar o auxílio do Sebrae. 
O analista também ressalta que as 
empresas que não apresentarem 
movimento em suas relações 
trabalhistas não são obrigadas a 
enviar as informações.

 A EFD-Reinf é uma 
obrigação disponibilizada pela 
Receita Federal, por meio da 
Instrução Normativa 1701/17 e suas 
alterações, que já era válida para as 
demais empresas e algumas 
pessoas físicas. Com o sistema, foi 
possível simplificar o processo ao 
substituir a Dirf (Declaração do 
Imposto sobre a Renda Retido na 
Fonte), Rais (Relação Anual de 
Informações Sociais), EFD Con-
tribuições, Caged e Gfip (Guia do 
FGTS e Informações à Previdência 
Social).
 Para o analista, a escritu-
ração fiscal digital é considerada 
um avanço na transformação 
digital e modernização do governo 
e garante mais eficiência das insti-
tuições. “Além de facilitar a entrega 
e cumprimento dessas obrigações 
fiscais, é importante destacar que 
essa nova obrigatoriedade garante 
maior transparência e acompanha-
mento por parte da Receita, reduz-
indo os riscos de fraudes”, ressaltou.

Mudanças na Escrituração Fiscal Digital 
(EFD-Reinf) atingem pequenos negócios

Queda de faturamento foi
menor entre empresas que

utilizam o comércio eletrônico
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 Em cerimônia no Palácio do 
Planalto na terça-feira (22), o gover-
no lançou oficialmente o Plano Safra 
2021/2022, que garantirá R$ 251,2 
bilhões em crédito para apoiar a 
produção agropecuária nacional. Os 
juros do programa variam de 3% a 
4,5% para os agricultores familiares, 
com outras taxas para os demais 
segmentos. Na prática, os financia-
mentos começarão a ser liberados 
no próximo dia 1º de julho, com 
operacionalização do Banco do 
Brasil, da Caixa Econômica, entre 
outras instituições financeiras.
 Agricultores que se 
enquadram no Programa Nacional 
de Fortalecimento da Agricultura 
Familiar (Pronaf) terão taxas de juros 
entre 3% e 4,5% ao ano. Já para o 
Programa Nacional de Apoio ao 

Médio Produtor Rural (Pronamp), a 
taxa ficou em 6,5%. Para os demais 
produtores, a taxa de juros fica em 
7,5%. Do total de recursos, R$ 177,78 
bilhões serão destinados ao custeio 
e comercialização, enquanto R$ 
73,45 bilhões serão para investimen-
tos. O aporte do Tesouro Nacional 
para equalização de juros foi de R$ 
13 bilhões.
 A ministra da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, Tereza 
Cristina, destacou que o Brasil colhe os 
frutos de uma agricultura moderna, 
sustentável e considerada a ‘melhor do 
mundo’. “Com esse ciclo, vamos 
manter o agronegócio como o setor 
mais dinâmico da economia. Prioriza-
mos a o apoio a quem mais precisa: a 
agricultura familiar e os investimentos 
em baixo carbono”, explicou a ministra.

 Na sequência, o presidente da 
República, Jair Bolsonaro, elogiou o 
desempenho do agronegócio na 
economia e comentou a capacidade 
de preservação ambiental do produ-
tor brasileiro: “O Brasil é um país 
fantástico, querido por todos, não 
apenas pelo nosso futebol, mas pela 
nossa gente. Alimentamos 1 bilhão de 
pessoas e somos o país que mais 
preserva. Vamos nos orgulhar de 
sermos parte de um países que 
menos decresceu, apesar da 
pandemia”.

 SOBRE O
 PLANO SAFRA
 Lançado anualmente, com 
vigência de julho a junho do ano 
seguinte (período escolhido estrategi-
camente pelo calendário da safra 
agrícola brasileira), o Plano é a princi-
pal fonte de incentivo ao produtor 
rural brasileiro. Reúne um conjunto de 
políticas públicas que abrangem os 
serviços de Assistência Técnica e 
Extensão Rural, crédito, seguro da 
produção, garantia de preços, comer-
cialização e organização econômica 
das famílias residentes no campo. O 
Plano Safra 2021/2022 traz como 
novidade a inclusão de unidades de 
produção de bioinsumos e biofertili-
zantes, sistemas de geração de ener-
gia renovável, além do limite de 
crédito coletivo para a geração de 
energia elétrica, a partir de biogás e 
biometano. 

Governo libera R$ 251,2
bilhões em crédito rural
Agricultores familiares terão acesso aos

recursos com taxas de juros de 3% a 4,5%

 O presidente da República, 
Jair Bolsonaro, sancionou a Lei 
14.179/21, que estabelece regras 
para facilitar o acesso ao crédito 
durante a pandemia de Covid-19. A 
norma foi publicada no Diário 
Oficial. Oriunda da Medida 
Provisória 1028/21, a lei dispensa os 
bancos públicos e privados de 
exigirem documentos de regulari-
dade fiscal na hora de o cliente 
contratar ou renegociar emprésti-
mo, até 31 de dezembro de 2021.
 A MP 1028/21 foi aprovada 
pela Câmara dos Deputados no 
início do mês, onde foi relatada 
pelo deputado Ricardo Silva 
(PSB-SP); em seguida foi aprovada 
pelo Senado.
Entre os documentos que não 
serão cobrados de empresas e 
pessoas físicas, estão:

- a comprovação de quitação de 
tributos federais,
- a certidão negativa de inscrição 
na dívida ativa da União,
- a certidão de quitação eleitoral,
- a regularidade com o Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS),
- a regularidade na entrega da 
Relação Anual de Informações 
Sociais (Rais), e
- a comprovação de pagamento do 
Imposto sobre a Propriedade Terri-
torial Rural (ITR) para os tomadores 
de empréstimo rural.
 Também até 31 de dezem-
bro de 2021, os bancos públicos e 
privados ficarão obrigados a 
encaminhar à Secretaria Especial 
da Receita Federal do Brasil do 
Ministério da Economia e à 
Procuradoria-Geral da Fazenda 

Nacional, trimestralmente, a 
relação das contratações e das 
renegociações de operações de 
crédito que envolvam recursos 
públicos com a indicação, no 
mínimo, dos beneficiários, dos 
valores e dos prazos envolvidos.
 A nova lei estabelece 
ainda, até o fim do ano, tratamen-
to diferenciado na captação de 
crédito ofertado com recursos 
públicos para micro e pequenas 
empresas, além de cooperativas 
com faturamento anual de até R$ 
4,8 milhões e aos setores mais 
atingidos pela pandemia da 
Covid-19, conforme regulamento a 
ser editado pelo Poder Executivo.
O governo também deverá regula-
mentar tratamento diferenciado 
para aposentados e pensionistas. 
(Agência Câmara de Notícias)

Sancionada lei que facilita acesso a crédito 
bancário na pandemia



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

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

 0,29 0,11 0,10         -0,30          -0,24 1,19        1,03           

 0,09 0,01 1,64 0,05  1,07 3,68         2,64 

 0,48         -0,04 1,24 0,80  0,28 3,23         3,28    

 0,21 0,25 0,07 0,31  0,38 0,94         0,81            

 0,19 0,17 0,18         -0,23 -0,25 0,89         0,95             

 0,37 0,33 0,33 0,30  0,26 -                 -     -  0,15         0,14                            3,39 

0,79

0,76

0,96

1,06

1,46

0,23

2,71

2,53

0,86

0,82

0,71

2,71

2,94

0,93

0,96

0,21

0,44

2,22

1,51

0,31

0,38

0,21

0,41

3,40

4,10

0,83

0,96

0,27

  2,6

14,14

14,40

3,21

3,33

0,86

2,91

2,58

0,25

0,27   

8,50

36,54

37,06

8,05

8,89

1,01


